#paralosvalientes
Barcelona acollirà un centre d’oncologia pediàtrica
de referència mundial i el més gran d’Europa
•

Els impulsors del projecte; L’Hospital Sant Joan de Déu, la Fundació Leo Messi,
la Fundació FC Barcelona i l’escola de negocis IESE llancen una campanya per
implicar a ciutadans i empreses en el finançament del nou centre

•

La campanya té per objectiu recaptar 30 milions d’euros per a la construcció del
nou centre que estarà ubicat a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona

•

En una segona fase, l’objectiu serà recollir 30 milions d’euros addicionals, per
incorporar la radioteràpia amb protons, tractament de darrera generació que,
ara per ara, no està disponible a Espanya i gairebé a cap lloc del mon

Barcelona, 15 de febrer de 2017.- L’Hospital Sant Joan de Déu, amb el suport de
la Fundació Leo Messi, la Fundació FC Barcelona i l’escola de negocis IESE,
durà a terme una campanya que té com a objectiu recollir, a través de donacions, els
30 milions d’euros necessaris per construir a Barcelona el centre d’oncologia pediàtrica
més gran d’Europa. La campanya pretén moure particulars i empreses a col·laborar en
el finançament d’aquest gran centre mitjançant microdonacions o grans donacions.
El nou SJD Pediatric Cancer Center Barcelona tindrà capacitat per atendre 400
pacients l’any, un 30% més dels que Sant Joan de Déu atén en l’actualitat (215 casos
nous cada any i 70 casos de recaigudes o segona opinió).
En total, les seves instal·lacions ocuparan una superfície de 5.137 metres quadrats en
un edifici de quatre plantes situat al costat de Sant Joan de Déu.
El nou centre comptarà amb:
-

40 habitacions
8 càmeres per al transplantament de progenitors hematopoètics
30 boxs a l’hospital de dia
20 despatxos per a consultes externes
Radiofarmàcia
Laboratori
Altres serveis no assistencials

El SJD Pediatric Cancer Center Barcelona incorporarà, des del primer moment, els
darrers avenços en la lluita contra el càncer.
En una segona fase, i a partir de la captació de 30 milions d’euros addicionals,
s’incorporarà la radioteràpia amb protons, un tractament que, ara per ara, no està
disponible a Espanya. Aquesta teràpia, que està destinada a pacients amb tumor
cerebral, redueix les seqüeles del tractament ja que permet una radiació més ben
dirigida a la zona a irradiar, danyant menys el teixit més proper al tumor.
Està previst que les obres del nou centre s’iniciïn el tercer trimestre de 2017 i que
pugui començar a funcionar, la primera fase, a l’últim trimestre de 2018.
Per què un centre d’oncologia pediàtrica a Barcelona?
•

Per avançar en la recerca de nous tractaments. El càncer infantil s’origina durant la
formació d’òrgans i teixits que té lloc durant el procés de desenvolupament de
l’esser humà i és totalment diferent al càncer dels adults:
-

•

Té una incidència molt baixa. És una malaltia rara. Per cada 200 casos de
càncer en adults, se’n dóna un en infants.
No és pot prevenir, de manera que no es pot fer cap tipus d’screening.
Les teràpies i les respostes als tractaments són molt diferents en comparació al
càncer en adult.
Els tractaments actuals provoquen greus seqüeles en el malalt.
L’impacte emocional en nens i famílies és molt gran.
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Per aquests motius, els infants i adolescents que pateixen un càncer han de ser
tractats per equips especialitzats en oncologia pediàtrica i és necessari impulsar
investigacions específiques que permetin avançar en el coneixement del càncer infantil
i trobar nous tractaments i menys agressius que els actuals.

Per què a Sant Joan de Déu?
L’Hospital Sant Joan de Déu és un centre dedicat exclusivament a l’atenció
maternoinfantil, centre de referència a Espanya per a l’atenció del càncer infantil i de
referència internacional per al tractament de determinats tipus de tumors. És l’hospital
que més casos de càncer infantil atén a Espanya (i un dels primers a Europa): 215
casos nous cada any i 70 més per recaigudes o segona opinió.

Sant Joan de Déu és un dels pocs centres europeus que compta amb un banc exclusiu
de tumors pediàtrics, amb un gran potencial per a la recerca. Els seus professionals
apliquen un model d’investigació traslacional que combina l’assistència amb la recerca
per tal de que els pacients es puguin beneficiar el més aviat possible dels tractaments
més avançats. Aquest model ha permès:
-

Desenvolupar models animals de diversos tumors, pas imprescindible per a
poder testar nous fàrmacs i tractaments
Desenvolupar assaigs clínics pioners al món, com és el cas del primer assaig en
base a immunoteràpia amb vacunes de cèl·lules dendrítiques contra el glioma
difús del tronc cerebral (tumor que ara per ara és incurable)

Gràcies a aquest model d’atenció i investigació, el servei d’Onco-hematologia de Sant
Joan de Déu aconsegueix taxes de curació semblants a la d’altres centres d’excel·lència
en el món. En l’actualitat el 80% dels infants amb càncer que es tracten a l’Hospital
superen la malaltia.

En què consisteix la campanya?
La campanya #paralosvalientes té per objectiu sensibilitzar i implicar tot el món per a
la construcció a Barcelona d’un gran centre pel tractament del càncer infantil i animar a
la ciutadania a participar en la seva creació. Tothom hi pot col·laborar: particulars,
empreses i fundacions. Tant amb aportacions directes com duent a terme altres
iniciatives com, per exemple, en el cas de les empreses, oferint als seus col·laboradors
la possibilitat de destinar a la causa un euro en les seves compres.
El jugador del FC Barcelona Leo Messi serà el primer a donar suport a la campanya i a
emplaçar a la resta del món a fer un senzill gest: pintar-se la cara com els guerrers
perquè un dels objectius de la creació d’un gran centre d’oncologia pediàtrica a
Barcelona és impulsar la investigació d’aquesta malaltia per avançar en el seu
coneixement i “plantar cara” al càncer infantil. Aquest és el missatge que centra el
vídeo de la campanya .

Com fer les donacions
Particulars:
•

Per transferència bancària: ES97 2100 5000 5302 0015 9389

•

Per telèfon al 902 04 04 04

•

Per Internet www.paralosvalientes.com i www.fundacio.fcbarcelona.cat

Empreses:
A través del correu: paralosvalientes@sjdhospitalbarcelona.org

Sobre la Fundació Leo Messi
La Fundación Leo Messi nace en 2007 del entendimiento del Jugador con el apoyo total de su
familia, para desarrollar proyectos favor de los niños y adolescentes en situación de riesgo,
como agradecimiento a todo lo que le ha dado la vida. Las expectativas son: trabajar en
acciones a nivel nacional e internacional, con la ayuda de los patrocinadores de Leo Messi y de
otras instituciones que desarrollan proyectos alineados con los ideales de la Fundación y
focalizándose en Educación y Salud, centrándose principalmente en el tratamiento del cáncer
infantil, la Malaria, la Hepatitis-C y la enfermedad de Mal de Chagas.
www.fundacionleomessi.org

Sobre la Fundació FC Barcelona
La Fundació del FC Barcelona es va crear el 1994 i te com a missió donar suport a la infància i
la joventut dels col·lectius més vulnerables mitjançant l'esport i l'educació en valors, amb la
finalitat de contribuir a una societat més igualitària i inclusiva. Avui en dia, la Fundació arriba a
més de 700.000 beneficiaris a tot el món. www.fundacion.fcbarcelona.es/

Sobre l’IESE Business School

El IESE, l’escola de direcció d´empreses de la Universidad de Navarra, va ser fundada a
1958 a Barcelona. Amb més de 100 professors de 30 nacionalitats i una comunitat de 45.000
antics alumnes a tot el mon, actualment té seus a Barcelona, Madrid, Nueva York, Múnich
y Sao Paulo. Porta més de 50 anys al capdavant de la formació de directius, Financial
Times, Business Week o The Economist han situat a IESE entre les millors escoles de
negoci del món. www.iese.edu

