L’Hospital Sant Joan de Déu recapta més de 14 milions
d’euros en donacions per crear el centre de càncer
infantil més gran d’Europa i iniciarà les obres al 2018

•

L’Hospital ha aconseguit aquesta quantitat mitjançant
campanya #ParaLosValientes que va llençar al febrer

la

•

Ara els impulsors del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona fan
una nova crida per tal de recaptar els diners que falten per
poder acabar el projecte

•

El director de cinema i guanyador d’un Goya Carlos MarquésMarcet ha enregistrat un curt que serà projectat al gener a 90
sales de Cinesa

Esplugues de Llobregat.- L’Hospital Sant Joan de Déu ha aconseguit reunir
en nou mesos 14.457.927 euros, gairebé la meitat dels 30 milions de euros
que necessita per crear a Barcelona del centre d’oncologia pediàtrica més
gran d’Europa. Amb aquesta quantitat garantida, l’Hospital ha decidit iniciar
les obres de construcció del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona durant el
primer quadrimestre del 2018.
Sant Joan de Déu ha aconseguit recaptar aquesta quantitat mitjançant la
campanya #ParaLosValientes que va llençar al febrer per fer una crida a la
societat civil perquè contribuís a fer realitat el projecte mitjançant
microdonacions i grans donacions.
Al llarg d’aquests nou mesos, milers de particulars i un elevat nombre
d’empreses i entitats de diferents àmbits han respost a la crida. Entre elles
destaquen la Fundació Leo Messi, la Fundació FC Barcelona, Esteve,
Fundació Abertis, Ascires, Andbank i alguna altra entitat que ha preferit
mantenir-se a l’anonimat, que han fet possible aconseguir els fons
necessaris per iniciar les obres. Addicionalment, altres empreses com
Mango, Damm, Nestlé o Grup Constant també han donat suport a la
campanya, a la qual també s’han sumat esportistes com Marc Gasol o Marc
Bartra.

Les iniciatives impulsades per particulars i entitats per aconseguir fons per
al projecte, més de 80, han estat molt variades i igualment valuoses. A tall
d’exemple, quatre infants d’entre 5 i 8 anys han aportat al projecte els 185
euros que han aconseguit fent polseres per als companys de l’escola i del
parc on juguen; un grup de policies locals de Terrassa ha decidit rapar-se el
cap per posar-se en el lloc dels infants amb càncer i han fet un calendari a
benefici de la causa; nombrosos futbolistes, actors i altres personatges
famosos han donat suport a la campanya amb la iniciativa “To the brave”; i
tot el poble de Calella s’ha bolcat a organitzar tot un seguit d’actes per
recaptar fons per al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona.

Rellançament de la campanya
Ara els impulsors del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona fan una nova
crida per tal de recaptar els diners que falten per poder acabar el projecte.
El director de cinema i guanyador d’un Goya Carlos Marqués-Marcet ha
enregistrat un curt que serà projectat durant el mes de gener a 90 sales de
la companyia d’exhibició cinematogràfica Cinesa, que també dona suport al
projecte, per sensibilitzar a la població sobre la necessitat de crear un gran
centre sobre el càncer infantil que permeti avançar en la cura de aquesta
malaltia i en la recerca de nous tractaments i menys agressius que els
actuals.

Com serà el futur SJD Pediatric Cancer Center Barcelona?
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) i incorporarà els darrers avenços en la lluita contra el càncer.
Les seves instal·lacions ocuparan una superfície total de 8.400 metres
quadrats en un edifici de quatre plantes situat al costat de L’Hospital Sant
Joan de Déu i connectat amb l’edifici principal mitjançant una passarel·la.
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

Sobre Sant Joan de Déu
L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona 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 i dur a terme
assaigs clínics pioners al món.
Gràcies a aquest model d’atenció i investigació, el servei d’Oncohematologia 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.

Com fer una donació al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona?
Particulars:
• Per transferència bancària: ES97 2100 5000 5302 0015 9389
• Per telèfon: 902 04 04 04
• Per Internet: www.paralosvalientes.com
Empreses:
A través del correu paralosvalientes@sjdhospitalbarcelona.org

Han col·laborat a la campanya #ParaLosValientes: DoubleYou; Carlos
Marqués-Marcet; O Studio; Edu Ponces; Ruido Photo; StockCrowd; Laura
Gutiérrez; Celofan; Eric y Zoé; Deluxe; The Room BCN i T2O.

