Fundació CP
Voltregà

Joan Petit Nens amb Càncer

Què és el Joan Petit?
Joan Petit Nens amb Càncer és el nom que una
fundació agafa d’un nen, en Joan, el petit de la casa,
al que li agradava l’hoquei patins i que als pocs anys
de la seva vida va patir un càncer, com
malauradament pateixen molts altres nens i nenes.

Què fa la Fundació?
Com a homenatge a la lluita de tots els Joan Petits, la
Fundació Joan Petit nens amb càncer organitza cada any
una Festa-Torneig en una població diferent perquè els més
menuts s’ho passin bé jugant el seu primer partit d’hoquei.

També s’organitzen tot un seguit d’actes que pretenen
implicar la ciutadania, el teixit associatiu, el sector
empresarial i els agents socials per tal de donar a conèixer
la malaltia i recaptar fons per als equips de recerca dels
nostres hospitals.

On van els fons recaptats?
 Donacions als equips d’investigació de la malaltia dels Hospitals
de Catalunya.
 Donacions a l’Hospital més proper al Torneig per les seves
necessitats en instal·lacions pel tractament de la malaltia.
 Accions per a la normalització de la vida de l'Infant malalt.
 Assessorament al nen malalt i a la seva família.
* Tots els fundadors i col·laboradors de la fundació ho fan com a
voluntaris i sense remuneració.

En què consisteix
la Festa-Torneig?
És un esdeveniment d'un dia que cada any aplega diferents equips
de menuts de 3 a 6 anys d’arreu dels Països Catalans.
Aquesta gran diada de l’hoquei base va acompanyada amb
d’altres activitats, com ara conferències informatives sobre el
càncer, sessions de divulgació, espais de sensibilització i actes
per recaptar fons pel tractament de la malaltia.
L'objectiu és que se’n parli, que se’n tingui coneixement i que es
contribueixi a l’estudi de les causes i a la recerca científica de
nous tractaments preventius, pal·liatius i curatius

Festa Torneig 2014
La primera Festa es va fer el 21 de desembre del 2001 al Palau
Blaugrana de Barcelona. Des d’aleshores se’n fa una anual que va
caminant per tot Catalunya: Vic, Reus, Girona, Mollerussa,
Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Lloret de Mar, Sant
Sadurní d’Anoia, Olot, Sant Cugat del Vallès, La Seu d’Urgell, i
Sant Just Desvern.
Enguany Sant Hipòlit de Voltregà ha estat la ciutat escollida per
organitzar la 14ª edició de la Festa Torneig Joan Petit.
L’esdeveniment tindrà lloc el 31 de Maig i està liderat pel CP
Voltregà amb el suport dels Ajuntaments de Sant Hipòlit i de
Masies de Voltregà i de les entitats de diferents àmbits,
especialment esportives, del Voltreganès i de la Comarca d’Osona.

Edicions
Anteriors

Festa Torneig 2014
Relació de donacions aconseguides al llarg de les edicions
anteriors de la Festa- Torneig Joan Petit
ANY
LOCALITAT
DONACIONS
PROJECTES
2003 Reus
12.000 € Hptal.St.Joan de Reus-Unitat d'Oncologia
2004 Girona-Salt
6.000 € Suport a malalts de càncer de Girona
2005 Mollerussa
9.000 € Suport a malalts de càncer de Lleida
2006 Vilafranca del Penedès
62.000 € Recerca St.Joan de Deu
2007 Vilanova i la Geltrú
30.000 € Recerca St.Joan de Deu
8.000 € Hospital de Lloret
Lloret de Mar
2008
16.800 € Recerca Hptal Vall d'Hebron
ordinadors portatils Hospitals d'oncologia infantil
2009 St.Sadurní d'Anoia
32.000 € Recerca St.Joan de Deu
2010 Olot
21.000 € Estudi i recerca tumor infantil Hptal Vall d'Hebron
2011 St.Cugat
5.500 € Estudi valoració Cardiovascular nens amb tractament
2012 La Seu d'Urgell
15.500 € Fundació Josep Carreras-Banc de donacions moll de l'òs
2013 St.Just Desvern
19.900 € Recerca detecció cèl·lules tumorals.Hptal.Vall d'Hebron
Sopar Rotary Vic
87.000 € Laboratori de recerca Hptal.St.Joan de Deu

Festa Torneig 2014
La presentació de la Festa i de les activitats complementàries es
farà al pavelló Oliveras de la Riva de Sant Hipòlit de Voltregà
durant el mes de maig.
Totes les aportacions de Sant Hipòlit de Voltregà es destinaran als
següents projectes:
• Sant Joan de Déu, aportació al nou hospital de dia.
• Vall d’Hebron. aportació per recerca de tumors cranials de
l’equip del Dr.Josep Sànchez Toledo.
• Hospital de Vic, aportació nova planta Oncològica
SI VOLEU COL·LABORAR PODEU FER LA VOSTRA APORTACIÓ AL NUMERO DE
COMPTE : ES74 2100 0421 1802 0018 7641

Moltes gràcies a
tots els amics
i associacions

Amb la col·laboració de:

