
 

 

Nota de premsa 

 

SUPERPODERS CONTRA SANFILIPPO 

 

Xavi Hernández, ambaixador de l’Obra Social 
”la Caixa”, promou una campanya per 

combatre la malaltia infantil de Sanfilippo  
 
 

• Xavi Hernández, en qualitat d’ambaixador de l’Obra Social ”la Caixa”, 

ha estat l’impulsor principal de la campanya solidària «Superpoders 

contra Sanfilippo» amb l’objectiu de captar fons per aconseguir 

vèncer aquesta malaltia minoritària que només pateixen 70 nens i 

nenes de tot l’Estat espanyol.  

 

• El jugador del FC Barcelona es va implicar en la campanya després 

de conèixer el cas d’en Pol, d’onze anys. Després de diagnosticar-li 

la malaltia quan en tenia cinc, els seus pares van fundar l’Associació 

Sanfilippo Barcelona, amb la finalitat de buscar la cura a través de 

projectes mèdics de diferents països. 

 

• La síndrome de Sanfilippo C és una malaltia degenerativa, causada 

per la manca d’un enzim a l’organisme, que afecta el sistema nerviós 

i arrabassa la vida als nens i nenes que la tenen. Els símptomes de la 

malaltia solen aparèixer entre els dos i els quatre anys d’edat i 

provoquen la mort al voltant de l’adolescència. 
 

• Actualment diversos equips científics d’arreu del món estan duent a 

terme investigacions esperançadores, i tenen la certesa que, amb un 

suport i un finançament addicional, aconseguiran trobar el 

tractament de la malaltia. 
 

• Com a eix central de la campanya, l’Obra Social ”la Caixa” posa a 

disposició de tots els ciutadans el portal en línia de microdonatius de 

”la Caixa” per aportar ajudes econòmiques destinades a aquesta 

investigació: http://www.superpoderscontrasanfilippo.com. També hi 

ha l’opció de col·laborar a través del mòbil enviant una missatge al 

28029 amb la paraula «SUPERPODERS». A més, els clients de  



 

 

 

”la Caixa” poden fer els donatius a través dels canals electrònics: el 

web de Microdonatius de ”la Caixa”www.lacaixa.es/microdonatius, el 

portal de ”la Caixa” www.lacaixa.es, Línia Oberta, CaixaMòbil i 

bescanvi de Punts Estrella. 

 

 

Barcelona, 14 d’abril de 2014. El jugador del FC Barcelona i ambaixador de 

l’Obra Social ”la Caixa”, Xavi Hernández, ha impulsat la campanya solidària 

«Superpoders contra Sanfilippo» amb l’objectiu de recaptar fons per 

combatre una malaltia minoritària que només pateixen 70 nens i nenes a tot 

l’Estat espanyol. 

 

El jugador del FC Barcelona s’ha implicat de ple en la campanya després de 

conèixer la història d’en Pol, un nen de Terrassa d’onze anys, aparentment 

sa, normal i rialler, però que en realitat pateix una malaltia degenerativa que al 

llarg del temps va provocant problemes de conducta, hiperactivitat, 

comportament agressiu i pèrdua de la capacitat de parlar i d’aprendre. 

 

Als cinc anys, a en Pol li van diagnosticar la síndrome de Sanfilippo C, 

causada per la manca d’un enzim a l’organisme que es comença a 

manifestar quan l’infant és petit. Al llarg dels primers anys de vida, la malaltia 

causa un retard en el desenvolupament global i provoca insomni, epilèpsia i 

convulsions. Amb el temps, la malaltia s’agreuja i apareixen en l’infant 

problemes de conducta, hiperactivitat, comportament agressiu i autolesions. 

Durant els últims anys de vida el nen perd la capacitat de parlar, caminar, 

menjar…, fins que, en l’adolescència, la malaltia li pren la vida. 

 
«Gaudeixi molt del seu fill, perquè se li morirà aviat» 

 

 
A dia d’avui, la síndrome de Sanfilippo no té cura ni tractaments pal·liatius, 

i quan es diagnostica, a partir dels dos anys d’edat, els metges no poden 

donar cap esperança als pares que reben la notícia. «Quan li van diagnosticar 

la malaltia em van dir: “Gaudeixi molt del seu fill, perquè se li morirà aviat”», 

explica la presidenta de la Fundació Red Sanfilippo AC, Janette Ojeda - 

documental Superpoders contra Sanfilippo).  

 

 



 

 

 

Però ja en són unes quantes les entitats d’arreu del món —entre les quals hi 

ha l’Associació Sanfilippo Barcelona fundada i dirigida pels pares d’en 

Pol— que s’han unit per donar veu a la síndrome de Sanfilippo i donar-li 

reconeixement, no com a malaltia minoritària, sinó com una patologia igual de 

greu i que requereix el mateix grau d’investigació que la resta de malalties 

degeneratives més comunes. Gràcies a aquesta lluita i recerca, científics 

d’arreu del món han iniciat projectes que han tingut com a resultat 

investigacions esperançadores. L’únic que necessiten per avançar amb 

més recursos i rapidesa cap al tractament i cura de la malaltia són més 

fonts de finançament.  

 

El compromís de l’Obra Social ”la Caixa” amb les malalties minoritàries 

Des de l’Obra Social ”la Caixa”, conscients de la preocupant situació i fidels al 

seu compromís d’ajudar les persones que més ho necessiten, s’ha llançat la 

campanya virtual de «Superpoders contra Sanfilippo» a través de la 

plataforma en línia de microdonatius de ”la Caixa” 

http://www.superpoderscontrasanfilippo.com, perquè tothom pugui aportar 

donacions econòmiques en favor de les investigacions de la síndrome de 

Sanfilippo. També es pot col·laborar a través del mòbil enviant un missatge al 

número 28029 amb la paraula «SUPERPODERS»..  

A més, els clients de ”la Caixa” poden fer els donatius a través dels  

canals electrònics: el web de Microdonatius de ”la Caixa” 

www.lacaixa.es/microdonatius, el portal de ”la Caixa” www.lacaixa.es, 

Línia Oberta, CaixaMòbil i el bescanvi de Punts Estrella. 

 

 

 

 

 

Més informació, entrevistes o reportatges: 

Departament de Comunicació de la Fundació ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 apuig@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 


