
 

Nota de premsa 

 

El Festival de Cap Roig impulsat per 
”la Caixa” dóna 17.500 euros a  

l’aecc – Catalunya contra el Càncer de Girona  
 
 
 
• Aquesta aportació solidària és fruit del conveni signat per l’Obra 

Social ”la Caixa” i la promotora Ediciones Musicales Clipper’s amb la 

Junta de Girona de l’aecc – Catalunya contra el Càncer de Girona, en el 

marc de la celebració de la passada edició del Festival de Cap Roig. 

 

• La contribució econòmica prové de la donació de 5 euros de l’import 

de cada una de les 1.431 localitats venudes per al concert que la 

soprano Barbara Hendricks va oferir l’estiu passat als Jardins de Cap 

Roig, així com dels microdonatius d’un euro aportats solidàriament 

pels clients de ”la Caixa” a través dels caixers i els canals electrònics.  
 

• Aquesta donació de 17.500 euros es destinarà a la investigació del 

càncer infantil, concretament del sarcoma d’Ewing, del qual cada any 

es diagnostiquen 1.400 casos a tot l’Estat.  
 

• L’Obra Social ”la Caixa” constata amb aquesta iniciativa el compromís 

de l’entitat amb la promoció de la recerca científica i l’avenç de la 

salut, a la vegada que fa palès novament el seu vincle amb les 

comarques de Girona.  

 

 

 

 

 

 



Lloret, 28 de novembre de 2014. Jaume Giró, director general de la Fundació 

Bancària ”la Caixa”, i Juli Guiu, president d’Ediciones Musicales Clipper’s i 

director del Festival de Cap Roig, han lliurat aquest migdia a Pilar Cort, 

presidenta de la Junta de Girona de l’aecc – Catalunya contra el Càncer, una 

aportació solidària de 17.500 euros per a la investigació del càncer infantil, 

concretament del sarcoma d’Ewing. L’acte ha tingut lloc a l’Hotel Guitart 

Monterrey de Lloret, hotel oficial del Festival de Cap Roig, amb presència de la 

presidenta del grup hoteler, Cristina Cabañas.  

 

 

Festival de Cap Roig solidari 

 

Al començament d’aquest any, l’Obra Social ”la Caixa” i Ediciones Musicales 

Clipper’s van signar un conveni amb l’aecc – Catalunya contra el Càncer per 

promoure la iniciativa Cap Roig Solidari. En el marc d’aquest projecte, la 

soprano Barbara Hendricks va col·laborar oferint el dia 15 d’agost passat una 

gala lírica solidària. 

 

La mobilització solidària, tant dels assistents al concert com dels clients de 

”la Caixa” a través dels microdonatius fets als caixers i els canals electrònics, 

ha permès arribar als 17.500 euros que avui l’Obra Social ”la Caixa” i Clipper’s 

han lliurat a la Junta de Girona de l’aecc – Catalunya contra el Càncer.  

 

L’aportació es destinarà a la investigació del càncer infantil, concretament del 

sarcoma d’Ewing, del qual cada any es diagnostiquen 1.400 casos a tot 

l’Estat. 

 

 
Impulsant la investigació  
 

La donació a l’aecc constata el compromís de l’Obra Social ”la Caixa” amb la 

promoció de la recerca científica i l’avenç de la salut. 

 

Amb aquest mateix objectiu, l’entitat impulsa la Unitat de Recerca de Teràpia 

Molecular del Càncer – ”la Caixa” a l’Hospital Vall d’Hebron. 

 

A més, l’entitat també promou IrsiCaixa, un laboratori que s’ha convertit en un 

centre de referència en la investigació contra la sida a escala mundial; el centre 

WIDER-Barcelona, pioner en cirurgia endoscòpica, dirigit pel Dr. Josep Ramon 

Armengol-Miró, i el Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars (CNIC), 

dirigit pel Dr. Valentí Fuster.  

 



Altres projectes en aquest sentit són l’Institut de Salut Global de Barcelona 

(ISGlobal), que té com a objectiu principal millorar la salut de les poblacions 

més vulnerables del món, i la col·laboració amb GAVI per facilitar l’accés a la 

vacunació infantil dels menors de 5 anys en països de renda baixa.  

 

 

Un compromís amb les comarques de Girona 

 

L’entitat financera ha reforçat enguany el desenvolupament de programes 

socials, educatius, culturals i mediambientals a les comarques gironines. 

 

El foment de l’ocupació, la lluita contra l’exclusió social, el suport a 

l’educació i l’impuls d’un envelliment actiu i saludable de la gent gran són 

les línies d’actuació prioritàries de l’Obra Social ”la Caixa” a la demarcació de 

Girona.  

 

Algunes de les xifres que avalen el compromís social de ”la Caixa” a les 

comarques gironines són les 569 oportunitats laborals per a persones en risc 

d’exclusió social a través de 222 empreses, el reforç en l’educació de més de 

37.900 infants i joves a les escoles a través del programa eduCaixa, i les 924 

activitats destinades a la gent gran, a les quals han accedit més de 37.300 

beneficiaris durant el darrer any. 
 

 

 

 

 

Més informació: 

 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 

Núria Velasco: 932 403 205 / 609 317 856 
mnvelasco@lacaixa.es 
Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023  
mteixido@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
 
Comunicació Clipper’s  

Orlando Palacios: 932 400 520 / 617 784 684 
opalacios@clippersmusic.org 


