
  
 

Nota de premsa 

 
Sant Joan de Déu estrena un nou hospital de dia que ha rebut 

una aportació d’un milió d’euros de la societat civil 
 

 

• És un espai de l’hospital on els pacients poden rebre el tractament que 

necessiten sense haver de quedar-hi ingressats. 

 

• Entre els donants, hi ha el jugador de l’FC Barcelona i ambaixador de l’Obra 

Social ”la Caixa”, Xavi Hernández, la seva dona, Núria Cunillera, i un 

centenar d’entitats, empreses i particulars. 

 

• El nou equipament triplica la capacitat de l’actual i incorpora utillatge 

d’última generació i espais més confortables per als pacients i les seves 

famílies. 

 

 

Esplugues de Llobregat, 2 de juny de 2015. Sant Joan de Déu ha celebrat avui la 
jornada de portes obertes del seu nou hospital de dia, un equipament que ha rebut 
l’aportació d’un milió d’euros d’entitats, fundacions i, també, de milers de particulars. Al 

llarg del dia, les noves instal·lacions han pogut ser visitades pels donants, els 
treballadors del centre i els pacients. 
 

Entre altres, hi han estat presents el jugador de l’FC Barcelona Xavi Hernández, com a 
ambaixador de l’Obra Social ”la Caixa”, la seva dona, Núria Cunillera, i Isidre Fainé, 
president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, una institució que, juntament amb el 

jugador del Barça, va fer una de les primeres aportacions per fer realitat aquest 
projecte, que va permetre iniciar les obres i col·locar-ne la primera pedra, al febrer del 
2014.  

 
Posteriorment, l’hospital va posar en marxa una campanya per recaptar els diners que 
faltaven. En el marc d’aquesta campanya, i en col·laboració amb el Consell de 

Col·legis Farmacèutics de Catalunya, es van posar a la venda a les més de 3.000 
farmàcies de tot Catalunya unes capsetes de caramels que representaven 
simbòlicament els fruits de l’arbre dels Petits Valents, en al·lusió a la decoració que 

tindrà el nou hospital de dia, que simularà un bosc. A aquesta iniciativa se n’han afegit 
moltes altres, com l’organització de la Festa Amics, al setembre de l’any passat, o la 
gala benèfica «Ajuda’ns a créixer», celebrada al novembre al Museu Nacional d’Art de 

Catalunya. Amb aquestes campanyes, s’han aconseguit 400.000 euros, que 
s’afegeixen als 600.000 aportats pels grans donants. 



 

 
 
 

 
El nou hospital de dia 

 

Els darrers anys, l’Hospital Sant Joan de Déu ha esdevingut un referent en el 
tractament de malalties cròniques en infants, la qual cosa ha comportat un augment 
important del nombre d’infants de tot Espanya que són atesos al centre. A causa 

d’aquesta circumstància, algunes de les instal·lacions on són tractats aquests infants, 
com ara l’hospital de dia, han quedat petites. 
 

L’hospital de dia és una unitat assistencial de l’hospital on els infants poden rebre de 
manera ambulatòria el tractament que necessiten, sense haver de quedar-hi 
ingressats i sense haver de ser separats del seu entorn familiar. En un principi, aquest 

tipus d’equipament es va pensar per administrar la quimioteràpia als infants malalts de 
càncer i evitar, d’aquesta manera, que passessin llargues temporades ingressats, però 
actualment als hospitals de dia es tracten infants afectats d’altres malalties, com ara la 

diabetis.  
 
El nou hospital de dia de Sant Joan de Déu, que ocupa una superfície d’uns 1.000 

metres quadrats, doblarà la seva capacitat actual. Passarà a tenir 32 llits, dos dels 
quals s’ubicaran en habitacions que podran quedar aïllades, i dos més estaran 
preparats per fer-hi diàlisi. A més, el nou equipament disposarà de dues sales 

d’intervenció dotades d’utillatge tecnològic d’última generació, on els professionals 
podran dur a terme petites intervencions sense haver de desplaçar l’infant al quiròfan. 
 

El nou hospital de dia, que ha estat dissenyat per Llongueras Clotet Arquitectes, 
simula un bosc, amb arbres i espais verds. A més, disposa d’unes instal·lacions més 
confortables per als infants i les seves famílies: boxs individuals, per garantir la 

intimitat i el descans dels nens, i amplis, perquè els pares puguin estar amb ells 
sempre que ho desitgin, així com espais comuns grans amb zona de jocs, per poder 
rebre la visita de músics, pallassos de l’hospital, mags, etc. 

 

L’Hospital Sant Joan de Déu és un dels principals referents dins i fora de Catalunya en 
pediatria, obstetrícia i ginecologia, i en àrees d’alta especialització com ara oncologia, 

neurociències, neonatologia i cardiocirurgia. El centre, que pertany a l’Orde Hospitalari 
Sant Joan de Déu, atén cada any més de 120.000 urgències, 25.000 ingressos i 
200.000 visites, i combina la darrera tecnologia amb una assistència personalitzada 

basada en els valors d’hospitalitat i solidaritat. 
 



Els patrocinadors d’honor del nou hospital de dia de Sant Joan de Déu són les 

fundacions Áurea, ”la Caixa”, Enriqueta Villavecchia, Godó i Ordesa, l’empresa Mango 
i la família Abelló Riera. 
 

GRANS DONANTS DE L’HOSPITAL DE DIA SANT JOAN DE DÉU 

• Fundació Áurea 

• Obra Social ”la Caixa” 

• Fundació Enriqueta Villavecchia – Espai Inés Segur Ferrer 

• Espai Maria Mercè Riera Folch 

• Mango 

• Famílies i amics de pacients 

• Fundación Privada Carmen y María José Godó 

• Fundació Ordesa 

• Fundació Creatia 

• Junta de Barcelona de l’AECC  

• Xavi Hernández i Núria Cunillera 

• Skoda 

• Fundació Nuria García – Espai Nuria García i Victoria Malaret  

• Fundació Letamendi-Forns – Espai Dr. Moisès Broggi Vallès 

• Fundació Nou Mil·lenni – Espai Maria Teresa 

• Grup Constant – Espai Xavier Aguilar Pedrerol 

• Fundació Mercedes Armengou Riera 

• Liliana Godia 

• Col·legi Bon Soleil 

• Fundació Antoni Serra Santamans 

 

GRANS COL·LABORADORS: 

• Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya 

• Fedifar 

 

 

Més informació:  

Albert Moltó / Lourdes Campuzano  Neus Contreras / Marina Teixidó 
Comunicació     Comunicació      

Hospital Sant Joan de Déu   Obra Social ”la Caixa” 
Tel. 93 253 21 50 / 605 695 277  Tel. 934 046 073 / 619 743 829 
  


