
www.joanpetit.net  ·  www.phcsantcugat.com

Moltes gràcies!
Sarbus
Sorea
Teyco
Fiatc
Capio-HGC
vallespa
DooWap
Simbol Editors
Veri
Barclays Fundación
HP

Cugat.cat
Cafés Saula
IdeaPrint
Castellers de Sant Cugat
Geganters de Sant Cugat
Bastoners de Sant Cugat
Grallers
Bombotronic
Creu Roja
Club Hoquei  Ripollet
Llob 3 S.L.

Panini España
Milkybar
KitKat
TotSantCugat
Diari de Sant Cugat
Roller Club Sant Cugat
Oncolliga
AECC
Endermar
Pizzeria Mezzanotte
Restaurant L’Art

Masia Can Ametller
Ideographia
Criteri
MQdisseny
Marta Costa. Il.lustracions
Rubí
Caixa Penedès
nuri i espadaler, s.l.(Vic)
Buff Caviro (Igualada)
Recam Làser (Caldes de
Montbui)

Autocars Pujol
Corma-Plantes i Flors
Culleres Serra Quinatana
(Tortellà)
Esmeralda Calduch (Sant
Sadurní d’Anoia)
Federació Catalana de
Patinatge
Federación Española de
Patinaje
Mapfre Assegurances

Reno-Jonalex Esport SL
Skater
Teide
Trencillas Argimon (Blanes)
Pastisseria Orench (Blanes)
Grup Serhs
GIB- Informàtica (Blanes)
Softecnia (Reus)

DIMARTS 3 de Maig

Acte d’obertura:
Presentació institucional de la 11ª Festa-Torneig
Joan Petit – Nens amb Càncer
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Cugat.
Hora: 19 h

Exposició: “Teixits” i “L’Auca de la Cullera”
Lloc: Capio-Hospital General de Catalunya
Del 26 d’Abril al 8 de Maig
Públic: obert a tothom

DILLUNS 9 de Maig

Exposició: “Teixits” i “L’Auca de la Cullera”
Lloc: Claustrò del Monestir
Del 9 al 15 de Maig
Públic: obert a tothom

Xerrada:
“Exercici i esport amb seguretat”
Dr. J.R.Serra-Grima.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Consultor Cardiològic Esportiu
C.A.R. Sant Cugat i F.C.Barcelona.Consell Català del Esport.
Lloc: sala d’actes del Claustre del Monestir
Hora: 19,30 h
Públic: Entitats esportives. Obert a tothom

DISSABTE 14 de Maig

11ª FESTA-TORNEIG JOAN PETIT– NENS AMB
CÀNCER
Arribada
Lloc: Pavelló Poliesportiu 3 Rambla del Celler Sant
Cugat. Hora: 10 h

Espai de lleure amb activitats lúdiques
Lloc: Rambla del Celler i pavelló poliesportiu 2
Hora: de 10,00 h a 13,15 h
Públic: jugadors, entrenadors i delegats

Torneig Amics Joan Petit
Lloc: Pavelló Poliesportiu 3 Rambla del Celler.
Hora:  15,00 h
Públic: obert a tothom

DISSABTE 14 de Maig

JORNADA JOAN PETIT NENS AMB CÀNCER:
“Jo també vaig ser un polsera vermella”
Lloc: Sala d’Actes Capio Hospital General
de Catalunya. Hora: de 10:45 a 13:00 h
Públic: obert a tothom

Presentació
“Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer”.
Dr. Pere Sala Castellví. (Pediatre. Servei de Pediatria
i Neonatologia. SCIAS-Hospital de Barcelona. Grup
Assistencia.).

Xerrada: “Del cor pel teu cor”.
Dr. J.R.Serra-Grima. Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau. Consultor Cardiològic Esportiu C.A.R.
Sant Cugat i F.C.Barcelona.Consell Català del
Esport.

Xerrada-Col·loqui
“Trencant Barreres”
Dra. Nuria Gorina. Pediatra de Capio Hospital
General de Catalunya.
Sra. Sandra Furest Psicologa Infantil Capio Hospital
General de Catalunya.

Xerrada-Col·loqui Polseres Vermelles. “Estem
vius, el destí es nostre”

Cloenda sessions científiques:
Xavier Mate (Director General Capio Hospital
General de Catalunya)
Joan Torner (Fundació Amics Joan Petit Nens amb
Càncer)

DIUMENGE 15 de Maig

PATINADA POPULAR SOLIDÀRIA
Punt de trobada: Parc Ramón Barnils. Amb la
col.laboració de Roller Sant Cugat
Hora:  10,30 h. Durada: 2 hores
Públic: obert a tothom



A Sant Cugat estem molt il·lusionats per acollir
l’11a edició de la Festa Joan Petit – Nens amb
càncer. Especia lment perquè és un
esdeveniment que va més enllà de ser una
simple activitat esportiva. Sabem que els valors
que van associats a aquesta festa –com el de
la solidaritat, l’educació, la divulgació d’una
malaltia- la fan ser molt i molt especial.

El càncer és una malaltia greu, especialment
quan la pateixen els més petits. L’assistència
mèdica i el suport a les famílies és clau per
afrontar-la. Afortunadament la nostra societat
ja fa temps que s’implica a tots nivells –en
investigació, en assistència, en la tasca
associativa- per lluitar contra aquesta malaltia.
La Festa Joan Petit representa un magnífic
exemple d’aquest moviment solidari i de
conscienciació social.

Tots som en Joan Petit. És bo que divulguem,
també entre els nostres nens i nenes, el seu
exemple. Perquè només entre tots, fent pinya,
grans i petits, podrem trobar remei a la malaltia.
Hi ha una cançó d’en Xesco Boix –un dels
pioners, al nostre país, de l’animació infantil-
que diu:

“Estima, estima,
que estimar no fa mal,
mai no fa mal.
Estima, estima
que és un remei com cal!”

Amb l’esforç de tothom trobarem aquest “remei”
per vèncer el càncer.

No puc dir res més que felicitar la Fundació
Amics Joan Petit – Nens amb Càncer per la
seva incansable tasca, que és tot un exemple.
També voldria agrair que hagin triat Sant Cugat
com a seu d’aquesta Festa, així com la implicació
del Patí Hoquei Club Sant Cugat per fer-la
possible. Per a l’Ajuntament també és un honor
poder donar-hi suport. És per això que animo
els santcugatencs i les santcugatenques que
participin, el 14 de maig, a aquesta Festa. A
tots, moltes gràcies.

Mercè Conesa i Pagès
Alcaldessa de Sant Cugat

Comptant la d’aquest any, ja són onze les ciutats
Joan Petit, i sempre he procurat agrair d’aquesta
manera a tots els que han fet possible, amb el seu
esforç i la seva dedicació desinteressada, que
continuï tirant endavant una festa que va sorgir del
desig d’un nen (de molts nens) que estava malalt i
que volia fer esport.

Expl icar el càncer infanti l  o càncer en
desenvolupament a través de la festa- torneig Joan
Petit i de totes les iniciatives posteriors ha estat
una bona idea per difondre, homenatjar, fer costat,
col·laborar amb tots els que es troben en la difícil
competició, i amb tots els que hi dediquen més
recursos perquè això pugui ser possible.
Voldria que aquesta edició fos un homenatge molt
especial a tots aquells professionals de la medicina
que s’han dedicat a aquesta especialitat de la
pediatria en general i de l’oncologia en particular.

L’amic Pere Sala és, precisament, un dels pediatres
que va compartir amb nosaltres moments feliços
i també moments molt durs de la malaltia que vàrem
patir amb en Joan petit. Professionals com ell han
de conviure diàriament amb infants, pares i familiars,
amb situacions no gens fàcils, i molts cops han de
transmetre als pares un diagnòstic que segur que
no voldrien haver de donar. És precisament per
aquest saber afrontar els alts i baixos amb els nens
que comencen a créixer i que es volen fer grans,
que els que ens hi hem trobat valorem molt la seva
tasca.

Aquesta edició serveix també per donar una empenta
als que, un cop acabat el tractament o havent patit
alguna cardiopatia en edat infantil o a l’adolescència,
se’ls ha pogut fer una valoració cardiovascular per
poder tornar a fer vida normal. I els beneficis d’aquest
any els dedicarem a aquest objectiu: als nens que
poden tornar a jugar, córrer, fer esport...
Quan vàrem engegar el projecte de la festa, en Pere
ens va dir que algun dia s’hauria de fer un Joan Petit
a la seva ciutat. Ja han passat onze anys, des que
en Joan Petit va dir que ell volia jugar  “partits de
veritat”.  Hi ha molts nens i nenes que des de llavors,
i gràcies a la feina que feu els pediatres, els oncòlegs
i altres especialistes, han crescut i poden jugar i
practicar l’esport, poden, en definitiva, fer “vida
normal”.

Moltes gràcies.

Joan Torner Corcoy
President Fundació Amics Joan Petit – Nens amb
Càncer.

Sant Cugat acollirà aquest any l’11a Festa-Torneig
Joan Petit Nens amb Càncer. Aquest torneig és
quelcom més que un torneig d’escoles d’hoquei
patins. L’haver estat escollits per organitzar-la és,
per tant, un gran honor i alhora una gran
responsabilitat.

L’hoquei és simplement l’excusa per fer un
homenatge a tots els nens i nenes que pateixen
càncer infantil i recollir fons per a l’atenció dels
afectats de forma directa o indirecta.  És per això
que aquesta festa no es limita a l’acte esportiu en
sí, sinó que va més enllà, amb actes lúdics, culturals,
donant a conèixer aquesta realitat i fent-ne partícep
a tota la ciutat a travès del nostre Ajuntament i
d’altres entitats socials.

Esperem prop de 300 jugadors d’escoles d’iniciació
d’hoquei patins, jugadors no federats d’entre 4 i 6
anys que s’inicien en aquest món esportiu, i a les
seves famílies. Seran doncs més de 1,200 persones
les que visitaran Sant Cugat aquest dia!

I tot això ha estat possible perque un grup de
persones del nostre club ha cregut en el projecte
i ha engrescat a molts d’altres, jugadors jugadores,
pares i mares que s’han erigit com a col.laboradors
de la Fundació Amics Joan Petit-Nens amb Càncer
en aquest event tan i tan especial. Aquests fets són
dels que es recorden durant anys, amb orgull, i fan
al club i a les persones més fortes i unides.
Aprofito també per agrair la indispensable implicació
de tota la nostra ciutat encapçalada per la nostra
alcaldessa Mercè Conesa i el Regidor d’Esports
Xavier Amador. Ells han cregut també en aquest
projecte i han fet possible que tota la ciutat se l’hagi
fet seu (entitats esportives, culturals, socials,
empreses, …).

Benvinguts i esperem que gaudiu molt d’aquesta
gran festa solidària!

Miquel Soler
President Patí Hoquei Club Sant Cugat


