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Com quan ajudes un amic. 
Els AMICS de l’Hospital del Mar el 
sentim com una cosa ben nostra. 
L’estima per aquest centre i els seus 
professionals ens uneix en aquest pro-
jecte solidari i de futur.

 “
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AMICS 
de l’Hospital del Mar

Parc de Salut MAR

Hem nascut fa dos anys com entitat vinculada al Parc de Salut MAR, 
de la mà de persones compromeses amb el benestar, la salut, la recerca 
i l’atenció sanitària professional i de qualitat. 

Els impulsors som professionals de l’Hospital del Mar, antics treballa-
dors, pacients agraïts, empreses i persones conegudes de la societat 
civil que volem contribuir a fer-ho possible. 

Hospital del Mar

Hospital de l’Esperança

Centre Fòrum

Centre Peracamps

Centre Dr. Emili Mira

Institut Bonanova de FP Sanitària

Facultat de Medicina UAB-UPF

Estudis de Biologia Humana UPF

Escola Superior d’Infermeria del 
Mar (adscrita a la UPF)

Qui som 

Què fem? 

El nostre 2015

Programes 

Institut Hospital del Mar 
d’Investigacions Mèdiques. 
IMIM

ASSISTÈNCIA DOCÈNCIARECERCA
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Volem crear una xarxa de persones, empreses i entitats implicades i comprome-
ses, que impulsi projectes socials, solidaris, de transformació i innovació a l’Hos-

pital del Mar.

Aconseguir la col·laboració de ciutadans, empreses i entitats de la societat civil, 
per tal de contribuir a l’excel·lència en l’atenció a la salut de les persones.

La nostra

VISIÓ

La nostra 

MISSIÓ

Qui som 

Què fem? 

El nostre 2015

Programes 
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El nostre 2015
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2015 
hem aconseguit

Qui som 

Què fem? 

El nostre 2015

Programes 

hores de 
voluntariat

 
- 3 campanyes de micromecenatge a “mi gra-
no de arena” (Apropant, Respir, Giving).

- L’esforç d’empreses, entitats i donants 
particulars. 

- 3 activitats esportives realitzades per a re-
captar fons (Cursa Obaga,Remada Solidària, 
Torneig de Golf).

+ 

85
donants

11
programes

10
voluntaris

28
empreses 
i entitats

20.907€
GRÀCIES A 

200
(de juny a
 desembre)
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Qui som 

Què fem? 

El nostre 2015

Programes 

 

Remada Solidària de Nadal 
Per recaptar fons per crear un nou espai 
terapèutic i de lleure a pediatria de 
l’Hospital del Mar.

Cursa de l’Obaga
En benefici pel programa “La fortalesa 
després del càncer: Salut òssia en dones 
supervivents de càncer de mama.”

Torneig de Golf
A favor de la investigació de l’Artrosi pel 
centre de recerca en inflamació o cartílag 
de l’Institut Hospital del Mar d’Investiga-
cions Mèdiques (IMIM). 

Iniciatives a favor d’Amics

2015 
hem aconseguit
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Un respir al càncer de mamaQui som 

Què fem? 

El nostre 2015

Programes 

  

Travessada de l’Estret de Gibraltar 
Per recaptar fons pel desenvolupament 
d’un videojoc que permet millorar les 
capacitats cognitives de nens i joves amb 
la Síndrome de Down.

Giving Tuesday
Participació al Giving Tuesday per al 
desenvolupament d’un videojoc que per-
meti millorar les capacitats cognitives de 
nens i joves amb la Síndrome de Down.

Campanya de crowdfunding per “ Un 
respir al càncer de mama”, un projecte 
de suport a dones amb càncer
de mama i familiars.

Falta Fotografia

Campanyes de Captació de Petits Donants

2015 
hem aconseguit
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Qui som 

Què fem? 

El nostre 2015

Programes 

 

Marxandatge 

 

Punt Informatiu 
Estand de promoció i captació dels 
Amics al vestíbul de l’Hospital del Mar.

Elaboració de marxandatge per recaptar 
fons pels diferents programes dels 
Amics. 

2015 
hem aconseguit

 Campanya 1000 Amics

Campanya Altes Hospital
Fitxa i fulletó informatiu elaborats per la 
campanya d’altes de l’Hospital. 
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Qui som 

Què fem? 

El nostre 2015

Programes 

Exposició Centenari
Espai dedicat a Amics dins l’Exposició 
realitzada amb motiu del Centenari de 
l’Hospital del Mar.

Festa Centenari
Punt informatiu dels AMICS a la festa 
de celebració del Centenari de l’Hospital 
del Mar. 

2015 
hem aconseguit

Centenari

Llibre del Centenari
Coedició i venda del llibre del 
Centenari de l’Hospital del Mar 
amb benefici d’Amics.
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Qui som 

Què fem? 

El nostre 2015

Programes 

VOLUNTARIAT
Pla de Voluntariat 2015 

1 2 3 
Entrevistes 

per identificar 
necessitats 

Entrevistes de 
selecció de 
voluntariat

Sessió de 
formació de 
voluntaris

entrevistes 
realitzades34

*Als centres assistencials PSMAR, donant 
suport a les activitats dels AMICS.

voluntaris 
incorporats*10
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Qui som 

Què fem? 

El nostre 2015

Programes 

Aparició en 

MITJANS

 
aparició 
en televisió

1 aparicions 
en ràdio

4 aparicions 
en premsa 

15
SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CATALUNYA

44000

8860

Diario

207 CM² - 20%

1200 €

32

España

21 Diciembre, 2015

1HOSPITAL DEL MAR; INSTITUT HOSPITAL DEL MAR D...

EsportsPOLIESPORTIU

Diari de Girona ■DiMARTS, 1 DE SETEMBRE DE 201530

L'actual campió de la Lliga Fe-
menina, l'Spar Citylift Girona, co-
mençarà aquest vespre el treball de
pretemporada d'un curs històric
en què les gironines disputaran per
primer cop l'Eurolliga. El nou en-
trenador, Miguel Àngel Ortega,
hauria de comptar avui amb ga-
irebé tota la plantilla amb les úni-
ques excepcions de la pivot nord-
americana amb passaport mace-

doni, Ashley Paris, arriba dissab-
te, i de l'aler Chelsea Gray que en-
cara està en plena competició la
WNBA amb Connecticut Suns. La
resta, si cap enllaç aeri falla, seran
aquest vespre a Fontajau.

Tot i el bon paper de Gray sor-
tint des de la banqueta, 15 punts en
només 23 minuts en el darrer par-
tit, Connecticut està virtualment
fora del play-off de la WNBA, té el
tall a tres partits a manca de qua-
tre jornades per acabar la fase re-
gular, i això permetria que l’ano-
tadora nord-americana arribés a
Girona per integrar-se a l’Uni
abans de la disputa de la Lliga
Catalana i la Supercopa. 

Noemí Jordana, Anna Carbó i

Vita Kuktiene són les tres úniques
peces que repeteixen; mentre que
Rebeka Abramovic, Adrijana Kne-
cevic, Artemis Spanou i Lina Pik-

ciute són les cares noves en una
plantilla que compleran les joves
Pilar Comella (amb fitxa del pri-
mer equip) i Anna Jodar, vincula-
da al GEiEG de Copa Catalunya.

Dissabte de la setmana vinent,
12 de setembre, l'Spar Citylift Gi-
rona es presentarà oficialment al
pavelló del GEiEG, club amb qui
aquest any estarà vinculat, mentre
que l'endemà jugarà contra l'Eka-
terinburg a Fontajau. La setmana
següent, divendres 18 o dissabte 19
(en funció d'Esport 3), es jugarà la
Final de la Lliga Catalana contra el
Cadí i per al dimecres 23 està pre-
vista la Supercopa contra el Per-
fumerías Avenida. Els dos partits a
Fontajau. 

GIRONA | M.V. 

L’Spar Citylift Girona torna avui a la feina
encara sense Ashley Paris ni Chelsea Gray

La pivot nord-americana
arribarà dissabte i l’aler quan
acabi la WNBA, a temps
per jugar la Lliga Catalana 



Chelsea Gray, amb Connecticut. 

WNBA 

n ple boom de popula-
ritat de la natació en
aigües obertes, l'apari-
ció de les Vies Braves i

de gran quantitat de travessies po-
pulars cada cop més nedadors s'a-
treveixen a intentar gestes més
complicades com, per exemple,
creuar l'estret de Gibraltar. En la fi-
nestra de tres setmanes de bon
temps que hi ha cada estiu hi ha in-
tents des de Tarifa cada dia, però el
que és menys habitual és la doble
travessia: anar i tornar d'una vora a
l'altre de l'estret sense parar. Només
s'ha completat onze cops, la darre-
ra vegada fa quatre anys, i el gironí
David Presas va tenir molt a prop la
possibilitat de ser el protagonista de
la dotzena quan, acompanyat pels
barcelonins, Carles Céspedes i Fer
Espina, va quedar-se a uns dos-
mil metres de tornar a tocar la pe-
nínsula quan ja feia vuit hores i
quaranta minuts que nedaven i
portaven 37 quilòmetres superats.
«Va entrar un corrent de ponent de
sis nusos en contra i des de la bar-
ca de suport ens varen fer parar», ex-
plica Presas que va provar la doble
travessia dins un projecte solidari
per recaptar fons per la investigació
amb nens amb síndrome de Down
i altres discapacitats intel·lectuals,
que està fent la fundació de l'Hos-
pital del Mar.

«No ens motivava del tot fer la tra-
vessia simple, que l'està fent molta
gent, i a més creiem que provar de
completar la doble, que no s'acon-
segueix des del 2011, ens podia

donar molt més ressò que és el
que volíem per recaptar diners per
al projecte», explica David Presas tot
recordant que «el repte era espor-

tiu, però també solidari. Volíem
conscienciar de la necessitat d’in-
vertir en la recerca en síndrome de
Down i esperem haver-ho aconse-
guit. Per a les persones amb sín-
drome de Down cada petita cosa del
dia a dia és un esforç i associar el
repte a aquesta causa i aconseguir
sensibilitzar sobre la necessitat d’in-
vertir en la recerca en aquesta àrea,
ens ha donat una motivació afegi-
da». El projecte, denominat «Apro-
pant distàncies. Apropant capaci-
tats», tenia l’objectiu de recaptar
15.000 euros a través d’aportacions
de micromecenatge per ajudar als
investigadors de l’Hospital del Mar
a desenvolupar un vídeojoc que
ajudi a exercitar i millorar les capa-
citats intel·lectuals de nens i joves
amb síndrome de Down i altres
discapacitats. «Completant la doble

travessia hauríem tingut més re-
percussió, però el micromecenatge
encara segueix obert i hem pogut
aportar el nostre granet de sorra a
la investigació», explica Presas que
recorda com després de sortir de Ta-
rifa a les nou del matí van tocar Àfri-
ca, punta Cires, nedant a un bon rit-
me de més de quatre quilòmetres i
mig a l’hora que el van poden sos-
tenir fins que, o això pensaven, els
hi quedaven poc més de quaranta
per tornar a tocar terra a la Penín-
sula. «El corrent ens havia portat cap
a la dreta, anant havíem fet disset
quilòmetres i llavors ja en portàvem
vint de tornada, però estàvem molt
bé físicament», diu Presas sobre
les seves sensacions abans que des
de la barca els diguessin que havien
de plegar perquè un corrent nou i
fort els empenyia cap enrere. 

E
GIRONA | MARC VERDAGUER

La història 

Apropant distàncies i capacitats 
El nedador gironí David Presas es queda molt a prop de completar la doble travessia de l’estret de Gibraltrar, ningú ho ha
aconseguit des del 2011, en un projecte solidari per recollir fons per a la investigació de la síndrome de Down a la Fundació
de l’Hospital del Mar. El fort corrent obliga Presas i el seus companys després de nedar 37 quilòmetres en vuit hores i mitja 

El nedador gironí i els seus dos companys varen sortir de Tarifa en direcció a punta Cires (Marroc). 

DIARI DE GIRONA

David Presas. 

DIARI DE GIRONA

Breus

Antonio Gavilanes, president
del Club Bàsquet Orense (COB), es
va mostrar «sorprès» per la decisió
de l'Assemblea Extraordinària de
l'ACB de denegar de nou la ins-
cripció del seu equip en la lliga En-
desa i va avançar que sol·licitaran
«la paralització cautelar»de la
competició. Abans, al matí, l’ACB
va decidir mantenir una lliga de 18
equips, amb Fuenlabrada i sense
Orense, tot i que els gallecs tenen
al seu favor una resolució del CSD
que ara l’ACB recorrerà.  

ORENSE | EFE/DdG

L’Orense vol demanar
paralitzar la Lliga ACB 

BÀSQUET 

L’aler de Ripoll Xavi Rabaseda va
presentat ahir com a nou jugador
del Gran Canaria que entrena Aito
García Reneses. «Estic molt con-
tent de ser aquí i és un pas impor-
tant en la meva carrera, després de
dues temporades en l'Estudiantes.
Arribo amb molta ambició per ju-
gar a Europa i la Supercopa, per la
qual cosa hem de començar fort
per afrontar els reptes que tenim
per davant», va explicar l’exblau-
grana Rabaseda. 

LAS PALMAS | EFE/DdG

El Gran Canaria presenta
el gironí Xavi Rabaseda 

ACB 

EFE

Es participants  de la Volta es
prendran avui la seva primera jor-
nada de descans després del tras-
llat des de Castelló i a l'espera de
l'etapa reina de demà Andorra, la
jornada amb sis ports de munta-
nya que ha dissenyat «Purito» Ro-
dríguez. Ahir, l’italià  Kristian Sba-
ragli va donar la sopresa en l’arri-
ba a l’esprint a Castelló. Tom Do-
mulin continua de líder. 

ANDORRA LA VELLA | EFE/DDG

La Vuelta descansa avui
abans de l’etapa reina 

CICLISME 

EFE

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

DEPORTES

36000

5556

Diario

593 CM² - 53%

1298 €

30

España

1 Septiembre, 2015
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REPORTAJE

3250000

850548

Semanal

138 CM² - 27%

5805 €

78

España

29 Agosto, 2015
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Qui som 

Què fem? 

El nostre 2015

Programes 

Xarxes

SOCIALS

 
nº pàgines vistes

usuaris

sessions

seguidors
240

seguidors
128

m’agrada
172

12.034

5.904

6.895

tuits
460

Botiga virtual al web

posts publicats
156

visites del post 
més vist

10.345
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Qui som 

Què fem? 

El nostre 2015

Programes 

AMICS
reconeguts

 

Víctor Álvarez
Jugador de RCD Espanyol

Javi López
Jugador de RCD Espanyol

Ona Carbonell
Nadadora de natació 
sincronitzada, Equip 

Olímpic

Carles Aguilar
Presentador ONDA CERO

Jessica Valls
Nadadora i investigadora IMIM

Joan Collet 
President del RCD Espanyol

i 1r Equip Natació 
Sant Andreu
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Entitats i empreses
que han col·laborat 

Qui som 

Què fem? 

El nostre 2015

Programes 
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BENESTAR PERSONAL A 
TRAVÉS DE LA SOFROLOGIA

INVESTIGACIÓ EN DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL
Apropant distàncies, apropant capacitats.

Qui som 

Què fem? 

El nostre 2015

Programes 

 

 

Projecte de recerca de l’IMIM (Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdi-
ques) i del CRG (Centre de Regulació Genòmica) que té com a objectiu aconse-
guir que nens i joves, amb discapacitat intel·lectual, millorin en diferents aspectes 
com: atenció, memòria, capacitats per resoldre situacions quotidianes o habilitats 
socials, contribuint en la millora de la seva autonomia i el seu propi desenvolupa-
ment personal. 

Activitat formativa i al mateix temps terapèutica  per a dones amb càncer de mama, 
durant el procés de tractament a l’Hospital del Mar. La Sofrologia és un mètode 
psicocorporal inspirat en pràctiques orientals com el ioga i la meditació. L’objectiu 
general de les sessions és contribuir a millorar el benestar i la salut emocional.

Projecte realitzat juntament amb Pallapupas pels infants ingressats al Servei de Pe-
diatria de l’Hospital. Dos professionals de l’art del clown acompanyen en el dia a 
dia de l’ingrés hospitalari, afegint calidesa, humor i tendresa a la relació amb nens
i familiars. 

PROGRAMA PER CURAR 
AMB EL SOMRIURE
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Qui som 

Què fem? 

El nostre 2015

Programes 

 

 

Projecte de suport a dones amb càncer de mama i familiars, mitjançant el Txi Kung, 
tècnica que ajuda a controlar l’ansietat i alleujar el patiment combinant moviments 
suaus, la respiració, la relaxació i la concentració. L’activitat ha estat dissenyada 
pels equips de professionals de l’Hospital del Mar conjuntament amb Oncolliga.

La música, el so i el moviment aconsegueixen millorar el benestar i pal·liar el 
patiment dels pacients ingressats en la Unitat de Cures Pal·liatives a l’Hospital 
de l’Esperança. 

Les entitats de voluntariat són entitats AMIGUES. Establim nous vincles i possibi-
litats de col·laboració. Gràcies als voluntaris, que actuen als centres de PSMAR, 
els hospitals poden oferir una atenció més personalitzada, basada en un model de 
relacions solidàries i empàtiques, respectuoses, responsables i compromeses. 

UN RESPIR 
PEL CÀNCER DE MAMA  

PROGRAMA DE 
MUSICOTERÀPIA

SENTIR-SE 
ACOMPANYAT   
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Qui som 

Què fem? 

El nostre 2015

Programes 

 

 

 - Renovar l’Àrea Maternoinfantil de l’Hospital del Mar.
 - Habilitar l’AULA 2.0 per als nens i les nenes hospitalitzats.
 - Promoure l’Art-teràpia per a pacients amputats.
 - Introduir l’Hort Ecològic per intervenir en salut mental.
 - Proporcionar benestar a través de l’humor als malalts de diàlisi.
 - Programar Píndoles Musicals, concerts de petit format als centres del PSMAR, 

per crear un espai més amable que millori l’estada hospitalària. 

Però també n’hi ha moltes més i ens hi volem sumar!
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Amics de l’Hospital del Mar
Edifici Hospital del Mar
Passeig Marítim 25-29
08003 Barcelona 

 93 248 38 87
amics@hospitaldelmar.org


