
Aquestes són algunes de les històries a les quals volem i podem contribuir des dels Amics:

• Renovar l’Àrea Maternoinfantil de l’Hospital del Mar.

• Col·laborar en la investigació clínica amb persones amb discapacitat intel·lectual i malalties 
minoritàries.

• Donar suport al programa d’acompanyament terapèutic als nens ingressats i visitats a l’Hospital 
(Pallapupas).

• Contribuir en la recerca per millorar la salut òssia en dones supervivents de càncer de mama.

• Habilitar l’AULA 2.0 per als nens i nenes hospitalitzats.

• Oferir programes de musicoteràpia i de millora del benestar emocional dels malalts.

Però n’hi ha moltes més i ens hi volem sumar. Ens hi ajudes? Fes-te AMIC.

COM QUAN AJUDES UN AMIC
Els Amics de l’Hospital del Mar impulsem 

projectes socials, solidaris, de transformació  
i d’innovació a l’Hospital del Mar. 

Volem contribuir a l’excel·lència en l’atenció  
a la salut de les persones.

“La nostra mare va estar molt ben assistida, 
atesa i cuidada. És cert que és la seva feina, però 

sempre ens van fer sentir que hi tenim molts 
amics. Per nosaltres és important sentir que el 

nostre donatiu contribueix a millorar la qualitat de 
vida dels malalts.”Família d’una pacient atesa  
a l’Hospital del Mar

“El meu treball i la meva afició m’han permès 
conèixer molta gent que cada dia m’ensenya la 

importància d’estar pels altres. Rebre és una alegria, 
però donar encara ho és més. Jo sóc amiga de 

l’Hospital del Mar.”Ona Carbonell, atleta olímpica de natació 
sincronitzada, mobilitza amics i coneguts en favor 

de l’Hospital del Mar.



En virtut de l’article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de 
caràcter personal,us informem que les vostres dades podran ser tractades 
per l’Associació d’Amics de l’Hospital del Mar amb l’objectiu d’oferir informació 
sobre les accions d’aquesta entitat. Si no voleu rebre-la i voleu oposar-vos amb 
posterioritat a aquest tractament, envieu-nos un email a amics@hospitaldelmar.
org indicant “baixa base de dades” en l’assumpte. També podeu exercir els drets 
d’accés, rectificació i cancel·lació de conformitat amb la legislació vigent.

No vull rebre més informació.

 Vull ser amic de l’Hospital del Mar  
i contribuir a la millora del benestar i la salut de 

les persones que hi son ateses.

Si us plau, ompliu el formulari amb les vostres dades personals i la col·laboració que voleu mantenir.

Desitjo fer una aportació de De periodicitat

10€ Mensual

20€ Trimestral

Anual50€

Firma

100€ Puntual
(només aquest cop)Un altre import

Vull participar com a voluntari
o amb una altra col·laboració que no sigui econòmica

Nom
Cognoms

Població Província

Adreça

Codi Postal País

Email Telèfon

Forma de pagament
Domiciliació bancària al compte

NIF / NIE

Titular

Ingrés al número de compte d’Amics de l’Hospital del Mar
ES70 2100 0801 1102 0070 6339

Amb càrrec a la targeta de crèdit

Titular
VISA Altres

Número

Data de caducitat

Data

“Han estat molts anys treballant 
com a infermera en aquest hospital. 
He tornat per oferir el meu temps als 

pacients,com si fossin amics, i fer-los 
de guia i de suport.”Emilia Corominas, infermera jubilada, 

dedica unes hores a la setmana al 
voluntariat.

La teva aportació és molt important.

Fes una aportació per petita que et sembli. 
Només amb 10€ al mes, per exemple, 

aconseguiràs el somriure d’un nen 
hospitalitzat.

Fes-ho ara mateix.

Fer-se amic és molt fàcil:

• Omple la butlleta.

• Diposita-la a la bústia dels AMICS del vestíbul de 
l’Hospital del Mar o entrega’l al taulell de recepció.

• O envia-la per correu postal: Amics de l’Hospital del 
Mar. Passeig Marítim de la Barceloneta, 25-29. 08003 
Barcelona.

• O entra al web www.amicsdelhospitaldelmar.org i 
omple el formulari online. 

FES-TE AMIC DE L’HOSPITAL DEL MAR


