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Milions
per a

unabona
causa

La sanitat pública catalana
cada vegada té més mecenes
que avancen inversions

ANA MACPHERSON
Barcelona

D’ aquí unes
quantes
setmanes
s’inaugura
rà el nou
bloc qui

rúrgic de Sant Joan de Déu, hos
pital infantil de la xarxa sanitària
pública. Un dels flamants quirò
fans estarà dedicat a operacions
cardiovasculars de nens que po
den fer menys de 50 centímetres
o més de 180. L’equipament d’al
ta complexitat, més les cures
pal∙liatives per a aquests pacients
i un centre de control remot, per
què són nens de llocs de vegades
molt distants, costa uns tresmili
ons. Els ha proporcionat una fun
dació amb un nom que apareix
discretament en panells de dife
rents àrees demolts hospitals ca
talans, la Fundació Daniel Bravo
Andreu.
En aquests moments és el do

nant més important de l’hospital
infantil situat a Esplugues, per
què ja fa uns quants anys també
es va fer càrrec d’un centre de di
agnòstic i tractament de malal
ties minoritàries i de la sala d’he
modinàmica per a cors infantils.
Fa anys que aquest hospital

treu el màxim partit possible de
les donacions. Les petitíssimes,
braçalet a braçalet, cursa a cursa,
uns euros que es dediquen a cos
tejar des del sou d’investigadors
en un determinat assaig oncolò
gic fins a pagar serveis especials,
com els gossos terapèutics.
També gestionen amb facilitat

les grans aportacions, com les
que han reunit entorn del nou
centre d’oncologia, el Pediatric
Cancer Center de Barcelona, que
obrirà a l’edifici de davant de
l’hospital. Xifres enormes no no

més per crearlo, sinó també per
ferlo funcionar amb un mínim
matalàs.
“Els diners hi són. Se’ls ha de

mostrar un projecte sòlid i inte
ressant amb impacte en la vidade
les persones”, apuntaManuel del
Castillo, gerent de Sant Joan de
Déu. És un impulsor incansable
d’aquesta recerca de col∙labora
ció econòmica de la societat civil,
la propera i, fins i tot, la de qual
sevol lloc delmón on el portin els
acords per atendre nens, sobre
tot d’oncologia i traumatologia.
Defensa que l’assistència va a
càrrec dels pressupostos públics,
els impostos dels ciutadans. Però
hi ha millores que no es podran
pagar sense recórrer al mecenat
ge. Així doncs, en busca.
Tots els hospitals solien rebre

donatius d’agraïment, però això
d’ara és una altra cosa. Ara entre
les tasques d’un centre sanitari
s’hi ha d’incloure professionals

que busquin fons per a millores i
innovació, que sàpiguen explicar
cada projecte, oferir tota la trans
parència exigible. Alejandra Ma
nau s’encarrega de dirigir a Vall
d’Hebron aquesta tendència fi
lantròpica. “És una tendència ar

reu d’Europa cap a la col∙labora
ció publicoprivada”, explica. Al
seu hospital –considerat publico
públic en el teixit sanitari català
amb múltiples amos– també re
ben ajuts potents de fundacions
que hi volen participar econòmi

Participació privada en el sistema

Tendències

Fundacions
i associacions
44%

Particulars
21%

Associacions
impulsades
per famílies
20%

Empreses
13%

Entitats públiques 2%
Destinació de les aportacions

Origen de les aportacions

Investigació
3.322.222

Cooperació
internacional
371.350

Hospital
Amic
455.841

Ajuts a famílies
272.955

Projectes
assistencials
1.310.100

Infraestructures/equipaments
3.286.186

El 2018 l’hospital Sant Joan de Déu va rebre
donacions per un total de 9.018.654 euros
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Onvan aquests diners
]Lamajoriad’hospitals
públics catalanshan incor
poratdinersdedonants als
seus equipaments, en infra
estructures i, perdescomp
tat, en investigació. Ladona
ciód’AmancioOrtega, per
exemple, està arribant a
centresde l’ICS, comVall
d’HebronoBellvitge, pas
santperSantPauoelClínic.
Aquesthospital disposa
d’unanovaunitatd’immuno
teràpia finançadaper la
FundacióLaCaixa, i uncen
tred’imatge cardiovascular
avançatpagatper laFunda
cióDanielBravo.Vall d’He
bronha inaugurat recent

ment el servei de teràpies
avançadesd’hematologia
amb ladonacióde laFunda
cióVilaCasasoel primer
robotper aendoscòpiadi
gestivapagatper laFundació
LaCaixa.La llistadeprojec
tesdeSantJoandeDéuem
presos gràcies adonacionsés
llarga. Sónels líders.Amés
delCancerCenter, del quirò
fandecardiologiaode la
unitatdepal∙liatius, hi ha
serveisper combatre l’obesi
tat, programesper connec
tarnensambautisme, acom
panyamentapacientsd’alta
complexitat operanens
testimonisdeviolència.

Quiròfan nou
El nou quiròfan de
cardiologia encara
està en fase de
proves. És una de les

donacions més
importants a l’hospi
tal infantil de Sant
Joan de Déu, líder en
aquesta tasca
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