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El conseller Felip Puig lliura 57.700€ a 
l’Obra Social Sant Joan de Déu per a la 
beca d’investigació “Bombers amb 
causa” 
 
• Els fons s’han recaptat gràcies a la venda de 5.700 calendaris 

“Bombers amb Causa” 
 
• El calendari, que es va posar a la venda aquest hivern a iniciativa de 

dos membres del cos de Bombers de la Generalitat, està protagonitzat 
tant per Bombers com per infants hospitalitzats a Sant Joan de Déu 

 
• Gràcies als fons recaptats, l’Obra Social Sant Joan de Déu ha concedit 

la beca “Bombers amb causa”, que es destinarà a la recerca en 
malalties infantils 

 
 

El conseller d’Interior, Felip Puig, ha lliurat a 
l’Obra Social Sant Joan de Déu els 57.700 euros 
recaptats gràcies a la venda del calendari 
Bombers amb causa. Aquesta aportació es 
destinarà a la creació de la beca “Bombers amb 
causa”, una beca que permetrà ampliar els ajuts 
que s’atorguen per concurs entre els 
investigadors de l’Hospital Sant Joan de Déu, 
sota el jurat d’experts científics interns i externs a 
la institució. La doctora Isabel Iglesias, adjunta al 
servei de neonatologia, rebrà l’ajut en aquesta 
primera edició de la beca “Bombers amb Causa”, 

per l’estudi de la influencia del suport nutricional postnatal en el metiloma del 
prematur extrem. 
 
Al calendari Bombers amb causa, posat a la venda aquest hivern a iniciativa de 
dos bombers voluntaris, l’Arnau Fabregat i l’Òscar Sánchez, els Bombers de la 
Generalitat de Catalunya protagonitzen dotze fotografies al costat d’infants 
hospitalitzats a Sant Joan de Déu. Les fotografies van ser realitzades en 
instal·lacions del parc de Bombers de l’Hospitalet de Llobregat i a les pròpies 
dependències del centre mèdic. Els fotògrafs Danny Caminal, Elisenda Pons, 
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Laura Guerrero, Pere Palomera, Ricard Cugat i Santiago Sánchez van posar la 
seva creativitat al servei de l’Obra Social per promoure la recaptació de fons. 
 
La iniciativa no va suposar cap tipus de despesa i totes les persones que hi van 
prendre part ho van fer de manera desinteressada, incloent-hi els fotògrafs, els 
dissenyadors del calendari, el personal sanitari i els mateixos Bombers. 
 

L’Hospital Maternoinfantil Sant 
Joan de Déu és un centre de 
referència nacional i 
internacional en el diagnòstic, el 
tractament i la investigació de 
malalties que afecten els infants: 
càncer, diabetis, malalties 
neurològiques, infeccioses... La 
Fundació Sant Joan de Déu 
treballa per la investigació 
d’aquestes malalties per obrir 
una porta a l’esperança dels 
infants que les pateixen i les 

seves famílies. Gràcies a iniciatives com la dels bombers i gràcies als qui s’han 
afegit a aquesta causa avancen en el tractament de les malalties infantils. 
 
Han assistit a l’acte el conseller d’interior, Felip Puig; el germà Pascual Piles, 
provincial de l’Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu; el director general de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Jordi Gassió; el director de l’Obra 
Social, Oriol Bota; el gerent de l’Hospital Maternoinfantil, Manuel del Castillo; i 
altres representants del Cos de Bombers de la Generalitat, com la subdirectora 
general Operativa, Anna Martín i el subdirector general Tècnic, Josep Maria 
Juncosa, així com altres comandaments de la Regió d’Emergències 
Metropolitana Sud (com el cap de la Regió, Pasqual Gàmez i el cap del parc de 
l’Hospitalet de Llobregat, Manel Escolà), i altre personal del Cos de Bombers que 
ha col·laborat molt activament en el projecte del calendari “Bombers amb Causa”, 
com en Rafael Arnabat. 
 
També hi han assistit els dos bombers voluntaris promotors de la iniciativa, Arnau 
Fabregat i Òscar Sánchez. 
 
En el transcurs de l’acte, el conseller Felip Puig ha destacat que “al darrere 
d’aquests uniformes i d’aquestes bates hi ha la confluència d’un compromís 
solidari, l’esperit de donar-se als altres i de fer-ho fins i tot amb el risc de 
donar la vida pròpia”. Per la seva banda, el director de l’Obra Social de Sant 
Joan de Déu, Oriol Bota, ha afirmat que projectes com aquest “ens permeten 
construir ponts i crear complicitats entre la societat i els centres de Sant 
Joan de Déu”. 
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Arnau Fabregat, un dels bombers promotors de la iniciativa del calendari, ha 
explicat que “els nostres objectius bàsics, sota el lema ‘Bombers amb 
causa’, han estat sensibilitzar la societat evitant tocar la fibra sensible”. 
 
La doctora Isabel Iglesias, receptora de la beca “Bombers amb causa”, ha 
explicat l’objectiu del treball d’investigació que està desenvolupant amb nounats, i 
que consisteix “en fer un seguiment de la nutrició dels nadons en base als 
indicadors moleculars”. 
 
 
Barcelona, 20 de març de 2012 
17.00 hores 
 

 
Per a qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb l’Àrea d’Informació i Comunicació  

93 586 77 20    premsa.bombers@gencat.cat 
www.gencat.cat/emergencies 

 
 


