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HISTÒRIA 
  

Les Polseres Candela són l'esforç de moltes famílies i amics amb un objectiu 

comú: la investigació del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu de 

Barcelona. 

La història va començar a finals del 2013 amb Candela, una nena ingressada a 

l'Hospital Sant Joan de Déu per leucèmia. Per omplir les llargues hores que passava 

l'hospital, una voluntària li va ensenyar a fer polseres amb fils de color. Poc 

temps després, dos de les seves amigues, la Mariona i Daniela, van decidir donar 

el nom de CANDELA a les polseres i van tenir la idea de muntar una parada en el 

seu poble per recaptar diners per a la investigació del càncer infantil. 

Va ser tot un èxit i aviat es van implicar els seus amics i familiars en la 

producció de les polseres per ajudar-les. 

A poc a poc, moltes altres famílies de la 8a planta d'Onco-hematologia s'anaven 

sumant al projecte, convençuts que la investigació és una via d'esperança per 

tractar el càncer infantil, i l'eina imprescindible per a un millor diagnòstic, 

tractament i seguiment de els pacients. 

Avui dia, molts grups i entitats col·laboren en la fabricació i / o distribució de 

les polseres Candela: escoles, llars d'avis, associacions de veïns, botigues, clubs 

esportius ... 

Tot aquest moviment solidari, que van començar els nostres petits valents (els 

calamars), s'ha anat consolidant amb el pas del temps gràcies a tantes mans 

amigues i l'esforç de totes les famílies implicades, a més del suport incondicional 

de l'Obra social Sant Joan de Déu . 

Fins avui tots els donatius recaptats passen directament al laboratori de recerca 

de l'Hospital Sant Joan de Déu a Esplugues (Barcelona). 

En aquest moment estem legalitzant la nostra situació, registrant una Associació 

sense ànim de lucre que continuarà i ampliarà la tasca realitzada fins avui. 



SABIES QUE...... 

•Cada any es diagnostiquen 1200 casos de càncer infantil a Espanya. 

•El càncer infantil està considerat com una malaltia rara.   

• No té res a veure amb el càncer d'adults.  

• Per això la immensa majoria dels recursos públics i privats que es destinen a la 
investigació del càncer es destinen al 
càncer d'adults, els nens i adolescents són 
els grans oblidats !! 

• El càncer infantil no es pot prevenir. 

• Necessitem tractaments específics per a 
nens. 

•El 80% dels nens aconsegueixen superar-lo. 

•El 20% que no ho aconsegueix són els 
nostres fills, els fills dels nostres amics o 
els amics dels nostres fills. 

• La nostra meta és que es puguin curar el 
100%.  

• L'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona 
disposa d'un laboratori d'investigació del 
càncer infantil, amb un equip de més de 25 
professionals. Més del 70% del seu 
pressupost prové de donacions privades 
d'entitats i persones solidàries que ho fan 
possible. 

• Les Candeles van néixer de l'amistat ila 
solidaritat els ha portat per tot el món  

•En 2 anys hem contribuït a la investigació  
amb 630.000 euros que corresponen a:                                          
-190.000 polseres Candela 
- 380 km de fils 
- 11 milions de nusos !!!!!  

Texim nusos d’Esperanza  



•RENDIR-SE NO ÉS UNA OPCIÓ 

•És impossible quedar-se de braços creuats. 

• Les famílies afectades tenim un fort sentiment d'impotència, els nostres fills 
estan molt malalts i nosaltres no podem fer res per impedir-ho. 

• Però els petits valents, amb la seva força i actitud positiva ens van ensenyar un 
camí a seguir. 

• Les Candeles mantenen la nostra ment ocupada, creiem fermament en el seu 
valor: la investigació, com a única via per canviar i millorar la seva situació. 
Per això cada nus que teixim ens porta energia positiva, ens uneix en una 
comunitat solidària i ens infon esperança. 

• Diferents investigacions han demostrat que les manualitats tenen un fort impacte 
positiu tant en la nostra salut mental com en el nostre benestar i estem 
convençuts d'això, més tot i que aquest cercle de nusos solidaris es tanca quant 
les candeles tornen a l'hospital en forma de donatiu per investigar . 

• No ens cansarem de demanar ajuda, perquè els nostres fills es mereixen millors 
tractaments, en molts casos necessiten més armes per guanyar la batalla i en 
altres tractaments menys agressius per tenir millor salut i qualitat de vida un 
cop superat el càncer. 

• Per a això comptem amb el suport i la professionalitat d'un gran equip 
d'investigadors a l'Hospital Sant Joan de Déu, que es dediquen en cos i ànima a 
diferents projectes de recerca que tenen com a objectiu donar resposta a les 
preguntes que es plantegen els oncòlegs i 
hematòlegs quan tracten als nens que 
pateixen aquestes malalties. Això es coneix 
com a investigació traslacional, centrada a 
traslladar els avenços científics al pacient el 
més aviat possible. 

•El 70% del pressupost anual d'aquest 
laboratori és finançat per donacions com les 
que aconsegueixen les candeles. 

• Un dels nostres objectius és poder ajudar en 
el futur a altres projectes d'investigació 
sobre el càncer infantil que es duguin a 
terme en altres hospitals. 


