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entrevista a jOan tOrner i gemma viñaLs  (JOAN PETIT NENS AMB CÀNCER FUNDACIÓ)

“a catalunya actualment tenim els millors metges 
especialistes en oncologia infantil”  

en joan i la Gemma viuen a Blanes i treballen en la divulgació i investigació del càncer infantil. Foto a. Montaño

Concentració a la pista de l’amistat. Foto yoyo pavelló parroquial de tordera. Foto Fundació joan petit

aLmudena mOntañO

És dels matrimonis que més ajuda a la 
divulgació i la investigació del càncer 
infantil i a donar suport als malalts. 
En Joan Torner i la Gemma Viñals 
saben exactament què necessita emo-
cionalment un nen malalt de càncer 
i la seva família perquè ho han vis-
cut de primera mà amb el seu fill, en 
Joan. Quan va morir l’any 2000 per 
un ependimoma al tronc cerebral van 
pensar que tot el que havien après amb 
la malaltia ho aplicarien a ajudar a 
altres nens i familiars que passen per 
aquest tràngol, la majoria dels quals 
acaben amb un final feliç. Un any des-
prés, ja feien la primera Festa Torneig 
al Palau Blaugrana i el 2004 van cre-
ar la fundació. Ara ja van per la 17a 
edició de la Festa Torneig, que la van 
celebrar el darrer cap de setmana de 
maig a Tordera, dedicada als menuts. 

Quina valoració feu de la 17a Festa 
Torneig Joan Petit Nens amb Càn-
cer celebrada a Tordera?
Gemma Viñals: Un èxit! Va ser molt 
emotiva, estem molt contents. Cada 
any un municipi és la seu de les ac-
tivitats i, a més de la festa central, 
durant l’any organitzen conferències 
a les escoles, caminades, activitats 
esportives per fer divulgació i recap-
tació econòmica.

Quanta gent hi va participar?
Joan Torner: Van participar 380 
nens d’entre 3 i 6 anys de tot Cata-
lunya, 150 voluntaris i un total de 
2.500 persones, entre pares i acom-
panyants d’aquests nens.

Quines activitats vau preparar?
J.T.: L’activitat central sempre és un 
torneig d’hoquei, juguen minipartits 
de 12 minuts cadascun. També hi 
havien jocs lúdics infantils, contes, 
cançons, curses de sacs, gegants, ar-
rossada popular i un regal per a tots 
els participants: una samarreta i una 
cullera de fusta.

Ah! La cullera d’en Joan Petit?
J.T.: Sí! El nostre fill tenia dos anys 
quan li van diagnosticar el càncer i 

volia jugar a hoquei, com jo, que he 
jugat i encara jugo amb l’equip dels 
veterans del Barça. Així que quan 
passava dies al llit hospitalitzat aga-
fava la cullera del iogurt i una pilo-
teta i simulava que jugava a hoquei.

Molt ben pensat! La primera edi-
ció es va celebrar al Palau Blaugra-
na, a quins altres municipis heu 
organitzat la festa anual?
J.T.: La primera a Barcelona i després 
a Vic, Reus, Girona, Mollerussa, Vi-
lafranca, Vilanova, Lloret de Mar, 
Sant Sadurní, Olot, La Seu d’Urgell, 
Sant Cugat, Sant Just, Sant Hipòlit 
de Voltregà, Lleida, Mataró i aquest 
a Tordera.

Quin és l’objectiu de la Fundació 
Joan Petit Nens amb Càncer?
G.V.: La divulgació de la malaltia i la 
recaptació de diners per a la investi-
gació del càncer infantil. 

El vostre lema és “stick content”?
G.V.: És una frase que sempre deia 
en Joan...i tenint en compte que per 

practicar l’hoquei cal un estic... Cal 
tenir present que un dels missatges 
de la Fundació és l’optimisme, per-
què estem arribant al grau de cu-
ració de càncer pediàtric del 80% i 
alguns tumors pediàtrics ja es curen 
al 100%. La nostra recerca se centra 
en aquest 20%, que encara costa gua-
nyar-li el partit. 

Com es pot col·laborar? 
G.V.: Poden contactar a través del 
web www.joanpetit.net, correu@jo-
anpetit.net, el Facebook i el compte 
corrent.

Després de la vostra experiència, 
quins consells podeu donar als fa-
miliars d’un nen amb càncer?
G.V.: Cal confiar en els metges. A 
Catalunya actualment tenim dels 
millors metges especialistes en on-
cologia infantil. I el que és molt 
important és transmetre al nen 
tranquil·litat perquè ells capten de 
seguida si tot va bé o malament. El 
càncer infantil és una malaltia de 
tota la família, la càrrega emocional 

és compartida entre tots els familiars 
i això et fa tenir capacitat de resistèn-
cia davant les adversitats. La malaltia 
que va patir en Joan no es va acabar 
amb ell, encara hi ha nens que la pa-
teixen, per això hem de continuar 
lluitant per tots ells. 

Com ho vau viure vosaltres?
J.T.: Quan ingressàvem a en Joan 
traslladàvem la casa a l’hospital: les 
seves joguines, ninos, els colors, els 
patins d’hoquei, les pel·lícules, can-
çons... perquè se sentís com a casa. 
És important que faci la vida el més 
normal possible i, si pot, no deixar 
d’anar a l’escola. I que la família se-
gueixi en la mesura que pugui amb 
la seva vida.

Ho vau poder fer?
G.V.: Sí. Tenim una filla, la Rut (23), 
un any més gran que en Joan i ha-
víem d’estar per ella. Ara tenim dos 
fills més, en Miquel (15) i la Mar (13) 
que no han conegut al seu germà 
però que forma part de les seves vi-
des i crec que estan contents de tota 

aquesta tasca, ja que ens ajuden en 
les activitats de la Fundació.

A què us dediqueu laboralment?
J.T.: Jo sóc arquitecte i urbanista, te-
nim un despatx i també treballo d’ar-
quitecte municipal. 
G.V.: Jo sóc “mare” i treballo de dis-
senyadora, col·laboro a l’estudi d’ar-
quitectura amb en Joan i també de-
dico moltes hores al Joan Petit.

Una gran feina!  La Fundació té un 
gegantó. Com es diu?
G.V.: Joan Petit. Ens el van regalar a 
Olot l’any 2010, quan va ser la seu de 
la Festa. El va dissenyar Pilarín Bayés i 
el van fer els escultors d’Olot Àngel Ri-
gall i Tavi Algueró. Normalment pas-
seja pels cinc hospitals catalans on es 
tracta el càncer infantil: Sant Joan de 
Déu, la Vall d’Hebron, Sant Pau -tots 
tres de Barcelona-, el Parc Taulí (Sa-
badell) i Can Ruti (Badalona).

Què més feu?
J.T.: Intentem alegrar o fer un dia 
diferent als nens dels hospitals por-
tant material: contes, jocs, joguines...
Tenim un consell mèdic assessor 
d’oncòlegs pediàtrics que ens posen 
al dia en el tema de recerca. Creiem 
que aquesta és la millor inversió.

També organitzeu altres activitats 
com la de l’Hospital dels ninos. En 
què consisteix?
G.V.: És una activitat on venen met-
ges i infermers i fem la revisió mèdi-
ca al nino que porten els nens: els pe-
sem, mesurem, posem vacunes... Els 
nens perden la por a anar al metge!

I per Sant Joan, contes infantils!
J.T.: Fa 15 anys que el 24 de juny 
fem una lectura de contes. Aquest 
any serà a les 19 h al Jardí Botànic 
Marimurtra de Blanes, amb moltes 
sorpreses. Explicarem el conte gua-
nyador del premi literari Recvll en la 
modalitat de Contes Infantils Joan 
Petit, que fa tres anys que convo-
quem. Aquest conte també l’editem 
i els portem als hospitals per Sant 
Jordi i a l’estiu. yy 


