
 

 

 

NOTA DE PREMSA 

Per facilitar el tractament de la seva malaltia 

Famílies i pacients oncològics es 

beneficien d’allotjament gratuït temporal 

en hotels de Barcelona 

Aproximadament, unes 850 persones amb càncer es desplacen d’altres 

províncies per a rebre tractaments a Barcelona anualment 

Amb l’objectiu de poder ajudar a la situació d’aquestes famílies i pacients, 

l’Associació Contra el Càncer a Barcelona ha signat un conveni amb el 

Gremi d’Hotels de Barcelona per a facilitar-los un allotjament gratuït 

 

Barcelona, 28 d’abril de 2022 - L'Associació Contra el Càncer a Barcelona, en 

col·laboració amb el Gremi d’Hotels de Barcelona, ha activat un projecte per ajudar 

en l’allotjament de les famílies que s’han de desplaçar a Barcelona des de qualsevol 

punt d’Espanya per rebre un tractament oncològic a la ciutat. 

Fruit d’aquest conveni, les famílies beneficiàries poden accedir a un allotjament en 

establiments hotelers de la ciutat de Barcelona, en condicions econòmiques 

especials que són assumides per l’Associació Contra el Càncer, que permet a 

aquestes famílies estalviar aproximadament al voltant de 400€ mensuals.  

De moment el projecte compta amb l’adhesió de 70 establiments hotelers de la 

ciutat. 

Facilita la qualitat de vida durant el tractament 

Aquest servei d’allotjament alternatiu no només aporta una ajuda econòmica sinó 

també, flexibilitat, tranquil·litat i, sobretot, una oportunitat d’accedir a aquests 

serveis per a pacients amb menys recursos.  

A la vegada, aquest servei garanteix la comoditat del pacient i/o els seus familiars 

per a poder accedir a l’hospital d’una manera més pròxima, evitar llargs 

desplaçaments amb un tractament recent i així afavorir la seva qualitat de vida. 

De fet, en un estudi realitzat per la mateixa associació s’afirma que al voltant d’unes 

850 persones amb càncer es desplacen d’altres províncies per a rebre tractaments 

a Barcelona de manera anual.  



 

 

Aquest és el cas del Kilyan, que ha estat la primera persona a beneficiar-se d’aquest 

projecte. En Kilyan viu amb la seva família a Lleida, té limfoma de Hodgkin i ha 

d’acudir a l’hospital a Barcelona entre una i dues vegades per setmana per a rebre 

tractament. 

Però la família d’en Kilyan no és l’única en aquesta situació. A un total de 24.942 

persones el càncer els hi suposa un seriós agreujant en la seva situació 

socioeconòmica prèvia, ja sigui per trobar-se en desocupació, ser treballadors/es 

per compte pròpia, i/o disposar d’ingressos baixos.  

Això suposa que l’11% de les persones que han estat diagnosticades de càncer a 

Espanya, tenen una situació de risc socioeconòmic en el moment del diagnòstic o 

aquest ha generat aquest risc amb la seva aparició. 

En la majoria de les ocasions, aquests tractaments no estan a l’abast de tots, ja que 

les famílies del territori espanyol s’han de desplaçar entre províncies per a poder 

ser tractades en hospitals on tenen els medicaments i tècniques específiques pel 

tipus de càncer que pateixen. 

 

L’Associació, 69 anys d’experiència en la lluita contra el càncer 

L’Associació Contra el Càncer és l’entitat de referència en la lluita contra el càncer 

des de fa 69 anys. Dedica els seus esforços a mostrar la realitat del càncer a 

Espanya, detectar àrees de millora i posar en marxa un procés de transformació 

social que permeti corregir-les per obtenir un abordatge del càncer integral i 

multidisciplinari. En el seu ADN està estar al costat de les persones pel que el seu 

treball també s’orienta a ajudar-les a prevenir el càncer; estar amb elles i les seves 

famílies durant tot el procés de la malaltia si li ho diagnostiquen; i millorar el seu 

futur amb l’impuls a la recerca oncològica. En aquest sentit, a través de la seva 

Fundació Científica, l’Associació aglutina la demanda social de recerca contra el 

càncer, finançant per concurs públic programes de recerca científica oncològica de 

qualitat. Avui dia, és l’entitat social i privada que més fons destina a investigar el 

càncer: 92M€ en 525 projectes de recerca. 

L’Associació integra a pacients, familiars, persones voluntàries i professionals que 

treballen units per a prevenir, sensibilitzar, acompanyar a les persones afectades i 

finançar projectes de recerca oncològica que permetran un millor diagnòstic i 

tractament del càncer. Estructurada en 52 Seus Provincials, i present en més de 

2.000 localitats espanyoles, compta amb més de 23.000 persones voluntàries, més 

de 388.000 socis i quasi 1.000 professionals. 

Durant el 2021, l’Associació ha atès a 136.000 persones afectades per la malaltia. 

L’Associació Contra el Càncer a Barcelona, amb seu a Travessera de les Corts, 

268, gestiona els seus propis recursos destinats a programes i ajudes que destinen 

https://www.contraelcancer.es/es/te-ayudamos
https://www.contraelcancer.es/es/todo-sobre-cancer/prevencion
https://www.contraelcancer.es/es/investigacion/investigacion-al-dia
https://www.contraelcancer.es/es


 

 

íntegrament en el seu àmbit d’actuació. L’entitat està present actualment en més 

de 70 municipis de la província. 

 

Una planta hotelera compromesa - #HOTELSCOMPROMESOS 

El Gremi d’Hotels de Barcelona treballa amb el propòsit de fer sostenible l’activitat 

turística a Barcelona. 

Per aquest motiu, l’entitat ha assumit el compromís d’assolir els reptes fixats per 

l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb la voluntat d’erradicar la 

pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre 

d’altres, mitjançant el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible 

(ODS). 

En aquest sentit, l’entitat i els hotels, conscients de la seva importància en 

l’engranatge econòmic i social de la ciutat, s’han convertit en promotors de projectes 

sostenibles i desenvolupen una constant activitat responsable, social i 

mediambientalment amb el seu entorn, generant un impacte positiu que té a veure 

amb la implicació i el compromís amb el progrés qualitatiu de Barcelona. 

Les accions de responsabilitat social posades en marxa pels allotjaments de 

Barcelona giren principalment entorn de la salut, dels col·lectius més vulnerables 

en risc d’exclusió social, de la innovació i de l’impuls de noves empreses i del medi 

ambient. 

 

 

Més informació: 
Associació Contra el Càncer a Barcelona  
Silvia Muñoz Hita 
silvia.munozh@contraelcancer.es  
608 85 39 67 
 
Gremi d’Hotels de Barcelona 
Manuel Baena / Clàudia Garcia 
mbaena@barcelonahotels.org / cgarcia@barcelonahotels.org   
648 486 736 / 608 618 607 
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