12 de juny del 2010
de 10:00 a 19:00
al Pavelló Municipal d’Olot

Olot, 2010

Stick content!!
Benvolguts amics Joan Petit,
La festa-torneig Joan Petit s’ha escampat arreu de Catalunya, de moment.
Ara fa deu anys que va sortir l’esperit de fer-ne una festa d’esport i càncer,
també fent-ne difusió i pedagogia dins del camp de l’educació i la sanitat.
Com deia un dels metges en una de les jornades que hem celebrat
al llarg d’aquests anys, aquesta malaltia no s’hauria de patir, i menys un
nen o un adolescent. És per això que ens cal continuar fent un esforç per
ajudar amb la nostra aportació a superar aquesta competició. Com he dit
altres cops a tots els Joans que estan als hospitals fent tractament o a casa
seva esforçant-se per fer una vida normal, saben que els equips de metges
oncòlegs estan preparant la millor tàctica possible per guanyar cada nou
partit que disputen i que no estan disposats a llençar mai la tovallola.
En totes i cada una d’aquestes festes-torneig, sempre ha estat present
l’esperit d’homenatge que tots els participants fan a aquells nens i nenes
que lluiten, com ho va fer en Joan Petit, contra un rival tan difícil com és
el càncer infantil.
Tenim la gran sort que any rere any i a cada festa, hem fet amics nous, amics
de veritat, que han fet possible aquest 2010, el naixement d’un gegantó
Joan Petit, que ha nascut a Olot, de la mà d’en Tavi, l’Àngel i la Pilarín. Que
li heu fet la música i li ensenyareu els passos per ballar. A Olot es viu
l’esperit dels gegants, és un bon lloc per fer-ne una aportació festiva més
a l’esperit de la festa. Estic convençut que, al càncer, també el guanyarem
si li juguem el partit amb simpatia i alegria: en Joan Petit ho feia
d’aquesta manera.
Amics Joan Petit d’Olot heu fet un equip que ha creat el gegantó, li heu
donat la forma que simbolitza la simpatia, l’estima, la il· lusió, l’optimisme
i l’esforç que hi posen els nens, nenes i adolescents, també els grans que
lluiten contra aquesta malaltia per tirar endavant, i retre homenatge a tots
els que l’ajuden a superar.
20 de juny 2009 · d’11 a 19 h · Pavelló Olímpic de l’Ateneu

Sant Sadurní d’Anoia 2009
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Olot, ciutat Joan Petit 2010
Aquest gegantó l’apadrinareu els gegants d’Olot i ballarà sempre
que hi hagi una festa Joan Petit. La resta de l’any farà companyia als
hospitals on hi ha unitats d’Oncologia Infantil i on la Fundació Amics
Joan Petit Nens amb Càncer col· labora estretament. El trobarem als
Hospitals de Sant Pau, Sant Joan de Déu, Hospital de la Vall d’Hebron de
Barcelona, Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona i a l’Hospital Parc
Taulí de Sabadell.
Gràcies als que heu estat Joan Petits a Barcelona, Vic, Reus, Girona i
Salt, Mollerussa, Vilafranca del Penedès, Vilanova i La Geltrú, Lloret de
Mar, Sant Sadurní d’Anoia, Olot .... i a totes les ciutats que continuareu
fent gran l’esperit d’en Joan Petit, el de jugar, aprendre, créixer i ajudar
que molts infants i adolescents puguin arribar a guanyar aquest partit
de veritat.

Joan Torner i Corcoy
Esperit Joan Petit

Benvolguts,
Em complau molt adreçar-vos aquestes ratlles per encapçalar un
programa farcit d’actes per a una causa tan lloable com és la lluita
contra el càncer infantil.
Aquest any, Olot acull la 10a edició de la Festa-Torneig Joan Petit, una
gran festa que culminarà el proper dia 12 de juny amb diverses activitats
per a nens i nenes, joves esportistes, vinguts d’arreu de Catalunya. Ara
bé, aquesta culminació comptarà amb un bon grapat d’activitats prèvies
i paral· leles, organitzades per diferents entitats i clubs de la ciutat, amb
la voluntat de donar a conèixer aquesta malaltia entre tota la població
i, especialment, aconseguir recollir fons per destinar-los a la investigació
i tractament del càncer infantil.
El protagonista principal d’aquesta trobada, és el Club Patí Hoquei Olot,
el qual, juntament amb la Fundació Joan Petit, ha volgut prendre el
testimoni d’organitzar aquesta festa anual. Per tant, els he d’agraïr a
ells i a totes les entitats, organismes i persones que han fet possible els
actes programats, l’esforç que hi han destinat.
És evident que parlem d’una greu malaltia que afecta tota la població,
però és precisament amb la col· laboració de tota la societat que podem
contribuir a avançar i a vèncer aquesta batalla.
Estic segur que la solidaritat de la nostra ciutat serà, un cop més,
exemplar i que esdevindrà un model a seguir l’any que ve per la ciutat
que agafi el testimoni.
Que tinguem tots plegats una bona Festa-Torneig a Olot i que a més
de contribuir a l’èxit general, tots plegats aprenguem a ser solidaris
amb els qui ens envolten, només així podem avançar plegats en
aquesta lluita.

Lluís Sacrest i Villegas
Alcalde d’Olot
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Solidaritat sobre vuit rodes

L’esport i la superació

Enguany, al Club Patí Hoquei Olot, ens toca fer d’amfitrions de
la 10a Festa-Torneig Joan Petit.

Benvolguts amics,

Quan en Joan, el gran, ens ho va proposar, vàrem dir que sí de seguida
encara que, ara que no ens sent ningú, amb una muntanya de dubtes.
No van ser dubtes per les ganes de fer-ho ni dubtes que tinguessin res
a veure amb si l’objectiu s’ho valia. Van ser dubtes relacionats amb si
seríem capaços de donar a l’esdeveniment la lluentor que es mereixia,
amb la responsabilitat afegida que n’és la desena edició i, ja se sap que
els aniversaris, sobretot els que acaben en zero o cinc, tothom els vol
ben sonats.
A hores d’ara, quan faig aquest escrit, encara no sé si, de veritat,
sortirà tot bé, si donarem “la talla” o si serem mereixedors de la
confiança que la Fundació ha dipositat en nosaltres. El que sí que
sé, ja des d’ara, és que hi hem posat tot el que tenim a dins de cadascú. En aquest sentit, els d’Olot esperem que us sentiu com a
casa, que el programa que hem preparat us agradi i que en gaudiu,
que d’això es tracta.
La Festa d’en Joan Petit s’ha anat consolidant any rere any gràcies a
l’esforç de companys d’altres clubs que l’han fet créixer fins arribar al
que ara és, una festassa. La d’enguany només serà el preludi de l’onzena
i aquesta de la dotzena…
Esperem que el món de l’hoquei continuï sent solidari per molts
anys més.

Aquest any tenim la sort de tenir a Olot el torneig Joan Petit d’hoquei
amb patins. És una sort poder viure una festa de l’esport per una causa
tan solidària.
Fer que l’esport serveixi de vincle per poder lluitar contra el càncer
infantil és una gran idea que hem d’intentar promocionar entre tots.
L’esport promou els valors de superació, lluita, companyerisme,
solidaritat, esforç… tots ells tan importants per als infants que pateixen
malalties d’aquest tipus.
És conegut per tothom que la gent que practica esport té més capacitat
per enfrontar-se a la malaltia del càncer: exemples com el de Lance
Amstrong ens han de servir a tots per estimular-nos.
La promoció d’aquest torneig amb tres ingredients com són, nens,
esport i festa no pot fallar pel que fa a l’èxit i, de segur, farà que tots
prenguem una mica més de consciència de la batalla que hem de lliurar
tots contra el càncer.
El fet que els nens petits siguin els protagonistes ha de servir per
involucrar-nos tots i cada un de nosaltres. És per això que reclamo la
participació i la col· laboració de tots i cada un de vosaltres en aquest
magnífic event perquè hem d’aconseguir entre tots que aquesta desena
edició del torneig Joan Petit sigui un èxit.
Per últim, felicitar la fundació amics Joan Petit per la seva feina constant,
diària i desinteressada envers el càncer infantil.

Lluís Cases i Figueres
President del C.P. Hoquei Olot
Joan Llaneras i Roselló
Ciclista i Medallista Olímpic
7 Vegades Campió Mundial
Spanich Track Cycling CenterSS
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El naixement d’en Joan Petit, el gegantó
Molts nens, adolescents i espor-tistes, brillen tant com les estrelles, els que com en
Joan Petit murri, simpàtic, rialler… lluiten i han lluitat per guanyar un dels partits més
importants que hi ha; el de la lluita contra el càncer infantil.
Aquest Joan petit és l’homenatge que fan tots els esportistes, pares, equips
d’oncologia… pels que lluiten amb il· lusió per créixer, jugar, fer-se grans…

Hi ha molts de nens que neixen i tenen el joc i l’esport com esperit, i el
continuen per sempre més. Aquest veritable esperit de l’esport no l’hem de
perdre mai, tot i fer-nos grans.

Els autors d’aquest petit gegant són
l’Àngel Rigall, en Tavi Algueró i la Pilarín Bayés.

10a Festa-Torneig Joan Petit
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Breu història del nostre padrí
Joan Llaneras Rosselló és un ciclista de pista mallorquí nascut el 17 de
maig del 1969 a Porreres, on resideix actualment.
Va sortir de jove del seu Porreres natal per instal· lar-se a Catalunya:
en primer lloc, a Serinyà i, definitivament, durant la seva etapa de
competició, a Montagut a la província de Girona.
Destacà de ben jove en pista, que practicava al velòdrom Algaida, ben
a prop de casa seva, seguint l’estela de la tradició del ciclisme de pista
balear i del reconegut Timoner.
Va ser al 1991 que va fitxar per l’ONCE al costat de ciclistes llegendaris,
com Laurent Jalabert i Alex Zülle. Cinc anys a les ordres de Manolo
Saiz, el van decidir a retornar a la pista que alternava amb les curses
de carretera.
Així va néixer el seu espectacular palmarès:
Jocs Olímpics
Sydney 2000
Atenes 2004
Pequín 2008
Pequín 2008

Cursa per punts
Cursa per punts
Cursa per punts
Madison

Or
Plata
Or
Plata

Cursa per punts
Madison
Cursa per punts
Cursa per punts
Madison
Cursa per punts
Madison
Madison
Cursa per punts
Cursa per punts
Madison
Cursa per punts

Or
Or
Bronze
Or
Or
Or
Plata
Plata
Plata
Bronze
Or
Or

Campionats del món
Manchester 1996
Perth 1997
Perth 1997
Bordeus 1998
Berlín 1999
Manchester 2000
Manchester 2000
Anvers 2001
Stuttgart 2003
Los Angeles 2005
Bordeus 2006
Palma 2007

Ha estat set vegades campió mundial, quatre en la carrera per punts
els anys 1996, 1998, 2000 i 2007 i tres vegades en la carrera americana
o Madison, el 1997, 1999 i 2006.

En els Jocs Olímpics ha obtingut un
total de quatre medalles, fet que el
converteix en l’esportista espanyol
que més metalls ha aconseguit en tota
la història d’aquesta competició, al
costat de la tennista Arantxa Sánchez
Vicario i al piragüista David Cal, tot
i que cap d’aquests iguala els 2 ors
del ciclista.
Va rebre en mans del Rei la “Gran
Creu” del Reial Ordre del Mèrit
Esportiu com a premi a la seva
dilatada i exitosa carrera.
En Joan va definir una de les seves
especialitats, la carrera de puntuació,
160 voltes, 40 quilometres a pinyó
fix, sense frens, uns 50 minuts, com
una partida d’escacs disputada a 51
per hora, contra 26 jugadors i a 180
pulsacions.
Vinculat al CPH Olot durant els anys
que el seu fill Pau va estar jugant entre
nosaltres, actualment retirat de l’alta
competició, és di-rector del velòdrom
Palma Arena i director també del
Centre d’Alt Rendiment de Ciclisme
de Pista de Palma de Mallorca.
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“Avui tots els colors dels contes,
com els verds de les canyes vora el riu
i els núvols reflectits al safareig,
llueixen en els ulls de la Joana.
Comença a ploure i, a través del pati,
es mouen les figures del Nadal
de l’any passat.Veig la Joana riure,
però de sobte es gira cap a mi
i em mira, i llavors veig que és un record,
que és per això que la pluja la travessa.

”

Llums de Nadal a Sant Just (fragment)
Joan Margarit
Sovint la paraula càncer és encara tabú. Tabú és un mot d’origen polinesi,
tapu, que significa prohibit. El coneixement i la informació, no obstant i això,
de processos relativament habituals en el dia a dia ajuden a veure situacions
com aquestes amb uns altres ulls i ens ajuden a nosaltres, els professionals
que ens hi dediquem, a poder fer cada dia de manera més fàcil pedagogia
d’una malaltia quan suara era impossible.
Conviure és viure plegats. Viure és tenir vida. Vida és l’estat dinàmic
caracteritzat per la capacitat d’adaptació i d’evolució i pel fet de poder-se
reproduir. Tumor ens designa una inflor o tumefacció i és, juntament amb
el dolor, l’envermelliment i la calor, un dels quatre signes cardinals que fan
referència a un procés inflamatori. Quan el tumor esdevé per la formació
d’un teixit nou, anòmal, parlem de neoplàsia. I fem referència a càncer quan
volem dir que una neoplàsia és maligna i, per tant, té la capacitat d’infiltrar,
envair, territoris veïns i, fins i tot, de donar lloc a metàstasis: l’aparició del
mateix procés patològic en un lloc distant de l’originari. A voltes, el càncer,
només és capaç de morir matant.
Els càncers que anomenem del desenvolupament són aquells tumors rars,
que s’originen com a conseqüència de l’alteració dels processos normals
de creixement i desenvolupament, i no pas per una alteració de desgast
cel· lular, com en els càncers de l’adult.

Les altes taxes de curació són possibles gràcies a la recerca en el càncer.
És necessari un laboratori de recerca on s’estudiïn els processos,
complexos, que poden relacionar-se amb el bloqueig de frenacions i la
permissió d’acceleracions del creixement cel· lular. Això ens pot permetre
incidir, cada vegada més de manera individualitzada, en la teràpia útil en cada
cas concret. D’altra banda, les noves investigacions permeten utilitzar nous
fàrmacs que ajuden a aturar el procés de creixement tumoral de manera
indirecta, evitant, per exemple, que els tumors fabriquin, perquè tenen
aquesta capacitat adquirida, nous vasos sanguinis per seguir poder creixent.
Tot i que el càncer es cura en una gran majoria, hi ha alguns tipus de tumors
en els quals ens és difícil avançar com s’ha fet en altres casos. Els pediatres
oncòlegs més grans d’edat han vist canviar la història natural de moltes
d’aquestes malalties. Nosaltres també estem veient canviar les supervivències
de tumors que possiblement encara no curem, però estabilitzem. Estem
veient fer vida normal (normal! anant a l’escola, amb bicicleta i pensant en
el futur) a pacients per qui, fa molts mesos, fins i tot anys, llençar la tovallola
hagués estat una possibilitat que ningú no hagués pogut rebatre. Estem
veient canviar la història natural d’alguns tumors, de la qual em consta
que anteriors tractaments ja havien canviat. Estem veient com és possible
conviure amb el càncer. Sovint en alguns del tumors incurables que tractem,
d’inici, l’esperança és precisament els nous tractaments.
Ja sigui amb nous fàrmacs adjuvants, moltes vegades utilitzats abans en
el tractament de processos molt diferents al càncer, ja sigui amb noves
quimioteràpies dissenyades de manera expressa segons les anàlisis d’aquells
processos complexos que permeten el creixement desenfrenat, ja sigui per
la utilització de tractaments coneguts d’antuvi però utilitzats de maneres
diferents, ja sigui per la utilització de combinacions noves de fàrmacs nous i
vells, enormement efectives… estem veient canviar constantment la història
natural dels càncers!

Andreu Parareda, MD, PhD
Facultatiu Especialista en Pediatria
Departament d’Oncologia del Desenvolupament
de l’Hospital Universitari Sant Joan de Déu
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Programa d’actes Joan Petit 2010
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29 de maig a les 21:00
al Club Caixa Catalunya d’Olot

Sopar solidari Joan Petit
Organitza
Amics C.P. Hoquei Olot

26 de març a les 19:00
al Teatre Principal d’Olot

Col· laboren
Club Caixa Catalunya
d’Olot, Adad i l’Encant

Les Músiques del Món

4 de juny a les 19:00
al Casal Marià d’Olot

Concert a càrrec dels grups corals, instrumentals
i de cambra de l’Escola Municipal de Música
d’Olot Xavier Montsalvatge.

“Alguns aspectes sobre
el càncer infantil”

Col· laboren
Institut Municipal d’Educació
Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot
Teatre Principal d’Olot

Organitza
Escola de Música d’Olot
Xavier Montsalvatge

9 de maig a les 18:00
al Pavelló Municipal d’Olot

Cantània 2010
“La Balada del Retorn”
Cantata protagonitzada per diverses escoles
de les comarques gironines.
Organitza
Institut Municipal
d’Educació

Col· laboren
Institut de Cultura
de la Ciutat d’Olot

12 de maig a les 11:00
Institut Municipal d’Educació,
Escola Municipal d’Expressió

Distribució de les auques Joan Petit
als centres educatius de primària

Taula rodona a càrrec dels Dr. Rafel Marcos de la Unitat
d’Epidemiologia i Registre de Càncer de Girona i el Dr. Andreu
Parareda, Pediatre oncòleg de l’Hospital Sant Joan de Déu,
dirigida a professionals mèdics i públic en general.

5 de juny a les 12:00
al Saló de Plens de l’Ajuntament

Presentació institucional de la
10a edició Festa Torneig Joan Petit
Amb la presència del padrí Joan Llaneras i d’en Josep Puigbó

5 de juny a les 17:30
als Claustres de l’Hospici

Agafa’t a la Corda
Activitat realitzada per totes les escoles de primària d’Olot
que simbolitza l’aportació solidària de cadascú. Amb els trossos
individuals es formarà una corda gegant, una corda que uneix els
nens, les aules i les escoles. Una corda feta per tots i a la que tots
ens podem agafar quan necessitem ajuda.
Organitza
Institut Municipal d’Educació

Col·laboren
Escoles de primària d’Olot

10a Festa-Torneig Joan Petit
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12 de juny a les 10:00
al Pavelló Municipal d’Olot

5 de juny a les 18:00
als Claustres de l’Hospici

Apadrinament del
Gegantó Joan Petit
Presentació de l’apadrinament del gegantó a
càrrec de Josep Puigbó. Realitzat per Àngel
Rigall i Tavi Algueró, amb l’ajuda dels alumnes de
l’Escola Municipal d’Expressió d’Olot, i dissenyat
gràficament per Pilarín Bayés, amb uns padrins
de luxe: els gegants d’Olot.

Estrena del ball
del gegantó
Composició musical: Dani López
Músics: Ministrers de l’Escola de Música d’Olot
Coreografia: Jordi Casas i Adrià Casas
Organitza
Fundació Amics Joan Petit,
Club Patí Hoquei Olot,
Institut de Cultura d’Olot.

Olot, 2010

Col· laboren
Geganters d’Olot

12 de juny a partir de les 14:00
a la Plaça de la Muralla (en cas de
pluja a les voltes de la Plaça Clarà)

10a Festa Torneig
Joan Petit Nens amb Càncer
de les 10:00 a les 10:30
– Arribada i recepció dels clubs i jugadors.
de les 10:30 a les 13:00
– Jocs i activitats lúdiques al Pavelló d’Esports.
de les 13:00 a les 14:30
– Cercavila per anar a dinar del Pavelló d’Esports al Pavelló
Firal, amb el gegant Clam i la Vandalmogàver, Banda de
percussió de la Penya Blaugrana Almogàvers Garrotxins,
el gegant Santonegro i els Notatabalis, timbalers del Nucli
Antic i el Gegantó Joan Petit.
de les 14:30 a les 15:30
– Jocs i activitats lúdiques i preparació dels jugadors per
al torneig d’hoquei al Pavelló d’Esports.

Empenya’t 2010
Una diada de germanor de les penyes garrotxines,
amb dinar de germanor, jocs de tarda, Karaoke,
estirada de corda, cercavila, sopar i ball de fi de festa
amb DJ’s locals. L’Empenya’t posarà a la venda la
Gorra Solidària Joan Petit en benefici de la Fundació.
Organitza
Coordinadora de
Penyes de la Garrotxa

de les 15:30 a les 18:00
– Torneig d’hoquei.
de les 18:00 a les 19:00
– Actes de cloenda i comiat amb la presència de Joan
Llaneras, Padrí Joan Petit 2010, l’actuació del Grup de Xou
Grans del C.P. Artístic Olot, actual campió mundial de la
modalitat, i el ball del Gegantó Joan Petit, acompanyat pels
Ministrers de l’Escola de Música d’Olot.
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Llista de clubs participants

Patin Alcodiam
Salesiano
CH Blanes
CP Bell-Lloc
Sentmenat
CH Cadí
CP Caldes
CHP Centelles
CP Calafell
HC Castellar
Geieg
CUE Horta
CP Jonquerenc
CH Juneda
CH Lloret
Shum Maçanet
CP Malgrat

Olot, 2010

Del 7 de juny al 7 de juliol
a l’ Hospital Sant Jaume d’Olot

Ceip Carme Guasch
i Darné De Figueres
CH Mataró
CH Teldair Mollerussa
CE Noia
CPH Olot
Reus Deportiu
CN Reus Ploms
HC Ripoll
CP Riudoms
CH Sant Josep
CP Sant Ramón
PHC Sant Cugat
CE Vendrell
CP Vic
CP Vilanova
CP Vilafranca

Exposició: Teixits
Una exposició d’imatges de l’univers ocult dels tumors,
que visualment poden esdevenir art científic. Imatges
obtingudes en el treball quotidià al Laboratori de
Recerca de Tumors del Desenvolupament de l’Hospital
Sant Joan de Déu de Barcelona. Obra col· lectiva ideada
i coordinada pel Dr. Andreu Parareda.

3 de desembre a les 22:00
al Teatre Principal d’Olot

Concert Gospel Viu
Una formació jove, amb energia, qualitat i ritme
que transmet sensacions que connecten amb
el públic. Un espectacle total que arriba per
primera vegada a Olot.
Organitza
Club Patí Hoquei Olot
Fundació Amics Joan Petit

Col· laboren
Teatre Principal
Institut de Cultura d’Olot
Gospel Viu
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10a Festa-Torneig Joan Petit
Ens han ajudat a fer-ho possible…

Organitzadors
Club Patí Hoquei Olot

Amb el suport de
Ajuntament d’Olot

Fundació Amics Joan Petit
Nens amb Càncer
Col·laboradors
Patronat d’Esports
Àrea de Joventut
Regidoria d’Ensenyament i Sanitat
Regidoria de Cultura
Institut Municipal d’Educació
Institut de Cultura d’Olot
Escola Municipal d’Expressió
Escola Municipal de
Música Xavier Montsalvatge
Escoles de Primària d’Olot
Geganters d’Olot
Brigada Municipal
Hospital Sant Jaume d’Olot
Ministrers de l’Escola de Música d’Olot
Esplais de la Garrotxa
Centre Excursionista d’Olot
Escola Pia d’Olot
Club Patí Artístic Olot
Penya Blaugrana Almogàvers Garrotxins
Gegants i Timbalers del Nucli Antic
Federació Catalana de
Patinatge Territorial de Girona
Federación Española de Patinaje
Rocatomba S.L.
Empenya’t (Coordinadora
de penyes de la Garrotxa)
Jordi i Adrià Casas

Xevi Pallàs
Dani López
Joan Llaneras
Pilarín Bayés
Àngel Rigall
Tavi Algueró
Lídia Capdevila (Bar Pavelló d’Esports)
Josep Puigbó
Amics Hoquei Olot (Sopar Solidari)
Adad L’Encant
Super Suma Les Preses
Ratafia Russet
Club Caixa Catalunya d’Olot
Cartolot
Comercial Masoliver (Begudà)
Haribó
Viena Olot
Noel Alimentaria
Embotits Collell
Vins Oliveres
Cafès Callís
Forn de Pa Vidal (Sant Joan Les Fonts)
Cooperativa La Fageda
Agrobotigues Verntallat
D.O.S. Serveis d’Hosteleria
Banc Santander
Caja Madrid

Olot, 2010

Caixa Penedès
Caixa Girona
Caixa Manresa
Olot Phone Orange
Frit Ravich
Millar Unió-Ferreteria Unió
Mitsa
Audifilm
Infoself
Martvic
Componentes del Café SL
Comercial Nicot
Perruqueria Gestos
Fruites Garrotxa
Transports Josep Mudarra Mora
ImpanaSA
Carns Perot, SL
TEISA
Garatge Jordi Pagés
Establiments Coll SA
Fruites Mercader SL
Rodaments Garrotxa
Auto Diesel Olot SL
Solé Recuperacions
Meccanocar
La Galeria Club
Art Sobre Paper .Com
Autocars Pujol
Buff Caviro (Igualada)
Corma-Plantes i Flors
Culleres Serra Quintana (Tortellà)
Esmeralda Calduch
Finques Comajuan (Mataró)
Fundació Sant Joan de Déu
Fundación Mapfre Medicina
Gib.Informàtica (Blanes)
Grup Serhs
Gospel Viu
Guitart Hotels

Institut Català d’Oncologia
Nuri-Espadaler (Vic)
Pastisseria Orench (Blanes)
Pere Sánchez Informàtica
Recam Laser Caldes
Reno Jonalex Esport SL
Skater
Softecnia (Reus)
Teide
Textile Distributor & Logistic SL
Trencillas Argimon (Blanes)
Aigües de Sant Aniol
Dipsalut
Diputació de Girona
Pares, mares i jugadors del C.P.H. Olot

Si voleu col· laborar amb la fundació
aquests són els nostres comptes:
Amics Joan Petit - Nens amb càncer
Caixa Penedès: 2081-0205-81-3300009811
Molets gràcies a tots!

www.joanpetit.net

