
ANTONI BASSAS
PERIODISTA

Segur que al llarg de la vida 
et trobaràs persones amb una 
malaltia mental. I són aquí, al teu 
costat. Les mires?

La recerca de la dignitat per a totes les persones i, en especial, per les 
de més vulnerabilitat, és el millor indicador d’humanisme de les comunitats.

MARINA GELI FÀBREGA
METGESSA. CONSELLERA DE SALUT GENERALITAT (2003-2010)  
I COORDINADORA CENTRE ESTUDIS SANITARIS I SOCIALS DE LA UNIVERSITAT DE VIC

Cuinem entre tots un món ben melós. 
Fem que tothom tingui l’oportunitat
de tenir la paella pel mànec i aprenguem 
a compartir taula, il·lusions i humanitat. 

Cap gest és sobrer. Ara és temps de generositat, 
no de gola, de revolució sensible; i cal estar 
compromesos amb les persones que ho necessiten. 
Ara més que mai, SOLIDARITAT.

ADA PARELLADA
RESTAURADORA

GERMANS ROCA 
CELLER DE CAN ROCA

COMPROMESOS AMB LES PERSONES, 
COMPROMESOS AMB LA SOCIETAT

MACACO
CANTANT

El nostre camí per a construir 
una societat evolucionada i justa, passa  
de manera inequívoca per tenir cura dels nostres. 
“Somos una marea de gente 
y por la ley del uno, somos uno”.

Com a ciutadà, saludo, dono la benvinguda i em 
poso a la disposició de la gent disposada a pal·liar 
les necessitats i mancances socials del meu país. 
Més en el cas de la Fundació Via Assistencial quan 
els seus serveis ajuden a un ampli espectre social 
que ronda el 20% de la població, alguns dels quals 
em toca de ben a prop. Sisplau, ajudeu-nos a fer-los 
veure que molts hi som. 

JOAN PERA
ACTOR

És bo parlar-ne, escoltar i no jutjar, 
saber acompanyar i animar les persones 
amb problemàtiques de salut mental. 
Penso imprescindible que es sentin enteses 
i valorades per la societat, com passa 
amb la resta d´altres discapacitats.

JUDIT MASCÓ
MODEL I ACTRIU



SERVEI ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA, 

ICO BADALONA
HOSPITAL UNIVERSITARI 
GERMANS TRIAS I PUJOL

Com tu: som diferents! Amb tu: fem un equip!

DR. JAUME MORA
DIRECTOR CIENTÍFIC 
ONCOLOGIA I HEMATOLOGIA 
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

El nivell de cultura de les societats es mesura 
en com cuida i respecta als més vulnerables.

DAVID LÓPEZ
JUGADOR FUTBOL RCD ESPANYOL

Desmarca’t, participa i fes un gol a la desigualtat. És 
una bona jugada i jo m’hi apunto. Només hi faltes tu!

VÍCTOR SÁNCHEZ
JUGADOR FUTBOL RCD ESPANYOL

Per a mi ser solidari és el millor dels esports!

Tinguem un gest cap a la gent que necessita el nostre escalf.   
Les persones amb discapacitat necessiten també, com tots nosaltres, la teràpia beneficiosa de l’amistat.

JOAQUIM TRIADÚ I VILA-ABADAL
ADVOCAT, PATRÓ FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA  
I PROFESSOR ASSOCIAT DE L’IESE

IGNACIO SOLOZÁBAL
JUGADOR I CAPITÀ BÀSQUET
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DANI RAMÍREZ
METEORÒLEG TV3 

Jo estic bé, ajudem als que no: 
Avui penso, em comunico, em relaciono
i sóc capaç d’ajudar; demà, ves a saber!

Moltes persones amb diferents problemàtiques ens 
necessiten. Siguem solidaris amb ells. Col·labora amb 
la Fundació Via Assistencial. 

KIRA MIRÓ
ACTRIU I PRESENTADORA 
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En temes de solidaritat i compromís no només s’ha 
de ser espectador: Tots hem de sortir a escena! Jo 
sento i participo.

L’important no és fins on podem arribar: 
L’important és fer el camí junts.

XAVIER NOMS
ACTOR

PROFESSOR. DR. JOSEP FUSTER
CATEDRÀTIC DE CIRURGIA, CAP DE SECCIÓ CIRURGIA HEPATOBILIOPANCREÀTICA 
I TRASPLANTAMENT DIGESTIU, HOSPITAL CLÍNIC UNIVERSITAT DE BARCELONA

Per als metges no hi ha una sensació més gratificant que poder ajudar  
als malalts i a les persones més desvalgudes.


