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QUI SÓC? 
 
Em dic Xavi Vallès, tinc 46 anys i sóc de Barcelona. Estic casat i tinc tres fills en edat infantil. Sóc 
malalt oncològic, amb càncer de pàncrees i peritoneu.  
 
MISSIÓ? 
 

La primavera del 2019 aniré pedalejant des de l’hospital de la Vall d’Hebron fins a la catedral de 
Santiago de Compostela en 17 dies. 
#1200km #Càncerapedalspelcàncerinfantil 
 
PERQUÈ? 
 
Recaptar fons pel finançament d’un assaig clínic de tumors cerebrals infantils mitjançant el portal de 
crowfunding https://www.kukumiku.com/proyectos/del-hospital-a-la-catedral/ per recaptar 24.905€ 

 
CÓM?  
 
A través del projecte que Gaes i els seus Premis Persigue tus sueños, destinats ajudar a esportistes 
amateurs amb els seus projectes esportius, he pressupostat el cost logístic de l’aventura per arribar fins 
a Santiago. L’objectiu, és que el seleccionin com el projecte guanyador del proper 2019. 
 

http://delhospitalalacatedral.com/
http://delhospitalalacatedral.com/
https://www.kukumiku.com/proyectos/del-hospital-a-la-catedral/
https://persiguetussueños.com/
http://persiguetussueños.com/deporte/es/premios/proyectos/detalle/del-hospital-a-la-catedral-1200km-cancer-a-pedales-por-el-cancer-infantil
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Qui sóc? 
 

Em dic Xavi Vallès, tinc 46 anys, nascut i resident a Barcelona, casat amb tres fills en edat infantil. Sóc 
malalt oncològic, amb càncer de pàncrees i peritoneu.  
 
El novembre del 2016, després d'una gran cirurgia, em van extirpar un tumor al pàncrees, em van  
seccionar part del mateix i, també, em van treure la vesícula substituint part del colèdoc.  
 

Des del gener del 2017 estic en tractament de quimioteràpia per via intravenosa i pastilles, formant 
part d' un assaig clínic el qual està funcionant bé, malgrat la seva agressivitat.  
 
L'any 2017 ha estat molt llarg i dur per a mi i per tots els que estan al meu voltant. Després de rebaixar-
me la dosi de quimioteràpia, ja que el cos acumulava molta toxicitat, començo a notar que puc tornar a 
fer exercici físic i és llavors quan decideixo posar-me un repte que, a dia d'avui, 5 d' abril del dos mil 
divuit, mentre em fan una transfusió de sang, ho veig complicat, però un cop presa la decisió i focalitzat 
el repte, ja no hi ha marxa enrere.  
 
Tots, també els malalts, necessitem tenir una fita, somiar por assolir un objectiu, i un dels objectius 
d'aquest projecte és aconseguir una beca GAES, la qual destinaré íntegrament al finançament de 
l'assaig clínic de tumor cerebral infantil. 
 
 

 

http://delhospitalalacatedral.com/
http://delhospitalalacatedral.com/
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Què vull fer? 

 

M'he proposat acomplir un dels meus somnis des que em vaig aficionar a pedalejar.  

La primavera de 2019 pretenc fer el “Camino de Santiago” amb bicicleta elèctrica.  

Seran 17 dies sortint des de l' Hospital de la Vall Hebron, a Barcelona, on estic seguint el tractament 
oncològic, fins la Catedral de Santiago de Compostela, a Galícia, després de recórrer 1.200 
kilòmetres per la ruta “xacobea”.  

A dia d'avui, (cicle 20) després de 48 sessions d' intravenosa, és un repte molt dur per a mi, ja que el 
càncer m'ha ensenyat el que és un camí difícil, llarg i penós, però la il·lusió que em genera aquest 
repte personal és enorme i prou motivadora. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

http://delhospitalalacatedral.com/
http://delhospitalalacatedral.com/
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El recorregut: 
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Per què i per a què vull fer-ho? 

 

El perquè és senzill. Sóc un malalt oncològic amb l'objectiu de quedar-me crònic, i sé com de dur és el 
càncer, tant per als malalts com per a les famílies, però crec que ha de ser molt més difícil si aquesta 
malaltia afecta un nen/a. Per aquest motiu vull ajudar-los, a tots ells, amb el meu compromís personal 
i amb les vostres aportacions particulars.  

 

Això no és només una fita personal, el meu desig i compromís és pedalejar per als nens i nenes 
malalts de càncer, i per això m'agradaria aconseguir els diners necessaris per poder finançar un 
assaig clínic de tumors cerebrals infantils, o part d'ell, un assaig que es realitzarà a l'Institut de 
Recerca de la Vall de Hebron. 

 

 

 

 

http://delhospitalalacatedral.com/
http://delhospitalalacatedral.com/
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Si aconseguim finançar aquest projecte és possible que l'assaig funcioni, igual que m'està 
funcionant a mi el tractament en el pàncrees, cosa que fa tan sols 3 o 4 anys no existia.  

Aquesta és la  meva manera d'agrair l'esforç que realitzen tots els que estan dia rere dia treballant i 
aportant diners per investigar, ja que encara queda molt camí per davant i moltes vides que depenen 
d'això. 

Molts dies, durant les esperes que es produeixen a l' hospital de dia, quan vaig a fer quimioteràpia o 
visita amb la meva oncòloga, vaig fins a l'edifici d'infantil i... s'ha de veure.  Jo porto la meva motxil.la 
plena, plena de moltes coses que el càncer ha portat a la meva vida, però encara així no puc, o millor 
dit, no podem deixar d'ajudar a aquests nens/es. Cadascú, dins les nostres possibilitats, hem 
d'aportar alguna cosa  per l'oncologia infantil.  
 
En el meu cas, demano ajuda mitjançant el portal de crowfunding: 
https://www.kukumiku.com/proyectos/del-hospital-a-la-catedral/ 
 

 

 
 

 
 

 

http://delhospitalalacatedral.com/
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https://www.kukumiku.com/proyectos/del-hospital-a-la-catedral/


delhospitalalacatedral.com 
UN PROJECTE DE XAVI VALLÈS 

 

* 
8 

 

On aniran els diners? 
 

Hi gairebé 100 tipus de tumors en el sistema nerviós, l'assaig clínic que pretenem finançar està dirigit 
a uns tumors cerebrals amb un índex de mortalitat molt alt i tracta de fer unes proves en ratolins de 
laboratori injectant cèl·lules manipulades i provar una medicació que ja ha estat provada en altres 
parts del cos en persones adultes. 

L'assaig clínic preparat a l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron es diu:  

NOVES TERÀPIES PER TUMORS PEDIÀTRICS del sistema nerviós.  

El cost d'aquest és de 20.905,75 euros.  

 

També busco finançament per fer el camí de Santiago que he calculat en 4.000 euros, aquests 
inclouen allotjaments, dietes i lloguer d'una e-bike per entrenar i per fer el camí. 

En el cas de superàvit els diners sobrants es donaria a l'AFANOC per la casa dels Xuklis. 

 
 
 
 
 
 
 

http://delhospitalalacatedral.com/
http://delhospitalalacatedral.com/
https://www.lacasadelsxuklis.org/es/
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Els números: 
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Col·laboradors i amics: 
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Contacte: 

 
 

 https://www.facebook.com/delhospitalalacatedral                   https://twitter.com/delhospitalala1 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCzljzp3dz4iQzo0-c4pFZSQ           https://www.instagram.com/delhospitalalacatedral/ 

 

Telèfon Xavi Vallès: 665 933 062 

Correu: info@delhospitalalacatedral.com 

http://delhospitalalacatedral.com/
http://delhospitalalacatedral.com/
https://www.facebook.com/delhospitalalacatedral
https://www.facebook.com/delhospitalalacatedral
https://twitter.com/delhospitalala1
https://twitter.com/delhospitalala1
https://www.youtube.com/channel/UCzljzp3dz4iQzo0-c4pFZSQ
https://www.youtube.com/channel/UCzljzp3dz4iQzo0-c4pFZSQ
https://www.instagram.com/delhospitalalacatedral/
https://www.instagram.com/delhospitalalacatedral/

