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QUI SOC  

Em dic Xavi Vallés, tinc 47 anys i sóc de Barcelona. Estic casat i tinc tres fills en edat 
infantil. Soc malalt oncològic, amb càncer de pàncrees i en el peritoneu.   

 
 

OBJECTIU  
La primavera del 2019 aniré pedalejant des de l’Hospital de la Vall d’Hebron de 
Barcelona fins a la catedral de Santiago de Compostela en 17 dies. 
#1200km #Cáncerapedalesporelcáncerinfantil 

 
 

PER QUÈ  
Recaptaré 39.900€ per finançar un assaig clínic de tumors cerebrals pediàtrics a 
través del portal de crowfunding https://www.kukumiku.com/proyectos/del-hospital-a-
la-catedral/ 

 
 

COM  
A través del projecte de GAES i els seus Premios	Persigue tus sueños, destinats a 
ajudar a esportistes amateurs i els seus projectes esportius, he pressupostat la 
despesa logística de l’aventura per arribar a Santiago. L’objectiu és ser seleccionat 
com a projecte guanyador a l’edició del 2019. 
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QUI SOC 
 
Em dic Xavi Vallés, tinc 47 anys i soc de Barcelona. Estic casat i tinc tres fills en edat infantil. Sóc 
malalt oncològic, amb càncer de pàncrees i en el 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  l larg i  dur per a mi i  per  to ts  e ls  que es tan al meu voltant. Després 
de rebaixar-me la dosi de quimioteràpia degut a la toxicitat que el meu cos acumulava, 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 2018, mentre em fan una transfusió de sang, ho veig complicat, però un cop 
presa la decisió i fixat el repte, ja no hi ha marxa enrere.  

“Tots, també els malalts, necessitem tenir una meta, somiar per aconseguir 
un objectiu”. 

 
Un dels objectius d’aquest projecte és aconseguir una beca GAES, la qual destinaré íntegrament a 
finançar un assaig clínic de tumors cerebrals pediàtrics. 
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QUÈ VULL FER 
M’he proposat complir un dels meus somnis des que em vaig afeccionar a pedalejar.  

La primavera del 2019 pretenc fer el “Camí de Sant Jaume” en bicicleta 
elèctrica en 17 dies. 

Seran 17 dies partint des de l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, on estic seguint el tractament 
oncològic, fins a la Catedral de Santiago de Compostela, a Galícia, després de pedalejar 1.200 
quilòmetres per la ruta Jacobea.  

En el dia que escric això, després de 56 sessions de teràpia intravenosa (cicle 24), veig que és un 
repte molt dur per a mi, però el càncer ja m’ha ensenyat el que és un camí difícil, llarg i dur, però la 
il·lusió que em genera aquest repte personal és enorme i molt motivadora. 
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EL RECORREGUT 
 
 

• Etapa 1: Hospital de la Vall d’Hebrón (Barcelona)- Monestir de Montserrat 
(Barcelona), 56 km 

• Etapa 2: Montserrat (Barcelona)- Tàrrega (Lleida), 77 km 
• Etapa 3: Tàrrega (Lleida)- Fraga (Huesca), 79 km 
• Etapa 4: Fraga(Huesca)- Pina de Ebro (Zaragoza), 83 km 
• Etapa 5:  Pina de Ebro(Zaragoza)- Alagón(Zaragoza), 72 km 
• Etapa 6:  Alagón (Zaragoza)-Tudela (Navarra), 58 km 
• Etapa 7: Tudela (Navarra)- Alcanadre (La Rioja), 69 km 
• Etapa 8:  Alcanadre(La Rioja)- San Asensio(La Rioja), 66 km 
• Etapa 9:  San Asensio(La Rioja)- Villafranca Montes de Oca (Burgos), 61 km 
• Etapa 10:  Villafranca Montes de Oca (Burgos)- Hontanas (Burgos), 69 km 
• Etapa 11:  Hontanas (Burgos)- Calzadilla de la Cueza (Palencia) , 71 km 
• Etapa 12:  Calzadilla de la Cueza (Palencia)- León (León), 75 km 
• Etapa 13:  León(León)- Rabanal del Camino(León), 68 km 
• Etapa 14:  Rabanal del Camino (León)- Trabadelo(León), 65 km 
• Etapa 15:  Trabadelo(León)- Sarria (Lugo), 59 km 
• Etapa 16:  Sarria(Lugo)- Melide (La Coruña) , 65 km 
• Etapa 17:  Melide(La Coruña)- Santiago de Compostela, 57 km    Total: 1.150 km. 
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PER QUÈ I PER A QUÈ VULL FER-HO 

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

Aquest no és tan sols un compromís particular. El meu desig i compromís és pedalar pels nens y 
nenes malaltes 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 clínic que es realitzarà 
a l’Institut de Recerca de la Vall de Hebron. 

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 3 o 4 anys no existia.  

Aquesta és la meva manera d’agrair l’esforç a tots els que estan dia rere dia 
treballant i aportant fons per la investigació en la lluita contra el càncer, ja que 
encara ens queda molt camí per davant i moltes vides depenen d’això. 

Molts dies, durant les esperes que es produeixen a l’hospital de dia, vaig a l’edifici d’infantil i... és una 
cosa que s’ha de veure. Jo duc la meva motxilla plena, plena de moltes coses que el càncer ha portat a 
la meva vida, però inclús així no puc, o millor dit, no podem deixar d’ajudar a tots aquests nens i nens. 
Cada un de nosaltres, dins de les nostres possibilitats, hem d’aportar alguna cosa per la 
oncologia infantil. En el meu cas, demano finançament mitjançant el portal de crowfunding: 
https://www.kukumiku.com/proyectos/del-hospital-a-la-catedral/ 
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ON ANIRAN ELS DINERS 

 
En el sistema nerviós hi ha uns 100 tipus de tumors.  

L’assaig clínic que pretenc finançar està dirigit a uns tumors amb un índex de 
mortalitat molt alt. 

Es tracta de fer unes proves a uns ratolins de laboratori injectant-los cèl·lules manipulades i provar un 
fàrmac que ja ha estat provat en altres parts del cos en persones adultes. Un assaig clínic preparat a 
l’Institut de Recerca de la Vall de Hebron que s’anomena:  

NOVES TERÀPIES PER A TUMORS PEDIÀTRICS DEL SISTEMA NERVIÓS. 

 

L’assaig té un cost de 31.905,75 euros.  

També busco finançament per fer el Camí de Sant Jaume que he calculat en 4.000 euros, incloent-
hi l’allotjament, les dietes i el lloguer d’una e-bike per entrenar y fer el camí. 

En el cas que hi hagués de superàvit els diners sobrants els donaré a l’AFANOC (Associació de 
Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya)	per a la casa dels Xuklis . 
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ELS NÚMEROS 
 
 

 
MEMORIA ECONÓMICA 
 

Concepto TOTAL 
Inventariable:   
- Juego pipetas Gilson (P1000, P200, P20, P10) 
- Pipeteador Pipetboy Gilson 
- Renovación ordenador de sobremesa 

1,410.86 
494.89 

1,000.00 
 
Fungible 

  

- Material cultivos celulares (medios, suplementos…) 5,000.00 
-Animales de experimentación y su mantenimiento en el 
estabulario 

 
7,000.00 

-Material quirúrgico 
-Material biología molecular (Reactivos PCR, Kit 
extracción RNA, polimerasas) 
-Gastos de servicios científico-técnicos (Diagnóstico de 
Imagen, procesado de tejidos, inmunohistoquímicas,..) 
-Gastos de Publicación 

2,000.00 
 

2,500.00 
 

9,500.00 
3,000.00       

TOTAL: 31,905.75 
  



delhospitalalacatedral.com    
UN PROJECTE DE XAVI 
VALLÈS

* 
10 

QUÈ DIUEN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ #DELHOSPITALALACATEDRAL 
 

https://www.lacontradeportiva.com/orgullo-de-club/ 

https://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/un-enfermo-cancer-pancreas-hara-camino-bici-
ayudar-ninos-oncologicos/idEdicion-2018-10-12/idNoticia-1141994/ 

mailto:http://www.independent.cat/2018/12/02/1-150-quilometres-en-bicicleta-per-una-bona-
causa/ 

https://beteve.cat/esports/del-hospital-a-la-catedral-xavi-valles-cancer/	
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/mes-que-esport/mes-esport-lhospital-catedral-1150-km-17-
dies/4874510/?media=rne&fbclid=IwAR2wbBia4CvRpZMvPrb6GZfW2z8q-
ZEzgq4X5lGqBzNcbAdoQpOwysRkyUM 

https://www.ivoox.com/submari-projecte-de-l-039-hospital-a-la-audios-mp3_rf_30700374_1.html 

 

... 
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COL.LABORADORS:       
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CONTACTE I SEGUIMENT 
 

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

  

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

 
https://www.instagram.com/delhospitalalacatedral/ 

 

Xavi Vallès Revilla 
665 933 062 

info@delhospitalalacatedral.com 


