
 

 

 

Nota a l'editor: imatges disponibles en:  

L’esdeveniment solidari tindrà lloc el proper 25 d’octubre  

La Casa Ronald McDonald de Barcelona presenta la II Cursa Solidària 
“Una llar fora de la llar” per ajudar a famílies amb nens malalts  

Barcelona, 30 de setembre de 2015.- La Casa Ronald McDonald de Barcelona ha presentat avui 
la II Cursa Solidària “Una llar fora de la llar”,  amb la col·laboració de Banc Sabadell. Aquesta 
carrera té com a principal objectiu recaptar fons i promoure la tasca de la Fundació Infantil 
Ronald McDonald la seva principal missió és la construcció i manteniment de Cases Ronald 
McDonald per famílies amb nens malalts. Aquest esdeveniment esportiu, certificat per la 
Federació Catalana d’Atletisme, tindrà lloc el proper 25 d’octubre a les 9:30 hores.  

Joan Ramón Cazorla, vocal de la Fundació Infantil Ronald McDonald ha declarat que: “amb 
l’organització d’aquesta cursa volem donar a conèixer a la societat la raó de ser de la nostra 
Fundació, que és la representació a Espanya de la Ronald McDonald House Charities, una 
organització sense ànim de lucre que treballa per afavorir el benestar de la infància 
fonamentalment, a través de la construcció i manteniment de les Cases Ronald McDonald a tot 
el món per a nens que reben tractament hospitalari lluny dels seus domicilis habituals”. 

L’any 2014-2015 es va celebrar el 40è aniversari de la Ronald McDonald House Charities a nivell 
mundial, que va néixer a partir de la idea de Fred Hill, un jugador professional de futbol americà 
del Philadelphia Eagle, que davant l’ingrés hospitalari de la seva filla Kim va demanar ajuda als 
restaurants McDonald’s de la ciutat i als seus companys d’equip per posar en marxa aquesta 
organització benèfica. 

A les Cases Ronald McDonalds les famílies troben un veritable “caliu de llar” per fer front d’una 
manera més positiva la seva situació. A totes elles, l’estància és completament gratuïta i al 2014 
les Cases Ronald d’Espanya han suposat un estalvi en allotjament, aparcament, transports, etc. 
de més d’un milió d’euros pel total de les famílies acollides.  

Pere Casas, gerent de la Casa Ronald McDonald de Barcelona, assegura que “cada any atenem a 
més de 250 famílies, que passen una mitjana de 19 dies amb nosaltres. A la Casa aconseguim  
que tant els nens com les seves famílies puguin portar una vida normal, dins de les seves 
circumstàncies, vivint la malaltia d’una manera més optimista gràcies a l’excel·lent feina dels 
nostres voluntaris, de l’equip de gestió de la Casa disponible les 24 hores del dia i dels llaços 
d’unió que es creen entre les famílies. Ens agradaria que a la cursa també imperés aquest 
esperit d’equip i col·laboració que vivim a diari a la Casa Ronald McDonald de Barcelona”. 

5 ó 10 quilòmetres de solidaritat 

A l’esdeveniment esportiu hi podrà participar tot aquell nascut abans de l’any 2000, federats o 
no, fins a un límit de 3.000 persones. Els recorreguts, de 5 o 10 quilòmetres de distància, 
tindran sortida i arribada al recinte del Fòrum i tindran dos punts de avituallament al 
quilòmetre 5 i al finalitzar la carrera. L’entrega de dorsals es realitzarà el 24 d’octubre, de 10 h. 
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A 20 h., a la Plaça Leonardo da Vinci s/n del Parc del Fòrum de 
Barcelona. Les inscripcions per aquesta cursa es 

mantindran fins 
el proper 22 
d’octubre al web de l’esdeveniment. 

 

 

ANNEX SOBRE LA FUNDACIÓ INFANTIL RONALD 

McDONALD I LES CASES RONALD McDONALD A ESPANYA 

 
Des de l’obertura de la primera Casa Ronald McDonald, al 1974, més de dos milions de 
famílies han trobat “una llar” entre les 349 Cases Ronald McDonald obertes a 35 països 
del món. Actualment més de 300.000 persones, entre voluntaris i empleats, ajuden a 
que les Cases Ronald McDonald funcionin dia a dia. Cada any atenem a més de 9 
milions de nens al món a través dels programes de Ronald McDonald House Charities. 
 
Des que la Fundació Infantil Ronald McDonald va arribar al nostre país ha posat en 
marxa quatre Cases Ronald McDonald, ubicades a Barcelona, Màlaga, València i 
Madrid.  
 
La primera d’elles es va inaugurar a l’abril de 2002, a la vora de l’Hospital Vall d’Hebron 
de Barcelona i, durant aquests 12 anys, han passat per ella més de 1000 famílies 
diferents, a les que se les ha ajudat a que la seva estància en aquesta llar fos el més 
agradable possible. 
 
La Casa Ronald McDonald de Màlaga va obrir les seves portes al febrer de 2012. Està 
situada dins del recinte hospitalari de l’Hospital Matern Infantil de la capital 
malaguenya. Des de la seva inauguració, han passat per allà més de 250 famílies,  on la 
mitjana d’edat dels nens malalts atesos és de 4 anys.  
 
La tercera Casa Ronald McDonald està situada a les proximitats de l’Hospital 
Universitari i Politècnic de València. Des que va obrir les seves portes al març de 2013, 
han passat més de 100 families, on la mitjana d’edat dels nens malats atesos és de 7 
anys.  
 
La quarta casa va obrir les seves portes a principis del 2015 a Madrid, està ubicada dins 
del recinte de l’Hospital Universitari Pediàtric  “Niño Jesús de Madrid”. 
 
Amb les quatre Cases Ronald McDonald en funcionament s’espera atendre la demanda 
d’aproximadament 1.000 famílies cada any.  
 
 
Per a més informació: 
Pere Casas, Gerente de la Casa Ronald McDonald de Barcelona 
Tel.: 93 434 29 30- 650 93 57 59 
pere.casas@fundacionronald.org 
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