Els col·laboradors d’Esteve financien mig any
d’investigació en càncer infantil a
l’Hospital Sant Joan de Déu
Gràcies a la campanya "Mou-te per tu i per ells" els empleats d'ESTEVE han
caminat, corregut o pedalat 140.000 km que la companyia ha traduït en sis mesos
d'investigació en càncer infantil.
L'objectiu d'aquesta campanya és fomentar els hàbits saludables de la plantilla i
col·laborar en una causa solidària relacionada amb la infància vulnerable a
Espanya.
Barcelona, 30 de novembre de 2016. Gràcies als 140.000 quilòmetres que els
col·laboradors d'ESTEVE han recorregut a peu, corrent o en bicicleta a la segona edició
de la campanya "Mou-te per tu i per ells", ESTEVE ha lliurat un xec a l'Hospital Sant
Joan de Déu per valor de sis mesos d'investigació en càncer infantil.
L'objectiu de "Mou-te per tu i per ells", que enguany celebra la seva segona edició, és
doble. D'una banda, fomentar els hàbits saludables relacionats amb l'activitat física entre
els empleats d'ESTEVE i, de l'altra, vincular-los a una causa solidària, que aquest any
ha estat la recerca en càncer infantil. Es tracta de sumar quilòmetres, sumar salut i
sumar temps d'investigació en una malaltia rara que cada any afecta uns 1.200 nous
casos a Espanya i que és la primera causa de mort per malaltia en nens.

D'aquesta manera, per cada km caminant o corrent o pedalant, ESTEVE ha destinat
recursos a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, concretament a la recerca en càncer
pediàtric, que es finança gairebé íntegrament a través de donacions. Des del 31 de maig
d'aquest any, i durant 6 mesos, un total de 191 treballadors d'ESTEVE -un 20% de la
plantilla- es va sumar a la iniciativa.
Sobre ESTEVE
ESTEVE (www.esteve.com) és un grup químic-farmacèutic líder a Espanya i amb una important
presència internacional. Fundada el 1929 i presidida per Joan Esteve, actualment dóna feina a
2.279 persones, té presència a Europa, EUA, Mèxic i la Xina i el 2015 va assolir unes vendes
de 870 milions d'euros. La companyia manté un ferm compromís amb l'excel·lència, dedicant
tots els seus esforços a promoure la salut i millorar la qualitat de vida de les persones. La
investigació constitueix el principal senyal d'identitat d'ESTEVE, que compta amb una cartera
de projectes altament innovadors l'última finalitat és aportar respostes a necessitats mèdiques
no cobertes adequadament. El compromís social és una altra de les seves senyes d'identitat,
de manera que ESTEVE vetlla perquè tots els projectes en què col·labora estiguin alineats amb
la seva visió de RSC. Pots seguir a ESTEVE a Twitter: @ESTEVE_news

Sobre l’Hospital Sant Joan de Déu
L'Hospital Sant Joan de Déu és un dels principals referents dins i fora de Catalunya en
pediatria, obstetrícia i ginecologia, i en àrees d'alta especialització com les neurociències, la
neonatologia, l'oncologia o la cardiocirurgia. El centre, que pertany a l'Ordre hospitalària de
Sant Joan de Déu, atén cada any més de 120.000 urgències, 25.000 ingressos i 200.000
visites, combinant l'última tecnologia amb una assistència personalitzada basada en els seus
valors d'hospitalitat i solidaritat.

Per a més informació, contactar amb:
Mª José Egea, s'atrevia, Tel. 93 419 30 jun, megea@atrevia.es
Olga Cajal, ESTEVE, Tel. 93 446 60 00 ocajal@esteve.es

