“15 anys omplint de vida els hospitals”
L’ONG Pallapupas celebra 15 anys havent millorat l’estat
físic i emocional de més de mig milió de persones.
Barcelona, 28 de gener de 2015
Pallapupas (www.pallapupas.org/cat) és una associació de caràcter assistencial i sense
ànim de lucre, formada per actors i actrius professionals, que treballa per omplir de vida a
totes aquelles persones que ho necessitin mitjançant l’humor i les arts escèniques.
Pallapupas treballa amb nens i nenes hospitalitzats i les seves famílies, amb gent gran i amb
persones amb malalties mentals (ingressades i no ingressades) per millorar el seu estat físic
i emocional. Els fons que recapta Pallapupas estan destinats íntegrament a la seva tasca
amb la societat catalana.
Una mica d’història... L’entitat va començar amb el programa mare “Pallassos d’hospital”
ara ja fa 15 anys a varis hospitals pediàtrics catalans, amb l’objectiu principal de fer menys
traumàtic el pas d’un infant en un centre hospitalari. Des del 2004 dins del projecte
infància, acompanyen als infants abans, durant i després d’una intervenció quirúrgica.
Aquesta iniciativa va ser pionera a l’Estat consolidant-se aquests darrers anys com un
servei que humanitza la salut com a distintiu de qualitat als hospitals. I al 2008 es va
ampliar aquest programa per a gent gran fent intervencions a centres sociosanitaris.
El benefici que aporta Pallapupas va més enllà dels hospitals. Des del 2003 es treballa
amb joves amb malalties mentals a través de tallers de teatre on els Pallapupas es treuen el
nas vermell per aportar una mirada diferent a la persona que pateix aquest estigma, que li
permet construir-se una altra realitat sobre sí mateixa. Una experiència innovadora que va
demostrar que les tècniques de teatre social utilitzades amb joves (hospitalitzats i no
hospitalitzats) eren vàlides en adults. Actualment, Pallapupas compta amb tres companyies
de teatre: “Brots”, formada per malalts mentals; “Vínculos”, formada per familiars dels
malalts mentals; i la nova companyia de joves, formada per adolescents d’entre 12 i 18
anys diagnosticats amb malalties mentals.
A més, des del curs 2008-2009, Pallapupas imparteix una assignatura optativa a 3er curs
de Medicina de la UB, així com tallers formatius en cicles de grau mitjà i superior.
La culminació de tota la tasca anual queda reflectida en dos grans esdeveniments que la
ONG organitza per la recollida de fons, com “Una nit de Bojos” en format d’espectacle

teatral vinculat al programa de teatre social i un “Un dia de Nassos” vinculat al programa
pallassos d’hospital on els protagonistes són els més petits ja que diferents espais lúdics de
la ciutat deixen les entrades a meitat de preu per a benefici integra de Pallapupas.
Pallapupas es caracteritza per la seva metodologia i professionalitat, es treballa sota la
màxima de què la millora de l’estat emocional del malalt ajuda a què ell mateix i la seva
família puguin gestionar millor l’estrès i afrontar el mal tràngol que suposa la malaltia amb
més receptivitat i col·laboració. A més, es facilita la feina al personal sanitari, treballant
colze a colze amb metges i infermeria, que només tenen paraules bones per la tasca que
duu a terme Pallapupas.
L’Angie Rosales, fundadora de Pallapupas, comenta que “haver acompanyat durant 15
anys a més de 500.000 persones malaltes i les seves famílies posant una gota d’alegria,
teatre, optimisme i humor i aprendre junts que l’adversitat pot ser una oportunitat, és un
regal d’aquells que la vida t’entrega i que li dona sentit a tots els que formem part de la
gran família Pallapupas. Les històries de cada una de les persones a les què visitem segueix
sent el nostre combustible i els seus agraïments, el nostre motor.”
Actualment Pallapupas està present en 10 hospitals catalans, centres on es beneficien
directament de la feina dels Pallapupas més de 40.000 persones visitades, i més 110.000
beneficiaris indirectes cada any.
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