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2a CAMINADA POPULAR SOLIDÀRIA 
A BENEFICI DE L'HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÉU

ITINERARI APTE PER A TOTHOM (5KM) 
XOCOLATA PER A TOTS ELS PARTICIPANTS   

AIGUA GRATUÏTA - PORTEU LA VOSTRA AMPOLLA 

DIUMENGE, 16 DE FEBRER DE 2020   11 MATÍ
PLAÇA AJUNTAMENT DE RIPOLL

INSCRIPCIONS EN LÍNIA A: www.ajripoll.cat (*)
I EL DIUMENGE A PARTIR DE LES 10 DEL MATÍ

INSCRIPCIÓ MÍNIMA 5€

(*) ES POT FER UNA DONACIÓ SOLIDÀRIA SENSE PARTICIPAR 
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PROJECTE PLEO 
Què és? 
El projecte anomenat Pleo, és una iniciativa de Protecció civil de Ripoll, junt amb 
totes les entitats i persones que vulguin sumar -se, per fer realitat petits grans 
somnis dels nens i famílies,que  es troben en situacions complicades a l ’Hospital 
Pediàtric Sant Joan de Déu de Barcelona. 
Qui és en Pleo? 
En Pleo és el nom que rep un robot sensible, amb intel.ligència artificial, dotat de 30 
sensors.  Té menjar, joguines, canta, balla, camina...  Aquest robot pren la forma d’un 
dinosaure cadell, concretament és un brontosaure. 
Quina utilitat té en Pleo? 
En Pleo forma part del que diem «Hospital amic».  Aquest hospital amic està format 
per un gran nombre de persones, gossos, pallassos, i en Pleo. 
En Pleo ajuda a tots els nens que, degut a la seva malaltia, tenen les defenses molt 
baixes.  Els fa companyia, els ajuda a menjar, a dormir, i el més important, a somriure.  
En Pleo necessita als nens per poder madurar i adquirir la seva personalitat, ja que 
és un cadell.  Ells l’han d’abrigar quan té fred, donar de menjar, abraçar-lo quan plora 
o té son, etc.  Fent que aquests nens no perdin els hàbits quotidians i aconsegueixin 
la companyia que tant i tant necessiten. 
En Pleo també el trobem als quiròfans, acompanya als nens i s’adormen junts. 
Després en Pleo va als braços de la família que estan esperant que el seu infant surti 
del quiròfan i aconsegueix que el vincle entre pares i fill no es trenqui degut a 
l’angoixa. 
En Pleo fins i tot el trobem en casos tant difícils com és el moment del dol, consolant 
a aquests familiars que acaben de tenir una gran pèrdua. 
 
En Pleo no té una vida molt llarga, ja que cada vegada que està amb un infant l ’han 
d’esterilitzar, i la seva pell es va trencant.  Per això s’han de renovar força sovint. 
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