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Els nens i nenes ingressats a Vall d’Hebron 
decoren amb els seus dibuixos de Sant Jordi 
un tren d’FGC 
 

• Ferrocarrils de la Generalitat i Vall d’Hebron també han col·laborat en 
la iniciativa “Paraules que curen” per entregar a les persones 
ingressades polseres amb paraules d’ànims que han proposat les 
persones treballadores i usuàries d’FGC 
 

 

 
Imatge del tren d’FGC decorat pels nens i nenes ingressats a Vall d’Hebron, amb Abadías, 
Font i Garcia, durant la presentació. 

 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i l’Hospital Universitari Vall 
d’Hebron han presentat avui a l’estació de Plaça Espanya el tren d’FGC vinilat amb 
dibuixos de Sant Jordi que han fet els nens i nenes ingressats a la unitat de pediatria 
de l’hospital. 
 
Durant l’acte també s’han pogut veure les polseres que han sorgit de la iniciativa 
conjunta “Paraules que curen” on s’han imprès paraules d’ànims enviades per les 
persones treballadores i usuàries d’FGC, i la ciutadania en general. Les polseres 
s’entregaran avui a les persones ingressades a Vall d’Hebron.  
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Un dels nens ingressats mostra una de les polseres amb les “Paraules que curen”. 
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Amb aquestes accions, FGC i Vall d’Hebron sumen esforços un any més, i ja en 
són quatre des del 2018, per celebrar la diada de Sant Jordi amb accions conjuntes 
que involucren i apropen les persones ingressades amb els usuaris i usuàries de 
Ferrocarrils.  
 
A l’acte han participat el president d’FGC, Ricard Font; la subdirectora assistencial 
de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, Maria José Abadías Medrano, i el director 
de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciutadana de l’hospital, Fran 
Garcia Morales. 
 
 
23 d’abril de 2021  


