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L'Hospital Parc Taulí oferirà a les pacients amb càncer els 

tallers de cura de la pell i maquillatge 
de la Fundació Stanpa 

 
 

SABADELL, 18 FEBRER 2020 
 
• Amb aquesta incorporació, ja són 10 els hospitals de Catalunya que ofereixen aquest programa a les 

persones amb càncer on se’ls ensenya a cuidar la seva pell, a protegir-se del sol i a maquillar-se durant 
el tractament oncològic, ajudant-les a sentir-se millor i tenir una actitud més positiva davant la malaltia. 
 

• A nivell nacional, és l'hospital número 41 a implantar el programa de la Fundació Stanpa, "Posa't Guapa, 
Et Sentiràs Millor",  

 
L'Hospital Parc Taulí i la Fundació Stanpa han signat avui un conveni que permet posar en marxa en aquest hospital 
el programa mundial "Posa't Guapa, Et Sentiràs Millor", que ajuda a pacients amb càncer a recuperar la seva imatge i 
la seva autoestima, modificades pels efectes secundaris dels tractaments oncològics. 
 
El Parc Taulí és un centre molt implicat amb el pacient oncològic, no només en la vessant assistencial, sinó també 
en el seu benestar i qualitat de vida, per la qual cosa manté una estreta relació i un ferm compromís amb les 
associacions que treballen amb aquesta finalitat. El Servei d’Oncologia Mèdica del Parc Taulí atén cada any uns 1.600 
nous casos de càncer i realitza uns 1.000 tractaments a l’Hospital de Dia d’Oncologia D’aquests, entre un 40 i un 
45% són realitzats a dones afectades, principalment, per càncer de mama, de còlon i ginecològic.  
 
La direcció d'aquests tallers va a càrrec de la Fundació Stanpa, que coordina una xarxa de més de 125 voluntaris 
professionals de la bellesa, i compta amb la col·laboració de metges, oncòlegs, infermers, psicòlegs i coordinadors 
de l'AECC (Catalunya Contra el Càncer). A cada taller, dos professionals experts guien a les pacients a través dels 12 
passos essencials per cuidar i maquillar la seva pell durant el procés oncològic. Tot això amb l'objectiu d'ajudar a les 
pacients a cuidar la seva pell, sentir-se millor i a recuperar la seva autoestima. La Fundació Stanpa ha ajudat ja a més 
de 8.000 dones amb càncer a sentir-se millor amb el seu aspecte en els 7 anys de la seva activitat. 
 
En els tallers es fan servir productes donats per més de 30 empreses fabricants de cosmètics, patrons i col·laboradors 
de la Fundació, que componen un necesser de cosmètics de neteja, tractament i maquillatge, lliurat gratuïtament a 
cada participant, en una iniciativa solidària 360 º. 
 
Com apuntar-se als tallers? 
 
Totes les pacients que desitgin assistir a un dels tallers han de contactar amb les infermeres de l'Hospital de Dia a 
l'hospital, que els indicaran les dates i el lloc on s’han de dirigir. 
 
Programa internacional 
 
El programa forma part del projecte internacional "Look good, feel better" que durant més de 25 anys ha atès prop 
de 2 milions de pacients en 27 països, amb la col·laboració d'hospitals i diferents associacions i amb la meta posada 
en la cura de la pell i l'ús del maquillatge. Des de la seva implantació a Espanya el 2012 a través de la Fundació 
Stanpa, el programa "Posa't Guapa, Et Sentiràs Millor" s'ha implantat ja en més de 40 hospitals públics, 9 d'ells a 
Catalunya, comunitat referent, no només per la seva excel·lència en oncologia, sinó pel seu compromís social en 
l'atenció a les persones amb càncer. 
 
La Fundació Stanpa és una organització sense ànim de lucre promoguda per l'Associació Nacional de Perfumeria i 
Cosmètica, Stanpa, per donar suport a dones en tractament contra el càncer. De fet, la Fundació ha estat 
reconeguda d'interès general pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i inscrita en el Registre de Fundacions. 
Aquest reconeixement posa en relleu el valor social de la indústria cosmètica, a destacar entre els seus fins el suport 
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a les persones a través dels beneficis que la cura personal i la higiene aporten en termes de contribució a la salut i  
el benestar social. 
 
Maquillar-se, tenir cura de la pell i protegir-se del sol durant el tractament 
 
Durant els tallers, esteticistes i maquilladors voluntaris ensenyen a les dones a cuidar la seva pell, a protegir-se del 
sol i a maquillar-se durant el tractament, ja que prendre les regnes de la seva pròpia imatge ajuda a sentir-se millor 
i a tenir una actitud més positiva davant la malaltia. A més a més, els tallers són una excel·lent forma per aprendre, 
practicar i compartir experiències. 
 
"Posa't Guapa, Et Sentiràs Millor" ajuda a les persones en tractament contra el càncer a sentir-se millor amb la seva 
pell, a veure’s millor, contribuint a la normalització d'un període de la vida dels pacients, especialment vulnerable. 
comenta Pilar Cairó, directora del programa. 
 
El programa és gratuït, no mèdic i neutre respecte a les marques i productes utilitzats sense finalitat promocional ni 
publicitària. 
 
 

 www.fundacionstanpa.com   @ponteguapatesentirasmejor 

 www.stanpa.com    @stanpa_es    
 

Per a més informació de premsa: 
STANPA Clara Pi  clara.pi@stanpa.com / Nuria Cuenca Octavio  stanpacomunicacion@stanpa.com /  Tel. 91 571 16 40 
KREAB Raquel Alonso ralonso@kreab.com / Ana Ruiz aruiz@kreab.com  / Tel. 91 702 71 70 
PARC TAULÍ HOSPITAL UNIVERSITARI Comunicació i Multimèdia comunicacio@tauli.cat / Tel. 93 745 83 80 
 

La Fundació Stanpa és una organització sense ànim de lucre promoguda per Stanpa (Asociación Nacional de Perfumeria i Cosmética) per donar 
suport a persones en tractament contra el càncer, ajudant-les a restablir la seva pròpia imatge, recuperar l'autoestima i portar endavant la seva 
lluita contra la malaltia amb més confiança, a través de la implantació a Espanya del programa internacional "Posa't Guapa, Et Sentiràs Millor". 
L'activitat de la Fundació Stanpa és possible gràcies al compromís i la col·laboració econòmica de les companyies Patrones: Anne Möller, 
Cantabria Labs, Estée Lauder, Firmenich, Salerm, Germaine de Capuccini, Isdin, Johnson&Johnson, L´Oréal España, LVMH, Montibello, Natura 
Bissé, P&G, Puig, Revlon, Sensilis, Skeyndor, Spanish Kits, Válquer Laboratorios y Stanpa, i companyies col·laboradores: Air Val, Shiseido, Briseis, 
Chanel, Clarins, Coty, Elizabeth Arden, Henkel, Lactovit, Lucta, Mary Kay, Nivea, Laboratorios Phergal y Symrise. 
Stanpa és l'Associació Nacional de Perfumeria i Cosmètica. Fundada el 1952, integra en l'actualitat a més de 400 entitats que fabriquen i 
distribueixen perfums, cosmètics i productes d'higiene i cura personal al nostre país.  
 
 
La Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell és un consorci públic de la Generalitat de Catalunya que gestiona: l’Hospital de Sabadell, l’Albada 
Centre Sociosanitari, Salut Mental Parc Taulí, Atenció Primària Parc Taulí, Atenció a la Dependència Parc Taulí, UDIAT Centre Diagnòstic i Sabadell 
Gent Gran Centre de Serveis, aquest darrer mitjançant societat instrumental participada al 100% per la Corporació. Les institucions del Parc Taulí 
reben el suport de la Fundació Parc Taulí en aspectes de recerca, innovació i docència, en la formació científica i mèdica dels professionals i, en 
general, en el desenvolupament dels coneixements que sustenten el model assistencial. El Parc Taulí és Unitat Docent de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB).  El Consell de Govern del Parc Taulí  està integrat per sis representants de la Generalitat de Catalunya, dos de l’Ajuntament 
de Sabadell i un de la UAB. El Parc Taulí dona assistència a uns 400.000 ciutadans de Sabadell i d’altres 8 municipis del Vallès Occidental Est. Hi 
treballen uns 3.500 professionals. 
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