Els germans Gasol, Xavi Hernández, Miquel Barceló,
Ferran Adrià, Rafa Nadal, Woody Allen, Estopa i Manel
se sumen a l’Hospital Clínic i RAC1 en la recerca contra la
COVID-19 amb l’especial #VersióClínic
Diverses personalitats del món de l’esport i la cultura cedeixen objectes
personals per a una rifa solidària a l’abast de tothom
La samarreta signada amb què Rafa Nadal va guanyar el 2019 el Masters 1000 de
Roma contra Novak Djokovic, una vamba de cadascun dels germans Gasol també
signada, l’últim davantal de treball de l’artista Miquel Barceló, la maqueta original
d’un dels receptaris del Bulli o la samarreta que Xavi Hernández va portar als últims
partits de Lliga que va disputar amb el Barça són només alguns dels objectes que
formaran part del #VersióClínic, la rifa solidària que organitzen l’Hospital Clínic i el
Versió RAC1.

L’hospital i l’emissora han decidit unir forces contra el coronavirus amb una campanya
que recollirà diners per a la investigació d’una malaltia que ja ha afectat més de
670.000 persones a tot l’estat i que ha causat 30.000 morts.
Des d’avui fins al 30 de setembre es podran comprar participacions de 10 euros a
www.clinicbarcelona.org/versioclinic i entrar al sorteig del producte que es desitgi. Per
cada 10 euros es tindrà dret a una participació. I la totalitat de l’import es destinarà
als diferents projectes de recerca liderats per l’Hospital Clínic de Barcelona-IDIBAPS.

Entre els objectes cedits també hi ha un casc de Maverick Viñales, una guitarra dels
Stay Homas, una paella del restaurant Sant Pau i la jaqueta de xef de Carme
Ruscalleda, una peça de roba icònica de Teresa Helbig com és el bolerito de plomes
amb què va començar la seva carrera, un vinil del primer disc d’Estopa i el CD edició
limitada del seu primer disc, la biografia signada Apropos of nothing de Woody Allen o
un CD de Manel signat i un vinil acompanyat d’una samarreta i una tassa. La
dissenyadora Txell Miras s’hi suma amb una peça de la seva col·lecció.
Dimecres, 30 de setembre, es farà una edició especial del Versió RAC1 presentat per
Toni Clapés, amb la rifa en directe -i davant notari- de tots els productes.

Hospital Clínic i Versió RAC1, dos líders en el seu sector
El Versió RAC1, presentat i dirigit per Toni Clapés des de fa més de 20 temporades, és
el programa més escoltat de les tardes a Catalunya amb 238.000 oients diaris i un
share del 48,6%, segons l’últim EGM. Un format consolidat que combina informació i
humor en una emissora, RAC1, que compta amb 902.000 oients cada dia.
L’Hospital Clínic de Barcelona és un hospital públic universitari amb una història
centenària. Amb una plantilla de 4.500 professionals, és un dels principals centres
d’assistència mèdica d’Espanya i el primer en producció científica. Ofereix una
assistència de qualitat, una investigació biomèdica del màxim nivell competitiu i una
gran dedicació docent per formar professionals. Tot plegat s’emmarca en l’excel·lència
d’una gestió equilibrada, amb l’objectiu d’oferir a la societat una medicina
humanitzada d’avantguarda.

L'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) és un centre de
recerca d'excel·lència que aborda malalties d'alta prevalença, morbiditat i mortalitat.
Fundat el 1996, és un consorci públic integrat per la Generalitat de Catalunya,
l'Hospital Clínic de Barcelona, la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i
l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona del CSIC. Hi treballen més de mil
professionals dedicats a la recerca que s’organitzen en un centenar de grups
d’investigació. La combinació de la recerca bàsica amb la clínica permet transferir amb
més eficàcia als pacients els avenços científics obtinguts al laboratori. Amb prop de
1.100 articles publicats l’any i un factor d’impacte de més de 6.000 punts, és el
principal centre de recerca biomèdica de l’estat.
La iniciativa compta també amb el suport de l’agència de comunicació Both people &
Comms.

Trobareu la informació i bases legals de la rifa a: www.clinicbarcelona.org/versioclinic i a
www.rac1.cat
Per a qualsevol altra informació, poseu-vos en contacte amb:
Hospital Clínic de Barcelona
Àrea de comunicació i RSC
93.227.57.00 (premsa@clinic.cat )
C/ Casanova 153, baixos (local)
08036 Barcelona
Versió RAC1
versiorac1@rac1.net
Av. Diagonal 477 planta 15
08036 Barcelona

