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Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia

Desembre
JORNADES CREU ROJA OVIEDO

La Dra. Pardo, va representar a la Fundació en la taula
rodona sobre “l’atenció domiciliària a nens/es i joves amb
malalties de llarga durada,” que es va celebrar en el transcurs
de les Jornades que van tenir lloc el passat 29 i 30 d’ octubre
i van estar, organitzades per la Creu Roja Joventut, l’Institut
Asturià de la Joventut i el Ministeri d'Educació i Cultura. Així
mateix vàrem tenir l'oportunitat de mostrar les 64 fotografies
que componen l’exposició “ El Futur Existeix”. Aquesta
exposició seguirà itinerant pel Principat d’Astúries durant sis
mesos més.

PRESENTACIÓ LLIBRES al CORTE INGLES

El dia 11 de desembre es va fer la presentació dels llibres
“Montaditos de humor” de Toni Bertrán i “Las trampas de la
vida” de Gloria Gómez. Ambdues autores van cedir tots els
beneficis de les seves obres a ajudar als projectes de la nostra
Fundació. La
responsable executiva de la Fundació,
Imma Llauradó, va estar present durant
l’acte per agrair aquest tipus d’iniciatives
tan generoses.

altres activitats

SORTEIG JOIERIA ZAIDA

Per segon any consecutiu, la Joieria Zaida, va organitzar
un sorteig de dues joies amb motiu de la presentació del seu
catàleg. La recaptació obtinguda de la venda dels números va
anar destinada a la Fundació Enriqueta Villavecchia, la Fundació
la Muntanyeta i l'Associació Baix Camp. Agrair a Salvador
Minguella i a Catrin Coll, de Zaida, tan magnifica iniciativa.

E

l Conseller de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat
de Catalunya va invitar a la Fundació a l’acte de presentació
de l’opúscul “Càncer Catalunya 2001” que va a tenir lloc a la
Sala d’Actes del Departament de Sanitat. La nostra entitat va
estar representada per un membre del Patronat.

Desembre

Aquest any la Fundació va vendre participacions de la
loteria de Nadal amb el nº 471. Vàrem comptar com en anys
anteriors amb la col·laboració de Cepsa i amb moltíssims
voluntaris que van vendre els números. Llàstima que no ens
toqués. El nostre agraïment a tots aquells que van col·laborar.

VENDA de FELICITACIONS de NADAL

A

quest any, la pintora Montserrat Gudiol,
ens va fer un preciós dibuix de la Verge i el Nen
per les Nadales que venem. L’objectiu, es donar
a conèixer la Fundació i recaptar fons per les
activitats de l’Entitat. Moltes empreses i
particulars van col·laborar d'una forma
tradicional comprant les nostres felicitacions.

V

am assistir el passat 9 de desembre a l’acte de presentació
del Llibre Blanc del Tercer Sector Cívic-Social, al que molt
amablement vàrem ser convidats pel Conseller en Cap de la
Generalitat de Catalunya, Sr. Artur Mas.

FELICITACIÓ de la FUNDACIÓ

A

quest any, el dibuix de l'Alex, de 4 anys i en tractament
en l’Hospital Germans Tries i Pujol de Badalona ens va servir
per felicitar les Festes de Nadal a tots els nostres col·laboradors,
donants, amics de la Fundació,…Moltes gràcies Alex pel teu
dibuix.

• ACTIVITATS REALITZADES
- Campus a Irlanda

Setembre:
Desembre:
- Festa Infantil a l'Hospital Parc Taulí de
Sabadell
- Nadal Solidari “Explica'm un conte”
- II Torneig d'Hoquei “Joan Petit,” nens
amb càncer
- Regals de Nadal

• D' INVESTIGACIÓ
- Concessió 1ª Beca d'Investigació

• DE CAPTACIÓ DE RECURSOS
I DIVULGACIÓ

E

l nostre objectiu es informar i divulgar les nostres finalitats
i activitats. Es per això que hem volgut millorar la nostra web,
al tractar-se de un dels canals de comunicació més utilitzats
en els darrers temps: Internet. Us animem des d'aquestes línies
a que la visiteu
www.fevillavecchia.es

Han participat en activitats 112 nens.
Han rebut regals més de 300 nens i nenes.
Famílies acollides en els pisos: 171.
Ajudes econòmiques a famílies: 178 aportacions a 54 famílies
Distribució de despeses:
Activitats nens i nenes: 34%
Ajuts a famílies: 31%
Millores Hospitalàries: 17%
Sous: 8%
Altres: 10%

Origen ingressos:
Donacions: 72%
Per subscripcions: 11%
Subvencions: 6%
Altres: 11%

Crec que en aquest nou butlletí no poden faltar unes
paraules en homenatge al Dr. Josep Espriu, que ens va deixar
el passat mes d’octubre.
El Dr. Espriu ha estat entre nosaltres des de l’inici de la
Fundació com a Patró. Amb la seva senzillesa, humilitat i la
seva participació en totes les reunions va estar molt present
durant aquests 13 anys que em compartit dins del Patronat.
Els seus criteris prudents, sensats, de persona que te una gran
experiència en les problemàtiques humanes, en les
problemàtiques de la salut, amb els sentiments de les persones,
ens van ajudar molt.

Setembre:
Octubre:

WEB de la FUNDACIÓ

En memòria del Dr. Josep Espriu

Agost:

- Mostra d'Associacions Ajuntament de
Barcelona

Resultats Activitats Fundació 2002

PRESENTACIÓ del LLIBRE BLANC del 3er SECTOR

ÍNDEX

- Viatge a Disneyland París

LOTERIA de NADAL

Juliol
PRESENTACIÓ “CANCER
CATALUNYA 2001”

Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia

- III Desfilada Benèfica
- Premi Fundació Caixa Sabadell
- Viatge a Portugal

Novembre:
- XIV Torneig d'Hoquei de la Immaculada
- Ràdio Salut

Sempre que la Fundació tenia un determinat tema que
necessitava una ajuda especial, posava a la nostra disposició
els recursos dels que ell disposava per solucionar el problema.
Per tot això volem recordar-lo amb molt d’afecte, amb l’estima
i el respecte que la seva feina va aportar a la nostra Fundació.

Desembre:
- Jornades Creu Roja Oviedo
- Presentació Llibres al Corte Inglés
- Sorteig Joieria Zaida
- Loteria de Nadal
- Venda de Felicitacions de Nadal

El trobarem a faltar.
Que descansi en pau.

• ALTRES ACTIVITATS
Juliol:
- Presentació “Càncer Catalunya 2001”

Desembre:
- Presentació Llibre Blanc del 3r. Sector
- Felicitació de la Fundació
- Web de la Fundació

Antoni Negre i Villavecchia
President Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia

El nostre mes sincer agraïment a tots els col.laboradors d'aquest 2on semestre
NOTA: Aquest mes de maig, penjarem a la Web, la memòria de l'any 2002
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ACTIVITATS REALITZADES

ACTIVITATS REALITZADES
d'investigació

per als nens
Agost

Desembre
FESTA INFANTIL a l'HOSPITAL
PARC TAULÍ de SABADELL

CAMPUS a IRLANDA

“The Barretstown Gang Camp”, creat pel Paul Newman,
ofereix un únic programa de recreació terapèutica que acull
a nens amb malalties greus d’Irlanda, Anglaterra i de la resta
d’Europa.
Aquest mes d’agost, durant la setmana del 20 al 29, 5 nens de
la nostra Fundació van poder gaudir d’una divertida estada al
Campus.
Van estar acompanyats per una monitora espanyola.
En aquesta 6ª sessió hi havien 85 nens (10 d’Islàndia,
25 d’Irlanda, 10 de Portugal, 15 d’Espanya, i 25 d’Anglaterra)
d'entre 7 i 13 anys.
Les activitats eren tan variades com pintura, canoas, cavalls,
fotografia, teatre,...

Setembre
VIATGE a DISNEY LAND PARIS

La Fundació va organitzar un nou Viatge a DisneyLand
París del 12 al 15 de setembre.
Alguns nens de la Fundació van poder disfrutar de 4 dies
genials en companyia del Mickey, de la Minnie,… i molts més
personatges de Walt Disney.
Durant tota l'estada a París els nens van estar acompanyats
de 4 persones responsables de la Fundació.
En aquesta sortida contàvem amb la col.laboració de l’Associació
Espanyola contra el Càncer.

C

om en anys anteriors, Correus va col.laborar amb la
Fundació en el projecte “Correus reparteix somriures als
nens”. El 12 de desembre a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell
es va celebrar una gran festa.
Els jugadors i animadors del Barcelona Dragons van fer les
delícies dels nens i nenes que van anar a la festa. S'ha de
destacar l’excel.lent difusió de l’Hospital en la població de
Sabadell per assistir a la convocatòria, el que va comportar,
com cada any, va tenir una gran assistència cada vegada més
masiva de públic.

NADAL SOLIDARI “ EXPLICA'M un CONTE”

E

l 15 de desembre a l’auditori del
Maremagnum de Barcelona la Fundació Edebe
i CAF gestió varen organitzar la presentació
del llibre “Armengol el Salat, el rei que li
agradava la mar” gràcies al patrocini de
"Fundación Renta Antigua".
La recaptació de la venda d’entrades anava
destinada a la Fundació Enriqueta Villavecchia,
Fundació Talita i l’Associació Catalana SXF.
L'assistència va ser d'unes 350 persones i
vam comptar amb la presencia d'en Doraimon i en Shinchan.

II TORNEIG d’HOQUEI “JOAN PETIT”,
NENS amb CÀNCER

A

quest any en el Club Pati Vic de Vic, es
va cel.lebrar el “II Torneu d'Hoquei Joan Petit”
per iniciativa i organització del Sr. Joan Torner.
Mes de 150 nens varen participar en la
competició. Finalment, desprès d’una
entretinguda tarda amb molts partits, es va fer
entrega de premis als campions. Aquest acte
no s'hagués pogut fer sense la col.laboració del
Club Pati Vic, Osona contra el Càncer i moltes
altres empreses i entitats.

REGALS de NADAL

L

a Fundació, com cada any, va entregar per Nadal a tots
els nens que estaven en tractament en els Hospitals de
Catalunya un regal. L'objectiu va ésser intentar crear il.lusió
en aquestes dates tan senyalades.
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CONCESSIÓ 1ª BECA d’INVESTIGACIÓ

El jurat de la 1ª beca, reunit el passat mes de desembre
va concedir, per unanimitat, la beca al projecte d’investigació
“ Actividad antitumoral de los antagonistas de los receptores

NK1 en células de Neuroblastoma humano. Un enfoque
terapéutico” sent el seu principal investigador el Dr. Miguel
Muñoz Sáez, Metge Adjunt de Pediatria de l’Hospital
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

de captació de recursos i divulgació
Setembre
MOSTRA d’ASSOCIACIONS
AJUNTAMENT de BARCELONA

A

mb un plafó on explicàvem els objectius de la fundació,
les activitats i les formes de col.laborar i com posar-se en
contacte amb nosaltres, vàrem participar a la 7ª Mostra
d’associacions de l’Ajuntament de Barcelona.
En la Mostra es volia donar a conèixer les diferents iniciatives
de la ciutadania a traves de les entitats sense ànim de lucre.
Va haver una presència de 112 entitats amb stands i 77 entitats
amb plafons.

Octubre
III DESFILADA BENÈFICA

E

l dia 7 d’octubre es va celebrar la III Desfilada Benèfica
de moda infantil a benefici de 4 entitats: Fundació Talita per
nens amb problemes educatius, la Associació de Nens afectats
por patologies del creixement (AFAPAC), la Fundació Lucia
per la Sida Pediàtrica i la nostra Fundació. Gràcies a que l’Hotel
Intercontinental Princesa Sofia ens va cedir gratuïtament el
seu magnífic saló, Telefónica va patrocinar l’acte i més de 90
nens i nenes, entre ells nenes de la nostra entitat que van fer
de models per un dia. La Desfilada va ésser un èxit de recaptació
i de participació. Així mateix vam poder comptar amb el
recolzament i la presència de personalitats del mon dels
esports i de l’espectacle, com la família Sánchez-Vicario, Julio
Salinas, …
Volem agrair novament des d'aquestes línies la col·laboració
de totes aquelles persones que van participar en l’organització
de l’acte.

PREMI FUNDACIÓ CAIXA SABADELL

L

a nostra Fundació ha sigut una
de les entitats premiades a la qual se
li ha concedit una subvenció
presentada a Fundació Caixa de
Sabadell. Gràcies a aquesta aportació
durant l’any 2003 comptarem amb
una ajuda per sufragar una part de les
despeses dels països d’acollida.

VIATGE a PORTUGAL

L

a Fundació Catalunya-Portugal, va organitzar a Lisboa
durant la setmana del 13 al 17 d’octubre, diferents actes de
presentació de la seva Fundació.
Així mateix es va aprofitar la presència de la nostra Presidenta
d’Honor, Sra. Marta Ferrussola i del President, el Sr. Antoni
Negre per firmar-se un acord de col·laboració entre l’Associació
Acreditar, la Fundació Catalunya-Portugal, Portugalia Airlines
i la Fundació Enriqueta Villavecchia, amb l’objectiu d’ impulsar
un programa anual de vacances pels nens i nenes catalanes i
portuguessos afectats per un càncer, amb la finalitat d’ajudarlos a trobar estímuls necessaris per afrontar la malaltia.
Dos nens de la nostra Fundació van tenir la sort de viatjar
fins a Lisboa aquests dies i poder compartir amb nens de
l’Associació Acreditar les seves vivències.

Novembre
XIV TORNEIG d’HOQUEI
de la IMMACULADA

E

l Real Club de Polo de Barcelona, va celebrar el XIV
Torneig d'Hoquei durant els dies 29,30 de novembre i 1 de
desembre.
Molt amablement van oferir a la Fundació la possibilitat de
posar un stand on poder fer el lliurament dels nostres tríptics
i butlletins, ….Vàrem tenir moltes visites de gent interessada
per les nostres activitats. Gràcies al Real Club de Polo i a la
Sra. Virgínia Tarragona per aquestes iniciatives.

RÀDIO SALUT

R

adio Salut va convidar a la Fundació Enriqueta Villavecchia
a presentar la seva Entitat i a parlar tant de la part mèdica,
com de la part social de la Fundació.
Durant l’entrevista, la Dra. Pardo va parlar dels diferents tipus
de càncer infantil i de les possibilitats de curació, va parlar
també de l’importància de les activitats que s’organitzen pel
seu estat anímic i del tema dels pisos d’acollida, les activitats
pels nens i nenes i les famílies,… fou exposada per l’Inma
Llauradó, responsable de l’entitat
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