
tractament en els diferents 
hospitals de Catalunya i 2  
en tractament a Portugal, 
van gaudir d’una setmana 
d’esquí a Andorra.
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En veure la llum aquest tercer número del nostre Butlletí s’ha complert ja el primer semestre del 2003, 
en el transcurs del qual hem continuat treballant intensament per a  la consecució dels fins de la nostra 
Fundació.	

Tal com es detalla a continuació, han continuat les activitats de tot tipus, sempre amb la vista posada en el 
nostre gran objectiu de millorar la qualitat de vida dels nens i nenes malalts de càncer i les seves famílies, 
convençuts, per la evidència  que, a més, això és un valuós mitjà que contribueix a millorar l’evolució de la 
malaltia i a incrementar les expectatives de curació.

Para això procurarem anar incrementant, gràcies a la col·laboració cada vegada més nombrosa de donants, 
nous socis i iniciatives de diferents particulars, la recaptació de fons i els mitjans personals i materials posats 
a disposició dels nens i nenes i les seves famílies. Així, hem incorporat una assistenta social, Isabel Albendea, i 
recentment es va signar la compra per part de la Fundació d’un nou pis d’acollida.	

Des d’aquestes línies volem expressar, una vegada més, el nostre agraïment a totes aquelles persones, entitats, 
empreses, voluntaris, professionals, etc., que confien en la nostra labor, ens donen suport i ens ajuden a ajudar.	

Una salutació cordial,	
Antoni Negre Villavecchia	
President de la Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia
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FUNDACIÓ ENRIQUETA VILLAVECCHIA

- EL NOSTRE MES SINCER AGRAÏMENT A  TOTS ELS COL.LABORADORS D’AQUEST 1er SEMESTRE -

 La sala de jocs de la Fundació, situada al pavelló de Santa 
Victòria dins del recinte de 
l’Hospital de San Pau, és oberta 
als nens i nenes en tractament 
oncològic i a tots els nens i nenes 
ingressats a l’Hospital. Gràcies 
al suport dels voluntaris de la 
Fundació, que són els encarregats

LA SALA de JOCS

El 30 d’abril es va fer pública la relació de guanyadors del 
concurs fotogràfic titulat “Nadal”, entre fotografies de motius 
nadalencs, fetes durant aquestes festes i que simbolitzen l’alegria 

i les activitats pròpies d’aquests dies. 
Els guanyadors varen ser, en la 
categoria infantil Paula, de 6 anys i en 
la categoria júnior Laia, d’11 anys. A 
més dels guanyadors tots els 
participants van rebre un obsequi.

CONCURS FOTOGRÀFIC

El 30 d’abril Lluís Enrique Martínez, Carles Puyol i Iván de 
la Peña van fer les delícies dels nens hospitalitzats a l’Hospital 
de Sant Pau de Barcelona. Per 
a aquests nens i nenes que estan 
vivint una etapa dura i difícil en 
les seves vides, la visita dels seus 
ídols representa una gran il·lusió 
i sobretot trencar amb la rutina 
del dia a dia de la seva malaltia.

VISITA dels JUGADORS de FÚTBOL

A través de préstecs d’ordinadors, joguines, llibres, aparells 
i cintes de vídeo, videojocs i dels programes d’atenció domiciliària, 
la Fundació pretén millorar l’entorn del nen per tal de millora 
la seva qualitat de vida.

ATENCIÓ INTEGRAL als NENS i NENES

Durant l’any, la Fundació col·labora econòmicament en 
el manteniment del Registre Nacional de Tumors Infantils, entitat 
que, amb seu a València, rep, arxiva i coordina les informacions

DONACIONS al REGISTRE NACIONAL de TUMORS

de tots els hospitals espanyols pel que fa a Oncologia Infantil, 
amb vistes al progrés de la investigació.

Millorar la qualitat de vida de les famílies és millorar la 
qualitat de vida dels nens i nenes. 
És per això que la Fundació també vol dedicar una especial 
atenció a la família del nen, que és el seu pilar i el seu suport 
més directe; a través de:

En la majoria dels casos de nens amb càncer, les mares 
són el suport emocional de la família i el suport diari del nen 
durant la seva estada a l’hospital. En la dura experiència 
psicològica de tenir un nen amb càncer, en molts casos ajuda 
poder compartir i parlar amb altres mares.  A través dels 
tallers de manualitats, organitzats per dos voluntaris, es dóna 
suport psicològic a les mares.

AVISOS
Ja tenim a la nostra disposició la loteria de Nadal i les noves felicitacions nadalenques.

Nº compte bancària per donatius: Fundació Enriqueta Villavecchia - 2100.1003.16.0200171700

ACTIVITATS REALITZADES per als nens

CAMPANYA de REIS
Repartiment de joguines en col.laboració entre la COPE, 

Fundació Viure i Somriure i la nostra Fundació.

FESTA SOLIDÀRIA a l’ IES BROSSA

El 23 de març organitzat per l’IES Joan Brossa, es va celebrar 
un any més, la ja tradicional “Festa Solidària”. Els actes es van 
iniciar a les 9.30 h. amb una benvinguda que va donar pas a 
diferents activitats lúdiques i esportives.	 
La Fundació Esclerosi Múltiple, l’Associació de Joves Amics dels 
Leprosos i la nostra Fundació vam poder informar dels objectius 
i de les activitats que duem a terme.

Març

Per XIV any consecutiu, gràcies una vegada més a SAETDE. 
i a la família Viladomat, del 6 al 12 d’abril 35 nens i nenes en

Abril
SETMANA d’ESQUÍ a ANDORRA

La Fundació va sol·licitar, i obtenir la col·laboració de la 
Fundació Pequeño Deseo per poder complir el desig d’un jove 
de 17 anys: UN ORDINADOR PORTÁTIL.

UN DESIG
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ACTIVITATS DURANT TOT L’ ANY per als nens

de jugar amb els nens i nenes i tenir cura de les joguines, aquesta 
sala és el lloc d’entreteniment i distracció dels nens i nenes 
ingressats o en règim ambulatori.

per a investigació

per a les famílies

Destinats a famílies de nens en períodes de llarga hospitalització 
i amb pocs recursos, amb la finalitat de poder minimitzar 
situacions conflictives generades per l’increment de               
despeses que experimenten per desplaçaments, absències 
laborals, etc.
Durant el primer semestre s’han destinat  8.113,00 €,  repartits 
entre 32 famílies, amb un total de 72 aportacions.

PROGRAMES d’AJUDES ECONÒMIQUES

PROGRAMA de PISOS d’ACOLLIDA

La Fundació posa a disposició de les famílies 7 pisos d’acollida 
per a les famílies dels nens en tractament oncològic que vénen 
desplaçades d’altres comunitats o procedències.	
Durant el primer semestre hem acollit  47 famílies, amb un total 
de 68 entrades i sortides.

TALLERS per a les MARES

Gener



El 5 de juny es  van trobar tots els nens i nenes que van 
anar a Andorra. Es va organitzar un berenar i una exhibició de 
totes les fotos.
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Laia, els seus pares i el seu germà  van gaudir del 2 al 5 
de maig del Campus de Barrestown Land, a Irlanda. 
Els campaments de família tenen per objectiu beneficiar  tota 
la família perquè es relaxi  unida i participi en una varietat de 
reptes i activitats divertides.

Maig
CAMPAMENTS de FAMÍLIA 
a IRLANDA

El 19 de maig es va organitzar, a la sala de jocs de la Fundació, 
situada a l’Hospital de Sant Pau, una trobada d’avaluació dels 
metges, infermeres, voluntaris i responsables del grup de la 
setmana d’esquí d’Andorra.  Va haver-hi intercanvi de suggeriments, 
fotos, moltes anècdotes i un sopar molt animat.

TROBADA d’ ANDORRA

“Correus i Telègrafs”, “Pallassos sense Fronteres” i la nostra

FESTA INFANTIL a l’ HOSPITAL GERMANS 
TRÍAS I PUJOL de BADALONA

El 18 de juny, novament Lluís Enrique Martínez, Carles Puyol 
i Iván de la Peña van tenir l’amabilitat d’anar a visitar als nens i 
nenes hospitalitzats a la 5a planta de l’ Hospital Matern Infantil 
de la Vall d’Hebró.

FUTBOLISTES a l’HOSPITAL VALL d’HEBRÓ

fer una exposició del treball que està portant a terme.
Així mateix es va presentar un CD amb les dades recollides al 
Registre Nacional de Tumors Infantils. Aquesta edició de CD  
esta subvencionada per la nostra Fundació

Les associacions juvenils, membres de la FECAC (Federació 
de Entidades Culturales andaluzas de Cataluña), de Santa Coloma 
de Gramanet i de Badalona van organitzar al Teatre Josep M. 
Sagarra un “Festival per a la Infància”. El festival va consistir en 
actuacions de diferents grups de cant i de ball flamenc amb 
l’objectiu de recaptar fons per als nens i nenes. Aquest any ha 
estat a benefici de la nostra Fundació.
L’acte va comptar amb el suport de la Diputació de Barcelona 
i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet.
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Durant la reunió anual de la Sociedad Espanyola de Hemato-
Oncología Pediàtrica, que va tenir lloc del 22 al 24 de maig a 
Palma de Mallorca, es va presentar el guanyador de la 1a Beca 
d’Investigació de la Fundació, el Dr. Miguel Muñoz, metge adjunt 
de Pediatria de l’Hospital Verge del Rocio de Sevilla, el qual va

El passat 25 de març es va firmar a Madrid un Conveni 
amb Correus i Telègrafs i diferents entitats, entre elles la nostra 
Fundació, amb l’objectiu d’ implementar el programa de “Correos 
reparte sonrisas y cartas a los niños”, que consisteix d’una banda 
en l’estimulació dels nens i nenes afectats per patologies que 
necessiten rebre tractaments mèdics prolongats, a través de 
festes hospitalàries; i per l’altra donar la formació adequada per 
a la realització de noves activitats ludico-educatives als voluntaris.

Gener
3ER FESTIVAL BENÈFIC per a la INFÀNCIA

Març
CONVENI amb CORREUS i TELÈGRAFS

PRESENTACIÓ del GUANYADOR de la 1ª BECA d’INVESTIGACIÓ

Juny
TROBADA PARTICIPANTS d’ ANDORRA

Del 6 al 13 de maig es va participar a 
la Festa Major del barri de la Sagrada Família, 
en un clàssic certamen que aporta la cultura 
artesanal del barri, i que aquest any va 
celebrar la seva 25a edició. Es van exposar 
les manualitats que les mares de nens i nenes 
ingressats i els mateixos nens han fet a 
l’hospital. El nostre agraïment a Eva García, 
Casi Martín i a totes les voluntàries que van 
col·laborar-hi.

Maig
EXPOSICIÓ de MANUALITATS

Sota el lema “Regala el teu temps”, la Fundació va ser 
invitada pel Centre Cultural Cantarell de Sant Cugat, el passat 
16 de maig, a donar una xerrada sobre els objectius i sobre els 
drets i deures del voluntariat.  La xerrada anava dirigida a 
adolescents de 15 a 17 anys que aquest any van dedicar un 
temps de les seves vacances per fer voluntariat a Lituània. 
Van participar-hi per part de la Fundació, Casi Martín i Isabel 
Albendea.

“REGALA el teu TEMPS”
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         d’investigació

   de captació de recursos i divulgació

ALTRES ACTIVITATS

El Sr. Gonçal Fàbregas, membre del nostre Patronat, va 
assistir a la Jornada sobre la nova llei, Llei 49/2002 sobre regim 
fiscal de les entitats sense ànim de lucre i d’ incentius al mecenatge.
En aquesta jornada es van presentar las principals modificacions 
i novetats respecte a la llei anterior, i va haver-hi un espai de 
temps per resoldre consultes plantejades amb anterioritat. 
L’acte va ser organitzat per la Coordinadora Catalana de 
Fundacions, de la qual és membre la nostra Fundació.

Febrer
NOVA LLEI  de FUNDACIONS

A la sala de jocs que té la Fundació a l’Hospital de Sant 
Pau de Barcelona, es va organitzar una reunió de voluntaris amb 
l’objectiu de fer una avaluació de l’activitat portada a terme 
durant aquest curs, informació sobre cursos de formació i 
suggeriments de millora del voluntariat. 
La reunió la va organitza la treballadora social Anna Gutiérrez, 
responsable del voluntariat de pediatria de l’Hospital de Sant 
Pau.

REUNIÓ de VOLUNTARIS

La Federació Catalana de Voluntariat Social va organitzar, 
a l’Hotel d’Entitats de la Pau de Barcelona, unes sessions sobre 
el paper del voluntariat als hospitals. 
L’ orde del dia tenia com a punts principals elaborar un protocol 
marc del voluntariat hospitalari, la presentació dels objectius del 
projecte Fòrum Sanitari Barcinova, informar sobre el conveni 
firmat entre el Departament de Sanitat i la federació, i per acabar 
potenciar la comunicació del voluntariat en l’àmbit de la salut. 
Imma Llauradó i la voluntària Eva García van representar la 
Fundació en aquestes reunions.

Març
REUNIONS sobre el 
VOLUNTARIAT HOSPITALARI

El mes de març s’ha incorporat a la Fundació, com a  
treballadora social, Isabel Albendea, amb una àmplia experiència 
en el camp de l’oncologia infantil i que fa anys que col·labora 
amb la Fundació.

INCORPORACIÓ de la TREBALLADORA 
SOCIAL

La Fundació, com a membre amb veu i vot de la Federació 
Catalana de Voluntariat Social, va assistir el passat 15 de març 
a l’assemblea en la qual es va presentar la memòria anual 
d’activitats i l’econòmica. 
Va ésser aprovada pels seus membres. Així mateix es va fer un 
resum de les activitats que s’han previst  per al 2003.

ASSEMBLEA ANUAL de la FEDERACIÓ 
CATALANA de VOLUNTARIAT SOCIAL

A Palma de Mallorca, els dies 22 i 23 de maig, van tenir 
lloc les jornades anuals de la Federació Espanyola d’Associacions 
de pares de nens amb càncer. 
A la comissió de treball social, s’hi trobava l’Isabel Albendea, 
treballadora social de la Fundació. 
Es va treballar sobre la situació actual de la immigració en les 
diferents comunitats autònomes. 
El dia 23 es va tractar el marc legal i els recursos als quals poden 
accedir les famílies.
Es va acordar així mateix treballar durant el pròxim any sobre 
el protocol d’ intervenció per a les famílies

Juny
JORNADES sobre les 
TREBALLADORES SOCIALS

El passat 17 de Juny es va organitzar una nova reunió dels 
voluntaris a la sala de jocs de la fundació ja que són els que 
dediquen el seu temps a estar amb els nens i nenes ingressats 
a l’ hospital i a gestionar i controlar tot el tema de les joguines, 
dels vídeos,…

REUNIÓ DE VOLUNTARIS

El passat 25 de juny es va firmar la compra per part de la 
Fundació d’un nou pis d’acollida.
S’ha previst que entri en funcionament el pròxim mes de 
setembre.
Amb aquest nou pis, la Fundació amplia la seva capacitar de 
donar acollida a les famílies dels nens i nenes d’altres comunitats 
i procedències que es troben en tractament oncològic.

NOU PIS d’ACOLLIDA

Fundació, organitzaren el passat 27 de maig a l’Hospital Germans 
Trías i Pujol, un espectacle infantil per als nens i nenes ingressats 
a la 7a planta. L’acte es va iniciar a la sala de jocs amb una actuació 
del Flaco i Titu Cleques i va continuar a les habitacions. 
A més, el jugador del Futbol Club Barcelona, Iago Motta, va 
visitar als nens i nenes de l’hospital i va repartir els regals.


