
Per primera vegada es va organitzar una sortida dels nens 
amb les seves famílies. La idea era facilitar-los passar un dia 
diferent, conviure i compartir amb els altres. La sortida va tenir 
lloc el dia 25 d'octubre.
El lloc triat va ser la casa de colònies “El Xaloc”, a Calders.
Es van organitzar múltiples activitats (tirolina, tret amb arc, 
canoa, escalada, etc.).
Aquesta activitat va estar subvencionada per el “Cos Facultatiu 
de l'Hospital de Sant Pau” i organitzada per Montserrat Daniel, 
psicòloga del Servei de Pediatria de l'Hospital de Sant Pau 
juntament amb la Fundació. L'èxit de la convocatòria ens va fer 
omplir 2 autobusos, on es van ajuntar nens, pares, oncles,        
avis, etc.

Octubre
DIA de les FAMÍLIES
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- EL NOSTRE MES SINCER AGRAÏMENT A  TOTS ELS COL.LABORADORS D’AQUEST 2on SEMESTRE -

Pensant en els germans de nens malalts, que també pateixen 
les conseqüències, es van organitzar  uns campaments a Irlanda 
(Barrestown Gang) del 8 al 17 de juliol.
El grup de la Fundació va compartir amb nens procedents d'altres 
països d'Europa, activitats, jocs, excursions, etc.

CAMPUS per als GERMANS en BARRESTOWN 
GANG (IRLANDA)

Han participat en activitats:	 127 nens

Han rebut regals més de	 325 nens

Han rebut llibres per Sant Jordi:	 140 nens

Famílies acollides als pisos:      	 201        

Ajudes econòmiques a les famílies: 	 98 aportacions 	
a 44 famílies

AVISOS

La memòria d'activitats 2203 de la Fundació estarà en la web a partir de maig

Nº compte bancària per donatius: Fundació Enriqueta Villavecchia - 2100.1003.16.0200171700

per als nens

Juliol
SORTIDA a UNIVERSAL 
PORT AVENTURA

El 3 de juliol, gràcies a la invitació de “Universal Port 
Aventura”, 40 nens acompanyats per un metge, una infermera 
i 7 voluntaris van passar un dia inoblidable en el parc d'atraccions. 
Tots van passejar i van gaudir de les instal·lacions, van pujar en 
moltes d'elles, fins i tot alguns al Dragó Khan, i van compartir 
un dinar en “El Ranxo”.

SORTIDA per BARCELONA

El dia 7 de juliol es va organitzar una sortida per Barcelona 
d'un grup d'adolescents, algun dels quals ja havien acabat el 
tractament a l'Hospital.
Aquesta sortida va propiciar la trobada de nois i noies que, en 
el seu moment, havien compartit amistat i solidaritat durant les 
seves estades per rebre tractament.
La sortida va consistir en passejar, dinar, una sessió de cinema 
i sopar a la Vila Olímpica.
Com a responsable del grup va anar Rosa Ferrer, professora de 
l'Escola de Pediatria de l'Hospital de Sant Pau.

Paula va veure fet realitat un desig, visitar “Eurodisney” 
(París) junt amb els seus pares. Es va fer realitat el passat mes 
de juliol, quan la nostra Fundació, conjuntament amb la “Fundació 
Petit Desig”, van organitzar el viatge. “Han estat uns dies 
inoblidables”, ens explicava Paula a la seva tornada.

DESIG de PAULA

ALTRES ACTIVITATS

RESULTATS. ACTIVITATS de la FUNDACIÓ el 2003

Agost
CAMPUS en BARRESTOWN 
GANG (IRLANDA)

“The Barretstown Gang Camp”, fundat per l'actor Paul 
Newman, ofereix un únic programa de recreació terapèutica 
que acull nens amb malalties greus procedents d'Irlanda, Anglaterra 
i la resta d'Europa. Aquest mes d'Agost, durant la setmana del 
5 al 14 els va tocar el torn als de 14 a 17 anys i la setmana del 
19 al 28 als més petits. El grup de nens de la Fundació que van 
tenir l'oportunitat d'anar va poder gaudir d'una divertida estada 
al Campus. Van estar acompanyats per una monitora espanyola.

Setembre
VIATGE a DISNEY LAND (PARÍS)

Com ja ve sent una tradició, al setembre es va organitzar 
el viatge a Disney-Land (París). Aquest any van viatjar 9 nens en 
tractament oncològic en els diferents hospitals de Barcelona. 
Van estar acompanyats per la responsable del grup, Isabel 
Albendea treballadora social de la Fundació, un metge i una 
voluntària.

Anna Soraia, també va veure complert un dels seus desigs: 
Viatjar amb els seus pares a EuroDisney. Gràcies a la Fundació 
Petit Desig i a la nostra Fundació, aquesta il·lusió es va fer realitat 
el mes de setembre.

UN PETIT DESIG

Octubre
INAUGURACIÓ d’un NOU PIS

El dia 1 d'octubre vàrem inaugurar aquest nou pis d'acollida 
de la Fundació, situat al carrer Independència, destinat a les 
famílies dels nens amb tractament, de l'Hospital de Sant Pau. 
Van assistir a la inauguració representants de l'Hospital i membres 
del Patronat de la Fundació.

CONGRÉS d’ATENCIÓ 
MULTIDISCIPLINAR al NEN 
amb CÀNCER

Els dies 28 i 29 de novembre es va celebrar a Bilbao el 
“Congreso de Atención Multidisciplinar al nen amb càncer”

Novembre

organitzat per l'Associació de pares de nens amb càncer de 
Bizkaia (ASPANOVAS). Al congrés van participar representants 
de totes les disciplines, metges, infermeres, treballadores socials, 
psicòlegs, voluntaris, pedagogs, pares i pacients. Isabel Albendea, 
treballadora social de la Fundació, va participar en la ponència 
“Immigració, nou repte”.

Desembre
REUNIÓ de VOLUNTARIS

La treballadora social de Pediatria de l'Hospital de Sant 
Pau, i la Fundació, van organitzar una reunió de voluntaris/es el 
3 de desembre. L'ordre del dia de la reunió contenia: Avaluació 
de l'any 2003, registres per a la memòria, suggeriments,... Va ser 
una reunió molt constructiva i participativa. A la reunió van 
assistir uns 25 voluntaris.

Distribució de despeses:	
Activitats nens:   	 33%	
Millores hospitalàries: 	 18%	
Ajudes a famílies:	 34%	
Administració: 	 8%		
Altres:	     7%     

ORIGEN dels ingressos:	
Donacions:   	 75%	
Subscripcions:	 11%    	
Subvencions:   	 5%	
Altres:    9%

ACTIVITATS REALITZADES
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La nostra Fundació va repartir amb motiu del Nadal regals 
i “llaminadures” a tots els nens hospitalitzats als Hospitals de 
Sant Pau, Hospital de la Vall d’Hebrón, Hospital de Sant Joan de 
Déu, Can Ruti i Parc Taulí de Sabadell.

REGALS per NADAL

El dia 30 d'octubre va tenir lloc la tradicional festa 
subvencionada per “Correus i Telègrafs” a l'Hospital Parc Taulí 
de Sabadell. L'espectacle va començar a les 16.30 h. i va durar 
aproximadament una hora. Van assistir aproximadament 140 
persones, entre els nens hospitalitzats, els nens de l'hospital de 
dia, germans i familiars. Els artistes que van actuar i van fer les 
delícies dels nens van ser les companyies Negro, Walter i Luismi, 
que, com a tancament i rematada de la festa, van regalar a tot 
el públic assistent un nas de pallasso. Posteriorment els artistes 
van passar per les habitacions de l'hospital.

Festa a l’HOSPITAL PARC TAULÍ

Segon any de treball del Dr. Miguel Muñoz Sáez, metge 
adjunt de Pediatria de l'Hospital Universitario Virgen del Rocío 
de Sevilla, guanyador de la primera Beca d'Investigació que, 
sobre el “Neuroblastoma”, va crear la Fundació l'any 2002.

Per segon any consecutiu la nostra Fundació va participar 
en la VIII Mostra d'Associacions de la Mercè, amb motiu de les 
festes de la Patrona de Barcelona. Del 19 al 24 de setembre 
vàrem estar presents, a través d'un plafó, explicant els objectius 
de la nostra entitat. Van ser moltes les persones que es        
van acostar interessant-se per les activitats que realitzen les 
entitats de la nostra ciutat. Una bona iniciativa de divulgació 
sense cost per a les entitats.
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Aquest any al Club Patí Reus, amb la col.laboració de la 
Lliga de Tarragona es va celebrar el “III Torneig de Joquei Joan 
Petit” per iniciativa i organització del Sr. Joan Torner. Més de 
150 nens van participar en la competició. La Dra. Núria Pardo, 
en qualitat de Vice-Presidenta, va representar a la nostra Fundació.

Setembre
MOSTRA d’ ASSOCIACIONS 
“MERCÈ 2004”

Desembre
III TORNEIG de JOQUEI “JOAN PETIT”, 
NENES amb CÁNCER

1a. BECA d’INVESTIGACIÓ

Any rere any la Desfilada va adquirint més i més experiència, 
professionalització i èxit d'assistència i recaptació.
Aquest any la Desfilada va estar patrocinada per Santiveri SA, 
Fundació Privada Renda Antiga i l'Hotel Intercontinental         
Princesa Sofía. 
Es va comptar amb la presència de moltes personalitats i les que 
no van poder venir van enviar una foto solidaritzant-se amb

Octubre
IV DESFILADA BENÈFICA 
“AQUÍ PINTAMOS TODOS”

Gràcies al conveni de col·laboració entre la nostra Fundació, 
la Fundació Catalunya-Portugal, ACREDITAR i Portugalia, dues 
nenes i una responsable de la Fundació van poder gaudir, del

VIATGE a PORTUGAL

per a investigació

   de captació de recursos i divulgació

Dins el programa “Societat i Càncer” que ha posat en 
marxa la Fundació “La Caixa” amb l'objectiu de sensibilitzar a 
l'opinió publica i a les institucions sobre la gravetat d'aquest 
problema i donar suport als projectes relacionats amb aquest 
tema, s'inclou i se signa un conveni de col·laboració amb la 
nostra Fundació per al finançament del projecte “Programa de 
treball social per al seguiment a les famílies amb un fill diagnosticat 
de càncer”. El nostre agraïment a la Fundació “La Caixa”.

Novembre
ACORD de COL.LABORACIÓ amb
la FUNDACIÓ “LA CAIXA”

El projecte “Pisos d'acollida per a nens amb càncer” ha 
rebut l 'ajuda i col·laboració de Fundació Auris4. 
Aquest projecte ve funcionant en la nostra entitat des de fa 
més de 10 anys. 
Es va començar amb 2 pisos i ara la Fundació en gestiona 7. 
La demanda d'allotjament és elevada per part de famílies que 
s'han de desplaçar des d'altres comunitats i no tenen els recursos 
necessaris. El nostre agraïment a la “Fundació Auris4”.

ACORD de COL.LABORACIÓ amb la 
“FUNDACIÓ AURIS4”

El passat 24 de Novembre, a l'Auditori Winterthur, va tenir 
lloc un Concert a benefici de la Fundació amb motiu del seu 
15è aniversari. El nostre més sincer agraïment al mestre Claudi 
Arimany per la seva desinteressada col·laboració, i als músics 
Raphale Leone i Francesco Zan. Els tres ens van oferir un selecte 
i variat programa. Aquest acte va ser possible gràcies al patrocini 
de Fundació Privada Renda Antiga i va comptar amb l'assistència 
de més de 500 persones.

CONCERT COMMEMORATIU del 15è
ANIVERSARI de la NOSTRA FUNDACIÓ

15 al 22 de desembre, d'una estada a Lisboa i uns dies al 
campament “Munte do Sobra” realitzant diferents activitats, com 
muntar a cavall, passeigs en tractor, bicicletes, teatre, cançons, 
pintura, etc.
L'objectiu és la convivència amb nens portuguesos que estan 
passant la mateixa malaltia.

l'esdeveniment. Vuit participants de la nostra entitat van ser 
feliços i molt aplaudits a la passarel·la.

Com cada any, la Fundació va posar a la venda Loteria de 
Nadal i Felicitacions. Aquest any el número que vàrem vendre, 
amb la col·laboració de moltíssima gent, va ser el 39.680. 
No vam tenir la sort que ens toqués, però la venda va constituir 
una important ajuda per a la Fundació.

Desembre
LOTERIA i FELICITACIONS 
de NADAL

Enguany, el dibuix 
de Laia, d'11 anys i en 
tractament al'Hospital 
de Sant Pau, ens       
 va servir per felicitar 
el Nadal a tots         
e l s  n o s t r e s  
c o l · l a b o r a d o r s , 
donants, amics de la 
Fundació,…
Moltes gràcies, Laia, 
pel teu dibuix.

FELICITACIÓ de la FUNDACIÓ

Promogut per “Cruz Roja” d'Oviedo, durant aquest segon 
semestre ha continuat exhibint-se, amb gran èxit de participació 
ciutadana, per diferents ciutats d'Astúries l'Exposició Itinerant 
de fotografies del llibre de la Fundació el “FUTUR EXISTEIX”.

EXPOSICIÓ ITINERANT  “EL FUTUR EXISTEIX”

EL FUTUR EXISTEIX
Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia

EL FUTUR EXISTEIX
Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia

Des de l'any 1997, la nostra Fundació continua subvencionant 
i mantenint el “Registro Nacional de Tumores Infantiles”.

RNTI


