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I a més, durant tot l’any:
per a nens:

per a les famílies

Millorar la qualitat de vida de les famílies, es

La Sala de Jocs

La Sala de jocs de la Fundació, situada en el

Pavelló de Santa Victoria dins el recinte de l’Hospital de
Sant Pau, està oberta per als nens en tractament oncològic
i per a tots els nens ingressats a l’Hospital.
Gràcies al recolzament dels voluntaris de la Fundació,
que son els encarregats de jugar amb els nens i tenir
cura de les joguines, aquesta Sala es el lloc d’esbarjo i
distracció dels nens internats o en règim ambulatori.

Atenció integral als nens

A

través de préstecs d’ordinadors, joguines,
llibres, aparells i cintes de vídeos, videojocs i dels
programes d’atenció domiciliaria, la Fundació pretén
millorar l’entorn del nen, millorant així la seva qualitat
de vida.

millorar la qualitat de vida dels nens. Es per això que
la Fundació també vol dedicar especial atenció a la família
del nen, que es el seu pilar i recolzament més directe;
a través de:

Programes d’Ajuts econòmics

D

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

Programa de Pisos d’acollida

ÍNDEX
• ACTIVITATS REALITZADES
Gener:
- Campanya de Reis

Abril:
- XIII Setmana d'Esquí a Andorra
- San Jordi: un nen, un llibre

Juny:
- Sortida al Port de Barcelona
- Colònies per a germans
- Colònies d'estiu

• DE INVESTIGACIÓ
Maig:
- 1ª Beca Oncológica Pediátrica

L

per investigació:
Donacions al Registre Nacional de Tumors

Durant l’any, la Fundació col·labora econòmicament
al manteniment del Registro Nacional de Tumores Infantiles,
entitat que, amb seu a València, rep, arxiva i coordina les
informacions de tots els hospitals espanyols referents
a Oncologia Infantil, en vistes al progrés de la investigació.

AVIS
Com sempre i a partir del próxim dia 3 de
Novembre estarán a la venda les paricipacions
pel sorteig de Nadal i les Nadales per vendre.

a Fundació posa a disposició de les famílies 7
pisos per allotjar-se en els moments que les famílies
han de estar desplaçades de casa seva, en moltes
ocasions pel trasplantament de medul·la òssia que es
realitza al seu fill. Durant el primer semestre hem acollit
a 47 famílies, amb un total de 68 entrades y sortides.

Tallers per a les mares

E

n la majoria dels casos de nens amb càncer,
les mares son el suport emocional de la família i el
recolzament diari del nen durant la seva estada a l’hospital.
A la dura experiència psicològica de tenir un nen amb
càncer, en molts casos ajuda el poder compartir, parlar
amb altres mares. A través del Taller de Manualitats,
organitzat per dues voluntàries, es dona recolzament
psicològic a les mares.

• DE CAPTACIÓ DE FONS
I DIVULGACIÓ
Febrer:
- Marxa solidària

Abril:
- Coral solidària

Maig:
- Catalunya Ràdio
- VI Campionat de golf Unibrok

Juny:
- Fotografies per al catàleg Zaida

Ara fa quasi 14 anys, un desinteressat grup de ciutadans, a títol
personal, van fer possible un somni: crear una Fundació destinada a ajudar
a cobrir les necessitats humanes del nen oncològic i la seva família a Catalunya,
a millorar la seva qualitat de vida en front l’infortuni, la por, els llargs
tractaments, l’aïllament, l’entorn angoixant… i a infondre-l’hi esperança,
optimisme, ganes de vèncer la malaltia i reintegrar-se a la normalitat.
Des de llavors han canviat moltes coses: d’una banda el càncer es una malaltia
menys tabú i amb millor pronòstic del que era en els inicis de la Fundació.
Era difícil reconèixer tenir càncer davant el risc de sofrir una certa exclusió
per part de la resta de la societat. Ara, a poc a poc, a base de molta
comunicació i sensibilització per part de diferents estaments, això va canviant.
D’altra banda la Fundació ha crescut, entre d’altres, en prestacions, nombre
de nens atesos, activitats, ajuts econòmics i, havent començat amb un pis
d’acollida per famílies desplaçades, ara en disposa de 7. A més a més donem
suport econòmic al Registro Nacional de Tumores Infantiles i aquest any hem
fet un pas important convocant la 1ª Beca d’Investigació en Oncologia
Pediàtrica sobre el tema del Neuroblastoma. Tot gràcies a les donacions de
particulars i ajudes d’empreses i altres entitats.
Considerem que la nostra tasca es va desenrotllant de mica en mica i que
per tal de seguir, és imprescindible arribar al major número possible de
persones donant a conèixer el nostre treball.
Es per aquesta raó que apareix aquesta publicació, “El Futur Existeix”, de
periodicitat semestral, on volem mostrar les activitats que duem a terme,
divulgar i difondre articles, amb l’opinió d’especialistes i professionals del
sector.

• COM COL.LABORAR
Tot el nostre agraïment a les empreses que han col·laborat amb nosaltres en aquest primer semestre:
Associació Mediterrània de Col·legis Internacionals, Augusta Quince, S.A., Barcelona Dragons, S.L.S.COM,
Bartomar Inmobiliaria, BMG Asesores, S.A., Cadena COPE, CASA SANTIVERI, S.A., CAF Gestión, CEPSA,
CLARION SPAIN, S.A., Col·legi IES Joan Brossa, Comercial Group, S.A., Envase Grafico Industrial, S.A.,
EXODE VIATGES, S. L., F&S Gabinete Jurídico Financiero, Fundació Mª Francisca de Roviralta, Fundación ONCE,
Fundación San Joaquín, Gràfiques Marcel, Hostelred, S.L., JAMARBE, S.A., Joieria ZAIDA,
MASSSANET MAR, S. L., Obra Social Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, Port de Barcelona,
RENTAURO, S.A., SAETDE i família Viladomat, SOLGA, S.A., VALLS QUIMICA, S.A.,
Vincle Internacional de Tecnología y Sistemas, S.A., Unibrok Correduría de Seguros S.L., etc.

I també agraïm de tot cor als donants particulars i als voluntaris de la Fundació.
FUNDACIÓ ENRIQUETA VILLAVECCHIA
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St. Antoni Mª Claret 167 - Pavelló Santa Victòria - 08025 BARCELONA
Tel. 93 435 30 24 - Fax: 93 436 75 49 - fundacio@fevillavecchia.es - www.fevillavecchia.es

- Donacions
- Voluntariat

El nostre desig és que aquesta publicació es converteixi en un canal actiu
de comunicació d’idees, informació, etc.
En nom de totes les persones que duem a terme aquest projecte, vull
expressar, un cop més, el nostre agraïment a aquells que, des d’un principi
han cregut en els fins de la Fundació, recolzant-la i col·laborant-hi.

Sr. Antoni Negre i Villavecchia
President. Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia
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ACTIVITATS REALITZADES
de investigació

per als nens
Juny

Gener
CAMPANYA DE REIS

E

ls Reis també van arribar enguany als departaments
d’Oncologia Pediàtrica de tots els hospitals de Barcelona
a través de la Campanya de Reis organitzada per la
Cadena Cope juntament amb la Fundació Enriqueta
Villavecchia. L’objectiu, aconseguit, fou: “una joguina a
canvi d’una il·lusió i un somriure”.

XIII SETMANA D’ESQUÍ A ANDORRA

Del 7 al 13 d’abril es va organitzar la tradicional
esquiada organitzada per la Fundació gràcies a
l’inestimable patrocini de S.A.E.T.D.E, del seus monitors
i de la família Viladomat.
L’activitat fou un èxit, aconseguint-se potenciar la
convivència dels nens, sortir de l’ambient hospitalari,
estar en contacte amb la natura i naturalment, adquirint
nocions d’esquí. El programa de la setmana va estar
carregat de diferents activitats que van fer les delícies
de tots els assistents.
I per tal de retrobar-se nens, voluntaris, equip mèdic,
responsables del
grup, pares i germans,
ensenyar fotos i
recordar totes les
anècdotes del viatge,
la Fundació va
organitzar el dia 4 de
juny una trobada tot
recordant la setmana
d’esquí.

SANT JORDI: UN NEN, UN LLIBRE
l dia de Sant Jordi, seguint la bonica tradició
catalana, es va repartir un llibre per a cada un dels nens
hospitalitzats en els serveis de Pediatria dels diferents
Hospitals. Agraïm la seva col·laboració a la COPE i a la
Sra. Eulàlia Ventalló.
A més, es varen lliurar més de 60 roses per a les mares
dels nens i per a les nostres voluntàries.
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l 14 de juny la Presidència del Port de Barcelona
juntament amb els seus empleats organitzaren un dia
“diferent i superguai” per als nens en tractament
oncològic. Els nens que van poder acudir tingueren
l’oportunitat de visitar el Port, el cos de Bombers i el
cine Imax.

la “1ª BECA D’ONCOLOGIA PEDIÀTRICA” sobre el
tema Neuroblastoma, amb una dotació de 12.000 euros.
Investigar es bàsic en el camp de la salut, i està clar que

COLÒNIES PER A GERMANS

Del 25 al 27 de Juny es van organitzar un any
més i per iniciativa de Montserrat Daniel, Psicòloga del
servei de Pediatria de l’Hospital de Sant Pau, les VIII
Colònies per als germans de nens en tractament
oncològic d’edats compreses entre els 7 i els 15 anys.
La casa de colònies Xaloc en Calders s’ha convertit en
un punt de trobada i d’intercanvi de vivències i diversió
entre molts germans.

Febrer

Maig
MARXA SOLIDÀRIA

marxa solidària de 5 km pel Barri del Guinardó a benefici
de la Fundació Esclerosi Múltiple i la Fundació Enriqueta
Villavecchia. L’acte va tenir lloc
el passat 24 de febrer i
participaren nens, les seves
famílies, professors, amics, etc.
del Col·legi Joan Brossa.
L’objectiu de la caminada era
donar a conèixer les patologies
d’aquestes malalties, donar
naturalitat al fet que un nen
es quedi sense cabell durant
el tractament, etc.Volem agrair
aquesta iniciativa de solidaritat
a totes aquelles persones que
van organitzar l’acte i a
aquelles que hi participaren.

Abril
CORAL SOLIDÀRIA

El passat 22 d’abril a l’església de Santa Anna

COLÒNIES D’ESTIU

E

ls nens en tractament de 7 a 12 anys també
van anar a unes “ciber-colònies” a Tiana. Aquest any,
durant 5 dies (del 25 al 29 de juny), compaginaren les
activitats pròpies de colònies amb activitats informàtiques.
Aquestes colònies son un important entreteniment
lúdico-educatiu a més d’oferir-los l’oportunitat de sortir
de l‘entorn hospitalari.

guanyar al càncer ha de ser
a través de la investigació. Amb
aquesta filosofia la Fundació vol
recolzar la investigació per a
benefici de tots.

de captació de fons i divulgació
El Col·legi “IES Joan Brossa” va organitzar una

Abril

E

SORTIDA AL PORT DE BARCELONA

La Fundació ha convocat el passat mes de maig

de Barcelona, la Coral de la Associació Mediterrània de
Col·legis Internacionals, formada per uns 35 nens de
diferents nacionalitats, va organitzar un concert la
recaptació íntegra del qual va anar a benefici de la
Fundació Enriqueta Villavecchia. Els càntics varen ser
cançons de gospel, rock and roll, etc. Totes elles
escenificades amb mocadors, gorres, petits balls, etc.
Va ésser un concert molt animat i alegre, amb una
participació entre pares, amics i germans d’unes 150
persones.
A més a més, es van poder instal·lar dos stands de la
nostra Entitat en els quals es va donar informació i es
van explicar les activitats que duem a terme.

CATALUNYA RÀDIO

E

l Programa “Matins” d’Antoni Bassas va entrevistar
el passat 3 de maig a diverses persones relacionades
amb la Fundació : psicòloga, assistent social, metge,
voluntaris, un grup de mares de nens que estan actualment
en tractament i una jove que ha superat la malaltia,
acompanyada pels seus pares. Durant l’entrevista es va
parlar de l’impacte inicial que produeix el coneixement
del diagnòstic, dels tractaments, de l’important paper
dels voluntaris, de les activitats, de les sales de jocs, etc.
La Fundació rebé un important número de trucades
durant el mateix dia i els dies següents.

VI CAMPIONAT DE GOLF UNIBROK

E

l 30 de maig es va celebrar el VI Campionat
de Golf a benefici de la Fundació organitzat per Unibrok
Correduría de Seguros S.L. Al finalitzar el mateix es va
realitzar entre els participants i assistents un sorteig
d’obsequis cedits per diferents entitats, en el transcurs
del sopar de lliurament de premis. La Fundació ha rebut
amb això importants donatius que recolzaran les seves
activitats diàries, i que agraeix efusivament als
organitzadors, Srs. Benet–Manént, i a tots els que
col·laboraren.

Juny
FOTOGRAFIES CATÀLEG ZAIDA:

E

l 26 de juny la Joieria Zaida oferí un cocktail
en el Cercle Eqüestre de Barcelona amb motiu de la
realització del seu catàleg de joies. En el transcurs de
l’acte foren presentades les tres entitats sense ànim de
lucre, entre elles la nostra Fundació, que figuraran en el
catàleg d’enguany com a beneficiaries de la recaptació
del sorteig de valuoses joies cedides per Zaida. També
durant l’acte es varen prendre les fotografies que serviran
per a la confecció del catàleg. El nostre agraïment a
Joieria Zaida.
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