


L'11 de juny es va organitzar una sortida amb un grup
de nens a una representació teatral del grup Teatre Solidari
de Teresians sense Fronteres.
La representació de les obres “El hada desmemoriada” i
“El escenario es un cielo” va tenir lloc a la sala d'actes de
l'escola Sant Josep-Teresianes.
El grup va estar acompanyat per Rosa Ferrer.

Juny
SORTIDA al TEATRE

L'1 de juliol vam anar a fer “loopings” a Port Aventura.
Aquest any van sortir 2 autobusos plens de nens, amics,
voluntaris, … Els més
valents dels que podien
van pujar al Dragon
Khan; la resta també
van gaudir en les altres
atraccions.

Juliol
PORT AVENTURA

Ja són 15 anys els que porta la Fundació organitzant
la Setmana d'Esquí a Andorra. Aquesta iniciativa va sorgir
de la família Viladomat i des de llavors no hem faltat cap
any. Cal destacar l'afecte que posen perquè tot surti rodó.
Com sempre el nostre agraïment per la seva invitació a
SAETDE, família Viladomat, monitors, Hotel Grau Roig,
Refugi del Llac de Pessons, etc.
Aquest any vam anar del 28 de març al 3 d'abril. Van
participar un nombre important de nens, acompanyats de
monitors, infermeres i metges, coordinats per la responsable
del grup de la Fundació. Per celebrar els 15 anys, en el
sopar de comiat els nens
van obsequiar els seus
monitors d'esquí amb
una placa d'agraïment i
un pastís amb quinze
espelmes.

XV SETMANA d’ ESQUI

ACTIVITATS REALITZADES per als nens

Gener
CAMPANYA de REIS

Repartiment de joguines als nens ingressats en diferents
hospitals amb diagnòstic de càncer. Col·laboren la COPE,
Associació Antoni Trullà i la nostra Fundació.

SOMRIURES sense FRONTERES

La Fundació va col·laborar amb la ONG, que presideix
el famós Màgic Andreu, Somriures Sense Fronteres.
L'objectiu, portar el somriure a través de la màgia als nens
ingressats a l'Hospital de Sant Pau. Màgic i el seu equip
sorprenen els nens am diferents trucs de màgia.

Abril
SANT JORDI: un NEN, un LLIBRE

El dia de Sant Jordi, seguint la bonica tradició catalana,
es va repartir un llibre a cada un dels nens hospitalitzats
en els serveis de Pediatria dels diferents Hospitals.  Agraïm
la col·laboració de la Fundació “El Somni dels Nens”.
A més a més es van entregar més de 100 roses a les
mares dels nens i a les nostres voluntàries.

L'esquiada és divertida, però recordar a posteriori
totes les aventures d'aquella setmana amb fotos i amb
gairebé tots els participants també és un moment agradable,
de rialles, … El passat 27 d'abril i gràcies a la col·laboració
dels laboratoris NOVARTIS s'organitzà una festa per a
tots els nens. Van acudir també un grup d'empleats dels
laboratoris, que celebraven el dia de la solidaritat de
l'empresa. La festa va tenir lloc a la Sala de Jocs de la
Fundació i comptàrem amb l'actuació dels pallassos
“Pallapupas” i un suculent berenar.

FESTA a la SALA de JOCS,
RECORDANT ANDORRA

Març
REPARTIMENT de MONES de PASQUA

Gràcies a la col·laboració d'un particular, es van
repartir les tradicionals Mones de Pasqua als nens ingressats
a l'Hospital de Sant Pau.
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Sota la idea que la unió fa la força, la Fundació sempre
intenta treballar conjuntament i recolzar a aquelles entitats
que lluiten amb finalitats semblants.
En aquest cas, la Fundació va estar present el 6 de maig en
la presentació oficial de la Fundació Oncolliga (Fundació
LLiga catalana d'ajuda oncològica) l'objectiu de la qual és
oferir un espai per prevenir, tractar i eradicar la malaltia.

Maig
PRESENTACIÓ FUNDACIÓ
ONCOLLIGA

La Fundació va signar un conveni
d'Entitat Adherida al Fòrum Universal de les Cultures-
Barcelona 2004.
Ambdues parts es van comprometre, d'una banda Barcelona
2004 a reconèixer-la com a entitat adherida, facilitar
informació sobre l'esdeveniment i a oferir-nos una sèrie
d'avantatges i d'altra banda, la Fundació a utilitzar el logotip
i col·laborar en la difusió del FÒRUM.

FÒRUM 2004

“La Coordinadora Catalana de Fundacions” va organitzar
el 20 de maig en Caixa FÒRUM una jornada de treball
sobre el nou pla comptable de les fundacions segons el
decret 43/2003.
El Sr. Gonçal Fàbregas i la Sra. Inma Llauradó van assistir
en nom de la Fundació a la dita jornada.

PLA de COMPTABILITAT per a FUNDACIONS

Els dies 3 i 4 de juny es van celebrar a Saragossa unes
jornades de treballadors socials organitzades per la Federació
de Pares de nens oncològics. Es va presentar el protocol
d'intervenció per a famílies immigrants amb un fill amb
càncer. Es va treballar la mediació amb teoria i casos
pràctics, a càrrec de la treballadora social de la Fundació
i mitjancera familiar, Isabel Albendea.

Juny
JORNADES de TREBALL SOCIAL

El 14 de juliol la Fundació va participar en la Reunió
de Voluntariat Hospitalari, organitzada per la Federació
Catalana de Voluntariat Social, de la qual som membres.

Juliol
REUNIÓ del VOLUNTARIAT
HOSPITALARI

La Federació Catalana de Voluntariat Social va organitzar
amb motiu del FORUM Universal de les cultures la 18a
Conferència Mundial del Voluntariat que la IAVE
(International Association for Volunteer Effort) promou
cada 2 anys al voltant del món. El tema central era
“Immigració: un repte per al voluntariat social.
Algunes reflexions i propostes”. La nostra Fundació va
participar en aquest acte del 17 al 22 d'agost.

Agost
REUNIÓ MUNDIAL VOLUNTARIAT

És per això que la Fundació està adscrita i participa en les
diferents entitats dedicades al voluntariat, entre elles la
Federació Catalana de Voluntariat social.
Aquesta vegada, el passat 27 de març va participar en
l'Assemblea General, en la que es van aprovar els comptes
i la memòria de l'any 2003 i es van marcar les línies per a
l'any següent.

Al novembre la Fundació inicia un programa de
col·laboració amb la Fundació Pax per al projecte Lluita
Mines Antipersona l'objectiu de la qual és aconseguir la
total rehabilitació de nens
menors de 16 anys mutilats
per les mines antipersona de
qualsevol país del món afectat
per aquesta xacra.
El 24 de Novembre van arribar
els primers 3 nens, Albí, Virgili
i August, aquesta vegada
procedents d'Angola i que
seran tractats a l'hospital de
Sant Pau aproximadament
durant 3 mesos.

Novembre
CONVENI amb la FUNDACIÓ PAX

La feina dels voluntaris ha estat i és indispensable per
poder aconseguir l'objectiu de la Fundació: millorar la
qualitat de vida del nen amb càncer. La Fundació va voler
el dia 16 de desembre celebrar i agrair als voluntaris la
seva feina durant aquests 15 anys. L'acte va tenir lloc a
la Sala de Jocs de la Fundació. El Senyor Antoni Negre,
President de la Fundació, els va dedicar una paraules
d'agraïment per la seva inestimable ajuda i els va fer
entrega d'una placa.

Desembre
CELEBRACIÓ dels 15 ANYS amb
els  VOLUNTARIS
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Per aquest motiu el 29 d'octubre, conjuntament amb el
Servei de Pediatria de l'Hospital de Sant Pau, es va celebrar
la tradicional festa de la castanyada. Un any més comptem
amb la col·laboració d'Eva García, que va fer de Castanyera.

La Fundació va convocar
el passat mes de maig la 2a
beca d'investigació en
oncologia pediàtrica. El
projecte becat haurà de ser
d ' I nve s t i g a c i ó  sob re
Sarcomes Ossis i la durada
de la beca és de 2 anys i una
dotació total de 12.000
euros. Els sol·licitants poden
ser-ho a títol personal o com

2a BECA d’INVESTIGACIÓ

         d’investigació

   de captació de recursos i divulgació

La Fundació, com cada any, entrega per Nadal un regal
a tots els nens que estan en tractament als Hospitals de
Catalunya. L'objectiu és intentar crear il·lusió en aquestes
dates tan assenyalades. Han rebut regals més de 300 nens.
Aquest any també es va fer entrega als diferents Hospitals
de 40 aparells reproductors de DVD: 10 a l'Hospital de
Sant Pau, 10 a l'Hospital Matern Infantil de la Vall d'Hebron,
10 a l'Hospital de Sant Joan de Déu, 4 a l'Hospital Germans
Tries i Pujol, 4 a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i 2 a
l'Hospital del Mar, amb l'objectiu que s'instal·lin a les
habitacions dels nens ingressats.

Des de l'any 1997, la nostra Fundació continua
subvencionant i mantenint el “Registre Nacional de
Tumors Infantils”.

REGISTRE NACIONAL de TUMORS

El 14 de febrer, “Dia Internacional del Nen amb
Càncer” va sortir en “La Contra” de La Vanguardia una
entrevista a la Dra. Pardo,
vice-presidenta de la
Fundació. En la preparació
d'aquesta entrevista es van
dedicar més de 3 hores
a parlar amb el periodista
explicant-li la realitat del
nen amb càncer.
L'entrevista va ser una
gran oportunitat de
divulgació.

Febrer
“LA CONTRA” de LA VANGUARDIA

Se'ns va concedir la subvenció sol·licitada a la Fundació
Viure i Conviure de Fundació Caixa Catalunya per al
projecte “Atenció socio-assistencial a nens malalts de
càncer i als seus familiars“ per un import de 10.000 euros.
A l'abril, membres de la Fundació Caixa Catalunya van
venir a visitar les instal·lacions de la Fundació i a signar el
conveni de col·laboració.

CONVENI de COL·LABORACIÓ FUNDACIÓ
VIURE i CONVIURE - CAIXA CATALUNYA

Amb motiu del seu 150 aniversari, l'empresa alemanya
WINKHAUS, dedicada a ferramentes de portes i finestres,
va fer entrega a la Fundació d'un
donatiu per un import de 5.000
euros al Palau Maricel de Sitges, el
dia 27 d'abril. El donatiu anava
destinat a cobrir part de les
despeses del viatge dels nens que
van a Disney París.

Abril
DONACIÓ de WINKHAUS IBÈRICA

La Fundació fou seleccionada i va anar invitada junt
amb altres 20 entitats de tot Espanya a participar a Madrid
en un Seminari d'una setmana de durada sobre tècniques
de captació de fons i presentació de projectes. Van ser
uns dies molt intensos i alhora molt fructífers pels temes
tractats i l'intercanvi amb altres entitats.

PREMI ASHOKA

Amb motiu de la subvenció rebuda de Caixa Manresa,
es va signar un conveni de col·laboració entre les dues
entitats. L’objectiu principal del projecte es millorar l’entorn
hospitalari dels nens a través dels pisos d’acollida.  Aquests
pisos són compartits per més d'una família, cosa que a
més de suposar un alleugeriment econòmic, també els
permet ajudar-se i donar-se suport al compartir
experiències, vivències i sentiments anàlegs a les seves
especials circumstàncies familiars.

Maig
CONVENI de COL·LABORACIÓ
amb CAIXA MANRESA

Novament, el passat 27 de maig i gràcies als  Senyors
Benet Manent, es va organitzar el 2n Torneig de Golf “Per
un Somriure”, al Camp de Golf de Montanyà (Osona). Va
ser un èxit de convocatòria en nombre de participants i
en un dia assolellat. A la nit es va celebrar al Club de
Tennis Barcelona un sopar patrocinat per Renda
Corporació Fundació Privada, durant el qual es va realitzar
l'entrega de premis i el sorteig de multitud de regals

2n TORNEIG de GOLF “ Per un SOMRIURE”

Com cada any la Mostra d'Associacions de Barcelona
va organitzar la IX Mostra d'Associacions Mercè 2004.
Acte organitzat per l'Ajuntament de Barcelona a través
de la seva Direcció de Participació Ciutadana.
La nostra Fundació va participar amb un plafó gràfic on
vam exposar qui som i què fem. La mostra va estar oberta
al públic del 24 al 26 de setembre.

Setembre
MERCÈ 2004: MOSTRA
d'ASSOCIACIONS

Amb motiu de la Setmana europea contra el càncer, la
Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer (FECEC)
va organitzar diferents actes els dies 13, 14 i 15 d'octubre.
La nostra Fundació, com a membre de la FECEC, participà
activament en l'organització, amb 2 voluntaris i assistint
als distints actes organitzats:

13 d'octubre:  Signatura del Conveni de la FECEC amb
 l'Institut Municipal de Mercats.

14 d'octubre:  Conferència en el Caixa Fòrum “Consum
 de verdures i hortalisses en la prevenció
 del Càncer”.

15 d'octubre:  Acte lúdic i divulgatiu en el Mercat de la
 Boqueria  de  Barcelona:  “Cuina sana,  la
 verdura és vida”  Amb la participació de
 prestigiosos cuiners.

Octubre
SETMANA EUROPEA CONTRA
el CÀNCER

a investigador principal d'un equip.
6 de desembre es va concedir aquesta 2a beca a la Dra.
 Purificación García de Miguel per al seu projecte d'in
vestigació titulat “Identificació de marcadors moleculars de d
iagnòstic i pronòstic en sarcomes de Swing mitjançant l'oc
upació de microrrays”.

donats per diferents botigues i empreses. La recaptació
de l'esdeveniment va ser superior als 15.000 euros.
Moltes gràcies a tots els que vau participar i vau col·laborar
i en especial als organitzadors.

Desembre
NADAL
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Aquest any es va celebrar la V desfilada “Aquí Pintem
tots” amb la participació de 14 nens i nenes de la nostra
Fundació. Els diners i la divulgació anava destinat a 5
entitats, entre elles la nostra.
A més a més, aquest any es va organitzar abans de la
desfilada una taula rodona amb el títol “Integració escolar
per a tots: El nostre repte” en la que va participar com
a representant
de la Fundació la
Sra. Montserrat
Daniel, psicòloga
del Servei de
Ped iatr ia  de
l 'Hospital de
Sant Pau.

Novembre
V DESFILADA INFANTIL
“AQUÍ PINTEM TOTS”

Aquest any la Marató de TV3 titulada “ Més solidaritat,
menys càncer”, es va celebrar el 19 de desembre. La
Fundació va participar amb més de 40 voluntaris les
principals activitats dels quals van ser recepció de trucades,
donar informació, estar presents en determinades activitats
celebrades a la ciutat de Barcelona, etc. Així mateix la
Fundació va cedir l'exposició de fotografies recollides en
el llibre “El Futur Existeix” de Tino Soriano que van
aparèixer exposades a l'Estació de França el mateix dia
de la Marató.

Decembre
MARATÓ de TV3

Al desembre la Fundació va rebre d'un particular la
cessió d'un pis de la seva propietat per tal de poder acollir-
hi famílies de nens en tractament oncològic. El pis, situat
al carrer Bailèn de Barcelona, ve a substituir a un altre la
cessió del qual va finalitzar anteriorment. Amb aquest pis
la Fundació continua disposant de 7 pisos per a cobrir les
necessitats de famílies desplaçades i amb pocs recursos
econòmics.

CESSIÓ d'un PIS d'ACOLLIDA

Aquest any el número de la Fundació va ser el 63.854.
Es van confeccionar 390 talonaris de 40 números cadascú.
Un any més es van exhaurir tots els números abans del
22 de desembre. Moltes gràcies a totes aquelles persones
que ens han ajudat a vendre participacions.

LOTERIA de NADAL

ALTRES ACTIVITATS
REUNIONS amb els VOLUNTARIS i FORMACIÓ

Aquest any les reunions amb els voluntaris van tenir
lloc els dies 18 de febrer, 9 de juny i 3 de novembre.
Aquestes reunions tenen lloc a la Sala de Jocs de la
Fundació i estan organitzades per la coordinadora del
voluntariat a l'Hospital de Sant Pau, Anna Gutiérrez i la
Fundació.
Aquestes reunions serveixen per intercanviar idees i
projectes i millorar així l'organització.

FORMACIÓ de  VOLUNTARIS

La Fundació té molt present la formació dels voluntaris
i per a això s'organitzen durant l'any diferents cursos.
Aquest any van ser el 23 i el 26 de febrer i el 24 d'abril.

El dia 26 de març la treballadora social de la Fundació,
Isabel Albendea, va participar en una taula rodona al Col·legi
Casp, dirigida a nens de 4t d'ESO, sobre la importància del
VOLUNTARIAT com a recurs per cobrir necessitats.

Març
TAULA RODONA al COL·LEGI CASP
(Sagrat Cor de Jesús)

El Voluntari en la Fundació és una figura amb un paper
molt important. Exercir bé aquesta feina no és fàcil, ja que
és necessari un voluntari preparat, format, amb constància…

Abril
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ASSEMBLEA de la FEDERACIÓ
CATALANA
de VOLUNTARIAT SOCIAL

Com a entitat adherida al Fòrum i residint a la ciutat
del Fòrum era gairebé obligatori organitzar una visita per
part de la Fundació.
El 14 de juliol es va organitzar un grup que va sortir de
l'Hospital de Sant Pau a les 12 h.
La visita va durar fins a les 20 h. i van ser 8 hores molt
aprofitades: guerrers de Xian, circ, haimas, jocs, …
Cal esmentar en aquestes línies l'amabilitat de tot el
personal del Fòrum que ens van tractar en tot moment
amb molt d'afecte i ens van evitar les cues.

FÒRUM

Aquest any, el dia 3 de juliol i amb motiu de l'any
Dalí, es va organitzar per a un grup de 16 adolescents,
alguns actualment en tractament i altres que ja ho havien
finalitzat, una sortida a Figueres.
L'excursió va consistir en una visita al Museu Gala-Dalí,
que va ocupar pràcticament tot el matí, donant després
un tomb per Figueres.
Després de dinar van fer un recorregut amb barca pels
canals de “Ampúria Brava”.
La trobada entre antics i nous companys va ser molt
positiva. Cal destacar que tot això no hagués estat possible
sense l'atenció i amabilitat dels Srs. Buxó, pares d'un
dels nois, que en tot moment van estar pendents de tot
i de tots.
El grup va estar acompanyat per Rosa Ferrer, com a
responsable i per Oriol Ferrer i Miriam Pascual.

SORTIDA a FIGUERES

Del 2 al 5 de setembre, un grup de nens en tractament
en diferents hospitals de Catalunya van poder beneficiar-
se d'aquesta activitat organitzada per la Fundació.
Els nens van estar acompanyats per 5 responsables,
entre ells una doctora, que en tot moment van estar
pendents d'ells.

Setembre
DISNEYLAND PARÍSAquest camp està destinat a aquells germans de nens

malalts, que en opinió de la Fundació poden sortir
beneficiats d'una estada en aquest Campus de Barrestown.
Aquest any la Fundació va portar a 5 nens d'edats
compreses entre els 7 i 13 anys, durant la setmana del 7
al 13 de juliol.
Aquests nens van sortir des de Barcelona acompanyats
per un monitor.

CAMPUS IRLANDA per a GERMANS

Atenent una sol·licitud de l'Hospital de Sant Joan de
Déu, la Fundació va fer donació d'un futbolí reglamentari
per a la Sala de Jocs de l'Hospital, situada a la cinquena
planta.

ENTREGA d'un FUTBOLÍ a l'HOSPITAL
de SANT JOAN de DÉU

Barrestown va organitzar del 20 al 29 de juliol un
campus per a nens en tractament d'edats compreses entre
els 14 i 17 anys. Van participar deu nens de la Fundació,
que van poder desplaçar-se fins a Irlanda i gaudir amb
altres nens d'altres països, també en tractament, d'una
setmana inoblidable durant la qual no van cessar de
realitzar diferents activitats i el més important: poder
desconnectar una mica de la seva malaltia.  Aquests nens
van sortir de Barcelona acompanyats per un monitor.

CAMPUS per a NENS en TRACTAMENT

Gràcies a la col·laboració de la Fundació la Caixa, la
Fundació ha pogut continuar amb el programa d'ordinadors
per als nens durant la seva estada a l'hospital.
Amb aquests ordinadors poden practicar, comunicar-se
amb els seus amics... però sobretot els utilitzen per jugar.

ORDINADORS per als NENS

Els nens mes petits, d'entre 7 a 13 anys, van poder
gaudir d'un altre campus organitzat per Barrestown a
Irlanda. Les dates van ser del 17 al 26 d'agost. Realment
és una experiència única on els nens arriben temorosos
i al final dels 10 dies cap vol tornar.
La unió, la camaraderia, la diversió... fan que es converteixin
en uns dies inoblidables.

Agost
CAMPUS per a NENS en TRACTAMENT

La fundació busca motius i dates assenyalades per
poder organitzar una petita festa per a tots els nens en
tractament a fi que durant unes hores puguin oblidar-se
de la seva malaltia. L'alegria i diversió són una bona ajuda
per a la teràpia.

Novembre
FESTA de la CASTANYADA
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