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Des d’OR Asociación, Pulseras Candela, Asociación Anita, Mua Solidaris, Todos con Aleix y Max contra la 

Histiocitosis, Associació Aniol sempre amb un somriure, Contra el Rabdiosarcoma y La Lluita d’Arnau us volíem 

AGRAIR ENORMEMENT la vostra donació de 431,20€, import que heu recaptat durant la Xocolatada Solidària 

2018, esdeveniment el qual heu organitzat i preparat a les vostres instal·lacions. 

Aquesta activitat és necessària perquè els recursos per a la investigació del càncer infantil a Espanya són mínims. 

I gràcies a aquests fons obtinguts  s’han pogut mantenir ben financiats  projectes d’investigació en biologia 

molecular i cel·lular dels tumors del desenvolupament que, si voleu, podeu veure en aquest link: 

http://www.fsjd.org/ca/biologia-molecular-i-cel-lular-dels-tumors-del-desenvolupament_117032. A més a 

més, amb aquests fons també es comprarà el material necessari per a la realització dels corresponents assajos 

clínics i/o la maquinària que fos necessària durant la investigació. 

Després d’explicar-vos cap a on aniran dirigits aquests fons recaptats  i quina serà la seva finalitat, volem agrair-

vos la vostra col·laboració i confiança en el nostre projecte i sobretot donar les gràcies al vostre voluntariat que hi 

ha participat i que ens ha ajudat a que aquest esdeveniment hagi estat tan exitós.  Això demostra el compromís de 

la nostra societat amb els nens i nenes afectats per aquestes terribles malalties, per la qual cosa us ho volem 

agrair també en nom dels seus familiars.  

En aquest link http://xocolatadasolidaria.org/explica-la-teva-xocolatada/ podreu veure fotos de les diferents 

xocolatades que s’han organitzat, informar-vos de l’import total recaptat i de futures activitats que farem. 

Si us plau, feu extensiva aquesta carta a la vostra direcció, voluntariat, AMPA i/o personal assistent.  

I esperem poder seguir comptant  amb el vostre suport en futurs esdeveniments i activitats vinculades amb la 

investigació del càncer infantil que us proposem. Per a nosaltres, ha estat un plaer comptar amb la vostra 

col·laboració i implicació. 

Rebeu una forta abraçada de part de  totes les Associacions vinculades amb la Xocolatada Solidària. 

                                                       

                                   


