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xocolatada solidària 2018

Xocolatada Solidària 2018: per aquesta activitat s'uneixen 8 associacions que fa anys que 
vénen recaptant per al Càncer Infantil i el que també ens uneix és tenir fills i filles que van 
passar per aquesta malaltia i han estat tractats tots a l'Hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona, ens uneix el compromís amb aquesta institució que tant ens ha donat. Aquesta és 
la primera campanya en conjunt que realitzem l'associació que organitzem amb tant d’èxit la 
xocolatada, i ha estat la constatació que units sumem molt més i arribem a molt més públic.

QUI SOM
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xocolatada solidària 2018

QUÈ HEM FET
Crear una pàgina web amb tots els continguts de la 
xocolatada solidària.
http://xocolatadasolidaria.org

Preparar i enviar kits de comunicació (flyers i pòsters) a 
tots els que s’han inscrit, també hem enviat globus i 
devantals.

Organitzar un concurs de fotografia, a les millors 3 fotos de 
xocolatades i als millors els lliurem lots de xocolates 
Blanxart.

Difusió a les xarxes socials de les diferents associacions 
que formem part de l'organització per promoure aquesta 
activitat.

Agraïment per escrit i de manera personalitzada a cada 
donació rebuda i a cada entitat que ha participat, també 
l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ha enviat cartes 
d'agraïment a tots els participants.
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xocolatada solidària 2018

RESULTAT ECONÒMIC
DE L’ACTIVITAT
LA REALITAT HA SUPERAT LES ESPECTATIVES

Empreses Escoles

176

96
Entitats

47319
Total
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Lleida

236

39
14

1911
Resta d’Espanya

Barcelona

GironaTarragona

319
Total

xocolatada solidària 2018

RESULTAT ECONÒMIC
DE L’ACTIVITAT
A CATALUNYA I ESPANYA
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Gràcies a aquest magnífic resultat, que ha 
superat per moltíssim les expectatives inicials 
i gràcies a aquests fons aconseguits, es va 
poder adquirir un nou equipament per al 
laboratori de recerca d’ Onco-Hematologia i 
es podrà també finançar parcialment un 
projecte de recerca anomenat “teràpies de 
precisió” que el seu objectiu no és un altre 
que donar-li una altra oportunitat de 
tractament, més personalitzat, a aquells nens i 
nenes pels quals ha fracassat el tractament 
estàndard.

158.300 €
xocolatada solidària 2018

RESULTAT ECONÒMIC
DE L’ACTIVITAT
ENTRE TOTS HEM ACONSEGUIT...
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Els guanyadors del 
concurs han estat:

CIM esquí Club 
(Puigcerdà)

Llar d’infants el Picarol 
(Castellar del Vallès)

AMPA Antoni Doltra 
(Pineda de Mar)

CONCURS FOTOGRÀFIC
xocolatada solidària 2018
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LA VOSTRA AJUDA HA ESTAT VITAL
PATROCINADORS COL.LABORADORS COL.LABORADORS DE CAMPANYA

SPONSORS I
COL.LABORADORS

xocolatada solidària 2018
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TÚ JA HI HAS PARTICIPAT?
T’AGRADARIA QUE FOSSIM MÉS?

FORMA PART DE L’INVESTIGACIÓ 
DEL CÀNCER INFANTIL

AJUDAN’S!
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MOLTES GRÀCIES A TOTS


