
Benvolgudes famílies, 
 
Enguany, després de l'èxit i la bona acollida dels dos anys anteriors, les AMPES/AFES de les 4 
escoles i dels 2 instituts de Canet de Mar, ens tornem a unir per participar en la 4a Edició de la 
Xocolatada Solidària. 
 
Aquest difícil any 2021, no volem oblidar-nos dels infants més vulnerables: els que pateixen 

malalties greus. Les AMPES/AFES de les escoles i instituts de Canet ens hem inscrit amb el codi 
1546. 
 
Com que aquest és un curs diferent en tots els sentits, la “Xocolatada” també haurà de ser diferent. 
Donat que no podrem fer una xocolatada com hauríem volgut, us oferim diferents propostes per 
poder seguir col·laborant amb aquesta iniciativa, per a què tots i totes ens seguim TACANT pel càncer 
infantil! 

 

1. Podeu fer el vostre donatiu per transferència a les AMPES/AFES al ES55 2038 6697 7260 0026 
3242, amb el CONCEPTE: XOCOLATADA. 

 

2. Trobareu GUARDIOLES on podeu dipositar el vostre donatiu als següents establiments del poble: 

Bambola    Forn Vell (Riera Buscarons) 

Calcetes i Mitjons  Forn Vell (Riera Gavarra) 

Can Campassol  Farmàcia Bonany 

Can Japet  Farmàcia Cannetum 

Carnisseria Ca L'Antònia  Farmàcia Emilio Martínez   

Carnisseria Masvidal  Farmàcia Llistar   

Carnisseria Montmar  Farmàcia Roca (Natàlia Lafarga) 

Drac Groc  Fruiteria Aurora 

El Desig  Fruites i Verdures Riera 

El Tocador  Impremta Anfruns 

El Sindicat  L'Estanc de Dalt   

Flors Joaquima  L'Herbolari 

Forn Ca la Manela  Pájaro Loco 

Forn de pa Dolors  Queviures Montse 
 

  

  

3. Si ho preferiu, podeu realitzar una donació individual directament a 
https://xocolatadasolidaria.org/landing/donacio.html, i no oblideu posar el nostre 
codi de centre 1546! L’Organització sorteja 2 ordinadors portàtils entre totes les donacions 

rebudes! A més, tindreu els beneficis fiscals propis de les donacions. 
 

4. Per tal que els infants i joves d’Escoles i Instituts també puguin participar, el dia 19/02 us animem a 

que aquell dia tots i totes portin xocolata per esmorzar!  

 

5. Per últim, convidem a les famílies a unir-vos a la iniciativa enviant-nos fotos “tacant-vos” pel 
càncer infantil! Així doncs, si a casa feu una xocolatada i ens ho voleu mostrar, envieu-nos les fotos 

per correu a ampamiser@escolamisericordia.cat, o al whatsapp del mòbil AFA 679 170 900. En farem 
un vídeo amb totes les imatges. 

https://xocolatadasolidaria.org/landing/donacio.html
mailto:ampamiser@escolamisericordia.cat


 

Amb la vostra donació aconseguirem millorar els tractaments del càncer infantil i apropar-nos 

al somni que tots tenim: que un dia tots els infants i adolescents amb càncer es puguin curar! 

Actualment un 20% de nens/es amb càncer no superen la malaltia i el 80% es curen però a vegades 

amb seqüeles importants. 

Cada any es diagnostiquen 1.200 nous casos de càncer en nens i adolescents a Espanya. És una 

malaltia completament diferent al càncer de l’adult i, de poc o gens, serveixen els avenços que es 

fan per aquests darrers. El càncer infantil necessita una investigació específica per poder curar els 

que encara no tenen cura, i poder aconseguir millors tractaments, amb moltes menys seqüeles, per 

als que sí que la tenen. 

La Xocolatada Solidària porta una consolidada trajectòria  junt a l’Hospital Sant Joan de Déu, centre de 

referència nacional i internacional en pediatria. Prova d’això és que, amb els fons recaptats en edicions 

anteriors a través d’accions com la que el nostre centre ha decidit fer aquest any, ha aconseguit impulsar 

línies de investigació de càncer infantil com la dels Sarcomes, el Glioma Difús de Tronc –DIPG-, la leucèmia 

limfoblàstica aguda pediàtrica, el diagnòstic de precisió i medicina personalitzada per a pacients en 

recaiguda… A més, ha donat suport a projectes assistencials d’ajuda a les famílies afectades i ha impulsat 

la pionera Unitat d’Oncologia Pediàtrica Integrativa d’Europa. 

 
Molts granets de sorra, aconsegueixen fer grans muntanyes. Ens agrada molt formar-ne part.  
 
Comptem amb vosaltres! 
 
Moltes gràcies, 
 

      
 

MUNTAREM UN BON CACAU! 
15 de febrer, Dia Internacional del Càncer Infantil. 

  

 

 


