
Associació familiar de Nens
del Maresme amb Càncer



L’associació familiar de nens del Maresme 
amb càncer Mariona, es va crear a l’octubre 
de l’any 2021 amb la intenció d’ajudar als 
nens amb càncer de la comarca del 
Maresme i donar suport als seus familiars 
en el seu dia a dia durant la malaltia del 
seu fill o filla.

Havent patit la Mariona de petita, una 
leucèmia amb una recaiguda posterior.
La idea neix de voler aportar la seva 
experiència obtinguda, i la dels seus 
pares, en el procés de curació a l’Hospital 
Vall d’Hebron, el qual va ser molt llarg, però 
del que se’n va sortir gràcies a l’ajuda del 
seu germà Joan que li va donar medul·la 
òssia i tot l’equip de professionals del servei 
d’oncologia i hematologia infantil de la Vall 
d’Hebron, encapçalat pel Dr. Josep 
Sánchez de Toledo.

INICI

COL·LABORACIONS

L’associació Mariona col·labora amb altres 
associacions i fundacions destinades a 
l’ajut i recerca a favor de la curació del 
càncer infantil, tal com la Fundació Josep 
Carreras contra la leucèmia, encarregada 
de la recerca de donants de medul·la òssia, 
de la qual podeu trobar informació a les 
nostres instal·lacions de Mataró.



FUNCIÓ

DONACIONS

Fruit de les vivències de la fundadora, 
l’Associació Mariona dona diferents tipus 
de suport:

- Suport emocional davant del llarg 
procés d’hospitalització de l’infant.

- Suport logístic per la resta de familiars 
pel seu dia a dia.

- Suport econòmic en forma d’ajudes per 
poder fer front a les dietes i desplaçaments 
a l’hospital d’ingrés.

- Suport segons les necessitats que se’ls 
hi puguin plantejar a les famílies.

- Suport als somnis de l’infant, quan es 
recuperi de la malaltia, o bé, durant el 
procés de curació, tant com aconseguir 
fer realitat qualsevol desig o il·lusió que 
tingui l’infant.

L’associació destina íntegrament els seus 
recursos a les necessitats dels infants i de 
les seves respectives famílies, motiu pel 
qual requereix donacions.
Aquestes, s’aconsegueixen gràcies a 
vàries campanyes que es realitzen en el 
transcurs de l’any, v.g. la loteria de Nadal, 
la venda de merchandising fet pel 
dessuadores, entre altres, i també de 
donacions d’empreses i particulars. 
Qualsevol aportació monetària es pot fer a 
través d’un ingrés al compte de l’assosiació:

IBAN ES08-0182-0257-4602-0207-5705



ENS TROBARÁS A:

Associació Mariona
La Rambla, 10 1er A
Mataró (Barcelona) 
Tel: 93 824 11 81

www.associaciomariona.com
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Amb el suport de:


