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SI LLUITES
CONTRA EL
CÀNCER,
ENS TENS AQU.

A l’AECC – Catalunya &ontra el Càncer KLVRP per ajudar-te
en tot moment amb els nostres serveis

900 100 036

$(&C.ES
/$7(9$9,'$/$12675$9,'$

QUÈ FEM A
L’AECC-CATALUNYA CONTRA
EL CÀNCER DE GIRONA?

Formada per voluntaris, professionals
i socis, suma sinergies amb el sector públic
i privat per lluitar contra el càncer.

LES NOSTRES XIFRES

3. persones han rebut

t Atenció psicològica a pacientsi familiars
en qualsevol moment del seu procés de
malaltia.

GRÀCIES A TU INVESTIGUEM:

els nostres missatgeT de prevenció
a través deMFT campanyes

t Atenció sociaMPSJFOUBDJØ BKVEFTFDPOÛ
NJRVFTJDFTTJØEFNBUFSJBMPSUPQÒEJD

-BOPTUSB'VOEBDJØ$JFOUÓGJDBIBJOWFSUJU

t "TTFTTPSBNFOU NFEJDPTBOJUBSJ SFTPMVDJØ
EFEVCUFTJJOGPSNBDJØHFOFSBMEFMBNBMBMUJB.

QSPKFDUFTEhJOWFTUJHBDJØFO
EFTFOWPMVQBNFOUEVSBOUFM

t Servei de ﬁsioteràpia: SFDVQFSBDJØGVODJP
OBMHMPCBMEFQFSTPOFTUSBDUBEFTEFDËODFSEF
NBNB
t Servei de logopèdia per a persones
operades de laringectomia.

INFORMAR I CONSCIENCIAR
Sensibilitzar la societat sobre totes les
mesures i els mecanismes possibles per
prevenir la malaltia i inﬂuir en el seu
comportament.
t Campanyes d’informació i conscienciació
t Programes d’hàbits de vida saludables
adreçats a nens, joves i població FOgeneral.
t Conferències orientades a promoure
la salut
t 4PMJEBSJUBUFOMhFNQSFTB

4om l’entitat privada que més fons
destina a la investigació oncològica

t Programa de deshabituació tabàquica.

RECERCA
Promoure i ﬁnançar una recerca oncològica excel·lent B USBWÏT EF MB OPTUSB
'VOEBDJØ $JFOUÓGJDB, RVF TFSWFJY de pont
entre MBTPDJFUBUJMBSFDFSDBDJFOUÓGJDB
t 3FDFSDBTPDJBMPCTFSWBUPSJEFMDËODFS
t Recerca biomèdica

ûFO
GRÀCIES A TU CONSCIENCIEM:
)JTPNQFSGPNFOUBSVOFTUJMEFWJEB
TBMVEBCMFRVFBKVEBBGFSQSFWFODJØEF
EJGFSFOUTUJQVTEFDËODFS

1. nens
han participat en els nostres
programes

 adults
han assistit a les nostres xerrades
de prevenció

2 treballadors
adherits al programa
de Solidaritat a l’Empresa

GRÀCIES A TU AJUDEM:
El teu suport es tradueix en ajuda directa als
malalts oncològics i a les seves famílies.

2. sessions
BNCQSPGFTTJPOBMT
QFSBQBDJFOUTJGBNJMJBST
QTJDPMPHJB BKVEFTTPDJBMT GJTJPUFSËQJB 
NFEJDJOBJMPHPQÒEJB

. visites
realitzades pels  voluntaris
de missió
GRÀCIES"-4.²4%&

FES-TE SOCI
GHO $(&&&DWDOXQ\D&RQWUDHO&¢QFHU
DADES PERSONALS
NOM

NIF

COGNOMS

CP

ADREÇA
POBLACIÓ

PROVÍNCIA

$'5($(/(&751,&$

TEL

DATA DE NAIXEMENT

TIPUS DE COLrLABORACIÓ
LA MEVA COL·LABORACIÓ
SERÀ DE:

Signatura:
PERIODICITAT:

20 €
40 €
60 €
€

 voluntarisEFTVQPSUJ
 col·laboradors

MENSUAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL
ANUAL

(important per ser soci)

arribema més de

420.000 persones

FORMA DE PAGAMENT
IBAN

ENTITAT

OFICINA

D.C.

10 DE COMPTE

DONAR SUPORT I ACOMPANYAR
Estar B prop dels malalts i les seves
famílies, oferint-los acompanyament i
suport per disminuir el seu patiment.
t Voluntariat: acompanyament, suport

Vols que la teva quota s’actualitzi automàticament
cada any amb l’increment deO IPC?
De conformitat amb el que estableix a la Llei orgànica 15/99, les dades
obtingudes seran incorporades al fitxer de socis, titularitat de l’$(&&Catalunya contra el Càncer, amb la finalitat de gestionar la teva participació
com a soci de l’$(&& informar-te de com KL pots colylaborar i de
l’organització. Pots accedir, modificar, cancelylar o oposar-t’hi amb un escrit
adreçat a l’Associació Espanyola contra el Càncer, al F/ Amador de los Ríos, 5
-28010 Madrid

Sí

No

6,863/$8RPSOLXDPEWRWHVOHVGDGHVLHQYLHXDTXHVWIRUPXODULDOǢ$(&&&DWDOXQ\D&RQWUDHO&¢QFHUGH*LURQD0ROWHVJU¢FLHV

L’"&$$Catalunya $ontra el $àncer és
una ONL, declarada d’utilitat pública, que fa
60 anys RVF
lluita per disminuir
l’impacte que causa aquesta malaltia,
acompanyant malalts i les seves famílies.

emocional, desenvolupament d’activitats
i detecció de necessitats del malalt.

