
 

Sra. Presidenta 

 

 

Bones tardes a tothom 

 

 

Vull donar-vos les gràcies per la vostra presencia i la 

vostra ajuda a l´Associació  contra el Càncer . Des 

de Castañer estem orgullosos de poder participar , 

per segon any consecutiu , en un projecte com 

aquest. 

 

Amb aquesta col.laboració,  Castañer vol tornar a la 

societat part del molt que ha rebut d´ella, i per aixó 

no hem escollit una associació al atzar,  més que una 

organització amb molts d´anys d´història , una amb 

una trajectòria sòlida  i transparent  i amb un 

compromis  de lluita  contre el càncer  que 

desenvolupa  donant consciència i passant 

informació  mijançant campanyes de prevenció, 

acompanyant i donant suport  als afectats per la 

malaltia, investigant  i movilitzant  a la societat. 

 

Els que som aquí presents formem part de la societat 

civil catalana, i tenim l´obligació, ara més  en 

moments tan dificils com els actuals,  de posar  el 

nostre petit gra de sorra  be sigui  en forma 

d´aportació econòmica  o intentant una implicació, 

la qual cosa requereix temps i esforç. És una forma 



de fer pinya, d´anar junts , de col.laborar 

intel.ligentment  per resoldre problemes, i en 

definitiva, una forma de sortir  de la maleïda crisi. 

 

No es tracta de comprar l´adhesiu  de la solapa, i 

amb això ja he col.laborat contra el càncer, es tracta 

de “vendre l´adhesiu”, d´implicar.se amb 

l´associació, de donar-la a conèixer , de fer-te 

voluntari i aconseguir que amics i coneguts també 

s´animim a col.laborar , etc…. 

 

Com que de nostra part no podem fer investigació 

oncològica, el notre paper és que la societat sàpiga 

que aquesta investigació d´està portant a terme  i que 

per continuar necessita de la nostra aportació. 

 

Repeteixo que en aquests moments tan dificils és la 

Societat Civil la que ha de tirar el carro endavant. I 

de carros n´hi ha molts. Aquest n´és d´un de molt 

important  i amb milers de persones que en són 

usuaris i esperen de nosaltres que fem el màxim. 

 

Moltes gràcies una vegada més per la vostra ajuda. 

 

 

 

 

 


