
Podreu trobar més informació a www.barcelona.aecc.es

suma't a

suma't al rosa
l’

Programa d’activitats
19 d’octubre. Dia Internacional 
Contra el Càncer de Mama

Com em puc sumar al rosa?

•	 Participa	a	les	activitats	organitzades
•	 Fes	arribar	aquest	programa	a	amics	i	familiars
•	 Posant-te	un	llacet	rosa	el	dia	19	d’octubre
•	 Fent-nos	arribar	el	teu	desig	per	l’arbre	dels	desitjos

aecc - Catalunya Contra el Càncer
Junta Provincial de Barcelona
Gran	Via	de	L’Hospitalet,	199	-	203,	2a	Pl.	Accés	C
08908	-	L’Hospitalet	de	Llobregat.	Barcelona
Tel.	932	002	099	.	barcelona@aecc.es



18 D’oCtubre

PUNT D’INFORMACIÓ. De 10 a 20 h
Si vols tenir informació sobre el càncer de mama, si ets afectada i 
necessites el nostre ajut, vine a la carpa informativa de l’aecc.
Plaça de la Sagrada Família amb av. Gaudí. Barcelona.

JORNADA D’ACTUALITZACIÓ. De 10 a 14 h
Un any més organitzem una jornada per tractar les novetats al 
voltant del càncer de mama.
Auditori Axa, Sala 1 (Deu i Mata, - ). Cal inscripció prèvia.

NIT MÀGICA. 20 h
Acte central amb il.luminació de color rosa de la Sagrada Família. 
Altres edificis de la ciutat també s’il.luminaran. Segueix la ruta rosa 
al nostre web.
Basílica de la Sagrada Família. Barcelona.

CONCERT. 21 h
Concert solidari de música barroca a càrrec del grup instrumental 
Fundació Lux.
Cripta de la Sagrada Família. Entrada: Donatiu voluntari 

19 D’oCtubre

ARBRE DEL RECORD. 13 h
Passejada fins a l’arbre centenari de la ciutat, cedit per l’Ajuntament 
de Barcelona a l’aecc - Catalunya contra el Càncer, en record de 
la dona afectada de càncer de mama. Acte commemoratiu amb 
participació artística i desplegament d’una placa per part d’autoritats.
Inici de la passejada Parc de la Ciutadella (entrada pg. de Pujades) fins 
l’arbre de la memòria dins el parc.

10 De NoVeMbre

CURSA DE LA DONA. 10 h
Col.labora amb l’aecc i corre per la lluita contra el càncer de mama.
Sortida i arribada: plaça d’Espanya (Fonts de Montjuïc).

ALtreS ACtIVItAtS A L’oCtubre

CONCERT BENÈFIC AL HARD ROCK CAFE
Dins el Pinktober, el Hard Rock Café de Barcelona oferirà un concert 
a benefici de l’aecc. www.hardrock.com.

ACTIVITATS ARREU DEL TERRITORI 
Diversos municipis amb presència de l’aecc realitzaran activitats a favor 
de la lluita contra el càncer de mama.

en tots els actes i a la nostra seu podràs aconseguir productes  
solidaris per contribuir en la lluita contra el càncer de mama.

Amb el suport de: Col.laboren: 


