
Dia Internacional
Càncer de Mama

del 4

10h a 13h Taula informativa AECC (informació preventiva i vendes amb finalitats benèfiques)
Lloc: Hospital Universitari d’Igualada - Av. Catalunya 11 d’Igualada
Organitza: Consorci Sanitari de l’Anoia i AECC

Es repartiran llaços i mascaretes roses entre el personal i els usuaris
Lloc: vestíbul Hospital Universitari d’Igualada - Av. Catalunya 11 d’Igualada

“Passat, present i futur del càncer de mama”, xerrada a càrrec de professionals experts de pato-
logia de mama de la Unitat Funcional de Mama de l’Hospital Universitari d’Igualada i del psicoon-
còleg de l’AECC

Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca l’Atzavara d’Òdena - C/de la Guixera 8 d’Òdena
Organitza: Consorci Sanitari de l’Anoia i AECC
Col·labora: Biblioteca l’Atzavara i Ajuntament d’Òdena

 
Il·luminació rosa de les façanes de l’Hospital Universitari d’Igualada i de l’Ajuntament d’Igualada

11h a 13h

Tot el matí

Activitats esportives a l’aire lliure. Practica exercicis de zumba, estiraments i hipopressius a càrrec 
de l’Iris Bertran, la Maria Vidal i la Marta Caralt

Lloc: Parc Central d’Igualada - Avinguda Catalunya d’Igualada
Organitza: Voluntàries Lluitadores
Col·labora: Consorci Sanitari de l’Anoia i Ajuntament d’Igualada

Taula informativa sobre prevenció i venda de bolígrafs roses
Lloc: Parc Central d’Igualada - Avinguda Catalunya d’Igualada 

Venda solidària de braçalets de silicona, mascaretes FFP2 i ampolles d’aigua
Els diners recaptats es donaran al Servei d’Oncologia de l’Hospital Universitari d’Igualada

Lloc: Farmàcia Adzet - Av. Barcelona 9 d’Igualada
Organitza: Farmàcia Adzet
Col·labora: Consorci Sanitari de l’Anoia

“Un passeig per les emocions”, exposició fotogràfica que mostra les fases i emocions que es viuen en la malaltia
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca l’Atzavara - C/ la Guixera 8 d’Òdena
Organitza: Entitat l’Olivera de Manresa
Col·labora: Biblioteca l’Atzavara, Ajuntament d’Òdena, Consorci Sanitari de l’Anoia, Ajuntament  
                    d’Igualada i Voluntàries Lluitadores

OCTUBRE 2021

Dins el marc del Torneig Internacional de tenis Arcadi Manchón, Top 
Tennis farà una recol·lecta solidària de diners per a l’Hospital de Dia 
Oncològic de l’Hospital Universitari d’Igualada.
Aprofitant l’ampli programa de comunicació del torneig, les jugadores 
participants faran difusió de la lluita contra el càncer de mama.

MAIG 2022

Tot el dia

19h

20h

Amb la col·laboració de: • AECC
• Ajuntament d’Igualada
• Ajuntament d’Òdena

• Biblioteca l’Atzavara d’Òdena
• Club Tennis Montbui
• Farmàcia Adzet 

al 30

de l’11 al 20

dia 16

dia 19


