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Vine, 
col·labora, 
gaudiràs, 

ens ajudaràs, 
t’ho agrairem 

per sempre!



SETMANA 
SOCIAL

Voluntaris de l’Obra Social “la Caixa” col·laboren amb
Vilassar de Dalt Contra el Càncer amb la Social Week 2018

Taller de Qi GongTaller de Qi Gong

Taller de MindfulnessTaller de Mindfulness

Taller de Qi GongTaller de Qi Gong



L’entitat 

LES NOSTRES PROFESSIONALS: MÉS ENLLÀ DE LA PROFESSIÓ

Cada any, quan editem aquest dossier tan entranyable, fem esment d’algun dels 
col·lectius que d’una o altra manera ens acompanyen.  Fins i tot, l’any passat us 
vam explicar que volíem saber què pensen els ciutadans de Vilassar de Dalt res-
pecte de la nostra tasca, un projecte que continuen portant els alumnes de l’IES 
Jaume Almera i que ben aviat veurà els seus fruits. 
Enguany, volem adreçar la mirada a les nostres professionals que, amb la seva 
discreció i amb la seva prudència quotidiana, ens acompanyen any rere any i ofe-
reixen l’escalf que els nostres pacients necessiten i  es mereixen.

Les nostres professionals són persones compromeses amb la seva tasca, dins i 
fora de l’entitat. 

Són persones que porten el seu compromís vers la realitat que l’associació viu 
cada dia, més enllà de la seva estricta obligatorietat. 

Són persones que aporten valor afegit a les conclusions individuals i col·lectives 
que l’entitat posa damunt la taula per prendre posteriorment decisions que afec-
ten directament els nostres pacients.  
Són persones que se senten directament 
implicades en els objectius de Vilas-
sar de Dalt contra el Càncer i, per això, 
avui volem agrair públicament la tasca 
d’aquests anys anteriors i la tasca que 
continuaran desenvolupant en un futur 
proper. Una tasca pulcra, neta, afable, 
com la seva mirada, com la seva expres-
sió! 

Per tot això, moltes gràcies! 

Ens sentim molt honorades i honorats 
de poder compartir amb totes elles els 
espais de vida i les oportunitats que l’en-
titat ens ofereix constantment per esde-
venir més sàvies i més humils, alhora.  
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Salutació
Formar part del Projecte de “VILASSAR DE DALT CONTRA EL CÀNCER” és for-
mar part d’una Associació que té per objectiu ajudar les persones diagnosticades 
de càncer des del moment del diagnòstic, durant tot el procés de la malaltia i fi ns 
quan convingui al pacient.

Ens agrada que les diverses activitats i serveis que organitzem durant tot l‘any, les 
puguem posar a l’abast del carrer i del públic a través de la  Festa d’avui, -d’aques-
ta Fira contra el Càncer- que celebrem aquí a Vilassar, al Parc de Can Rafart. 

I ho fem amb prestigiosos oncòlegs i testimonis coneguts, els quals ens  expli-
quen i ens donen a conèixer els avenços de la recerca i de la situació actual de  la 
malaltia i posem al vostre abast algunes de les teràpies complementàries que ens 
semblen que poden ser les més adequades. 

També al llarg d’aquests dos dies, -dissabte i diumenge-, fem tot un seguit d’activi-
tats amb les quals l’Associació, pot recaptar diners destinats a les ajudes i serveis 
que prestem als malalts de Vilassar i, per extensió, del Maresme. 
Com sempre, a la Festa, hi trobareu tota mena de parades:  des de fruites i verdu-
res, a fl ors, roba, perfumeria, joguines, etc… Aquí al Parc també hi podreu esmor-
zar, dinar i sopar, en una Festa pensada per a tota la família i, a més, podreu gaudir 
d’espectacles, de jocs, i de música al llarg de tot el cap de setmana.

La Fira contra el Càncer de Vilassar de Dalt és un gran esdeveniment anual que 
s’inicià l’any 1992 i que mobilitza molta gent. Alhora és també una gran Festa 
popular i una acció solidària per excel·lència a la qual us convidem novament a 
participar! 
Gràcies per la vostra col·laboració.
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Vilassar de Dalt contra el Càncer

QUI SOM?
Vilassar de Dalt contra el Càncer és una associació sense afany de lucre que 
té per objectiu principal ajudar les persones diagnosticades de càncer i les 
seves famílies, des del moment del diagnòstic i durant tot el procés de la 
malaltia. Alhora, treballa per la prevenció i rehabilitació de la salut a través 
d’activitats de divulgació.

QUÈ OFERIM?
Professionals que ofereixen diferents programes d’ajuda per a pacients i 
familiars.

- Servei d’ajuda psicooncològica
- Servei d’ajuda psicològica a la família i/o als cuidadors
- Servei d’orientació jurídica-laboral
- Medicina integrativa i pautes nutricionals
- Servei de préstec de material clínic
- Serveis pal·liatius d’acompanyament al malalt

TALLERS
• Ioga
• Mandales
• Mindfulness
• Qi Gong
• Reiki
 • Cursos de prevenció de dietètica i nutrició
• Deshabituació del tabac
• Programes específi cs de voluntariat
• Costura
• Grup d’ajuda mútua (GAM)
• Grup de gestió del dol

CONFERÈNCIES
 Conferències preventives, de divulgació i altres temes d’interès relacionats 
amb la malaltia oncològica, orientades al pacient, família, cuidadors i pobla-
ció en general amb la col·laboració de professionals de prestigi reconegut.

www.vilassardedaltcontraelcancer.cat
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Dissabte, 1 de juny de 2019

A les 10 del matí, obertura de la Fira amb gran diversitat de parades on trobareu tota 
mena d’articles i productes a bon preu.

A la carpa de Ràdio Vilassar de Dalt, al parc de can Rafart
Totes les taules rodones estaran coordinades per Manel Brun i emeses per Ràdio Vilassar 
de Dalt amb la col·laboració de voluntaris i professionals periodistes.

A 3/4 d’11 del matí
BENVINGUDA I INAUGURACIÓ
Inauguració a càrrec de Jerònia Sànchez, presidenta de VDDCC; de Xavier Vilà, vicepresi-
dent de VDDCC; i Rosa M. Pujol, assessora de VDDCC.
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A 3/4 d’11 del matí
PARLEM DEL CÀNCER DE CÒLON 
Dr. Francesc Salvà Ballabrera, oncòleg, membre del 
grup de reserca del càncer de còlon i recte del Mares-
me, COREMA, Hospital de Mataró; Dr. Oscar Estrada 
Ferrer, cirurgia colorectal; coordinador del GRUP CO-
REMA, per a l’estudi del càncer de còlon i recte, Hos-
pital de Mataró.
Laura Padró i Messeguer dietista i nutricionista.
Imma Morales, infermera del  CAP de Vilassar de Dalt.

A les 11 del matí
ACTIVITATS I TALLERS, programats a VDDCC, a la 
gespa del Parc de can Rafart.

TALLER DE IOGA.

A 3/4 d’12 del migdia
Taula rodona: PARLEM DEL PROJECTE CERCLES
Alejandra Ciércoles Martín, tatuadora oncològica; 
Dolors Vilà, psicooncòloga de VDDCC; Meritxell Mon-
terde, emprenedora del projecte Cercles; Rosa M. Pu-
jol, Assessora VDDCC; Jerònia Sànchez, Presidenta 
VDDCC 

A 3/4 d’1 del migdia

Exhibició del Taller de Qi Gong a càrrec de la professo-
ra Marta Inés Díaz Blanque, del grup de VDDCC.



De les 10 del matí a les 2 de la tarda
Campanya Ara donem sang, especial Festa contra el 
Càncer. Amb la unitat mòbil del Banc de Sang.
Al carrer Quintana (davant del parc de can Rafart). 
Recorda, amb una donació pots salvar fi ns a 3 vides.

A les 2 de la tarda
Dinar al parc
Primer plat: amanides mediterrànies.
Segon plat: paella mixta i postres.
El dinar s’elabora amb productes donats per les empreses 
col·laboradores d’alimentació i de tots els comerciants del 
Mercat de can Robinat, amb la participació dels Amics dels 
Bolets i dels col·laboradors de la Festa.

Preu del tiquet: 6 euros

A 2/4 de 4 de la tarda
Exhibició de zumba, per alumnes 
de la Fundacio Catalònia.

A les 5 de la tarda
Exhibició de balls d’alumnes de l’Aula de Dansa de la 
Tela, balls de dansa neoclàssica, contemporània...
Coreografi a a càrrec de les professores Maite Estruch, 
Elisenda Gómez i Dèlia Mulet.

De les 5 a les 8 del vespre
Distracció per als més joves
A la gespa hi haurà els infl ables Toro mecànic (de 3 
anys fi ns adults) i infl able Tigre Tragón (de 3 a 10 anys).

ACTIVITAT DINAMITZADA PER JUGANÍBALS
Fam de jugar. 
Veniu a gaudir d’un espai de jocs de taula per a infants, joves 
i famílies. Amb propostes ben diferents que posaran a pro-
va les vostres habilitats de cooperació, observació, gestió, 
estratègia, construcció... Segur que trobareu algun joc que 
us farà passar una bona estona! Sorteig d’un joc entre tots 
els participants.

A les 6 de la tarda
Xocolatada, preparada per Ferran Canales. 
Amb la col·laboració del Club d’Esplai i el Centre Obert.

A les 7 de la tarda
A la gespa del Parc. Activitats lúdico-recreatives
Bombollesdesabo.cat i del Club d’Esplai.
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A les del 9 de la nit
Sopar
Pa amb tomàquet i embotits ibèrics, preparats pels 
col·laboradors de la festa.

Preu del tiquet: 4 euros
(Hi col·labora Pernils Sierra Morena)

També hi haurà croquetes, cargols, tripes i pizzes
Preu del tiquet: 3 euros.

A les 10 de la nit 
Música en directe a càrrec de:

CESC
Amb tan sols 23 anys, Cesc és un dels artistes amb 
més potencial de l’escena pop-folk nacional, per inten-
sitat, per caràcter i sobretot per talent. 

Fins ara, es dedicava a tocar versions al metro de Bar-
celona i als carrers de les principals ciutats d’Europa. 
Gràcies a la gran connexió amb el públic, ha aconse-
guit acumular més de 20.000 seguidors a Instagram, 
fet que li ha permès donar el salt a les sales de con-
certs. 

En el seu concert de presentació del passat 21 de 
març a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona 
va aconseguir penjar el cartell d’entrades exhaurides. 
Era el tret de sortida d’una gira que el portarà a recór-
rer moltes altres ciutats del territori.
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A les 10 del matí 
Exposició i passejada pels carrers 
de Vilassar de Dalt

Amb el grup Triarios M.G. Vilassar, amb les seves 
motos Harley Davidson.

Amb la col·laboració 
del SEM/ Grup La Pau

Esmorzar al Parc 
amb la col·laboració del restaurant Sant Salvador.

A les 11 del matí 
Al llac del parc, navegació de les maquetes 
dels vaixells, a càrrec dels membres del 
Club de Modelisme Naval de Girona.

De les 11 del matí a les 2 de la tarda
A la gespa hi haurà els infl ables Combo Piscina (de 
3 a 10 anys), Infl able Lliscador (de 5 anys fi ns a adults), 
infl able d’aigua per lliscar.

A les 12 del migdia 
Exhibició de Bollywood
Exhibició de dansa Bollywood a càrrec del grup 
Tike&Nila Bollywood i la seva coreògrafa Nuriyah Nuni.

A la 1 del migdia
Exhibició de Mariachi pel grup TEQUILA.

A 2/4 de 2 la tarda
Cloenda de les jornades a càrrec de la Junta de l’As-
sociació Vilassar de Dalt contra el Càncer.

Cantarem una cançó de comiat i farem una fotografi a 
de família.
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Empreses col·laboradores

Alimentació
• ACEITUNAS HNOS. PÉREZ
• BODEGA 1 + 1 = 3
• BON ÀREA
• CAN JESÚS
• CANSALADERIA M. JOSÉ
• CARNISSERIA BERTRAN
• CARNS ROSER
• CONSERVES DANI
• COPESCO SEFRISA
• DEBAC, GRUP DE BACALLANERS DE
 CATALUNYA
• ESPINALER
• ESTABLIMENTS CONDIS
• FRIT RAVIT
• JAMONES SIERRA MORENA
• LEGUMBRES VICTORIANO
 FERNÁNDEZ HERRERO
• LLEGUMS I BACALLANERIA MARIMON
• NESTLÉ - AIGUA DE VILADRAU
• PEIXATERIA GUINOT
• PEIXITOS SANDRA
• PEIXOS VILASSAR
• VINS CARDONA

Decoració, vidre, ceràmica
i complements de la llar
• ALONSO MERCADER
• AMADEO NOVELL
• ART VILASSAR
• COMAS & PARTNERS
• LÈKUÈ
• PINTAYA
• REILAFLOR, SA
• TEIXITS GONZÁLEZ LLADÓ

Forns
• FARINES PRATS
• FORN I PASTISSERIA CROS

• FORN I PASTISSERIA L’EXQUISIT
• FORN I PASTISSERIA FLAQUER
• FORN I PASTISSERIA GALCERAN
• FORN I QUEVIURES CAL MOSSO

• PASTISSERIA MARIA TERESA 

Fruites i verdures
• AFRUTADOS
• CHURRY, SA
• COOP. AGRÍCOLA VILASSAR DE MAR
• EXFORPE,SL
• FRUITCAMP, SL
• FRUITES ADELL
• FRUITES I VERDURES CAMPINS
• FRUITS CMR, SA
• FRUITS ELS VALLÈS GERMANS 
 GUERRERO, SL
• FRUITS FIGUERAS, SA
•  FRUITS SOLANAS, SL
• FRUTAS Y HORTALIZAS FLORES,SL
•  FRUTAS Y VERDURAS ANTONIO, SL
• FRUTINTER, SL // USO PRADES
• GUILLOT FRUVER, SA
• GRUP FASHION I FRUTAS LLONCH, SA
• HNOS. FERNÁNDEZ LÓPEZ, SA
• HORTICULTURA CANYELLES
• HORTICULTURA DALMACI RAMON
• HORTICULTURA ERNEST PUJADES
• HORTICULTURA JAUME FONT
• HORTICULTURA JOAN GRAU
• HORTICULTURAJOSEP M. BAQUÉS
• HORTICULTURA PEP RIERA
• JOAQUIN LLUSAR VARCELONA, SL
• KACHAFRUIT BARNA, SL
• LLORENÇ CAPDEVILA, SA
• MALEUBRE CANO, SL
• MORALES E HIJOS, SA
• NUFRI, SLU
• RONDA FRUITS, SL
• SORLI DISCAU
• TORRIBAS, SA
• UNIÓ DE PAGESOS DEL MARESME
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Jocs
• DEVIR
• EDICIONS MASQUEOCA
• AESMODEE
• JUGANIVOLS

Joguines i complements nadó
• ARTESAVI, SL
• BB GRENADINE
• COCKTAIL GAMES
• DIDACMANIA
• EDGE
• EL MÓN DE L’ESQUITX
• HAPE
• HORRIBLE GAMES
• KIDKRAFT
• MAPA SPONTEX IBÉRICA, SA
• TRONCJOCS

Moda i llar
• AN VITO
• DC-TEX PROYECTOS TÉXTILES, SL
• GUASCH HERMANOS, SA
• GÜTERMANN
• MANGO
• MASSANA
• NIUMO-MIL, SL, Prod. Textile Services
• ORANGE
• ROGER’S
• TIPPI
• VILASESA, SA

Plantes, fl ors i cactus
• CORMA
• CLAVISA
• DUMEM Orange
• FLORS MONTSE CROS ROLDÓS
• HESTERA GARDEN
• MIQUEL i ÀNGEL PUIG, C.B.

Papereria i llibres
• DISEFOTO
• DCM
• FLAMAGAS
• LATUC
• PRESYNTEX

Perfumeria i cosmètica
• ALBERT TERUEL, distr. perruqueria
• ANTONIO PUIG
• ARTERO
• KIN cosmètics
• PERRUQUERIA ANNA VAZQUEZ

Restaurants
• BAR POLIESPORTIU CAN BANÚS
• CAFÈ LA PEPETA
• EL PIBE
• PIZZERIA TORRE ROSA
• SANT SALVADOR

Empreses diverses
• ALBERT MORAGAS, pintor
• ARAN ASSESSORS, SL
• CETREX”
• CONSTRUCCIONS OFERMA, SL
• COONCERT
• DIVERMAX
• FARMÀCIA BRASÓ
• FARMÀCIA DE DALT
• FARMÀCIA MURILLO
• FARMÀCIA PALACIOS
• IMPREMTA ROS
• INSTAL·LACIONS BOQUET’S
• GESTIPLAC
• JOAQUIM MONTAÑES ALVAREZ
• KRONE
• LA CLAU
• LAMPISTERIA BAYLACH
• ROSER BAYLACH
• LÍNEAS TC
• M. EULÀLIA CANALS
• NILFISK
• PANXING
• RIERA-NET
• SANTOS PIN’S-FUNDIMAK
• TALLERS WIC
• TRANSPORTS LLOBERA
• YELO, SO I LLUMS
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Entitats i associacions

• Agrupament Escolta Serra de Marina
• Amics dels Bolets
• Associació de Botiguers i Comerciants
• Associació de Veïns del Barri del Pi
• Associació de Veïns de can Salvet
• Associació de Veïns La Galbanya-Sant Pere
• Aula de Dansa de La Tela
• Banc de Sang
• Brigada Municipal de Serveis
• Casal d’Amics de la Gent Gran i Pensionistes
• Casal de la Gent Gran de can Rafart
• Centre Obert
• Centre Recreatiu L’Aliança
• Club d’Esplai Vilassar de Dalt
• Colla de Geganters-Gegantons de can Rafart
• Comissió de Festes
• Escola Francesc Macià
• Escola La Nova Immaculada
• Fondistes de Vilassar de Dalt
• Fundació Catalònia
• Grup Fotogràfi c Vilassar de Dalt
• Grup Tike & Nila Bollywood
• Grup Triarios MG Vilassar
• Hospital de Sant Pere
• Institució Escolar Sant Jordi
• IES Jaume Almera
• La Massa Centre de Cultura Vilassarenc
• Mercat de can Robinat
• Oncosalut Cabrils
• Ràdio Vilassar de Dalt
• Revela’t
• SEM / GRUP LA PAU
• Teatre La Massa
• Viserma, slu 

Amb la col·laboració de:

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Entitats i associacions col·laboradores

Unitat Gestió Atenció Primària
(UGAP) Vilassar de Dalt
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Taules recaptadores

El dissabte al vespre i el diumenge al matí hi haurà taules recaptadores a

Plaça de la Vila - Manuel Moreno / Àngela Perera
Manuel Moreno / Murillo - Riera Salvet / Àngela Perera
Riera de Targa / Sant Sebastià   /  Pius XII (benzinera)

També podeu fer aportacions econòmiques al compte
ES75 2100 0382 4202 0018 2868 de CaixaBank

Parades

Altres informacions d’interès

Punt d’informació de les Jornades: Retransmissió per Ràdio Vilassar de Dalt -97.4 FM-

Les taules rodones i entrevistes de les Jornades es faran a la carpa de Ràdio Vilassar de 
Dalt, des d’on es retransmetran totes les activitats de la Fira.
La presentació anirà a càrrec de Manel Brun i voluntaris de Ràdio Vilassar de Dalt.

Terrassa bar Durant totes les jornades, els col·laboradors es responsabilitzaran del servei 
de bar. Hi haurà entrepans, calents i freds i vermuts.

Us donem les gràcies per la vostra continuada col·laboració

Flors, plantes i cactus  •  Joguines, ninots de pelfa
Samarretes, roba interior i roba per a nadons

Mercat de segona mà • Moda juvenil, moda de senyora • Calçats  •  Roba de la llar
  Complements, bosses, cinturons, moneders  •  Papereria i llibres • Perfumeria i cosmètica

Artesania, vidre, ceràmica i decoració  •  Alimentació “dieta mediterrània”
Fruites i verdures, llegums, cereals, oli, vi, gran assortit d’olives, fruits secs, embotits ibèrics

Alimentació marroquina dolç i salat
Casal de can Rafart • Parada de joguines AMPA IES Sant Jordi

Parada de roba infantil AMPA i Solidaritat Escola Francesc Macià
Carpa de treballs manuals confeccionats en el taller de costura

de l’Associació Vilassar de Dalt contra el Càncer
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14Collage d’activitats i conferències 2018

Beca investigació Hospital ClínicBeca investigació Hospital Clínic Fira del trasto Barri del PiFira del trasto Barri del Pi

Visita Laboratori ICOVisita Laboratori ICO

Exp. fotografi a ANNAExp. fotografi a ANNA

Qi Gong Marató TV3Qi Gong Marató TV3



15Collage d’activitats i conferències 2018

8a Caminada8a Caminada

Curs de cuina saludable - Octubre 2018Curs de cuina saludable - Octubre 2018

Curs de voluntariatCurs de voluntariatPanera de NadalPanera de Nadal

Taller Menja FruitesTaller Menja Fruites



 La solidaritat de Vilassar de Dalt contra el Càncer
El quadre que dona fe que Vilassar de Dalt no es cansa de lluitar

Qui ajuda un dia és d’agrair, 
qui ajuda uns anys és magnífi c, 

qui fa de la seva vida 
un acte continuat de solidaritat 

és un exemple a seguir. 

www.vilassardedaltcontraelcancer.cat
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LES NOSTRES FIRES 
2019

Presència a Fires
d’Associacions de Vilassar de Dalt

Parada de productes artesans elaborats en el taller de costura 
pels voluntaris de Vilassar de Dalt contra el Càncer

17 de març de 2019 - Aplec de la Sardana i Fira d’Artesania
organitzada pel Grup Sardanista de Vilassar de Dalt

23 d’abril de 2019 - Fira de Sant Jordi de Vilassar de Dalt

1 de maig de 2019 - Aplec de la Cisa

1-2 de juny de 2019 - Fira contra el Càncer
organitzada per l’Associació Vilassar de Dalt contra el Càncer

27 d’octubre de 2019 - Fira del Bolet
organitzada pels Amics dels Bolets de Vilassar de Dalt

1 de desembre de 2019 - Fira de Nadal
Cabrils i Vilassar de Mar

14-15 de desembre de 2019 - Fira de Santa Llúcia
organitzada per l’Associació de Veïns del Barri de can Salvet



18Els nostres tallers i cursos

COSTURA: 
Dijous, de 17 a 20 h, conduït per Mey Díaz i M. Teresa Galcerán.

IOGA KUNDALINI:  
Dimarts al matí, de 10.30 a 12 h, conduït per Meritxell Monterde.

MANDALES:  
Dijous, de 17 a 20 h, conduït per Marta Linares.

MINDFULNESS: 
Dra. Mercedes Martínez, llicenciada per la UB, especialista en Me-
dicina integrativa i Mindfulness. Dilluns al matí, de 9.30 a 10.30 h.

QI GONG: 
Dimarts, de 17 a 18 h, i dimecres al matí d’11 a 12 h. 
Professora: Marta Inés Díaz Blanque.

REIKI: 
De dilluns a divendres, hores concertades.
Terapeutes: Matilde Artigas, M. Rosa Pallarés, Encarna Marín, 
Eugènia Rodriguez i Charo López.

CUINA: 
Nous cursos
Cursos de Primavera (maig - juny) 
Cursos de Tardor (octubre - novembre)
A càrrec de Laura Padró i Montserrat Illan, professores de la 
Universitat de Barcelona.

www.vilassardedaltcontraelcancer.cat



9a Caminada 9a Caminada 
familiarfamiliar

contra el Càncercontra el Càncer
19 de maig de 2019, 19 de maig de 2019, 
a les 9 del matí, a la plaça de la Vilaa les 9 del matí, a la plaça de la Vila
RECORREGUT: RECORREGUT: 
Plaça de la Vila - Pistes d’atletisme - Plaça de la VilaPlaça de la Vila - Pistes d’atletisme - Plaça de la Vila

Preu: 7€ (inclou samarreta i esmorzar)
Inscripcions i venda anticipada:

Consultori Vilassar de Dalt contra el Càncer (Passatge Nirell, 2)

Pastisseria Maria Teresa • Forn i Pastisseria Cros  •  Lampisteria Baylach

S’instal·larà una carpa a la plaça de la Vila, el diumenge 12 de maig, de 9 a 14 h.

www.vilassardedaltcontraelcancer.cat



Curs de 
SEGURETAT ALIMENTÀRIA, 

PER A ESDEVENIMENTS
A càrrec del Sr Josep Antolí, 
tècnic de Salut Pública del 
Consell Comarcal del Maresme

Data: 10/05/2019

Horari: de 19h a 22h

Espai: Biblioteca Can Manyer 

(Vilassar de Dalt)

INSCRIPCIONS
Tel. 93 753 91 02

Tel i WhatsApp: 637 189 296
info@vilassardedaltcontraelcancer.cat 

NECESSITEM
Nom i cognoms

Núm. DNI
Tel. de contacte

Adreça electrònica

Tel. 93 753 91 02 - Mòbil 637 189 296
info@vilassardedaltcontraelcancer.cat • www.vilassardedaltcontraelcancer.cat

Passatge Nirell, 2 • 08339 VILASSAR DE DALT
Facebook: Vilassardedalt Contraelcancer

Biblioteca 
Can Manyer

Organitzat per:

Els assistents a la formació obtindran certifi cat d’assistència
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Xerrades a la Farmàcia de Dalt i les escoles

CAMPANYA DE PREVENCIÓ 
I SOLIDARITAT 2019

20 de maig de 2019, a les 18.30 h 
Xerrada sobre càncer i nutrició

A càrrec de la nutricionista de la farmàcia Raquel Martínez. 
 

21 de maig de 2019, a les 18 h
Xerrada sobre càncer familiar: mites i veritats 

A càrrec de la Dra. Cristina Cruz,
oncòloga especialista en càncer de mama i càncer hereditari.

27 de maig de 2019, 
Xerrada sobre fotoprotecció 

Als alumnes de l’escola Immaculada de Vilassar de Dalt. 

 
29  de maig de 2019, 

Xerrada sobre fotoprotecció 
Als alumnes de l’escola Sant Jordi de Vilassar de Dalt.



La importància de l’alimentació saludable
Curs orientat a conèixer la cuina saludable, econòmica i preventiva

TEMES: 
Codi europeu contra el càncer - Dieta mediterrània - Menús saludables

1. Introducció   2. Cereals   3. El peix, la carn i els ous   4. Els llegums
5. Verdures, fruites, hortalisses, algues   6. Els fruits secs, les llavors

7. Les postres   8. Els esmorzars i berenars

A càrrec de Laura Padró i Montserrat Illan,
professores de la Universitat de Barcelona

Inci Curs: 17 d’abril (introducció),

24 d’abril, 15, 22 i 29 de maig; 5, 12 i 26 de juny de 2019

Alimentació en la prevenció 
i tractament del càncer

Curs orientat a la prevenció del càncer i les seves recidives així com
a oferir suggeriments alimentaris per pal·liar els efectes dels tractaments

TEMES: 
Codi europeu contra el càncer •  Alimentació i tractaments

Menús saludables

ALIMENTACIÓ I TRACTAMENTS 
Alteracions de la mucosa de la boca, alteracions del sabor

Anorèxia • Alteracions digestives  •  Modifi cacions no destjades de pes

A càrrec de Laura Padró i Montserrat Illan,
professores de la Universitat de Barcelona

Cursos : Tardor i hivern 2019    Places limitades
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Cursos d’alimentació
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VILASSAR DE DALT 
CONTRA EL CÀNCER
Projecte: CERCLES

A QUI VA DIRIGIT? OBJECTIUS

ACCIONS

AUTORA
Alejandra Ciércoles Martin
Tatuadora Oncològica

Projecte adreçat a totes aquelles 
persones operades de càncer de 
mama que després de la recons-
trucció del/s pit/s, estiguin interes-
sades a millorar el seu cos. 

• Elevar l’autoestima del pacient.
• Millorar l’estètica del cos afecta-

tat.

• Tatuatge a base de micropig-
mentació de lʼaurèola i el mugró. 

Tel. 93 753 91 02 - Mòbil 637 189 296
Passatge Nirell, 2 • 08339 Vilassar de Dalt

info@vilassardedaltcontraelcancer.cat
www.vilassardedaltcontraelcancer.cat

CONTACTE
Dolors Vilà 
Psicooncòloga de VDDCC

Projecte Cercles



Dissabte 8 i diumenge 9 de juny de 2019
VENDA DE PLANTES A L’ESCALES DE L’ESGLÉSIA 

A LA PLAÇA DE LA VILA

www.vilassardedaltcontraelcancer.cat

24Venda de plantes solidàries

Amb la col·laboració de:

REVELA’T

ESGLÉSIA PARROQUIAL
DE VILASSAR DE DALT



MEMÒRIA
any 2018

19 d’octubre de 2019, 
DIA MUNDIAL DEL CÀNCER DE MAMA

Divendres, 18 d’octubre, conferència, 
ÚLTIMS AVENÇOS EN EL CÀNCER DE MAMA

La conferència tindrà lloc a la Biblioteca Can Manyer 

Dissabte, 19 d’octubre, 
CONCERT SOLIDARI, 

AL TEATRE DE LA MASSA

25
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Introducció
Teniu a les vostres mans la memòria corresponent a l’any 2018 de VILASSAR DE DALT 
CONTRA EL CÀNCER.
Com sempre i com ja sabeu, en aquestes pàgines trobareu el resultat de la gestió efectua-
da al llarg de l’any 2018. Aquest exercici que acabem de tancar ha estat un any que, si bé 
hem tingut greus absències difícils d’assumir, ha estat també ric en experiències noves i 
en aprenentatges.
Si seguiu passant pàgines, coneixereu directament les actuacions, els serveis i les activi-
tats desenvolupades al llarg de l’any 2018.
A través de les gràfi ques veureu clarament la feina feta; a través del programa d’actuació 
realitzada podreu recordar les activitats portades a terme i a través de la liquidació del 
pressupost 2018 podreu valorar l’equilibri entre serveis i resultats.

Desitgem que sigui del vostre interès. 

Dades generals de pacients i de visites
evolució psicosocial 2018

SERVEI DE PSICOONCOLOGIA
Nombre de pacients nous de l’any 2018  44 
Nombre de pacients d’anys anteriors 52
TOTAL PACIENTS 96
Nombre total de visites 2018 280 visites

SERVEI DE MEDICINA INTEGRATIVA 
Nombre de pacients nous de l’any 2018 32
Nombre de pacients d’anys anteriors 50  
TOTAL PACIENTS 82   
Nombre total de visites el 2018  192 visites     

TOTAL GENERAL  PACIENTS:     96 (PSICO) +  82  (MI) = 178 PACIENTS

TOTAL  GENERAL VISITES:         280 (PSICO) + 192 (MI) =  472 VISITES

VILASSAR DE DALT CONTRA EL CÀN-
CER entitat declarada d’utilitat pública és 
membre de ple dret de la Federació Cata-
lana d’Entitats contra el Càncer -FECEC- i 
de la Federació Catalana de Voluntariat 
Social -FCVS-, amb les quals es coordina 
i col·labora habitualment i, a través d’elles, 
ho és també de la Taula del Tercer Sector 
Social.

26Memòria de l’entitat

Comparativa evolució 
visites psicosocial 

2008-2018



ACTIVITAT DEL SERVEI DE PSICOONCOLOGIA

El Servei de Psiconcologia és ja un servei totalment consolidat en el si de l’entitat. 
Tant és així que actualment no concebríem l’associació sense dedicar un espai 
físic i un espai mental dels nostres professionals per atendre totes aquelles perso-
nes afectades per la malaltia, ja siguin pacients o cuidadors, des del punt de vista
afectiu i emocional.

Darrera aquest breu escrit de presentació trobareu les gràfi ques necessàries que 
donen compte de l’activitat efectuada l’any 2018 i, també, en la primera d’elles, la 
comparativa des de l’any 2013 ençà.

Aquesta primera gràfi ca ens ofereix una fotografi a del treball d’aquests darrers 
sis anys.

Atès el nombre de persones i de visites efectuades, el servei continua absoluta-
ment vigent i actiu.

Sortosament, tenim una bona professional que s’ocupa, amb diligència, de les 
consultes i necessitats que s’han presentat al llarg de l’any.

Si ho llegiu i consulteu les gràfi ques, veureu clarament l’abast del treball portat 
a terme.

Comparativa evolució 
visites psicooncologia 2013-2018

27Memòria de l’entitat

Dolors Vila, 
Psicòloga clínica col·legiada 16604, 
Psicòloga terapeuta acreditada per la FEAP



SERVEI DE PSICOONCOLOGIA 2018

Nombre de pacients per tipus de càncer

Nombre de visites per tipus de càncer

28Memòria de l’entitat

 

Altres; 3 Boca ; 18 Bufeta; 10 Cervell; 5
Coll/cordes 

bucals; 2

Còlon 31
desconegut; 1

Esòfag; 13

Estómac; 6

Fetge; 17

Laringe; 10

Leucèmia; 25

llengua; 1

Mama; 80

Mieloma; 4
Orofaringe; 6
Ovaris; 1
Pàncrees; 7

Pròstata; 1
Pulmó; 39

Altres; 3 Boca ; 2
Bufeta; 5

Cervell; 3
Coll/cordes 

bucals; 2

Còlon; 7

desconegut; 1
Esòfag; 3

Estómac; 1
Fetge; 3

Laringe; 2

Leucèmia; 5

llengua; 1

Mama; 28

Mieloma; 2
Orofaringe; 2

Ovaris; 1
Pàncrees; 2

Pròstata; 1

Pulmó; 7



SERVEI DE PSICOONCOLOGIA 2018

Nombre de visites per poblacions

Nombre de pacients per poblacions

29Memòria de l’entitat

Abrera; 2
Alella; 5

Arenys de Mar; 2
Argentona; 3

Barcelona; 5

Cabrera; 2

Cabrils; 3

El Masnou; 2

Mataró; 21
Premià de 

Dalt; 5

Premià de Mar; 18

Sant Cugat del 
Vallès; 1

Vilassar de 
Dalt; 188

Vilassar de Mar; 
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Abrera; 2
Alella; 2 Arenys de Mar; 2

Argentona; 3 Barcelona; 2

Cabrera; 2 Cabrils; 3
El Masnou; 2

Mataró; 4

Premià de Dalt; 3

Premià de Mar; 5
Sant Cugat 

del Vallès; 1

Vilassar de 
Dalt; 46

Vilassar de Mar; 4



Comparativa evolució 

de visites  2013-2018

ACTIVITAT DEL SERVEI DE MEDICINA INTEGRATIVA

En incloure el Servei de Dietètica i Nutrició la nostre entitat va fer un pas enda-
vant en el procés de professionalització de diferents serveis.

Quan l’any 2016 vam incorporar una nova professional per ampliar els serveis 
sota el nom de Medicina Integrativa i Pautes Nutricionals, vam fer un nou i decisiu 
pas endavant respecte de l’ampliació d’oferta de serveis professionals de l’entitat.

Amb la unifi cació dels serveis nutricionals i dels serveis de l’especialització de 
medicina integrativa vam presentar a partir del 2016 les gràfi ques que engloba-
ven tots dos serveis en un de sol.

La Medicina Integrativa és una disciplina concebuda com un tot, amb la voluntat 
d’acompanyar el pacient en el seu camí per millorar el seu estat d’ànim i pal.liar 
els efectes secundaris que els tractaments produeixen.

Les gràfi ques que segueixen us donaran la informació acurada de l’activitat por-
tada a terme al llarg d’aquest any 2018.

A la primera gràfi ca que anomenem Comparativa podreu copsar l’èxit de la trans-
formació del Servei que al llarg dels dos darrers anys s’ha anat estabilitzant.

Confi em que ho valoreu de la mateixa manera que ho fem nosaltres, en el sentit 
que oferir un servei que ajuda les persones és sempre un èxit.

30Memòria de l’entitat

Dra. Mercedes Martínez,
Col·legiada 18429, 
Dra. en medicina integrativa



Altres; 3 Boca; 1
Bufeta; 4 Cervell; 1

Còlon; 3

Esòfag; 2
Estómac; 1

Fetge; 2

Gl.suprarrenal; 1

Laringe; 2

Limfoma; 1

Mama; 24

Orofaringe; 1

Ovaris; 1
Pàncrees; 2

Pell; 1
Pròstata; 1

Pulmó; 4
Ronyó

; 1

SERVEI DE MEDICINA INTEGRATIVA 2018

Nombre de visites per tipus de càncer

Nombre de pacients per tipus de càncer
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Altres; 9 Boca; 6 Bufeta; 10
Cervell; 1

Còlon; 16
Esòfag; 6

Estómac; 8

Fetge; 6

Gl.suprarrenal; 1

Laringe; 13

Limfoma; 6

Mama; 64

Orofaringe; 5

Ovaris; 8

Pàncrees; 7
Pell; 1 Pròstata; 3

Pulmó; 18

Ronyó; 1



SERVEI DE MEDICINA INTEGRATIVA 2018

Nombre de visites per poblacions

Nombre de pacients per poblacions
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Abrera; 5 Alella; 4 Cabrera; 4

Cabrils; 5

El Masnou; 10

Mataró; 29

Premià de Mar; 6

Sant Cugat 
del Vallès; 1

St. Vicenç M.; 5

Vilassar de Dalt; 
107

AAVilassar de 
Mar; 15

Abrera; 2 Alella; 2

Cabrera; 1

Cabrils; 3

El Masnou; 2

Mataró; 8

Premià de Mar; 2

Sant Cugat del 
Vallès; 1

St. Vicenç M.; 1

Vilassar de 
Dalt; 28

Vilassar de Mar; 6



TALLER DE LES EMOCIONS

Cada any que passa tenim més adeptes al Taller de Qi Gong! I aquesta evidència 
ens dona molta força a l’hora de refl exionar sobre la possibilitat d’oferir nous ho-
raris i afavorir, així, a més persones que vulguin gaudir d’aquesta disciplina.

El Qi Gong ofereix a l’ésser humà la possibilitat de redescobrir-se a si mateix i, 
amb aquest redescobriment, obre la porta a un treball intern i espiritual que li ha 
de comportar com a conseqüència la pau interior, l’harmonia i la serenitat que a 
tots ens agrada tenir i mantenir.

L’excel·lent professional que, des de fa anys, ens acompanya en aquest camí ho 
fa amb una delicadesa i una perseverança exquisides i això fa que totes les per-
sones que practiquen i segueixen les seves instruccions gaudeixin, cada dia més, 
d’aquella serenitat de què parlàvem en el paràgraf anterior.

Donem-nos novament permís per ocupar-nos de nosaltres mateixos!

Visquem poc a poc i lentament per fruir al màxim de la nostra vida!

Professora: Marta Inés Díaz Blanque

33Taller de Qi Gong
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TALLER DE REIKI

Amb risc d’esdevenir reiteratius cal recordar que el Reiki és un dels serveis més 
preuats de la Junta Directiva i dels pacients i cuidadors.

Ens agrada recordar que el Reiki és una teràpia que pot rebre tothom que la desit-
gi, però és especialment indicada per a persones vulnerables i/o fràgils a causa 
d’una malaltia, com és el càncer.

Actualment, l’entitat compta amb cinc professionals d’aquesta disciplina que ofe-
reixen els seus serveis de forma voluntària. Totes elles disposen de la titulació 
corresponent i totes elles fan de la formació continuada el seu estàndard.

Aquest Servei és present a l’entitat des del 2013, i els resultats que donen res-
pecte de la millora en la neutralització de l’estrès i l’aportació de pau interna i 
harmonia entre d’altres avantatges, són factors que es fan palesos de seguida.

Terapeutes: 
Matilde Artigas, Encarna Marín, Rosa M. Pallarés, 

 M. Eugènia Rodriguez i Charo López

34Taller de Reiki
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TALLER DE CUINA 

Quan celebrem un aniversari, pensem a celebrar-ho amb un dinar! Quan neix un 
infant, ho celebrem amb un berenar, un dinar o senzillament oferint bosses de 
confi ts…

Majoritàriament, tot ho celebrem menjant, però, mengem bé? Segurament no 
tant com ho hauríem de fer!

Per això el Taller de Cuina. Perquè aprenent a fer menjars a la seu, aprenem a 
fer-los bé! A equilibrar els aliments, a conèixer i reconèixer els que ens van millor
per a la nostra salut; el que és convenient de no barrejar… En fi , un munt de coses 
que les nostres estimades professores de cuina no es cansen de repetir-nos i de 
recordar-nos.

Continuem amb la tossuda tasca d’oferir cursos de cuina que diverteixin, que mi-
llorin el coneixement culinari i que afavoreixin una alimentació sana a les cases i 
a les famílies.

Continuem amb la tossuda insistència de recordar allò que les professores ens 
van ensenyar el primer dia de classe: poseu molts colors als vostres menjars! I de 
retruc, poseu molts colors a la vostra vida!

Professores, dietistes i nutricionistes: 
Laura Padró Messeguer i Montserrat Illan Villanueva
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TALLER DE COSTURA

Els teixits, els fi ls, els didals, les punxades, les agulles de cap, la màquina de cosir... 
Quanta màgia tancada en el fet de cosir peces noves i susceptibles d’agradar a 
molta gent!

El taller, les cadires, els berenars, els punts de vista, les discusions … Quanta ener-
gia acumulada en una tarda setmanal!

El disseny, la combinació de colors, els estampats, els trossos aprofi tats, la creati-
vitat posada al servei del grup... Quin esclat de bonhomia amb l’objectiu d’afavorir 
un col·lectiu fràgil!

Tot això i molt més és el Grup de Costura, un equip creat des de fa ja molts anys,
i que any rere any s’autoestimula i s’autocrea per oferir un servei a l’Associació 
impagable des de molts punts de vista.

La paraula COMPARTIR, és la paraula per excel·lència que defi neix aquest grup 
que té també com a objeciu fi nal afavorir la socialització i l’obertura de la ment.

Un equip que es troba setmanalment al local de l’entitat i on té un espai única-
ment per a elles i on es poden trobar moltes peces que difícilment trobaríeu a 
botigues comercials.

Realment, Vilassar de Dalt contra el Càncer és una entitat privilegiada!

Taller conduït: Mey Díaz i M. Teresa Galcerán

TALLER DE COSTURA 2016

36Taller de costura
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TALLER DE IOGA

Feia temps que volíem obrir un espai de refl exió i de retrobament espiritual i que,
alhora, complís també la pauta de fer un cert exercici físic que ho complementés.
Volíem oferir-vos un Taller de IOGA.

De la mà d’una bona professional ja us el podem oferir i estem segures que us 
agradarà molt.

La paraula IOGA prové de la paraula “jou” que vol dir unió. L’objectiu de la seva 
pràctica és unir el cos, l’ànima i la ment. Objectiu ambiciós en els temps que vivim, 
però molt necessari, precisament, pels temps que vivim.

La seva pràctica mitjançant les asanes (postures), les pranaiames (respiracions) i 
la meditació comporten un estat de serenitat i harmonia molt valuosa per a totes 
aquelles persones que assisteixen a les sessions.

Paral·lelament, els benefi cis de la seva pràctica es tradueixen en una millora en el 
sistema autoimmune i del sistema nerviós, en una millora de la fl exibilitat, i de la 
imatge corporal, en un sentiment d’empoderament personal, en un enfortiment 
dels músculs, dels ossos i del sistema cardiovascular, sense oblidar-nos de l’alleu-
jament dels sentiments d’ansietat i de les pors, de vegades incontrolables.

Us convidem a provar-ho i a tenir una experiència d’aquesta disciplina. Us agra-
darà!
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TALLER DE MINDFULNESS I COMPASSIÓ

L’any passat vam presentar el projecte del Taller de Mindfulness i Compassió fent-
ne una exhaustiva descripció. Enguany el projecte ha passat a la categoria d’acti-
vitat consolidada. De debò que formar pat d’aquest taller és d’allò més agradable 
i enriquidor!

Què han après els alumnes al llarg d’aquests mesos al Taller de Mindfulness i 
Compassió?

Han après i/o estan aprenent el signifi cat íntim de què vol dir practicar el Mind-
fulness. Han practicat l’atenció plena i total, ni que sigui per una estona, fl uint poc 
a poc vers una manera de viure diferent. I si es diu que es fa poc a poc, és perquè 
és la manera de sedimentar noves actituds en l’imaginari de cadascun dels par-
ticipants.

Els alumes estan aprenent a deixar d’estar preocupats per coses que encara no 
han passat. Estan aprenent a viure el present.

Actualment, ja són 8 persones que formem part d’aquest aprenentatge. Ens agra-
darà ampliar aquest cercle tan benefi ciós per a les persones. Atreviu-vos a parti-
cipar!
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Memòria econòmica
any 2018



LIQUIDACIÓ PRESSUPOST-INGRESSOS 2018

Activitat pròpia

Fira de Primavera 2018 29.775,49 €

Donatius, guardioles i altres 9.232,75 €

Activitat conjunta FECEC, dia Mundial del Càncer de Mama 636,23 €

Fires d’artesania, Taller Costura 4.206,62 €   

8ª Caminada contra el Càncer            2.167,30€ 

6ª Cursa Vilatrail 3.000,00 €

Concerts Solidaris 4.739,70 €

Paneres de Nadal 2018 2.300,00 €

Col·laboració OncoSalut Cabrils 1.300,00 €

 Subtotal 57.358,09 € 

  

Subvencions concedides

Subvenció Ajuntament 1.500,00 €   

Subvenció CaixaBank 11.200,00 € 

Subvenció Dep. Afers Socials – GC - Estructura  2.522,50 €

Subvenció Diputació Barcelona  1.251,82 €

Subvenció Dep. Salut 2017  1.200,00 €

 Subtotal 17.674,32 €

                                                                                                              

TOTAL  INGRESSOS 75.032,41 €
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LIQUIDACIÓ PRESSUPOST-DESPESES 2018

Funcionament ordinari

Serveis professionals, suport oncològic i atenció públic 29.385,36 €

Assegurances consultori i Voluntaris 928,65 €

Manteniment del consultori 6.701,43 € 

Material d’ofi cina/manteniment informàtic 1.246,77 € 

Material de publicitat i de prevenció 7.425,41 €

Protecció de dades i de riscos 580,80 €

Quotes Federacions: FECEC-FVS-3r SECTOR 1.137,35 €

Serveis bancaris                                                                              535,87 €

Tributs                                                                               47,75 €                                   

Serveis terapèutics

Dos Tallers de Cuina Saludable i preventiva 1r i 2n Curs 2.310,91 €

Despeses Taller de Costura/GAM 1.579,98 €

Ajudes directes a malalts 1.425,10 €

Col·laboració Hospital Clínic Investigació Càncer de Mama 2.000,00 €                      

Activitats complementàries

Despeses Caminada i Cursa Vilatrail 2.295,75 €

Despeses Fires 2018 i altres  9.559,26 €

Conferències i exposicions 1.267,79 €

Concerts solidaris 2.579,30 €                                                                                                                                              

Total despeses corrents 71.007,48 €

INVERSIONS 

Instal·lacions local 2.901,10 €

Maquinària Festa 2018 1.046,07 €

Mobiliari Local 308,01 €

Total inversions 4.255,18 €                                                                                                                                              
TOTAL DESPESES 75.262,66 € 
Excedent 230,25 €
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INGRESSOS 2018
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43Col·labora amb l’entitat

Si vols formar part de l’equip de col·laboradors VILASSAR DE DALT CON-
TRA EL CÀNCER, et convidem a omplir aquesta butlleta:

Nom i cognoms

Data de naixement  DNI

Professió

Adreça

Població  CP

Província Tel. Tel. mòbil

Correu electrònic

Som Entitat d’Utilitat Pública. La vostra aportació com a soci/a gaudeix d’una bonifi cació a l’IRPF 
d’un 75%, els primers 150€ i d’un 30% a partir de l’esmentada xifra.

Vull formar part dels col·laboradors de l’Associació Vilassar de Dalt contra el Càn-
cer, entitat declarada d’utilitat pública, a través d’una quota periòdica amb càrrec 
al c/c o llibreta d’estalvi de l’entitat bancària

Núm. de compte: Entitat

 IBAN     

        
 

Quantitat: 10 €      20 €      30 €      50 € 

  Altra quantitat                                 € 

Periodicitat: Mensual      Trimestral      Anual 

Vull col·laborar una sola vegada amb l’aportació de:

                     €

Data:     Signatura

El Responsable del tractament VILASSAR DE DALT CONTRA EL CÀNCER, en compliment del Reglament General de Protecció de Dades 
UE-2016/679, del Parlament i Consell d’Europa, els informa que les seves dades personals seran tractades per formar part de l’equip 
de col·laboradors i que no es cediran a tercers, llevat que sigui per obligació legal, o per al tractament comptable i fi scal, mitjançant un 
contracte de prestació de serveis entre el Responsable del Tractament i l’Encarregat del tractament, i que poden exercir els seus drets: 
d’accés, rectifi cació, supressió, oposició, portabilitat i limitació a VILASSAR DE DALT CONTRA EL CÀNCER.



La tasca de Vilassar de Dalt contra el Càncer
Sempre al costat dels malalts oncològics i les seves famílies

Horaris d’atenció al públic
Consultes diverses i demanda d’hora de visita: 

De dilluns a divendres, de 10 a 12h, (presencialment)
A través de xarxes: info@vilassardedaltcontraelcancer.cat  

Telèfon 93 753 91 02

Especialitats:
Dimarts i dijous, de 10 a 14 h i de 16 a 18 h (psicooncòloga)
Dimecres, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h (medicina integrativa)

Gràcies per continuar confi ant en nosaltres!!!

El passat dia 30 de juliol Vilassar de 
Dalt Contra el Càncer va fi rmar un 
acord de col·laboració amb l’entitat 
sense ànim de lucre Oncosalut Ca-
brils.
La intenció és poder oferir un major 
suport i una major oferta de serveis 
de qualitat a les persones adherides 
a aquesta entitat, ja que són una 
entitat jove.

Oncosalut Cabrils treballa en l’àmbit de la prevenció, educació i sensibilització 
oncològica a nivell personal i familiar.
Gràcies a aquest acord de col·laboració amplien serveis a les persones de      
Cabrils. Des de Vilassar de Dalt Contra el Càncer creiem fermament que 
acords com aquest, enriqueixen la feina, els serveis i el suport que volem 
proporcionar.


