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I Cursa de la dona a Pallaresos 

 
1. L’Ajuntament de Pallaresos va organitzar la primera cursa de la dona, el 14 de 

novembre, per recaptar fons per la Lluita contra el càncer. 

2. A la cursa es podia escollir entre realitzar el tram de 4 km o el de 7 km, també es 
podia realitzar caminant, corrent, en patinet (prohibit elèctric) o en cadira de 
rodes. 

3. L’Ajuntament recollia donatius a partir de 5€ i per cada inscripció en repartia una 
samarreta de regal. 

4. L’import recaptat s’ha dividit entre dos Associacions que lluiten contra el càncer, 
rebent L’associació contra el càncer a Tarragona l’import de 1.486,50€ que el va 
vindre a recollir la senyora Isabel Vidal (gerent de l’Associació). 

 

 

Dimecres, 20 d’octubre de 2021 

Amb l’objectiu principal de recaptar fons per la lluita contra el càncer, l’Ajuntament de 
Pallaresos va organitzar la primera cursa de la dona, el 14 de novembre. 

A la cursa es podia escollir entre realitzar el tram de 4 km o el de 7 km, també es 
podia realitzar caminant, corrent, en patinet (prohibit elèctric) o en cadira de rodes. 

L’Ajuntament recollia donatius a partir de 5€ i per cada inscripció en repartia una 
samarreta de regal. Hi van haver més de 570 inscrits a la cursa. 

L’import recaptat s’ha dividit entre dues Associacions que lluiten contra el càncer.  

La regidora de personal, igualtat, i turisme, la senyora Araceli Molina Camacho, fa 
l’entrega del xec per import de 1.486,50€ a l’associació contra el càncer a Tarragona. 
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L’Associació contra el Càncer, 67 anys d’experiència en la lluita contra el 
càncer 

 

L’Associació contra el Càncer és l’entitat de referència en la lluita contra el càncer des de fa 67 
anys. Dedica els seus esforços a mostrar la realitat del càncer a Espanya, detectar àrees de 
millora i posar en marxa un procés de transformació social que permeti corregir-les per obtenir 
un abordatge del càncer integral i multidisciplinari. En el seu ADN està estar al costat de les 
persones pel que el seu treball també s’orienta a ajudar-les a prevenir el càncer; estar amb 
elles i les seves famílies durant tot el procés de la malaltia si li ho diagnostiquen; i millorar el 
seu futur amb l’impuls a la recerca oncològica. En aquest sentit, a través de la seva Fundació 
Científica, l’Associació contra el Càncer aglutina la demanda social de recerca contra el càncer, 
finançant per concurs públic programes de recerca científica oncològica de qualitat. Avui dia, 
és l’entitat social i privada que més fons destina a investigar el càncer: 70M€ en 380 projectes 
de recerca. 

L’Associació contra el Càncer integra a pacients, familiars, persones voluntàries i professionals 
que treballen units per a prevenir, sensibilitzar, acompanyar a les persones afectades i finançar 
projectes de recerca oncològica que permetran un millor diagnòstic i tractament del càncer. 
Estructurada en 52 Seus Provincials, i present en més de 2.000 localitats espanyoles, compta 
amb més de 23.000 persones voluntàries, més de 388.000 socis i quasi 1.000 professionals. 

Durant el 2018, l’Associació contra el Càncer ha atès a 490.981 persones afectades per la 
malaltia. 

 

 

Per a més informació 
 
Judith Graciano Yepes 
607 944 421 
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