
PROGRAMA D’ACTIVITATS

19 d’octubre / Dia Internacional 
contra el Càncer de Mama

1 DE CADA 8 DONES DESENVOLUPARÀ 
UN CÀNCER DE MAMA

Com em puc sumar al rosa?

· Participa de les activitats organitzades.

· Fes que se sumin els teus amics i familiars.

· Vesteix-te de rosa el dia 19 d’octubre.

· Posa llaços als llocs mes inverosímils.

· I segueix-nos a Facebook i Twitter!
 facebook.com/sumatealrosa

 #sumatealrosa

Informa-te’n al 900 100 036 o visita www.barcelona.aecc.es
I si vols fer-te soci truca al 902 886 226 o entra a www.aecc.es

 #sumatealrosa

Organitza:



EXPOSICIÓ HEROÏNES 17 al 23 d’octubre.
Una declaració de les principals emocions que es viuen en 
l’afrontament contra la malaltia en un context estoic, però 
protagonitzat des de la naturalesa humana, dones reals 
a través de les que s’adivina el missatge de l’esperança.
Entrada gratuïta.

Museu Olímpic i de l’Esport. Av. de l’Estadi, 60. Barcelona.

PUNT INFORMACIÓ. 18 d’octubre. 10.00 a 20.00 h.
Si vols tenir més informació sobre el càncer de mama i la seva 
prevenció, si ets afectada i necessites el nostre ajut, o si vols 
participar en els nostres tallers, vine! L’aecc et respondrà.

Portal de l’Àngel amb Pl. Catalunya.

SUMA’T AL ROSA. 18 d’octubre. 20.00 h.
Vine a la nostra carpa de Portal de l’Àngel i ajuda’ns a omplir 
Barcelona de llaços de color rosa. Sortida al punt d’informació.

JORNADA D’ACTUALITZACIÓ SOBRE 
EL CÀNCER DE MAMA. 19 d’octubre. 16.30 a 21.00 h.
Les teràpies complementàries, milloren la qualitat de vida? 
Vols conèixer el risc genètic de tenir càncer de mama? 
Quins són els efectes dels tractaments del càncer de mama 
sobre la fertilitat? Entrada oberta a tot el públic i gratuïta, cal 
confi rmar assistència al 932 002 099.

Torre Agbar. Av Diagonal, 211. Barcelona.
I no et perdis l’espectacle de la Torre Agbar il·luminada 
de rosa a les 21.00 h.!

CONCERT BENÈFIC 
AL HARD ROCK CAFÉ. 19 d’octubre. 22.00 h.
Dins el Pinktober, el Hard Rock Café de Barcelona oferirà 
un concert a benefi ci de l’aecc.

Hard Rock Café Barcelona. Pl. Catalunya, 21.
www.hardrock.com

CURSA DE LA DONA. 6 de novembre.
Col·labora amb l’aecc i corre per la lluita contra el càncer 
de mama!

Sortida i arribada: Pl. Espanya (Fonts de Montjuïc).
www.carreradelamujer.com

Amb el suport de: Col·laboren:


