oncocardedeu@gmail.com

Ens pots trobar a:
Av. Àngel Guimerà 144

Mas Bagà 24
08440 Cardedeu

08450 Llinars del Vallés
93 846 11 08 /

938413842
660 454 854

Ajuntament de Cardedeu

Ajuntament de Llinars del vallès

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor
Arteterapia Norma
Av. Àngel Guimerà, 144
08440 Cardedeu | Barcelona
Tels. 938 461 108 / 660 454 854
oncocardedeu@gmail.com

Col·laboradors:

Carla Nutrició

Di&CO Disseny & Comunicació

Fecec

Fisio terapias

Fysis

Obra Social “La Caixa”

La caixa dels estímuls

Marga González, Terapeuta Holística

Si voste vol accedir a rectificar, cancelar o oposar-se a rebre informació pot fer-ho mitjançan un correu electronic a oncocardedeu@gmail.com
Segons el compliment de les obligacions existents com a conseqüència de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades seran tractades amb tota confidencialitat.

NUM. DE COMPTE: IBAN 								SIGNATURA

30 €
60 €
100 €
Mensual
Trimestral
Anual
Altra quantitat 		
DATA
															

Demana l’alta com a soci/col·laborador d’Onco Cardedeu GAM, i pel present document es compromet, segons les caselles marcades, a
satisfer les quotes que li corresponguin com a membre de l’associació, amb càrrec al seu compte corrent o llibreta.

TEL. FIXE			TEL. MÒVIL					DATA NAIXEMENT

CP				POBLACIÓ					PROV.

ADREÇA								E-mail:

SR./SRA.									D.N.I.

FES-TE’N SOCI !!

www.oncocardedeu.cat

Som una entitat privada
sense ànim de lucre d’ajuda
a les persones amb vivències
derivades de l’oncologia i
altres malalties cròniques.
El beneficiari és la mateixa
persona afectada, els
familiars i totes les persones
del seu entorn.
Els nostres objectius:

Serveis que oferim
• Suport i acompanyament de la persona

Com puc col·laborar 			
amb l’entitat:

afectada des de l’inici de la detecció de la
malaltia

Per tal de poder continuar oferint els nostres

• Psicologia

serveis de forma gratuïta a les persones

• Fisioteràpia (limfoedema)

afectades de càncer i als seus familiars

• Nutrició

necessitem la vostra col·laboració:

• Reiki
• Flors de Bach

Fes-te soci, el teu suport és important per a

• Reflexologia podal

engegar nous projectes i per a continuar ajudant .

tallers terapeutics

Les empreses podeu col·laborar cedint productes

• Arteterapia

o serveis que beneficiïn, directament, als malalts

• Donar suport psicològic, social i moral

• Escriptura creativa

i als seus familiars; aportant una donació

• Conscienciar i sensibilitzar sobre la malaltia

• Musicoterapia

econòmica que contribueixi a mantenir els

• Despertar l’esperit solidari mitjançant el

• Teràpia emocional

programes.(declaració d’utilitat pública).

voluntariat

Xerrrades mensuals de caire sanitari obertes

Pots fer-te voluntari i ajudar-nos en la

a tothom.

conscienciació i sensibilització de la malaltia .

FES-TE’N SOCI !!

Av. Àngel Guimerà, 144
08440 Cardedeu | Barcelona
Tels. 938 461 108 / 660 454 854
oncocardedeu@gmail.com

SR./SRA.									D.N.I.
ADREÇA								E-mail:
CP				POBLACIÓ					PROV.
TEL. FIXE			TEL. MÒVIL					DATA NAIXEMENT
Demana l’alta com a soci/col·laborador d’Onco Cardedeu GAM, i pel present document es compromet, segons les caselles marcades, a
satisfer les quotes que li corresponguin com a membre de l’associació, amb càrrec al seu compte corrent o llibreta.
30 €
60 €
100 €
Mensual
Trimestral
Anual
Altra quantitat 		
DATA
															
NUM. DE COMPTE: IBAN 								SIGNATURA
Si voste vol accedir a rectificar, cancelar o oposar-se a rebre informació pot fer-ho mitjançan un correu electronic a oncocardedeu@gmail.com
Segons el compliment de les obligacions existents com a conseqüència de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades seran tractades amb tota confidencialitat.

