
 

Departament de Mitjans de Comunicació 
 

Data: 13 d’octubre de 2016 
 

 

La tercera caminada solidària dóna inici a la 
programació del Dia contra el càncer de mama 

La caminada, organitzada per l’Associació de Dones per la Igualtat de 
Montornès (ADIM), tindrà lloc el diumenge 16 d’octubre. Començarà 
a les 10 h a la plaça de Pau Picasso. La recaptació es destinarà a la 
investigació sobre la malaltia que es duu a terme a l'Hospital Vall 
d'Hebron. 

Aquest diumenge es posa en marxa a Montornès la programació organitzada a 
l’entorn del Dia Mundial contra el càncer de mama que es commemora el 19 
d’octubre. 

L’Associació de Dones per la Igualtat de Montornès, ADIM, proposa per tercer 
any consecutiu una caminada solidària. La sortida serà a les 10 h des de la 
plaça de Pau Picasso. En aquesta ocasió, ADIM destinarà la recaptació a la 
investigació sobre la malaltia que es duu a terme a l'Hospital Vall d'Hebron. 
S'han fet samarretes solidàries que es poden adquirir per 6€ a la botiga IKE 
Frutos secos (C. Major, 16). El recorregut tindrà una hora de durada, 
aproximadament, i acabarà novament a la plaça de Pau Picasso. A continuació 
hi haurà una master class de Zumba, dirigida per personal del Complex 
Esportiu Municipal Les Vernedes. 

Informació i sensibilització 

El dilluns 17, la Sala d’Actes de l’Ajuntament acollirà la taula rodona “Toca’t 
perquè no et toqui”. Tindrà lloc a les 18 h i anirà a càrrec de la llevadora del 
CAP de Montornès, Marta Román. La sessió també comptarà amb el testimoni 
de persones que explicaran com afrontar aquesta malaltia. 

D’altra banda, el Club de lectura fàcil de la Biblioteca versarà aquest mes sobre 
el llibre “El temps de les cireres” de Montserrat Roig. Enguany fa 25 anys de la 
mort de l’escriptora a causa d’un càncer de mama. 

La programació també inclou un taller gratuït de Reiki obert a la població en 
general que tindrà lloc els divendres 28 d’octubre i 4 de novembre al Casal de 
Cultura. Per participar-hi, cal inscriure’s prèviament al telèfon de l’Ajuntament 
93 572 11 70. 

El programa d’activitats contra el càncer està organitzat per les Regidories de 
Polítiques d'Igualtat i de Promoció de la Salut, amb la col·laboració de 
l’Associació de Dones per a la Igualtat de Montornès (ADIM), la Diputació de 
Barcelona i l'Institut Català de les Dones. 
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