La Regidora d'Igualtat i Presidenta del Càncer, M. José Malonda, ha assistit a la
presentació del III Circuit del RunCàncer 2017.

L'acte tingué lloc a València, i assitiren més de 150 persones entre representants
de les Juntes Locals, investigadors, i representats institucionals i de l'àmbit
esportiu.
El circuit de 2016 aconseguí 146.865 euros gràcies als dorsals participants de les
11 carreres i les 21 marxes. Diners destinats a finançar els treballs d'investigació
de 5 joves valencians per al tractament de tumors de pulmó, còlon i mama.
El RunCàncer serà el circuit de carreres i marxes més gran d'Europa ja que este
any s'arribarà a una participació de 61 municipis, entre els quals estarà Favara.
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Des de les regidories d'Esport i d'Igualtat, amb la implicació i l'ajuda del Club dels
Senglars, organitzaran la I Marxa Solidària contra el Càncer a Favara el 14 de
maig.

Regidoria d'Igualtat
AJUNTAMENT DE FAVARA

La Concejala de Igualdad, M. José Malonda, ha asistido a la presentación del III Circuito
del RunCáncer 2017.
El acto tuvo lugar en Valencia, y asistieron más de 150 personas entre representantes de
les Juntas Locales, investigadores, y representantes institucionales y del ámbito
deportivo.
El circuito de 2016 consiguió 146.865 euros gracias a los dorsales participantes de las 11
carreras y las 21 marchas. Dinero destinado a financiar los trabajos de investigación de 5
jóvenes valencianos para el tratamiento de tumores de pulmón, cólon i mama.
El RunCáncer será el circuito de carreras y marchas más grande de Europa ya que este
año se llegará a una participación de 61 municipios, entre los cuales estará Favara.
Desde las concejalías de Deporte y de Igualdad, con la implicación y la ayuda del Club
dels Senglars, organizarán la I Marxa Solidària contra el Càncer en Favara el 14 de
mayo.
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