FAVARA, EN MARXA CONTRA EL CÀNCER RECAPTA 1500 EUROS
PER A LA INVESTIGACIÓ DEL CÀNCER DE MAMA.

La Presidenta del càncer de Favara, M. José Malonda Pérez ha ingressat 1500
euros a la Federació Valenciana de l'Associació contra el càncer.
L'associació Favara en Marxa, en motiu del dia del càncer de mama, organitzà el
dissabte 21 d'octubre un sopar benèfic i a continuació una discomòbil amb la
finalitat de recollir fons per a la investigació.
El sopar amb 103 persones, la
donació de mols veïns i els guanys
de la barra del xiringuito 2017
sumaren un total de 1500 euros.
Una vegada més el poble de Favara
ha sigut solidari amb una malaltia que
ja sofrix massa gent i la Presidenta,
en nom de tota la Junta de
l'associació Favara en Marxa, vol agrair públicament esta resposta de generositat
i implicació.
I particularment també vol donar les gràcies a Pizza d'Or, Publitot, Transports
Catalí, Seagraf, Òptica Piris, perruqueria Aroa, Teletaxi València, bar de la Casa
de la Cultura, però, sobretot, a Pepa, Teresa Inés i Noe per la seua
desinteressada col·laboració, la seua valentia i el seu missatge de coratge i
solidaritat: la seua lluita és la de tots i totes.
M. José Malonda
Presidenta de l'associació Favara en Marxa contra el Càncer
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FAVARA, EN MARXA CONTRA EL CÀNCER RECAUDA 1500 EUROS PARA LA
INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER DE MAMA.

La Presidenta del cáncer de Favara, M. José Malonda Pérez, ha ingresado 1500 euros a la
Federación Valenciana de la Asociación contra el cáncer.
La asociación Favara en marxa, con motivo del día del cáncer de mama, organizó el sábado 21
de octubre una cena benéfica y a continuación una discomòvil con la finalidad de recoger fondos
para la investigación.
La cena con 103 personas, la donación de muchos vecinos y las ganancias de la barra del
“xiringuito 2017” sumaron un total de 1500 euros.
Una vez más el pueblo de Favara ha sido solidario con una enfermedad que ya sufre mucha gente
y la Presidenta, en nombre de toda la Junta de la asociación Favara en Marxa, quiere agradecer
públicamente esta respuesta de generosidad e implicación.
Y particularmente también quiere dar las gracias a Pizza d'Or, Publitot, Transports Catalí, Seagraf,
Òptica Piris, peluquería Aroa, Teletaxi València, bar de la Casa de la Cultura, pero, sobre todo, a
Pepa, Teresa Inés y Noe por su desinteresada colaboración, su valentía y su mensaje de coraje y
solidaridad: su lucha es la de todos y todas.
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