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COMUNICAT

Vall Banc homenatja les dones que han patit
càncer de mama amb l’escultura ʹInvenciblesʹ



V

La campanya anual serveix per conscienciar la ciutadania de la lluita contra el càncer de
mama que porta a terme Assandca a Andorra i animar a col·laborar-hi.

all Banc ha participat en l’acte central de la Setmana contra el Càncer de Mama celebrat avui

divendres: un homenatge dedicat a totes aquelles persones que han patit la malaltia amb la presentació
de l’escultura Invencibles, de l’artista andorrana Emma Regada. L’acte ha tingut lloc a l’oficina del banc
de la plaça Rebés d’Andorra la Vella. L’escultura representa la bellesa i la força de la dona, que sempre
segueix endavant com l’engranatge que substitueix el seu pit de color rosa, emblema de la jornada. Tal
com es va fer l’any passat, avui Vall Banc ha tornat a il·luminar de color de rosa la façana de la seva seu
principal de l’avinguda Carlemany. L’homenatge i la il·luminació han estat els actes centrals de la Setmana
contra el Càncer de Mama, que clourà el proper dia 28 d’octubre
Poc abans, a la mateixa plaça Rebés, s’ha organitzat el taller Fes el teu llaç, adreçat a nens i adolescents i
en el qual s’han elaborat imants sobre pedres amb el llaç rosa, símbol de la lluita contra el càncer de
mama.
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Ahir dijous a la tarda, com a inici de la campanya, la metgessa de família i musicoterapeuta Maria Rosa
Gutiérrez Grau va oferir una conferència sota el títol ‘Medicina i música’, en la qual va explicar els beneficis
de la música en l’àmbit de la salut i, especialment, en el sector de l’oncologia. Després de la conferència
es va fer un concert de jazz a càrrec de Pedro Cornago Trio.

Per segon any consecutiu, el patrocini de Vall Banc s’emmarca en l’especial interès del banc a fomentar
el coneixement de les activitats que porta a terme Assandca en la lluita contra el càncer i en projectes que
contribueixin a millorar el nivell de vida dels ciutadans afectats per aquesta malaltia a Andorra. Cal
recordar que la recollida de fons en benefici d’Assandca finalitzarà el proper dia 28 d’octubre amb la
caminada popular que s’ha organitzat. Fins aquell mateix dia les aportacions es podran continuar fent als
establiments que hi col·laboren en diverses activitats, com la perfumeria Júlia, la botiga MO, la farmàcia
Galeno, l’Urban Gym i la farmàcia Torrent.

