Atzeneta, 25/04/2012

EL POBLE D’ATZENETA SOLIDARI AMB LA LLUITA CONTRA EL CÀNCER
La Junta Local d’Atzeneta recapta 1.400 € en la Col.lecta Anual contra el
Càncer.

La Junta Local d’Atzeneta va reunir en la Col.lecta anual celebrada el passat
diumenge, 22 d’abril, 1.400 €, que, sumats als 300 € de beneficis obtesos en el sorteig
de la Loteria Nacional del passat 14 d’abril, suposa un donatiu total de 1.700 € per a
l’Associació Espanyola contra el Càncer.
Les xifres de la jornada s'han obtingut gràcies a les 4 Meses Petitòries repartides per tota
la població, i a la labor de 15 col·laboradores i voluntaries que s'han mobilitzat posant
en circulació les inconfusibles vidrioles verdes.
Les aportacions obtingudes en les Col·lectes es destinen al diagnòstic precoç del
càncer de mama, a la Unitat de psico-oncologia per a oferir suport psicològic i Social
a malalts i familiars i a la Residència Infantil en què s'acull a xiquets oncològics de fins a
14 anys.
També a la investigació de la malaltia i formació del voluntariat, així com a
campanyes i programes de prevenció i informació de la malaltia com la de prevenció
contra el tabac i l'alcohol en col·legis o la campanya de prevenció solar.

Conxa Rubio, Presidenta de la Junta Local d’Atzeneta, agraïx l'actitud solidària i la
sensibilitat que tots els veïns i veïnes d’Atzeneta, han demostrat davant d’esta
col.lecta, ja que “som conscients del sobreesforç que suposa realitzar qualsevol
aportació en una situació com l'actual”. També agraïx a totes les voluntaries que
durant estos últims mesos han col·laborat desinteressadament amb l'associació.
És cert que vivim un moment econòmic complicat i difícil, però també és cert, que això
no pot servir d'excusa per a deixar de ser solidaris i seguir compromesos en una causa
que a tots ens afecta d'una manera o una altra. Esta és la raó per la qual des de la
Junta Local contra el Càncer d’Atzeneta continuarem treballant per esta causa.

