
 
 

 

Les curses de Sant Silvestre es solidaritzen amb 
la campanya ‘Nassos contra el càncer’ 

 1 euro de les inscripcions a la cursa anirà a benefici de la 

FECEC   

 L’entitat emplaça la població a contribuir en la iniciativa i 

seguir avançant en el foment d’un estil de vida saludable per 

prevenir el càncer 

Recaptar fons per dedicar-los a la lluita contra el càncer i promocionar estils de vida 

saludables. Aquest és l’objectiu de la campanya de recaptació ‘Nassos contra el 

càncer’ impulsada per la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC). 

Una iniciativa que aprofita les ja consolidades curses de Sant Silvestre que cada any 

s’organitzen els dies 31 de desembre a Sant Cugat, Lleida i Girona coincidint amb 

l’acomiadament de l’any.   

Aquests tres esdeveniments, a banda de ser esportius, es converteixen en una causa 

solidària a benefici de la FECEC, junts contra el càncer.  

Per una banda, a la Cursa de Sant Silvestre a Sant Cugat del Vallès, que arriba ja a 

la 17ena edició després del l’èxit de l’any passat, la FECEC, junts contra el càncer, 

estarà present en un estand de la Fira del Corredor, els dies 30 i31 de desembre 

al pavelló d’esports de Sant Cugat, venent xapes i fent difusió del codi europeu contra 

el càncer per prevenir la malaltia. La recaptació de les quals anirà a benefici de l’entitat. 

Per una altra banda, la 11ena edició de la Cursa de Sant Silvestre a Girona i la 22ena 

edició de la Sant Silvestre de Lleida també tindran un marcat perfil solidari, ja que un 

euro de cada inscripció es destinarà a la campanya "Nassos contra el càncer" per 

continuar lluitant contra aquesta malaltia i promoure estils de vida saludables. Les 

persones que s’inscriguin a la cursa rebran una xapa de la campanya i des de 

l’organització s’emplaça a que tots els corredors i corredores que la portin durant 

l’esdeveniment.  

Aquestes tres curses s’han unit a la campanya amb l’objectiu de continuar organitzant 

un esdeveniment esportiu per fer salut i, alhora, participar en una causa solidària.  

És per això que la FECEC, junts contra el càncer, convida tant als participants com al 

públic a adquirir la xapa o a fer un donatiu a través d’aquest enllaç: 

http://www.juntscontraelcancer.cat/col%C2%B7labora/fes-un-donatiu/. D’aquesta 

manera es pot contribuir a la cursa amb dues finalitats: esportiva i solidària.  

http://www.juntscontraelcancer.cat/col%C2%B7labora/fes-un-donatiu/


 
 
 

La Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) 

 

La FECEC és una entitat de segon nivell que agrupa 14 organitzacions que treballen 

per a millorar la qualitat de vida dels pacients oncològics i les seves famílies. Es va 

constituir el 2001 i va néixer amb la vocació d'integrar els esforços en la lluita contra les 

malalties oncològiques a Catalunya. L’entitat és cens d'informació i dóna servei a 

les entitats federades, a la vegada que fomenta el voluntariat en l\'àmbit oncològic i 

desenvolupa programes en les àrees de divulgació i prevenció i desenvolupament 

psicosocial.  

 

Formen part d'aquesta entitat les següents organitzacions a Catalunya: AFANOC, 

Associació Catalana d’Ostomitzats de Catalunya, Associació Fènix Solsonès, Fundació 

Josep Carreras, Fundació Enriqueta Villavecchia, Fundació Roses contra el càncer, 

Fundació Oncolliga Girona, Grup Àgata, OncoCardedeu Baix Montseny, Oncolliga 

Lleida, Oncolliga de Barcelona, OncoVallès, Lliga contra el càncer de Tarragona , 

Vilassar de Dalt contra el càncer i Osona contra el càncer.  

 

 

 

 

 


