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* No inclou despeses per compra de loteries

A espanya, 1,5 milions de persones pateixen càn-
cer, per sort són moltes més les que col•laborem 
per ajudar-les. Darrere de cada persona amb càn-
cer hi ha familiars, personal sanitari, treballadors 
socials, psicòlegs, voluntaris, socis i milers de 
persones anònimes com tu que sumen esforços 
contra la malaltia.

60 anys compromesos 
amb la lluita contra el càncer

A l’Associació espanyola contra el Càncer, aecc, 
cada dia ens posem al servei de les persones, els 
oferim els nostres serveis de manera gratuïta, per 
donar el suport i l’ajuda que necessiten els malalts 
i les seves famílies. Per informar i conscienciar  la 
població sobre la prevenció i detecció precoç de la 
malaltia, i per promoure una investigació oncolò-
gica excel•lent.

Gràcies al compromís de tota la societat, en la 
lluita contra la malaltia, ja s’han aconseguit grans 
reptes, però encara queda molt per fer. et neces-
sitem per seguir avançant en àmbits com la pre-
venció, la detecció precoç, el tractament i l’atenció 
multidisciplinària i la investigació; per això, et con-
videm a formar part d’un gran equip que compta 
amb la qualitat humana de més de 15.000 volun-

taris formats i capacitats, la professionalitat de 
més de 700 treballadors i la solidaritat de prop de 
150.000 socis. 

Uneix-t’hi, fes-te’n soci a través del nostre web: 
www.aecc.es, del’adreça electrònica: socios@aecc.
es o del telèfon: 902 886 226. Si ho prefereixes, 
pots posar-te en contacte amb la seu de l’aecc a 
la teva província, som a tot el territori nacional a 
través de les nostres 52 juntes provincials i més de 
2.000 juntes locals. 

Despeses per Programes any 2011  
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