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La Selva

Més de 6.300 euros i 215 dones
al sopar contra el càncer a Lloret
 Els diners aniran al programa «Molt per Viure» en suport a les afectades de tumors de mama
DIARI DE GIRONA

LLORET DE MAR | DdG

L’hotel Guitart Monterrey de
Lloret de Mar va acollir dimecres
al vespre el setè Sopar de les Dones Solidàries a favor de l’Associació Espanyola Contra el Càncer
(AECC)-Catalunya Contra el Càncer, centrat aquest any en el projecte «Molt per Viure», un programa que dóna suport a totes les dones diagnosticades de càncer de
mama. L’acte va reunir 215 dones
que van voler col·laborar amb la
causa, a través de les quals es va recaptar un total de 6.336 euros al
llarg de la vespreda per ajudar a les
afectades del càncer de mama.
D’entre les assistents, en va destacar la presencia de la presentadora de l’acte, la model i actriu catalana Elsa Anka, així com la cantant gallega de pop-rock, Luz Casal, la presidenta de l’AECC-Catalunya Contra el Càncer a Girona,
Pilar Cort, la presidenta de l’AECCCatalunya Contra el Càncer a Lloret, Cristina Pané, la regidora de
l’Area de Serveis a la Persona, Ido-

CALDES DE MALAVELLA

Salvador Balliu repetirà
com a alcaldable de CiU
CALDES DE MALAVELLA | DdG

La federació de CiU a Caldes de
Malavella presentarà avui el seu
candidat a l’alcaldia per a les pròximes eleccions municipals de
2015. Serà l’actual batlle i president
del Consell Comarcal de la Selva,
Salvador Balliu qui optarà a la reelecció. L’acte de presentació serà
avui a les vuit del vespre al Casino,
ubicat al carrer Jacint Verdaguer
del mateix municipi. En l’acte de
presentació hi intervindrà, a més,
el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Santi Vila.
RIUDELLOTS DE LA SELVA

Acaba la temporada
del mercat ecològic
RIUDELLOTS DE LA SELVA | DdG

La cantant gallega Luz Casal pujant a l’escenari durant el VII Sopar de Dones Solidàries, dimecres a Lloret.

ia Saracibar, o la presidenta de
Guitart Hotels, Cristina Cabañas.
El sopar reuneix cada any més
de 200 dones i va comptar amb la

col·laboració de 22 empreses amb
sortejos solidaris, i una actuació de
màgia de Joana Andreu. Des del
1987 es fa el programa «Molt per

Viure», que vol millorar la qualitat
de vida de les diagnosticades amb
una atenció psicològica individual, oci i voluntariat testimonial.

Riudellots de la Selva tanca
demà la temporada del mercat
ecològic de la Selva amb activitats
per a tota la família, entre les quals
les «biciliquadores», on tothom
qui ho vulgui es podrà fer un suc
amb fruita ecològica pedalant
amb una bicicleta. Durant tot el
matí es podran adquirir productes
ecològics i de proximitat com verdura, fruita, llegum, pasta, pa, ous,
i carbó a banda de poder fer tastets
i degustacions, entre d’altres.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1742037
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Luz Casal participa en la cena solidaria de la AECC en
Lloret de Mar
Título: Europa Espanya Espanyol
La cantante Luz Casal participa esta noche en la denominada Cena de Mujeres que anualmente se celebra en
el Hotel Guitart de Lloret de Mar para recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC).
La artista, que ha superado esta enfermedad, aceptó la invitación de la asociación local de la AECC en esta
localidad gerundense a raíz de su estancia allí con motivo de su actuación en el festival de Cap Roig.
El Hotel Guitart de Lloret de Mar es el establecimiento que aloja a los protagonistas de los diferentes
espectáculos que tienen lugar en esa cita musical de la Costa Brava.
Allí, Luz Casal fue invitada a la cena de esta noche y accedió a participar en este acto de carácter solidario,
que llega después de que el Festival de Cap Roig donase a la AECC hace unos días 17.500 euros de la gala
en favor de esta asociación que el pasado verano corrió a cargo de la soprano Barbara Hendricks.
Noticias relacionadas

http://www.lavanguardia.com/vida/20141210/54421292760/luz-casal-participa-en-el-sopar-solidari-de-l-aecc-a-lloret-de-mar.html
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Luz Casal participa en el sopar solidari de l'AECC a
Lloret de Mar
Título: Europa Espanya Català
TEMAS RELACIONADOS
Música Costa Brava NOTICIAS RELACIONADAS
Luz Casal participa en la cena solidaria de la AECC en Lloret de Mar Els detinguts per doble homicidi tenien
llogada una casa a Bordils Identifiquen patrons epigenètics del càncer de mama que prediuen evolució La
OFGC ofrecerá 2 conciertos de Navidad a favor enfermos esclerosis múltiple Una estatua homenajea a Tom
Jobim en la playa carioca de Ipanema Lloret de Mar (Selva), 10 des. (EFE).- La cantant Luz Casal participa
aquesta nit en l'anomenat Sopar de Dones que anualment se celebra a l'Hotel Guitart de Lloret de Mar per
recaptar fons per a l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC).
L'artista, que ha superat aquesta malaltia, va acceptar la invitació de l'associació local de l'AECC en aquesta
localitat gironina arran de la seva estada allà amb motiu de la seva actuació en el festival de Cap Roig.
L'Hotel Guitart de Lloret de Mar és l'establiment que allotja als protagonistes dels diferents espectacles que
tenen lloc en aquesta cita musical de la Costa Brava.
Allà, Luz Casal va ser convidada al sopar d'aquesta nit i va accedir a participar en aquest acte de caràcter
solidari, que arriba després que el Festival de Cap Roig donés a l'AECC fa uns dies 17.500 euros de la gala a
favor d'aquesta associació que l'estiu passat va anar a càrrec de la soprano Barbara Hendricks.

http://www.diaridegirona.cat/selva/2014/12/12/mes-6300-euros-215-dones/701319.html
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Més de 6.300 euros i 215 dones al sopar contra el càncer
a Lloret
Título: Europa Espanya Català
Autor: Lloret De Mar
LLORET DE MAR | DDG
L'hotel Guitart Monterrey de Lloret de Mar va acollir dimecres al vespre el setè Sopar de les Dones
Solidàries a favor de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC)-Catalunya Contra el Càncer, centrat
aquest any en el projecte "Molt per Viure", un programa que dóna suport a totes les dones diagnosticades de
càncer de mama. L'acte va reunir 215 dones que van voler col·laborar amb la causa, a través de les quals es
va recaptar un total de 6.336 euros al llarg de la vespreda per ajudar a les afectades del càncer de mama.
D'entre les assistents, en va destacar la prese?ncia de la presentadora de l'acte, la model i actriu catalana Elsa
Anka, així com la cantant gallega de pop-rock, Luz Casal, la presidenta de l'AECC-Catalunya Contra el
Càncer a Girona, Pilar Cort, la presidenta de l'AECC-Catalunya Contra el Càncer a Lloret, Cristina Pané, la
regidora de l'A?rea de Serveis a la Persona, Idoia Saracibar, o la presidenta de Guitart Hotels, Cristina
Cabañas.
El sopar reuneix cada any més de 200 dones i va comptar amb la col·laboració de 22 empreses amb sortejos
solidaris, i una actuació de màgia de Joana Andreu. Des del 1987 es fa el programa "Molt per Viure", que vol
millorar la qualitat de vida de les diagnosticades amb una atenció psicològica individual, oci i voluntariat
testimonial.
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