
L'Associació Polseres Candela la formem famílies de nens, nenes i adolescents amb càncer.
Ens considerem una gran família on cadascun aporta el que pot pel bé d'una gran causa: La
recerca del càncer infantil. 
En aquest gran projecte no estem sols, ens acompanyen voluntaris, socis, col·laboradors i
empreses amigues convençuts que la recerca és imprescindible per a la millora en el
diagnòstic, tractament i l'única via d'esperança per a la millora en la supervivència dels
nostres valents.
Us convidem a visitar amb calma la nostra web, en ella trobareu la nostra història, la nostra
visió i missió, informació sobre el càncer infantil i els projectes de recerca que financem.

ASSOCIACIÓ POLSERES CANDELA

TALLER POLSERES CANDELA

Financem projectes de recerca de càncer
infantil i juvenil.
Participem en diferents projectes de
recerca donant veu a famílies i pacients.
Acollim i acompanyem a les famílies
afectades a través del nostre projecte.
Difonem sobre la importància de la
recerca en càncer infantil, com a única
esperança per als nostres nens i
adolescents que ho pateixen.

QUÈ FEM?



Des del principi de la nostra història els tallers han estat una manera de conscienciar sobre la
necessitat d'investigar el càncer infantil i una via per a captar fons oferint a canvi una activitat lúdica,
apta per a tots i que té un gran acolliment. 
En aquests moments donem pas a la nostra versió en línia, que manté tota l'essència del projecte i
compleix les mesures de prevenció que requereix l'actualitat.
La nostra missió és finançar recerca per al càncer infantil i ara més que mai, necessitem la vostra
ajuda. Entre tots podrem continuar avançant.
Vosaltres coneixeu millor la vostra comunitat i per tant esperem la vostra opinió sobre la millor
manera de col·laborar.
Esperar que passi aquesta pandèmia per a continuar investigant el càncer infantil, no és una opció.

Tenim molta experiència en tallers per a
diferents col·lectius, residències de la
tercera edat, casals i associacions veïnals,
càmpings, hotels i altres comunitats com a
clubs, penyes o agrupacions socials etc..
De tots ells hem rebut opinions positives,
molta empatia amb el projecte, àmplia
participació i entusiasme.

COM PARTICIPAR EN EL PROJECTE SOLIDARI
POLSERES CANDELA, EN TEMPS DE

PANDÈMIA

Des de qualsevol lloc els
participants poden presenciar una
xerrada en línia sobre el nostre
projecte, la seva història i objectius i
a continuació un taller perquè ells
mateixos elaborin la seva pròpia
candela.
Un taller de polseres candela es pot
incloure en alguna jornada especial
o formar part de les activitats
habituals que ofereixen en la seva
agenda.

Contacta amb nosaltres
eventos@pulserascandela.org 



L'organitzador demana una donació
de 3€ a cada participant en el taller
o cerca una altra manera
d'aconseguir donacions, a més de la
difusió social del projecte, aquest
és el principal objectiu dels tallers.
Podem fer els tallers en directe per
als participants o bé formar a un
equip que posteriorment impartirà
els tallers.

Disposem de material audiovisual
com a suport per a explicar la causa i
com a guia per als tallers.
el fil per a fer candeles el lliurem ja
tallat i en bosses individuals com a
prevenció sanitària, l'organitzador es
fa responsable d'aportar tisores,
encenedors i cinta adhesiva i que no
es comparteixi el material entre els
participants.

LA NOSTRA PROPUESTA

Junts trobarem la millor opció, 
la unió fa la força



Pots ser una jornada de famílies, un
solidarity day, un esdeveniment
esportiu, un espectacle, un desdejuni
o una col·lecta. Qualsevol acció pot
ser solidària amb la recerca del
càncer infantil

Celebra un esdeveniment
solidari

Col·labora amb la
distribució de
candeles

Qualsevol espai obert al públic pot
ser un punt solidari de Polseres
Candela i ajudar-nos al fet que les
candeles arribin a més persones.
Una peça imprescindible en
aquesta gran cadena de solidaritat. 

GRÀCIES

ALTRES IDEES DE COL·LABORACIÓ

https://www.pulserascandela.org/paginas/Organitza+un+esdeveniment+solidari
https://www.pulserascandela.org/paginas/Distribueix+Candeles

