
L'Associació Polseres Candela la constituïm famílies de nens, nenes i adolescents amb
càncer.
Ens considerem una gran família on cadascú aporta el que pot pel bé comú d'una gran
causa: La recerca del càncer infantil. No estem sols en aquest gran projecte, ens
acompanyen voluntaris, socis, col·laboradors i empreses amigues convençudes 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 hi trobareu la nostra història, la
nostra visió i missió, informació sobre el càncer infantil i dels projectes que financem. 

ASSOCIACIÓ POLSERES CANDELA

EMPRESES AMIGUES

Financem projectes de recerca en càncer
infantil i juvenil. 
Participem en diferents projectes de
recerca donant veu a famílies i pacients. 
Acollim i acompanyem a les famílies
afectades mitjançant el nostre projecte. 
Difonem la importància de la recerca en
càncer infantil com a única esperança
pels nostres nens i adolescents que el
pateixen. 

Què fem?

http://www.pulserascandela.com/


D'ençà dels nostres inicis, són moltes les empreses que s'han unit a nosaltres en la lluita per derrotat
al càncer infantil. Gràcies a elles, hem aconseguit recursos per a investigar i visibilitat per a poder
continuar amb la nostra missió. 
Les possibilitats de col·laboració de la teva empresa són infinites. En aquest document trobaràs
algunes idees, però estem disposats a escoltar noves propostes de col·laboració i ajudar-vos a dur-
les a terme. Les col·laboracions són personalitzades tenint en compte les característiques i necessitat
de cada empresa. T'assegurem que serà una experiència molt gratificant per la teva empresa i per
cadascuna de les persones que hi ha al darrere dels equips que la conformen.

Com a empresa amiga pots decidir
col·laborar en un projecte de recerca
concret o finançar la missió de
l'assodiació en general. De totes les
nostres empreses amigues, incloem logo
a la nostra web i difonem la seva
col·laboració a les nostres xarxes socials. 
Informem anualment de l'evolució i estat
del projecte que financen, amb total
transparència i rigor.

COM POT LA TEVA EMPRESAP AJUDAR-NOS A
INVESTIGAR EL CÀNCER INFANTIL?

Fes una donació 

Cada empresa tria el seu nivell de
compromís en el projecte
anualmetn: 

EMPRESA AMIGA SILVER
Donacions fins a 3000€

EMPRESA AMIGA GOLD
 Donacions de 3000 a 10.000€

EMPRESA AMIGA PLATINUM
Donacions superiors a 10.000€

Contacta amb nosaltres a
donaciones@pulserascandela.org 



Com a activitat motivacional pels teus
empleats. 
Els tallers de candeles són una forta
eina per a la cohesió dels equips i el
treball en grup.

Consten d'una xerrada motivacional de
la mà d'algun dels membres de
l'associació on s'explica el projecte, la
seva missió, visió i valors, i per acabar
es realitza un taller per teixir una
candela, símbol de lluita, d'esperança i
de força per a tots els que formem part
d'aquesta gran familia. 
Actualment, a causa de la situació de
pandèmia, aquesta activitat s'està
realitzant de manera on line. Esperem
molt aviat tornar-ho a fer
presencialment.

Organitza un Taller 

 IDEES DE COL·LABORACIÓ



Pot ser una jornada de famílies, un
solidarity day, una carrera, un
esmorzar o una col·lecta..

Celebra un esdeveniment
d'empresa solidari

Col·labora amb la 
distribució de candeles

Qualsevol espai obert al públic pot
ser un punt solidari de Polseres
Candela. Comerços i negocis són
una peça imprescindible en aquesta
gran cadena de solidaritat. 

Pots destinar a l'associació les
vendes d'un determinat producte o
servei, o bé, crear un de nou per a
una campanya concreta.
Tens moltíssimes idees solidàries!
Contacta amb nosaltres, t'ajudarem a
desenvolupar-les i implicarem als
vostres treballadors perquè la
campanya sigui un  èxit. 

GRÀCIES

Marketing amb causa
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