
 
 

 

II TORNEIG BENÈFIC ROSAWEEK .... #ROSAWEEK ! 

13-21 d’abril, Club Tenis Natació Sant Cugat, Sant Cugat del Vallès 

TEMA 2on TORNEIG BENÈFIC PER LA DONACIÓ DE MEDUL·LA 
ROSAWEEK  

LLOC CLUB TENIS NATACIÓ SANT CUGAT 

DATA Del 13 al 21 d’abril 

MOTIU Informar i conscienciar sobre la donació de medul.la 

ENLLAÇ 
ESDEVENIMENT 

https://campionats.ctnsc.org/tournaments/461557-ii-torneig-de-padel-
solidari-rosaweek-trofeig-bocca  

+INFO rosaweek60@gmail.com telf.  661 54 74 62   

 

Arriba la segona edició del #ROSAWEEK a Sant Cugat, amb l’objectiu de seguir conscienciant 

sobre la donació de medul·la, i intentar aclarir dubtes o inquietuds al voltant d’aquest tema. 

Volem apropar la informació sobre un acte tan solidari i alhora transcendent com aquest, de 

forma senzilla i propera, facilitant-ne l’accés i la seva comprensió... Fer entendre a la gent que 

no cal esperar a que ens toqui d’a prop per a fer-nos donants, i que amb una senzilla extracció 

de sang podem oferir un raig d’esperança per a moltes persones que a dia d’avui estant esperant 

a que els toqui una loteria, veient que, per molt que avanci la ciència, sense el gest generós de 

cadascú de nosaltres, no serveix de res... 

Organitzem una setmana de pàdel per tal de congregar un públic adult i “esportista”. En el 

torneig a celebrar del 13 al 21 d’abril, es preveuen tres nivells en tres categories -masculí, femení 

i mixte-, i per tant s’espera poder assolir un màxim 216 parelles, és a dir, 432 participants. Les 

jornades s’amenitzaran amb un petit market dins del mateix Club Tenis Natació Sant Cugat, 

activitats per a nens, sorteigs, i moltes sorpreses. Inclòs un fi de festa a la Discoteca Bocca de 

Sant Cugat, per a l’entrega de premis. 

Comptarem amb la presència del Banc de Sang i Teixits, per tal que tothom que vulgui pugui 

informar-se o fins i tot fer-se donant –que no donar- en aquell moment. Atès que el Banc de 

Sang el que vol és rebre, en aquest cas, donacions de medul.la més que aportacions 

econòmiques, el benefici que es pugui recaptar amb l’esdeveniment es destinarà, aquest any, a 

l’Associació CMM (Càncer de Mama Metastàsic), creada recentment per iniciativa d’un grup de 

pacients de càncer de mama avançat d’Espanya per tal de captar recursos i promoure la 

investigació, així com ajudar a les persones afectades (www.cancermamametastasico.com) 

En fi, l’any passat vam començar aquest projecte amb la il·lusió d’establir un model que es 

pogués repetir any rere any, fins i tot fent extensible aquesta eina a altres esports i clubs per a 

fer servir l’esport i els seus valors com a mitjà de divulgació. Aquest és l’objectiu principal del 

torneig.  

Finalment, destacar la col·laboració i suport del Club Natació Sant Cugat i del Restaurant-

Discoteca Bocca,  entenent i compartint aquest repte esportiu/solidari, facilitant les 

infraestructures i instal·lacions per poder fer realitat aquesta iniciativa. 

Moltes gràcies 

Eloi Sastre 


