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4570 GRÀCIES 
FAVARA, EN MARXA CONTRA EL CÀNCER RECAPTA 4570 EUROS 

 
M. José Malonda, ha donat compte econòmic a la Federació Valenciana contra el 
càncer de la qual és delegada com a Presidenta de l’Associació Favara en marxa. 

Un total de 4570 euros ha ingressat la Presidenta a l'associació AECC els qual 
s'han obtingut amb les taules solidàries, el sopar benèfic, els calendaris 2017 i la 
marxa runcàncer. 

La regidora d'Igualtat no ha deixat escapar cap ocasió ni esdeveniment realitzat a 
Favara per demanar la col·laboració de tots els favarers en una malaltia que està 
afectant de forma inhumana a molts amics, coneguts i familiars. La resposta del 
veïnat ha sigut contundent i molt positiva. 

 

És per això que, M. José Malonda, en nom de la Corporació municipal, agraïx al 
poble la generositat i la implicació del veïns i les veïnes de Favara. 

 

M. José Malonda 
Presidenta de l'Associació Favara en marxa contra el Càncer 
REGIDORIA D’IGUALTAT 
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4570 GRÀCIES 
FAVARA, EN MARXA CONTRA EL CÀNCER RECAUDA 4570 EUROS 

 
M. José Malonda, ha rendido cuentas a la Federación Valenciana contra el cáncer de la cual es 
delegada como Presidenta de la asociación Favara en marxa. 

Un total de 4570 euros ha ingresado la Presidenta a la asociación AECC los cuales se han 
obtenido con las mesas solidarias, la cena benéfica, los calendarios de 2017 y la marcha solidaria 
runcàncer. 

La concejala de Igualdad no ha dejado escapar  ocasión ni acontecimientos realizados en Favara 
para pedir la colaboración de todos los favareros en una enfermedad que está afectando de forma  
inhumana a muchos amigos, conocidos y familiares. La respuesta ha sido contundente y muy 
positiva. 

Es por eso que, M. José Malonda, en nombre de la Corporación municipal, agradece la 
generosidad y la implicación de los vecinos y las vecinas de Favara. 

M. José Malonda 
Presidenta de l'Associació Favara en marxa contra el Càncer 
CONCEJALÍA DE IGUALDAD 
 
 

 

 


