
Tarifes de les perruques:

Perruques noves
Melena curta des de 70€
Mitja melena des de 80€

Perruques amb prèstec
Melena curta dipòsit des de 40€
Mitja melena dipòsit des de 50€

L’objectiu del programa “Guapes i Valentes” és que tothom tinguin dret a agradar-se. 
Per donar continuïtat a aquest programa a tots els usuaris que retornin la perruca en bon estat se’ls abonarà el 20% 
de l’import. 
Al mateix temps, la nostra entitat es fa receptora de qui de manera solidària vulgui aportar la seva perruca. 

Nom i Cognoms DNI

Adreça Població Codi Postal

Província Telèfon Email

Tria la teva quota:

20€ 50€ 100€ ...€

Tria la teva forma de pagament: 

Anual Aportació única

Data de la sol·licitud

A càrrec del compte corrent o llibreta

Entitat O�cina DC Número

Signatura

Apadrina el programa “Guapes i Valentes”

El programa “Guapes i Valentes” té com a objectiu crear una xarxa de banc de perruques solidàries arreu del 
territori gironí. Volem que les persones que pateixen la caiguda del cabell derivada dels tractaments oncològics 
puguin optar per aquesta solució amb un cost assequible i que, alhora, se sentin acompanyades en tot el procés. 
Per això, oferim un servei d’assessorament i d’atenció personalitzada perquè puguin afrontar millor la recuperació, 
disminuint l’impacte emocional associat al deteriorament de la imatge personal generat pels tractaments oncolò-
gics, tot millorant l’autoestima i la qualitat de vida de les persones. 

Informació del servei:
A la primera consulta, la pacient rebrà l’acolliment de l’assessora estètica i la psicooncòloga de l’entitat. 

Hores convingudes dimarts i divendres de 10h a 13h.
T 972 224 963 (responsable Núria Agudo) o psicooncologia@oncolligagirona.cat

Local social: Carrer Illa Fuerteventura, 10 · 17007 Girona · Tel 972 224 963 · Fax 972 411 105
www.oncolligagirona.cat · ae: fundacio@oncolligagirona.cat



BUTLLETA D’APADRINAMENT DEL PROGRAMA DE PERRUQUES

“GUAPES I VALENTES”

Local social: Carrer Illa Fuerteventura, 10 · 17007 Girona · Tel 972 224 963 · Fax 972 411 105
www.oncolligagirona.cat · ae: fundacio@oncolligagirona.cat

PER A NOSALTRES...
Som la Fundació Oncolliga Girona, una entitat sense ànim de lucre creada al 1995 amb 
un objectiu únic: donar suport als malalts de càncer i a les seves famílies. Volem que la 
persona afectada i els qui l’envolten se sentin còmodes, acompanyats i compresos, i 
trobin el suport que necessiten, tant a nivell d’assistència com psicològic.

... GUAPES I VALENTES
Necessitem el teu ajut per poder tirar endavant aquest programa creat per facilitar 
l’obtenció de productes bàsics necessaris en procesos de tractament oncològic i 
per oferir assessorament i atenció personalitzada que ajudin el pacient a afrontar 
millor aquest trànsit i la seva recuperació.

PROGRAMA

BANC DE PERRUQUES

FUNDACIÓ ONCOLLIGA GIRONA · Lliga catalana d’ajuda al malalt de càncer


