Qui som?

Què t'oferim?

Ginkgo és una associació de
persones afectades de càncer, de
Berga i comarca. Som una entitat
nova i dinàmica que vol aportar un
estil diferent a l'hora de fer front
a les malalties oncològiques.
L'associació la formem totes les
persones que volem ser-hi, i si tu
n'ets una cal fer la inscripció,
posar-te
en
contacte
amb
nosaltres i fer-nos arribar les
següents dades:

o Un espai de reunió on
trobaràs suport.
o Un lloc on informar-te.
o Un lloc on dir la teva sobre el
que et preocupa i com
millorar-ho.
o Un
lloc
de
creixement
personal.
o Suport a les famílies.
o Un enfocament positiu i
participatiu davant del procés
de la malaltia.

Què et demanem?
Nom i cognoms:
.................................................................................
Adreça:
.................................................................................
Població:
Codi Postal:
........................................................ .....................
N. de compte (si voleu domiciliar la quota*):
.................................................................................
*quota: 20€ anuals

Ganes de participar aportant les
teves
idees
i
voluntat
d'aconseguir una millora de
l'atenció que reben les persones
afectades de càncer i el seu
entorn.

Què volem fer?
o Treballar amb l'hospital per
l'atenció integral del malalt i
el seu entorn.
o Participar en les taules de
salut comarcals.
o Actes lúdics i participatius.
o Actes informatius.
o Reunions
itinerants
pels
CAPs de la comarca.
o Aconseguir un treball en
xarxa
entre
l'Atenció
primària
i
els
serveis
oncològics.
o Grups de suport al malalt, a
les famílies, als amics,
donant-los
eines
per
afrontar tot el procés.
o Sensibilitzar
la
societat
davant de la malaltia, sense
tabús ni pors.

Horari de reunions:
Dia: 1er i 3er dimecres de cada mes
Hora: de 4 a 8:30 de la tarda
Contacte:

Telèfon del Punt d’informació i
d’Atenció a la Dona: 93 821 53 31
Correu electrònic:
ginkgo.apacbergueda@hotmail.com
Adreça: Punt d’Informació i d’Atenció a la
Dona, C/ Voltes de Claris, 12

Punt d'Informació i Atenció a la Dona

Ajuntament de Berga

Per què ens diem
Ginkgo?
El Ginkgo és un arbre originari de la
Xina i el Japó, considerat un símbol de
renaixença després de la destrucció.
Exemples extrems de la tenacitat del
ginkgo es poden veure a Hiroshima, on
quatre arbres que creixien a 1,5 km
d'on va caure la bomba atòmica el
1945 compten entre els pocs
supervivents a l'àrea de l'explosió.
Mentre que totes les altres plantes i
animals van ésser destruïts a l'àrea,
els ginkgos, tot i que recremats, van
sobreviure i avui en dia encara viuen i
són del tot sans.
El Ginkgo és un arbre medicinal i el
més vell del món, per això li diuen
també l'arbre de l'esperança.

