
GRAN SORTEIG SOLIDARI – SUMEM➕CONTRA EL CÀNCER 
 

Des de la Grada d’Animació – Bàsquet Manresa Supporters ens 
complau presentar-vos el Gran Sorteig Solidari – Sumem 

   Contra el Càncer, amb l’objectiu de recollir el màxim de  diners 

en benefici de la recerca oncològica, de la lluita contra el càncer i en 
ajudes directes als malalts i a les seves famílies.  
 
Aquesta acció de la Grada va néixer després de la subhasta que es 
fa impulsar des del Bàsquet Manresa el febrer de l’any 2020 en la 
qual es van confeccionar unes samarretes solidàries per lluitar contra 
la malaltia.  

La Grada d’Animació va participar activament en aquella subhasta 
recollint 600€ que es van lliurar per aconseguir la samarreta de Dani 
Pérez.  
 
La pandèmia va frustar la voluntat que teniem de tornar a sortejar la 
samarreta de Dani Pérez entre els aficionats que assisteixen al 
Congost i aconseguir més recursos. Ara ho farem!  
 
El propers partits contra CB Girona (divendres 30/12 a les 21:00), 
Casademont Zaragoza (diumenge 08/01 a les 17:00), Unicaja Málaga 
(dissabte 21/01 a les 20:45) i el  dia 29/01 a les 12:30 hores  contra 
el Real Madrid, es farà una venda massiva de números per participar 
al sorteig en diferents paradetes repartides pel pavelló i per la 
graderia.  
 



Fem una crida a tots els establiments de Manresa i comarca 
perquè facin col.laboracions/donacions (quelcom que es pugui 
sortejar) per engruixir el Gran Sorteig i d’aquesta manera obtenir 
el màxim d’obsequis.  
 
Tots els col.laboradors que participin es publicitaran a les xarxes 
socials de la Grada i seran afegits a la llista final d’establiments 
participants al Gran Sorteig.  
 
El sorteig es farà en directe a través del perfil Intagram Live de la 
Grada d’Animació a les 21:00 hores del mateix dia 29/1/23 
 

La imatge del Gran Sorteig Solidari – Sumem    Contra el Càncer és 

obra de la il.lustradora Susanna Ayala.     

 
Gràcies a tots els voluntaris/es de la Grada i a tothom qui de forma 
desinteressada col.labori d’una forma o d’una altra amb aquesta 
iniciativa solidària.  
 
Els diners recollits aniran íntegrament a l’Associació Contra el 
Càncer a Manresa.  
 
Si esteu disposats a col.laborar podeu enviar-nos un mail a: 
info@gradanimacio.cat  
 

SUMEM     CONTRA EL CÀNCER!  

 

Grada d’Animació         
 


