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E XPRESSA’ T
PASSA-T ’HO BÉ
CUIDA’ T

ris (c/ San Manuel, 11) i a L’Hospi·
talet (Av. del Nord, 11). En totes
elles amb els millors serveis i pro·
fessionals.
A més, l’acord de patrocini també
comporta la presència d’un profes·
sional d’HCG als diferents cros de
la Challenge Escolar per tal de pro·
posar un “joc” als nens i nenes que
vulguin, de manera gratuïta: una
espirometria que servirà per saber
la capacitat de cada un d’ells, i com
a tast per a què, els que ho vul·
guin, puguin després fer-se una
revisió més a fons a les dependèn·
cies de l’empresa.

CUIDA

donarà als nens i nenes de la Fun·
dació d’El Consell 600 revisions
mèdiques gratuïtes de nivell 1,
per tal que hi puguin accedir nens,
nenes i joves que, per dificultats
econòmiques, d’altra manera ho
tindrien difícil. A més, HCG oferi·
rà a tots els equips i escoles inte·
grants d’El Consell preus molt eco·
nòmics en aquest tipus de produc·
te: 20€ per revisió!!
L’empresa compta ab quatre instal·
lacions, repartides per Barcelo·
na: A Sants Les Corts (c/ Caba·
llero, 77), a Badalona-Sant Adrià
(c/ Simancas, 8), a Horta Nou Bar·

APRÈN

La rúbrica com a punt de sortida de l’acord

Jaume Mora, president d’El Consell, i Marc Ayuso, director d’HCG Servicios Sanitarios

TR OBA

L’ACORD ÉS PER A 3 ANYS I
SITUA A LA NOSTRA ENTITAT A
L’AVANTGUARDA DEL COMPROMÍS
EN HÀBITS SALUDABLES

INFORMA’ T

El Consell i l’entitat HCG Servi·
cios Sanitarios han rubricat avui
formalment el nou conveni de col·
laboració entre totes dues institu·
cions. HCG Servicios Sanitarios és
una prestigiosa empresa dedicada
als serveis mèdics, especialment a
les revisions mèdiques esportives.
Està homologada per diferents
federacions (futbol, UFEC, . . .) i
compta amb una dilatada experi·
ència en el sector.
En virtut d’aquest acord, HCG
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HCG Servicios Sanitarios, nou
patrocinador d’El Consell

