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Sensibilització. Activitats amb motiu del dia internacional
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Educació

El ICO recibe
cada año
25.000
nuevas visitas

El mes de
gener tornen
les aules
d’estudi

El Institut Català d’Oncologia (ICO)
ha conmemorado su 15 aniversario.
Cada año este centro especializado en tratamiento del cáncer recibe
unas 25.000 nuevas visitas.
En estos 15 años de funciona
miento, el instituto ha realizado tra
tamientos de radioterapia a 5.000
enfermos y de quimioterapia a
48.000. El ICO se ha convertido en
un centro de referencia en Catalu
nya para el tratamiento y la prevención del cáncer.
Muestra de ello es que un 10%
de los trabajos científicos en oncología citados en todo el mundo han
sido realizados por este instituto,
designado por los ránkings internacionales como el centro hospitalario
de España que realiza una investigación de excelencia.
El ICO centra sus programas
en investigar todos los factores
relacionados con el cáncer, desde
conocer por qué se produce la en
fermedad a encontrar nuevos tra
tamientos más eficaces. También
trabaja en prevención, enfermería,
psicooncología y trabajo social. y

Les aules d’estudi de L’Hospitalet
tornen a obrir portes el 2 de gener
per oferir un espai als estudiants on
preparar els exàmens del primer trimestre de l’any. Les aules, amb horari especial, estaran obertes fins al
10 de febrer.
En aquesta ocasió es posen
a disposició dels estudiants els 3
centres habituals: l’Auditori Barradas (rambla de Just Oliveras, 56)
de 10h a 24h; la Biblioteca Josep
Janés (carrer del Doctor Martí Julià,
33) de 10h a 22h, i la Biblioteca de
la Bòbila (plaça de la Bòbila, 1) de
10h a 23h. Tots ells estaran oberts
de dilluns a diumenge.
Aquesta iniciativa de la Regidoria
de Joventut de l’Ajuntament neix
davant la necessitat dels estudiants
de trobar un espai amb les condicions adients per estudiar durant els
períodes oficials d’exàmens, ja que
molts a casa no disposen de lloc
per preparar-los.
El 23 de maig del 2012, les aules
d’estudi tornaran a obrir per poder
treballar en les convocatòries de
final de curs. y

@

Més informació: www.iconcologia.net

EFE

Festival Integrador celebrat el 27 de novembre amb l’obra Balas sobre Broadway al Teatre Joventut

L’Hospitalet s’aboca amb les
persones amb discapacitat
El 3 de desembre és el Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat. L’H el commemora
amb un ampli programa d’actes
Al voltant del 3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, l’Ajuntament i les entitats
de L’Hospitalet, en especial la Coordinadora de Col·lectius de Discapacitats, s’aboquen a commemorar

l’efemèride. Els actes acaben el dia
17 amb un espectacle de màgia al
Centre Cultural Sant Josep (19.30h)
i el dia 18 amb un concert benèfic de
gospel a la Salamandra 1 (17.30h).
Des del 25 de novembre, la

ciutat ha acollit nombroses activitats
centrades en el col·lectiu com el 28è
Festival de Teatre Integrador, on la
companyia Teatre Obert va posar en
escena Balas sobre Broadway amb
la participació de l’actriu Amparo
Moreno i del cantant Dani Flanco,
una jornada professional, tallers i exposicions, així com una nova sessió
de Discconcerts a la Salamandra
perquè els joves amb discapacitat
gaudeixin del ball i de la música. y

@ Regidoria de Joventut: www.joventutlh.cat

