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Llibre solidari. Els beneficis són per investigar el càncer infantil

Més places per
a Pubilla Cases
i la Florida

Els Plans d’entorn
fan millorar
l’aprenentatge
Els centres que hi han participat
n’han fet un balanç molt positiu, ja
que han millorat l’èxit escolar un 10%
en set anys i el 80% d’alumnes s’ha
tret el graduat escolar. En aquests
plans s’hi fan activitats per millorar la
lectura, elaboració de murals per decorar l’escola, concerts i activitats solidàries. Aquests aspectes són cabdals en el procés d’aprenentatge,
completen la formació i reforcen la
cohesió social. y

Breves
Cinco detenidos en
una operación contra
una banda de moteros
Los Mossos d’Esquadra han realizado una operación contra la banda motard Jaguars MC, con sede
en la ciudad, por un posible delito
de extorsión. La policía ha detenido a cinco personas, entre ellos
al jefe de la banda y ha registrado
su domicilio y la sede de la organización. y

Els veïns de la zona nord de L’Hospitalet disposen de 250 places d’aparcament més en superfície en dos espais
provisionals i gratuïts. Un té capacitat
per a 145 cotxes i s’ubica entre l’avinguda de Manuel Azaña i la carretera
de Collblanc i l’altre, en una esplanada, entre les avingudes de Catalunya
i del Torrent Gornal, és per a 111 automòbils. L’Ajuntament ha condicionat
i il·luminat els espais amb columnes de
llum i ha senyalitzat les places. y

Educació
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La escuela Ramón y
Cajal ha celebrado
su 50 aniversario
Rafa Pérez (segon per la dreta), amb investigadors de l’IDIBELL i la regidora Mercè Perea

La Fundació Alba Pérez
publica ‘Sueño con Alba’
El pare d’Alba Pérez explica l’experiència de
perdre una filla per culpa del sarcoma d’Ewing.
El llibre té una tirada de 2.000 exemplars
A Sueño con Alba, Rafa Pérez explica els cinc anys de lluita contra el
càncer infantil que va patir la seva
filla i les experiències i sentiments
viscuts per la família. Per adquirir
el llibre cal fer un donatiu mínim de

20 euros a la Fundació Alba Pérez i
enviar-hi el resguard de l’ingrés indicant l’adreça postal. La Fundació
envia el llibre per correu. La donació
es destina a la investigació que du
a terme l’IDIBELL (Institut d’Investi-

gació Biomèdica de Bellvitge) sobre
els sarcomes. Des del 2012 l’entitat
ha donat mig milió d’euros a l’institut perquè desenvolupi la recerca i,
a més, a través de la plataforma de
microdonacions Teaming, la Fundació aporta 8.000 euros mensuals.
A Espanya cada any es diagnostiquen 1.300 casos nous de sarcoma
d’Ewing, un tipus de càncer sobre
el qual les empreses no investiguen
perquè no ho consideren rendible. y

El centro escolar público más antiguo de L’Hospitalet ha celebrado el evento con una exposición
de fotografías con las diferentes
etapas de su historia y el descubrimiento de una placa conmemorativa. En el año 2010 se
construyó el actual edificio. y

El IDIBELL prueba con
éxito un fármaco que
retrasa el Alzheimer
Se ha administrado un fármaco derivado del cannabis a ratones con
Alzheimer es fases iniciales y se
ha observado que los animales ya
no tienen problemas de memoria.
El siguiente paso será una prueba
piloto con humanos para evaluar la
eficacia y seguridad del fármaco. y

