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DIARI DE L’HOSPITALET 9 de maig del 2016

Primavera. Participació massiva de la ciutadania al voltant de Sant Jordi

El 60% dels
malalts
de càncer
sobreviuen a
la malaltia
L’institut Català d’Oncologia ha celebrat els vint anys de la seva creació amb un simposi on s’han donat
a conèixer algunes dades rellevants
sobre la malaltia, com el fet que la
mitjana de supervivència de càncer a
Catalunya està per damunt del 60%.
Aquest augment de l’esperança
de vida dels malalts ha estat “gràcies a la millora de les tècniques
quirúrgiques, radioteràpies, especialistes, medicina personalitzada,
i, per damunt de tot, a la detecció
precoç”, segons el president del
comitè organitzador del simposi,
Josep Ramon Germà. Els resultats
dels últims deu anys indiquen que
el càncer de mama és lider de supervivència als 5 anys amb un 94%;
el colorectal, un 67%, i el de pulmó,
que a Catalunya té l’índex més alt de
supervivència del món, un 28%. Pel
que fa als tumors de pulmó, esòfag
o pàncrees “estan relacionats amb
el consum del tabac i, si aquest desaparegués, desapareixerien el 27%
de tots els càncers”, diu Germà. y
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Més info: http://ico.gencat.cat/ca/
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Solidaridad

L’Hospitalet amb
el Sáhara necesita
más familias
acogedoras

Participants a la festa Holi convocada a Can Buxeres en aquesta edició de les Festes de Primavera

Tapes, música i festa Holi, el
més seguit de les Festes de L’H
Les Festes de Primavera s’han celebrat un any més amb alta afluència
de públic, especialment a l’eix de les
rambles de Just Oliveras i de la Marina, als concerts de La Farga i de
Can Buxeres, a la ruta Primavera de
Tapes i a la primera festa Holi que
s’incorpora al programa.
Aquesta activitat originària de
l’Índia, amb guerra de pols multicolor i danses de Bollywood, ha

estat tot un èxit, amb l’assistència
de prop de 15.000 persones. Els
concerts de La Farga els van seguir
més de 12.000 persones —sobretot el d’Antonio Orozco, amb 4.000
persones—; les actuacions a Can
Buxeres, 6.500 persones, i la Primavera in Black, 3.000 persones.
La Primavera de Tapes ha atret
nombrosos amants de la nostra gastronomia, amb 33.500 serveis, més

les 18.000 racions venudes la Nit
de Tapes del Mercat del Centre.
Pel que fa al XXXII Concurs de
Cocteleria Ciutat de L’Hospitalet, Sergi Sánchez, de l’Ideal Còctel Bar,
va ser el primer classificat, i Yolanda
de la Morena, alumna de l’Escola
Municipal d’Hostaleria de la ciutat,
la segona classificada. Les festes
les va obrir el pregó del cantautor
Dani Flaco. y

A finales de mes tienen que estar todos los trámites hechos para que una
treintena de pequeños saharauis dejen dos meses los áridos campos de
refugiados de Tinduf y se trasladen
a L’Hospitalet para pasar revisiones
médicas y vacaciones en la playa.
Sin embargo, la entidad L’Hospitalet
amb el Sáhara, que organiza estas
vacaciones en paz en la ciudad, no
ha conseguido aún todas las familias
para acoger a los niños. “Nos faltan
10 familias y se nos acaba el tiempo”, afirma Luisa García, miembro de
la entidad. Por eso hacen un llamamiento para contribuir a esta causa
solidaria. Pueden contactar con la
entidad en el teléfono 636 02 25 26
y en el correo info@lhsahara.org. y

