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SALUT DONACIONS
ÒSCAR MIRÓN

La jornada va tindre lloc a Lo Casino d’Alcarràs.

Marató de donacions
de sang a Alcarràs
A la imatge el Francesc (samarreta blanca) reparteix un fullet on explica la seua història de superació.

Predicar amb l’exemple per
combatre la leucèmia
Lleidatans que han superat la malaltia reparteixen fullets
M.A. MARTÍN

❘ LLEIDA ❘ “El càncer no és sinònim
de mort.” D’aquesta forma explica el Francesc la seua lluita
contra la leucèmia amb motiu
de la campanya Valora la vida
que es va dur a terme ahir a
Lleida per recaptar fons per
combatre aquesta malaltia organitzada per la Fundació Josep Carreras. I la forma de conscienciar la societat és explicar
la seua història. Quatre lleidatans que han guanyat la batalla a la leucèmia (Francesc,Yo-

landa, Rosa Mari i Esther) van
sortir ahir al carrer per explicar les seues vivències. I ho van
fer amb fullets que entregaven
als vianants de l’Eix Comercial en els quals els protagonistes eren ells. “La gent se sorprèn quan ens identifica als fullets, però creiem que és la millor forma de conscienciar i són
receptius”, assegura el Francesc. Ell va ser diagnosticat fa
nou anys i llavors es va sotmetre a un autotrasplantament de
medul·la òssia.Avui està com-

pletament recuperat. “Hem sortit al carrer quatre persones que
demostrem que el càncer es pot
curar”, afirma. “Una part fonamental en el procés de la malaltia és la família”, conclou el
Francesc.
La campanya Valora la vida
pretén recaptar deu mil euros
per continuar amb la investigació d’aquesta malaltia. Les
aportacions poden fer-se enviant un sms amb el text VALORALAVIDA al número
28027.

❘ ALCARRÀS ❘ El Centre Cultural Municipal Lo Casino d’Alcarràs va acollir ahir una marató de donació de sang organitzada pel Banc de Sang.
Més d’un centenar de donants van oferir la seua solidaritat en una jornada festi-

va en què hi va h
jos per als més pe
de puntaires i un
da popular.
La iniciativa es
terme de les deu
les deu de la nit d
interrompuda.

POBRESA INFANTESA

La Generalitat reconeix c
de malnutrició infantil
❘ BARCELONA ❘ La consellera de
Benestar Social i Família de
la Generalitat de Catalunya,
Neus Munté, va afirmar ahir
que tots els nens catalans tenen cobertes les seues necessitats alimentàries bàsiques,
encara que va admetre casos
“puntuals” de desnutrició, i
va subratllar que tots els menors estaran atesos també a
l’estiu, malgrat no disposar

del recurs del me
lar.“No tenim con
tinguem xifres de
que ens hagin de
més enllà de caso
va manifestar Mu
entrevista d’Euro
la qual també va
coordinació del
ajuntaments i les
cials per atendre a
cessitats.

PISCINES LLEURE

Les piscines de Gardeny, el Secà i els Magraners obren la temporada
❘ LLEIDA ❘ L’arribada del bon temps
i les elevades temperatures, encara que de forma gradual a la
ciutat de Lleida, van començar

a animar els primers banyistes
que van aprofitar l’obertura de
les piscines municipals de Gardeny, el Secà de Sant Pere i els

Magraners. Ja la setmana passada van obrir les portes les piscines municipals de Pardinyes, la
Bordeta, Balàfia, Cappont i Rai-

mat, encara que llavors les temperatures rondant els trenta
graus van acompanyar més els
banyistes. En canvi, durant la

jornada d’ahir no
la tarda les tempe
ribar als trenta g
Alfarràs.

