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notícies de l’Ajuntament

Sessió informativa “Fes-te 
donant. Salva vides”
Professionals de la Fundació Josep Carreras explicaran, en una 
xerrada informativa, que és la leucèmia i com fer-se donant de 
medul·la òssia. 

Nous elements infantils al 
Parc de Can Rovira Vell
El Parc de l’Esport de Can 
Rovira Vell va estrenar nous 
elements infantils a finals de 
gener. La Brigada d’Obres Mu-
nicipal també ha pavimentat el 
camí d’accés als lavabos i ha 

col·locat més bancs a la zona. 
El proper parc que estrenarà 
nous elements de joc serà el 
de la República, situat a Ca 
l’Artigues, davant de l’escola 
Rosa Oriol.

Parc de l’Esport de Can Rovira Vell

Parc de la República, a Ca l’Artigues, davant de l’escola Rosa Oriol

En el butlletí municipal del mes 
de desembre informàvem que 
Lliçà d’Amunt duria a terme 
diferents activitats de coneixe-
ment i conscienciació sobre la 
donació de mèdul·la òssia. En 
el mateix butlletí, ja es parlava 
de la leucèmia i dels passos 
a seguir per fer-se donant de 
medul.la òssia. 
Seguint amb aquesta campa-
nya de conscienciació, el di-
mecres 15 de març, a les 18h, 
a la sala d’actes de la Biblio-
teca Ca l’Oliveres, tindrà lloc  
una xerrada informativa sobre 

la donació de medul.la òssia.  
La xerrada anirà a càrrec de 
professionals de la Fundació 
Josep Carreras, que explica-
ran que és la leucèmia, com 
es pot curar i quins passos 
cal seguir per fer-se donant de 
medul·la òssia. 
La Fundació Josep Carreras 
porta més de 25 anys treba-
llant, a través de projectes, a 
favor dels pacients i de la ci-
ència, perquè la leucèmia sigui 
algun dia una malaltia 100% 
curable. El més destacable és 
la creació de l’Institut de Re-

cerca contra la Leucèmia Jo-
sep Carreras (IJC) l’any 2010, 
un dels pocs centres en el món 
dedicat a la leucèmia i altres 
malalties oncològiques de la 
sang. L’IJC pretén fomentar el 
desenvolupament de la recer-
ca en el camp de la onco-he-
matologia, agilitzar l’aplicació 
de nous tractaments, millorar 
l’assistència i la supervivència 
dels malalts, contribuir a la for-
mació de nous investigadors i 
establir sinergies amb altres 
grups de recerca nacionals i 
internacionals.

Racó de Salut:   
Prevenció del risc cardiovascular
Les malalties cardiovasculars (angina de pit, infart de miocardi, ictus, embòlies, etc.) es donen quan coincideixen 
un nombre suficient de factors desencadenants, que són els que anomenem factors de risc cardiovascular. La 
principal estratègia davant les malalties cardiovasculars és la prevenció, millorar el control d’alguns dels factors de risc 
cardiovasculars: Hipertensió, Síndrome metabòlica, Estrès, Obesitat, Sedentarisme, Tabaquisme i Dislipèmia (llegeix les 
pautes a seguir en el web municipal). 
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