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Mamapop recapta 25.000 € per a l’IRB

Ple absolut en el concert espectacle que organitza l’associació contra el càncer de mama a l’Auditori
Enric Granados || En tres anys, la iniciativa ha aconseguit 60.000 € per a la investigació
lleonard delshams

redacció

❘ lleida ❘ Un públic completament
entregat va omplir ahir les dos
sessions de la tercera edició del
concert benèfic Mamapop celebrat a l’Auditori Enric Granados
de Lleida. Les interpretacions
d’un ampli ventall de cançons
del pop rock dels anys 80 van
aixecar els assistents de les butaques i van unir les seues veus a
les dels artistes, ballant al ritme
de la música.
El cartell d’entrades esgotades va marcar ahir aquesta
nova edició del Mamapop, l’artífex del qual, Manel Simon,
president de l’associació que
dóna nom a l’espectacle, no va
poder contenir l’emoció per la
gran ajuda que aportarà a la investigació els fons recaptats al
concert.
Així, Simon va assenyalar
que “la generosa resposta dels
lleidatans ens permetrà entregar 25.000 euros a l’Institut de
Recerca Biomèdica de Lleida
gràcies a les seues aportacions”.
Amb les entrades venudes ahir,
el Mamapop aportarà a l’IRB

investigació

Els diners recaptats es
destinaran a la investigació
de l’IRB sobre la variant
HER2 del càncer de mama
un total de 60.000 euros en tres
anys destinats a la investigació
de la variant HER2 del càncer
de mama, que es detecta en un
20% dels casos en els quals es
diagnostica la malaltia. Un èxit
que, segons va destacar Simon,
dóna forces a l’associació per
començar a pensar en edicions
futures, amb noves propostes.
“Esperem tornar a sorprendre
el 2017”, va afirmar.
En l’edició d’aquest any, el
concert va reunir una orques-

El públic va mostrar el compromís fent el símbol de l’Associació Mamapop abans de disfrutar de l’espectacle.

tra de 36 músics de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell i
alumnes del Conservatori L’Intèrpret, amb les veus d’Alícia
Torrelles i Toni Gilabert.
Davant d’un públic molt emocionat i malenconiós, els músics van interpretar temes ben
coneguts per tothom d’artistes i
grups com Loquillo, Los Rebeldes, La Guardia, Luz Casal,
Mecano, Los Secretos, Alaska,
Duncan Dhu o Nacha Pop, entre altres.
La investigació és fonamental
per millorar la detecció del càncer de mama. L’estudi de l’IRBLleida a què aniran destinats els
fons del Mamapop servirà per
ajudar a millorar l’esperança de
vida de les persones afectades,
sobretot les que presenten la variant HER2.

acim ponent

lleonard delshams

Una de les actuacions que es van interpretar ahir a l’Auditori Enric Granados de Lleida.

entitats infantesa

Critiquen la falta d’atenció institucional
per detectar i prevenir abusos a menors
l. garcía

Un moment de la jornada ahir al monestir de les Avellanes.

❘ os de balaguer ❘ El monestir de
les Avellanes va acollir ahir la
presentació de la delegació a
Lleida de l’Associació Catalana
contra la Infància Maltractatada
(ACIM). Durant la jornada, a la
qual van assistir més d’un centenar de persones, es van debatre
els principals temes entorn dels
menors víctimes d’abusos sexuals i es va criticar la falta de resposta institucional per prevenir
i atendre els casos.

Així, la doctora Victoria Noguerol va criticar la falta de resposta institucional i que moltes escoles catalanes encara no
apliquin el protocol per evitar i
tractar abusos sexuals. Així mateix, els ponents van lamentar la
falta de sensibilització per part
de la justícia, motiu pel qual van
instar que aquest tipus de delictes no prescriguin, ja que moltes
víctimes tarden anys a assumir
i denunciar els abusos que van
patir de petits. La jornada, a la

qual van assistir representants
d’institucions i polítics, també
va servir perquè pares i mares,
professors, pediatres i advocats,
entre altres professionals, posessin en comú els seus dubtes
sobre els casos que tracten, fins
i tot d’altres localitats catalanes. Segons Noguerol, en vint
anys l’atenció institucional no
ha avançat gens i va qüestionar
durament la falta de prevenció
perquè no es cometin aquests
abusos.

