Del 6 al 15 de setembre,
a la Festa Major de Bellvitge
L’IDIBELL (Institut d’Investigació Biomèdica
de Bellvitge), amb seu a L’Hospitalet, és un dels
principals centres d’investigació en biomedicina
a Espanya.
Enguany, aquesta institució serà present a la
Festa Major de Bellvitge, amb un estand on podreu
conèixer els diferents projectes d’investigació
que s’hi duen a terme, i on podreu sumar-vos a la
campanya “Salvem vides”, amb la qual es volen
recaptar diners per a projectes d’investigació sobre
el càncer, a més d’informar i sensibilitzar sobre la
prevenció i el tractament d’aquesta malaltia.
Dimecres, 11 de setembre,
a la rambla de la Marina a l’acte de la Diada,
de 9 a 14.30 h
(entre el carrer de Provença i l’avinguda del Carrilet)

L’IDIBELL i el Banc de Sang i Teixits us mostraran els
seus projectes amb una exposició que podreu visitar a
la rambla
de la Marina al llarg de tot el matí.
BUSQUEM

HEROIS

A més, podreu donar sang a l’autocar del Banc de
Sang i Teixits, i unir-vos a la campanya “Salvem
vides” de l’IDIBELL.
AJUDA’NS A SALVAR VIDES AMB LA RECERCA
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Oncobell program

Del 6 al 15 de septiembre,
en la Fiesta Mayor de Bellvitge
El IDIBELL (Institut d’Investigació Biomèdica
de Bellvitge), con sede en L’Hospitalet, es uno
de los principales centros de investigación en
biomedicina de España.
Esta institución estará presente este año en la
Fiesta Mayor de Bellvitge con un stand donde
podréis conocer los diferentes proyectos que
se llevan a cabo, y donde podréis sumaros a la
campaña “Salvem vides”, con la que se quieren
recaudar fondos para financiar proyectos de
investigación sobre el cáncer, además de informar
y sensibilizar sobre la prevención y el tratamiento
de esta enfermedad.
Miércoles, 11 de septiembre,
en la rambla de la Marina en el acto de la Diada,
de 9 a 14.30 h
(entre la calle de Provença y la avenida del Carrilet)

El IDIBELL y el Banc de Sang i Teixits os mostrarán sus
proyectos
en una exposición que podréis visitar en la
BUSQUEM
rambla de la Marina a lo largo de la mañana.

HEROIS

Además, podréis donar sangre en el autocar del
Banc de Sang i Teixits, y uniros a la campaña
“Salvem
vides”
delAMB
IDIBELL.
AJUDA’NS
A SALVAR
VIDES
LA RECERCA
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