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■ La Vall d’Hebron obre el primer
hospital de dia d’hematologia a l’Estat
L’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona ha obert el
primer hospital de dia de tot l’Estat dedicat a
l’hematologia, un nou espai de 400 metres quadrats
amb capacitat per atendre uns 9.000 pacients a l’any
per concentrar en un únic lloc les consultes i l’atenció
dels malalts –trasplantats o afectats de leucèmia.
L’objectiu de les noves instal·lacions és millorar la
qualitat de vida del pacient i estalviar ingressos
hospitalaris. La seva posada en marxa ha sigut
possible per la col·laboració de la Fundació Vila Casas.

■ El Govern organitza per primer cop
colònies per a residents a l’estranger
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L’Agència Catalana de Joventut ha organitzat per
primer cop colònies per a joves catalans que
resideixen a l’estranger i que aprofiten l’estiu per
visitar Catalunya. En total hi participaran 18 nois
d’entre 8 i 16 anys, que del 17 al 24 de juliol passaran
una setmana a l’alberg de la Molina en el marc del
programa d’activitats de lleure “L’estiu és teu”.

■ Els passatgers de l’aeroport del Prat
augmenten un 10% al juny
L’aeroport del Prat va
registrar un total de 4,19
milions de passatgers al
juny, un creixement del
10% respecte al mateix
mes de l’any anterior.
Aquest 2016 han passat
pel Prat un 12,7% més de
viatgers, fins a sumar
20,36 milions. Les rutes
estatals són les que més
han crescut.

■ La UGT també critica l’incompliment

