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Entre els mesos de gener i no-
vembre del , la Fundació On-
colliga ha ofert un  més de ser-
veis de drenatge limfàtic que en els
mateixos mesos de l’any passat.
Mentre que al  l’entitat va fer
uns . serveis d’aquesta tècni-
ca de fisioteràpia adreçada a les
dones que pateixen un limfedema
a conseqüència del càncer, aquest
any n’ha ofert .. Aquest any,
l’entitat ha rebut  sol·licituds per
a formar part d’aquest programa
de rehabilitació que afavoreix el
funcionament del sistema limfàtic
i que disminueix les molèsties del

limfedema, cosa que millora la
qualitat de vida de les pacients. 

Un altre dels programes de re-
habilitació de l’entitat és l’escola
per a persones laringectomitzades,
que entre gener i novembre ha atès
quatre alumnes. 

Pel que fa als programes d’a-
tenció a domicili,  segons les dades
provisionals de la memòria de
l’entitat pel , també s’han in-
crementat gairebé un  els ser-
veis de fisioteràpia, passant dels
. de l’any passat als .
d’enguany. Aquest servei a domi-
cili està dirigit a persones afecta-
des de qualsevol tipologia de càn-

cer, que a causa de la fase pal·lia-
tiva de la malaltia, poden presen-
tar limitacions físiques. 

En la memòria provisional de
l’Oncolliga també es registra un in-
crement important del nombre
de pernoctacions a la llar resi-
dència La Lliga, que està al costat
de l’hospital Josep Trueta de Gi-
rona i està pensada per acollir els
familiars de malalts oncològics

que preveuen una llarga hospita-
lització. De les  pernoctacions
dels primers onze mesos de l’any
passat s’ha passat a les  en-
guany. 

Pel que fa a les tasques de pre-
venció, destaca el programa No et
fumis la salut!, que vol evitar el con-
sum de tabac entre els joves, i
s’ha adreçat a . alumnes de 
centres de més d’una vintena de

poblacions. El programa Menja
Fruita, per formar sobre hàbits
alimentaris, s’ha desenvolupat en
tretze escoles de Banyoles, Blanes,
Sant Feliu de Guíxols i Salt i hi han
particia  alumnes. 

Vuit escoles gironines també
han participat a Tu pots, Quim!, el
programa que vol apropar els es-
colars la realitat del càncer i des-
mitificar la malaltia. 
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L’Oncolliga ha
ofert un 40% més
de serveis de
drenatge limfàtic

La fisioteràpia a domicili adreçada a malalts
amb càncer també ha augmentat, i ha passat
de 1.037 sessions el 2013 a 1.444 enguany

�

La fundació va organitzar una Marató de Ball a l’Espai Gironès per recaptar fons pel drenatge limfàtic. 

ONCOLLIGA

Barcelona tindrà a partir del ge-
ner un nou hotel de cinc estrelles.
La família Serra, de la mà de l'em-
presari Jordi Serra, ha invertit uns
 milions d'euros en la remode-
lació de l'edifici i construcció de
l'hotel «The Serras», ubicat al pas-
seig Colom, amb vistes a la façana
marítima. L'edifici, declarat bé
cultural, és un immoble típic del
classicisme romàntic. La cuina la
dirigirà Marc Gascons, xef del res-
taurant Els Tinars, a Llagostera.

Jordi Serra, empresari del sector
de les tecnologies, ha volgut fer un
hotel d'estil exclusiu i de luxe aga-
fant el millor de cada un dels ho-
tels on s'ha allotjat en el seus viat-
ges arreu del món. L'hotel té  ha-
bitacions, de les quals onze, amb
vistes al mar, són suites. En l'edifi-
ci, Pablo Picasso va tenir el seu pri-
mer estudi a Barcelona.

En cada una de les  habita-
cions de l'hotel «The Serras» el llit
és de la marca Hypnos, un moble
fet a mà al Regne Unit i proveïdor
oficial de la família reial britànica
des del .

Dels Tinars a Barcelona
A l'hotel hi haurà dos restaurants.
Un a la planta, dirigit pel restau-
rador Marc Gascons, amb una es-
trella Michelin en el seu restaurant

d'Els Tinars a  Llagostera, que ofe-
rirà una línia de cuina basada en
la dieta mediterrània, catalana,
fresca, jove i informal, tal i com
descriu la mateixa família Serra.

L'altre restaurant, ubicat a la
terrassa de l'establiment, sota el
nom «The Rooftop», oferirà una
cuina amb una bona relació qua-
litat preu. 

A més, a la primera planta hi
haurà el bar «Le Nine», concep-
tualment amb una línia tradicio-
nal anglesa i que la direcció de l'ho-
tel vol que sigui, a més d'un espai
agradable, un lloc «ideal» per a pre-
sentacions, esdeveniments i festes
privades. L'hotel estarà codirigit
per Antonio Bignone i Ona Matas,
amb una dilatada experiència en
la direcció d'establiments hotelers
de luxe de la capital anglesa.

L'interiorisme, a càrrec d'Eva
Martínez, aprofita les enormes
 vidrieres i la lluminositat exterior
per crear una atmosfera clara i
acollidora que combina l'estil no-
vaiorquès actual amb el classicis-
me romàntic català de Barcelona.
L'arquitecte Francesc Daniel Mo-
lina va ser el mateix que va pro-
jectar la plaça Reial, i a la façana es
poden veure elements decoratius
basats en la terracota, així com re-
vestiments originals de frescos i es-
tucs. 
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Marc Gascons dirigirà la
cuina d’un nou hotel de
cinc estrelles a Barcelona
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