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Juncosa i Els Torms organitzen la II Guerra al Càncer per 
recaptar diners per promoure i difondre la recerca contra 
aquesta malaltia 
 

- La recaptació obtinguda en les diverses activitats lúdiques i esportives organitzades per 
un grup de veïns dels dos municipis de les Garrigues es destinarà a l’IRBLleida i a 
l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. 
 
 

El proper 1 de juliol tindrà lloc a Els Torms la segona edició de la jornada lúdica Guerra al 
Càncer, amb l’objectiu de promoure i difondre la recerca contra el càncer. Un grup de veïns 
dels municipis de Juncosa i els Torms, a les Garrigues, han organitzat per segon any consecutiu 
aquesta iniciativa, que comptarà amb diverses activitats lúdiques i esportives durant tot el dia. 
La recaptació es destinarà a l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i a l’Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona. 

La jornada començarà amb una caminada, una 
ruta en BTT i una tirada de bitlles. El dinar popular, 
que té un preu de 12 €, comptarà amb les 
tradicionals cassoles de tros i, tot seguit, es farà  
un bingo solidari. La celebració acabarà amb les 
actuacions musicals i el sopar.  

L’any 2016, els organitzadors van donar 3.500 € a 
l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació 
Dr. Pifarré (IRBLleida), que té la finalitat de 
desenvolupar i gestionar la recerca biomèdica i la 
formació en recerca en l’àmbit de les ciències de 
la salut. Actualment, l’IRBLleida  té  el suport de 
més de cent 140 empreses i entitats lleidatanes, 
amb l’ajut de les quals la recerca que du a terme 
ha donat importants fruits. Això ha permès 
entendre millor les malalties investigades i 
millorar-ne el diagnòstic i tractament. Les 
aportacions  de les empreses i entitats que 
col·laboren amb l’Institut estan dirigides a dur a 
terme la missió de l’IRBLleida, que és promoure, 

desenvolupar, gestionar i difondre la recerca biomèdica translacional aplicada i 
clinicoepidemiològica.  
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