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FOTO: ACN 1Els doctors Fuat Arikan i Ramon Jové, davant I'Arnau

El nou escóner 3D de
1' Arnau redueix trasllats a
Barcelona i complicacions
El nou esdmer radiologic en 3D
Loop-X de !'Hospital Universitari Arnau de Vilanova permet
reduir per sota de 1'1% les complicacions post operatories en
cirurgies de columna. Així ho
va comentar ahir als mitjans de
comunicació el traumatoleg Ramon Jové, que va apuntarque
aixo evita haver de traslladar
pacients a altres centres per
"manca de material". Aquest ro-

bot d'alta tecnología que també
es fa servir per neurocirugía es
va instal·lar fa un mes i mig al
centre i la satisfacció entre els
professionals que en fan ús és
generalitzada. La previsió és que
se'n puguin beneficiar més de
250 pacients durant tot un any
i en determinades cirurgies, es
passara de derivar una trentena
de pacients a l'any a Barcelona, a
tant sois S o 6.

Lleida tindró un
pis amb serveis
comuns pera
discapacitats
L'associació Aspid ha rebut el
suport de la Fundació "la Caixa",
a través de CaixaBank, amb una
aportació de 8.000 euros, per
a posar en marxa el primer habitatge amb serveis compartits
per a persones amb discapacitat física a Catalunya que estara
ubicat a Lleida.
Amb Habitar la vida, l'entitat posara en marxa el primer
habitatge adre¡;at a persones

FOTO: Tony Alcántara 1 La dona utilitza garrafes d'aigua per poder fer algunes de les tasques de casa

Una ve'ina de Balófia de
75 anys fa quatre dies
que no té servei d/ aigua
Li han tallat en retornar una factura
de 450 euros "desproporcionada"
Una veina de Balafia denuncia que Aqualia li va tallar l'aigua
dijous arran d'una factura que va retornar el juny del 2020
en considerar que és "totalment desproporcionada".
Lleida

A. SÁNCHEZ
Col·laboren "la Caixa" i Aspid
amb discapacitat física amb serveis de suport i de proximitat on
es promou la presa de decisions i
el control de la mateixa vida. Aspid treballa amb l'objectiu que
els primers usuaris puguin viure
abans de finalitzar l'any.

L'afectada, E.F., és una ve"ina de
75 anys que vi u en un pis situat a
la pla¡;a deis Jardins de les Magnolies i aquest és el segon tall
de subministrament que pateix
en menys d'un any (!'anterior
va ser el 9 d'agost del 2021) per
una factura que va retornar el
juny del 2020 de 450 euros que
considera és "totalment despro-

porcionada". Aquesta ve"ina esta
d'acord amb el preu i sosté que es
pensava que el problema ja havia
quedat solucionat després que
l'any passat la Paeria demanés a
Aqualia que li tornés a connectar
el servei en tractar-se d'una persona vulnerable.
Fonts d'Aqualia, pero, van informar que !'afectada no té l'acreditació de vulnerabilitat deis
Serveis Socials de la Paeria i van

La Paeria insisteix a destinar
1' antic convent de les
Josefines al sensellarisme

Un total de 2.304 lleidatans
s' examinen de les PAU amb
la "preocupació" de la calor

La Paeria insisteix a destinar
l'antic convent de les Josefines
a l'atenció al sensellarisme, segons va explicar ahir la presidenta I'Associació de VeTns de
Templers-Escorxador,
Marisa
Arias. La Paeria i l'entitat ve"inal
van mantenir ahir una reunió
extraordinaria i monografica del
Consell de Zona 07 per informar
sobre el Pla Director de l'espai

Un total de 2.304 estudiants de la
demarcació de Lleida s'han matriculat a les proves de selectivitat,
que comencen avui i finalitzaran
dijous 16 de juny.
Les proves d'accés a la universitat (PAU) tornen al format preví
a la pandemia del Covid-19, un
fet que va celebrar el Coordinar
de les PAU a Lleida, Xavier Carrera. Del total d'alumnes inscrits,

comunitari L'Academi@ 18, que
canvia el nom originari del convent de les Josefines. Arias va assenyalar que la Paeria no va convencer els veTns i que "ells el que
volen fer és un tema social amb
moltes coses per omplir espais,
pero sense determinar ni concretar". Els veTns critiquen que
els han volgut "imposar" l'alberg
"sense consultar-nos".

1.809 són estudiants que han
acabat aquest curs el Batxillerat;
286 estudiants es presenten per
lliure (provenen de Batxillerat
d'altres anys, pero no havien fet
les PAU, vol en millorar nota o sois
examinen assignatures de la fase
específica). Els restants, 209, són
estudiants que provenen de Cicles Formatius de Grau Superior
i s'examinen d'alguna assignatura

afegir que "des de l'agost de l'any
passat, I'Ajuntament ha intentat
contactar amb ella moltes vegades per gestionar la seva acreditació de vulnerabilitat, pero sembla que ha estat impossible".
Segons relata la víctima, "el
passat dijous quan vaig arribar a
casa em vaig trobar l'aigua tancada. És impossible que hagi gastat
aquesta quantitat, jaque quan vivia·amb el meu marit mai m'havia passat". La dona va anar a reclamar ahir a !'empresa des d'on
li van dir que si vol tornar a tenir
aigua, ha d'abonar la factura.

de la fase específica. La demarcació de Lleida acollira 13 tribunals.
D'aquests, nou estaran als campus de la UdL, mentre que els altres quatre són a la Seu d'Urgell,
Vielha, Tremp i Tarrega.
Carrera no contempla que hi
hagi problemes durant els examens i va assenyalar que el que
més preocupa són les altes temperatures previstes. En aquest
sentit, pero, va assegurar que
"tots els tribunals i campus on es
taran les proves estan molt al cas
que tota la part de la climatització
funcioni correctament". Els horaris d'examen són a les 9.00, 12.00
i 15.00 hores.

