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LLEIDA

HOSPITALS EQUIPAMENTS

UNIVERSITAT

L'Arnau estrena tecnologia punta
per a cirurgies de columna i crani

La selectivitat
arranca avu1• per
a 2.304 alumnes
de Lleida

Incorpora un Loop-X, un escaner radiologic en 3D que evita segones operacions

11

Deixara de derivar a Barce ona operacions de desviació de la columna vertebral

Personal de I'Arnau realitza una operació amb el Loop-X.

El traumatoleg Ramon Jové i el neurocirurgia Fuat Arikan.

M.MARQU~S

vegador indica si s'esta fent bé,
per la qual cosa l'índex d'error
és baix". Va afegir que "quan
acabem la cirurgia sabem que hi
ha una garantía absoluta i que

1LLEIDA 1L'hospital Amau de Vi-

lanova va incorporar fa un mes i
rnig el Loop-X, un esdmer radiologic en 3D amb un sistema de
navegació intraoperatoria per
als serveis de Traumatología i
Neurocirurgia, que pennet tenir
informació en una operació a
temps real i recluir les complicacions per sota de 1'1% en les
de columna, de crani, oncologiques i fractures complexes. A
més, grades a aquesta tecnología punta que només té l'Arnau
entre tots els hospitals de l'ICS,
s'eviten segones o terceres intervencions i, per primera vegada,

es deixara de derivar a altres
hospitals operacions a pacients
adults amb escoliosi (desviació
de columna vertebral) o d'intervencions oncologiques.
Cada any se'n beneficiaran
250 pacients i uns 30 ja no es
derivaran. Segons va afirmar
Ramon Jové, cap de secció de
Traumatología i de la Unitat
de Raquis de l'Arnau, "aquest
equip ens permet que el material que coHoquem al pacient,
com cargols, barres, ganxos o
implants, s'apliqui de manera
segura sense que hi ha gi cap
tipus de complicació a posteriori grades al fet que un na-
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lnversió que ha fet I'ICS per adquirir aquest equip de tecnologia punta.

s'eviten segones cirurgies". Al
cap de quatre dies, el pacient
rep l'alta.
Perla seua part, el cap de servei de Neurocirurgia de l'Arnau
de Vilanova i del Vall d'Hebron,
Fuat Arikan, va destacar que
"abans ens basavem en proves
preoperatüries i ara operem
amb una tecnica de diagnostic
d'alta qualitat per minimitzar
les complicacions, efectes secundaris i postoperatoris". Va
afirmar que el Loop-X, que ha
costat 1,3 milions, és un "orgull" per a l'Arnau i que "la
tecnología és la que marca els
millors resultats".

Amb castella i llengua
estrangera
LLEIDA 1 La selectivitat comenc;ara av ui pera 2.304
alumnes de Lleida i un total
de 40.557 a tot Catalunya,
que torna al format preví a
la situació de la pandemia
provocada perla Covid-19 i
es fara durant tres dies. A la
Universitat de Lleida (UdL)
estan pr evistos nou tribunals i es mantenen també
les seus de la Seu d'Urgell,
Vielha, Tremp i Tarrega . Els
estudiants s'enfront aran
avui als examens de castella
i llengua estrangera.
Segons les instruccions de
les autoritats sanitaries, l'ús
de la mascareta no té caracter obligatori, pero com que
les proves es fan en espais
tancats amb concentració
de persones, se'n recomana
l'ús mentre duri la prova,
tanta !'aula comen l'accés i
passadissos.
A més a més, continuen
les adaptacions adoptades
l'any 2020 en l'il.mbit academic que flexibilitzen l'optativitat en l'elecció de les preguntes. Coma novetat, els
estudiants han d'especificar
per escrit en quina llengua
volen rebre els enunciats de
les proves.
El Govern central esta ultimant amb les universitats
la nova selectivitat, que presentara aqu est estiu i s'estrenara l'any que ve. Sera
menys memorística.
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INFRAESTRUCTURES POLÍGONS INDUSTRIALS

PANDEMIA

''Les obres de
Torreblanca
arrancaran a
meitat del 2023"

La UE prorroga
fins al juny del
2023 l'ús del
certificat Covid
1 BRUSSELUS 1 Els

Així ho va prometre la
directora de l'Incasol
S.C.D.

La directora de l'Institut
Catala del Sol (lncasol), Merce
Conesa, va dir ahir a Lleida que
les obres del polígon de Torreblanca i Quatre Pilans "comen~aran a meitat del2023", i va
assegurar que comptara amb
un baixador ferroviari per exportar mercaderies.
Així ho va indicar durant la
visita a l'exposició sobre els 40
anys de la creació de l'Incasol
instaHada al Mercat del Pla, i va
detallar que l'Incasol, que és el
propietari de la majoria deis terrenys en els quals es fara el polígon juntament amb la Paeria,
i l'equip de govern municipal
"hem accelerat els tramits per
1 LLEIDAI

Conesa, entre el delegat del Govern, Bernat Solé, i !'alcalde, Miquel Pueyo, ah ir al Mercat del Pla.

poder aprovar de forma inicial
el pla director urbanístic al julio!
i donar-Ji el vist definitiu abans
de finals d'any, i de moment estem rebent molt interes per part
d'empreses de tot tipus".

D'altra banda, Conesa va
assegurar que la futura Area
Residencial Estrategica (ARE),
que compren la zona que hi ha
entre Cappont i la Bordeta des
de l'antiga Hípica fins al canal

de Seras, preveu que "la meitat
deis habitatges que es construeixin, prop de 1.800, seran de
protecció oficial i es destinaran
tant a la venda com allloguer
social".

negociadors
del Parlament Europeu i del
Consell van arribar ahir a un
acord per prorrogar un any
més, fins al juny del2023,
el reglament que permet als
estats membres utilitzar el
certificat Covid per garantir
els viatges sense restriccions
deis europeus dins de l'espai
comunitari - Espanya ja no
el demana a membres de la
UE i deis estats Schengen- ,
encara que condicionat a una
revisió el mes de desembre
d'aquest any.
La Comissió Europea va
propasar aquest a prorroga
per evitar que la validesa del
document caduqués aquest
juny, a les portes del període
vacacional, després de const atar que la Covid en pa!sos
de la UE continua sent a.lta.
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Balaguer protegeix i limita els usos
del monest ir de les Franqueses.

www.segre.com/comarques
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Un incendi allaboratori obliga
a evacua r I'INS Ciutat de Balaguer.
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SERVEIS PROVE'iMENTS

La Mancomunitat de les Garrigues, sense aigua
dotze dies després i se li sumen més municipis
Torres de Segre i Sunyer s'afegeixen als 25 pobles de les Garrigues i el Segria, que la beuen embotellada i en
cisternes E s alcaldes, 1nd gnats, acusen el Govern de despreocupar-se'n i demanen a l'ACA celeritat
11

La reunió d'alcaldes que es va fer ahir al local social de I'Aiba g és.
MAR[A MOLINA
1 LLEIDA 1 Les últimes analíti-

ques de l'aigua de boca de la
Mancomunitat d'Aigües de les
Garrigues efectuades el dia 9
mantenen encara un nivell de
pesticides molt elevat als dotze
dies de suspendre's el subministrament per beure i cuinar en
vint-i-cinc pobles de les Garrigues i el Segria.
Ahir se'ls van sumar Torres
de Segre i Sunyer, fora de la
Mancomunitat pero que beuen també d'Utxesa. Segons el
president de l'entitat, Francesc
Esquerda, la presencia de pesticides és de 0,47 micrograms
de partícules per litre d 'aigua

a l'entrada a la planta potabilitzadora i de 0,14 a la sortida
després de ser tractada amb carboni actiu quan el maxim per
poder restablir el servei és de
0,10. El passat dia 3 va ser de
0,21 després del tractament, la
qual cosa confirma que els índexs segueixen sent molt alts.
Per aquesta raó, es mantindra
el prove1m ent a mb camions
cisterna queja van comenfYar
divendres en catorze pobles (onze més ho fa n sufragant aigua
embotellada o de pous propis)
entre dema i dimecres, també
divendres i la setmana que ve.
Esquerra va reunir ahir els
alcaldes a l'Albagés per expli-

Juncosa va repartir ah ir aigua embotellada a la població.

car-los la situació act ual. El
consell de les Garrigues i un a
vintena d'alcaldes van expressar indign ació perla "in acció i
desídia" de l'ACA per buscar
alt ernatives amb celeritat i la
demor a d e la pr esa a l pant a
de l'Albagés. Van criticar que
"nin gú del Govern s'ha preocupat encara per la falta d'aigua
PISCINES

L'aigua de la Mancomunitat
no presenta problemes
per omplir les piscines de
cara a obrir la temporada

de boca". Al matí, es va reunir
amb tecnics de !'Agencia Catalana de l'Aigua, la Diputació i
la conselleria de Salut, que van
confirmar que l'aigua de laMancomunitat és óptima per omplir
les piscines deis pobles, regar
ja rdins, granges i no provoca
problemes de pell. D'aquest a
manera, es pretén tranquiHitzar
els alcaldes que valen abrir les
piscines.
La Mancomunitat espera les
an alisis de l'ACA per saber el
punt d'origen de la contamin ació. Els tecnics van prendre
mostres a Utxesa, on hi h a la
presa; al canal de Seros, la Mitjana i diverses zones del Segre.

LESCLAUS

Pobles amb cisternes
1 Granyena, Bovera, Sarroca, el
Cogul, I'Espluga Calba, Aspa,
Cervia, els Torms, la Granadella,
els Omellons, Bellaguarda, el Vilose!!, I'Aibi i Fulleda.

Aigua embotellada
1 Juncosa va repa rtir ahir aigua
embotellada. Torrebesses, Llardecans, el Soleras, I'Aibagés, la
Pobla de Cérvoles, la Floresta,
Alcanó, Vinaixa, Tarrés i Senan
(Tarragona) també ho fan o beuen de pous propis.

COMUNICACIONS FERROVIARIES

Una avaria del tren afecta 33
viatgers de la línia de la Pobla

Tarragona, es van registrar ahir
retards que van poder superar la
rnitja hora a causa de l'accident
ferroviari de Vila-seca perque
al traro del sinistre se circulava
ahir per una única via (més informació a la pagina 17).

La incidencia va implicar dos cornbois al rnatí

Acte al Tren deis Llacs

X.R.

En u n altre ordre de coses,
el fotoperiodista catala Sergi
Reboredo va presentar dissabte

1 LLEIDA 1 Una

a varia en un dels
trens de la Pobla va obligar ah ir
a canviar de comboi un total de
trenta-tres passatgers. Fonts de
Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC, titular de
la línia) van explicar que la incidencia es va detectar al comboi que va sortir a les 10.47 de
Lleida ciutat. Així, els tretze

viatgers que anaven en aquest
tren van canviar de comboi a
Balaguer per continuar el trajecte cap al Jussa a bord del
que va arribar des de la Pobla
a aquella mateixa hora. Perla
seua part, els vint usuaris que
van sortir a les 10.08 del Pallars
també van haver de canviar de
tren a Balaguer. El tren en el
qual es va registrar l'avaria po-

dia continuar amb el seu recorregut cap al Jussa, encara que
van assenyalar que "per motius
d'operativa" van preferir que
en aquesta ocasió no circulés
més enlla de Balaguer. El tercer
tren de la Pobla, que substituira
trens avariats, encara no es tra ba plen ament operatiu. D'altra
banda, a la línia de tren R-14,
que uneix Lleida i Barcelona per

ACCIDENTA VILA-SECA

Retards de més de
mitja hora a la línia de
la costa per l'accident
ferroviari a Vila-seca

passat , durant un v iatge al Tren
deis Llacs, el seu nou llibre 101
llocs de Catalunya sorprenents,
publicat per Ana ya Touring. És
un compendi d'enclavaments
singulars organitzats per províncies i té l'objectiu de promoure un turisme descentralitzat de
les grans ciutats, de proximitat
i respectuós amb la naturalesa
i les t radicions.
De fet, el Tren deis Llacs és un
dels plans que apareixen al !libre. La presentació va incloure
una visita a les botigues museu
de Salas. Reboredo va explicar
que elllibre és fr uit de la pandemia, "que ens h a obligat tots
a buscar plans d e proximitat
a causa de les restriccions de
mobilitat".

