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Tècnica innovadora a l’Arnau per extirpar tumors cerebrals
❘ LLEIDA ❘ El servei de Neuroci-
rurgia de l’hospital Arnau de 
Vilanova de Lleida practica 
des de fa un any una tècnica 
innovadora en les intervenci-
ons quirúrgiques per extreu-
re tumors cerebrals malignes. 

Es tracta de la resecció guiada 
per fluorescència amb 5-ALA, 
mitjançant la qual la llum fluo-
rescent ajuda els professionals 
a poder distingir on acaba el 
tumor i on comença el teixit sa 
del cervell. Els neurocirurgians 

de l’Arnau han aplicat aquesta 
tècnica a uns trenta pacients 
l’últim any amb resultats sa-
tisfactoris. El 5-ALA és un 
precursor bioquímic natural 
de l’hemoglobina que estimula 
l’acumulació de pigments fluo-

rescents en diferents tipus de 
teixits. En el cas dels tumors 
cerebrals, la fluorescència es 
forma a l’interior del teixit tu-
moral i permet als cirurgians 
una resecció més precisa, atès 
que la zona tumoral brilla i 

queda ben delimitada gràcies 
a la llum fluorescent. Els neu-
rocirurgians Milton Martínez 
Madrigal i Víctor Martínez van 
explicar que el 5-ALA és una 
orientació que els dona més se-
guretat en les reseccions.
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Imatge dels neurocirurgians en un quiròfan de l’Arnau.
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Daniel Ortín, José Luis Thenier Vila, Víctor Martínez i Milton Martínez Madrigal.

Imatge de la presentació de l’enquesta de Frey i Eurofund.

PROMENADE LLEIDA
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❘ LLEIDA ❘ Els promotors del parc 
comercial de Torre Salses, bate-
jat com Promenade Lleida, van 
assegurar ahir que el 75,7% dels 
lleidatans valoren positivament 
el projecte i el 82,2% opinen 
que ajudarà a reduir l’atur a la 
ciutat, que és la principal pre-
ocupació dels ciutadans. Així 
ho constata l’enquesta que van 
presentar ahir, que és una ac-
tualització de la que van fer el 
2019, confeccionada amb 702 
trucades a tots els barris de la 
ciutat i amb un marge d’error 
del 3%. 

En aquest sentit, Salvador 
Arenere, directiu d’Eurofund 
–que juntament amb el grup 
francès Frey és el promotor de 
Promenade Lleida– va recor-
dar que el complex generarà 
quatre-cents llocs de treball 
directes i tres-cents més d’in-
directes i que l’objectiu és “fer 
un Puerto Venecia de diferent 
mida a Lleida, amb espais verds 
i transitables, que sigui atractiu 
per als lleidatans i els visitants i 
que creï llocs de treball”. 

Arenere va detallar que el 
58,4% dels enquestats volen 
un espai de comerç i lleure re-
ferent a la ciutat i, d’aquests, 
el 36,8% “consideren Prome-
nade Lleida com aquesta gran 
iniciativa”. També va dir que, 
en el cas que obrís el complex 
comercial, el 74 per cent dels 
enquestats tindrien intenció 
d’anar-hi. Respecte als tràmits 

El 75% de lleidatans recolzen el pla 
de Torre Salses, segons un sondeig
Encarregat per la promotora del parc comercial, que critica les traves de la Paeria
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perquè Promenade Lleida sigui 
possible, Arenere va recordar 
que Eurofund “és propietari 
del 98 per cent dels terrenys en 
els quals volem fer el complex 
i la finca que hi té la Paeria té 
l’obligació de vendre’ns-la, ja 
que així ho estipula el conveni 
que vam firmar el 2019”. No 

obstant, Arenere va descartar 
per ara anar als tribunals, ja que 
“tenim el màxim respecte i paci-
ència infinita, però defensarem 
els nostres interessos”. 

Finalment, va subratllar que 
les obres durarien dos anys i va 
criticar que, “si no hagués estat 
per les complicacions adminis-

tratives”, Promenade ja estaria 
obert i va acusar la Paeria de 
rebutjar els 12,3 milions d’eu-
ros que percebria en matèria 
d’impostos per a la construcció 
i dels quals 3,5 serien anuals. 
“Es pot rebutjar això sense una 
raó objectiva? No ho crec”, va 
concloure Arenere.

El 18,6% dels 
enquestats 
compren online 
productes bàsics

■ El 18,6% dels lleidatans 
compren per internet de 
tant en tant productes 
d’alimentació, drogueria 
i perfumeria. Així ho 
constata l’enquesta d’hà-
bits de consum que també 
han fet els impulsors de 
Promenade Lleida, que 
van destacar que aques-
ta xifra “és molt alta i és 
molt per sobre de la mitja-
na estatal, que ronda el 10 
per cent”. També detalla 
que el 45,4% dels 702 en-
questats compren online 
de forma ocasional. Unes 
xifres que, per al direc-
tiu d’Eurofund Salvador 
Arenere, constaten que 
el conflicte ja no és entre 
grans i petits comerços, 
sinó entre botiga física i 
online”.

702
TRUCADES

Són les que han fet per confecci-
onar l’enquesta, que diuen que 
té un marge d’error del 3%.

400
LLOCS DE TREBALL

És el que generaria de forma di-
recta Promenade Lleida, a més 
de 300 llocs de treball indirectes.

DADES

Nova manifestació dels 
sindicats educatius
❘ BARCELONA ❘ Els sindicats edu-
catius van anunciar ahir que 
el 14 de maig celebraran una 
manifestació a Barcelona 
“per una educació pública 
de qualitat”. Exigeixen la 
inversió del 6% del PIB en 
educació i revertir les retalla-
des, entre altres demandes. 
D’altra banda, la Fiscalia va 
arxivar ahir la denúncia de 
Cs contra el conseller d’Edu-
cació, Josep Gonzàlez-Cam-
bray, per prevaricació amb 
la sentència del 25% de 
castellà, al no donar-se els 
“caràcters propis d’il·lícit de 
naturalesa penal”.

La Paeria ven un solar de 
Cappont per 882.000 €

❘ LLEIDA ❘ La Paeria va tancar 
ahir la venda d’un solar del 
carrer Camí de Picos per 
882.780 euros a la construc-
tora Cosehisa, que hi cons-
truirà pisos.

Palau vol més serveis 
socials per a Ciutat Jardí

❘ LLEIDA ❘ El portaveu local del 
PP, Xavi Palau, va demanar 
ahir al govern de la Paeria 
dotar de més equipaments 
i serveis socials el barri de 
Ciutat Jardí i instal·lar-hi 
càmeres de videovigilància.

Adjudicat el servei  
de socorrista a Sucs

❘ LLEIDA ❘ L’Entitat Municipal 
Descentralitzada (EMD)de 
Sucs va adjudicar ahir a l’em-
presa Gestión Lázaro Eventos 
el servei de socorrisme de les 
piscines per aquest estiu per 
13.297,90 euros IVA inclòs.


