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El equipo de Cirugía Torácica y 
Trasplante Pulmonar del Hospital 
Vall d’Hebron ha extraído por pri-
mera vez en España los pulmones 
en paro cardiaco controlado a un 
bebé para trasplantarlos a otro ni-
ño menor de 24 meses. Lleïr es el 
pequeño de 2 años receptor de esos 
dos pulmones. A los dos meses de 
vida le detectaron en una revisión 
rutinaria una malformación car-
diaca que comportaba una estre-
chez de las venas. Esta enfermedad 
poco común daba lugar a una insu-
ficiencia respiratoria con el tras-

plante como única solución, por lo 
que al año y medio de vida lo pusie-
ron en lista de espera. El trasplante, 
se realizó hace unos meses y Lleïr 
ha ido evolucionando de manera 
correcta y hoy hace vida normal. 

Alberto Jáuregui, jefe del servi-
cio que ha llevado a cabo la inter-
vención, destacó ayer que «con es-
te trasplante se abre la puerta a una 
solución que hasta ahora solo era 
para adultos». Y añadió que no se 
había hecho hasta el momento de-
bido a la falta de demanda de estos 
trasplantes en niños y a la poca ex-
periencia en este tipo de cirugías. 

Laura Romero, cirujana del ser-
vicio encargada de la operación de 
Lleïr, detalló que para el receptor ya 

era urgente el trasplante y, una vez 
valorados los órganos por el equipo 
médico, se propuso la operación.  
«No sabíamos cómo iban a res-
ponder los pulmones porque no 
hay tanta experiencia en estos ca-
sos», admitió. Y añadió que, con 
dos o tres pacientes estables en lis-

ta de espera y seis trasplantes pul-
monares al año, a raíz de la opera-
ción de Lleïr poco a poco se podrá 
atender a los enfermos que están 
pendientes de esta operación. 
«Hemos visto que la viabilidad es 
muy buena y a partir de ahí hay que  
valorar esta posibilidad», agregó. 

Lis Vidal, enfermera pediátrica y 
referente de trasplante de órganos 
sólidos, se encargó de acompañar a 
la familia y sobre todo de enseñarle 
los cuidados que requiere esta ope-
ración antes, durante y después del 
trasplante. «Es importante, cara al 
alta, aparte de que tengan los co-
nocimientos, que tengan el com-
portamiento y la actitud adecuados 
para hacer frente a este momento 
–subrayó–. Es un proceso difícil en 
la que intervienen muchos profe-
sionales y hay que recordar que na-
da de esto habría sido posible sin la 
generosidad de una familia». 

Liberados y asustados 

«Era un momento que llevábamos 
mucho tiempo esperando», recal-
có Gerard Genovès, el padre de 
Lleïr, quien, después de esperar 
más de un año a que surgiera la 
oportunidad, aseguró que tanto él 
como su mujer se sintieron libera-
dos a la vez que asustados. Aseguró  
que no eran conscientes de la gra-
vedad de la situación ya que la noti-
cia de la particularidad de la opera-
ción se la dieron una vez hecha. 

«No sabíamos que éramos los 
primeros, pensábamos que era 
una intervención habitual», co-
mentó, no sin antes agradecer a la 
familia del donante su generosi-
dad. El pequeño acude cada 10 días 
a controles y tratamientos que se 
irán espaciando con el tiempo.   n

Pionero trasplante de 
pulmones entre bebés 
en Vall d’Hebron

La operación, con órganos en paro cardiaco controlado y 
hasta ahora practicada en España solo en adultos, abre las 
puertas a futuras intervenciones en niños de corta edad.
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El pequeño Lleïr, que ha recibido un trasplante de pulmón, ayer.

Simone Boccaccio

Àrea Metropolitana de 

Barcelona

Anunci
Exp. 902895/21

El Consell Metropolità de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, en ses-
sió celebrada el 27 de juliol de 2021, ha 
acordataprovar el document d’avanç de la 
Modificació puntual del Pla general metro-
polità per a la construcció d’un nou hospital 
al Vallès Occidental (en endavant MPGM)i 
el document inicial estratègic, tramitat per 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), 
d’acord amb el que determina l’article 8.1 
l) i l’apartat 2 de la disposició transitòria 
segona de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (LAMB).

Publicar i sotmetre el document d’avanç 
de la MPGM i el document inicial estratègic 
a informació pública pel termini de dos 
mesos, a comptar des de l’endemà de 
la darrera publicació obligatòria, tal com 
estableixen els articles 23 i 106 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU), 
mitjançant la publicació d’un edicte al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i la inserció d’un anunci en un dels diaris 
de premsa periòdica de més divulgació en 
l’àmbit metropolità.

Donar coneixement per mitjans tele-
màtics de la convocatòria d’informació 
pública, així com garantir la consulta dels 
documents aprovats per aquests mitjans, 
atès el contingut de l’article 8.5 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
(TRLU) i 23 del RLU, mitjançant el web i el 
tauler electrònic de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.

Durant el període d’informació públi-
ca l’expedient podrà ser consultat a la 
Secretaria General, al carrer seixanta-dos, 
número 16, edifici A, 2a planta de Barcelona 
o bé a través mitjans electrònics.  En 
ambdós casos heu de sol·licitar la vista a 
través del correu electrònic secretariaamb@

amb.cat
També podeu accedir al següent enllaç: 

https://www.amb.cat/web/territori/urbanis-
me/informacio-publica-dels-plans-urbanis-
tics

Barcelona, 2 d’agost de 2021
El secretari general,
Marcel·lí Pons Duat

Ajuntament de Castellar 

del Vallès

Edicte

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària 
celebrada el dia 29 de juny de 2021  va 
adoptar, entre d’altres, el següent acord:

“PRIMER. Aprovar inicialment la pro-
posta de modificació número 4 del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Castellar del Vallès.

SEGON. Obrir un període d’informació 
pública durant el termini d’un mes, mit-
jançant anunci inserit al Butlletí Oficial de 
la província de Barcelona, a un diari dels 
de major divulgació al municipi, i al tauler 
d’edictes i a la web de la Corporació.

TERCER.- Sol·licitar informe als organis-
mes afectats per raó de les seves compe-
tències sectorials.

QUART.- Suspendre l’atorgament de 
llicències de parcel·lació de terrenys, 
d’edificació, reforma, rehabilitació o ende-
rrocament de construccions, d’instal·lació 
o ampliació d’activitats o usos concrets i 
d’altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial, en 
l’àmbit de l’element catalogat  ARU-5.

CINQUÈ.- Posar a disposició del públic 
el plànol de delimitació de l’ àmbit afectat 
per la suspensió de llicències a les oficines 
de l’ajuntament, i  donar-lo a conèixer per 

mitjans telemàtics, al llarg del termini de la 
suspensió, en compliment del que disposa 
l’article 102 del RLU.”

L’esmentat expedient es podrà consul-
tar al departament d’urbanisme d’aquest 
Ajuntament, Passeig Tolrà núm.1, de dilluns 
a divendres no festius de 9.00 a 14.00 hores 
i a la pàgina web municipal www.castellar-
valles.cat/planejamententramitacio

Contra l’acord de suspensió de llicèn-
cies, en tractar-se d’un acte de tràmit 
qualificat, es podrà interposar, amb caràc-
ter potestatiu, recurs de reposició davant 
l’òrgan de l’Ajuntament que l’ha dictat en 
el termini d’un mes, o directament recurs 
contenciós-administratiu davant la Secció 
3a de la Sala contenciosa-administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
dins el termini de dos mesos, tots dos 
terminis a comptar des de l’endemà de la 
publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. Transcorregut 
un mes des de la interposició del recurs 
de reposició sense que hagi estat resolt, 
s’entendrà desestimat per silenci adminis-
tratiu i, a partir de l’endemà, podrà ésser 
interposat recurs contenciós-administratiu.

Signat digitalment en la data que consta 
en la signatura.

L’alcalde, p.d. (Decret núm.759, de 21 de 
juny de 2019), la cap d’unitat Jurídica i 
Administrativa de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, Mercè Torras Junoy.

Ajuntament de Mataró

Anunci

De conformitat amb l’article 22 del 
Reglament del Cementiri Municipal de 
l’Ajuntament de Mataró, s’exposa al públic 
que a les dependències de Cementiris 
Metropolitans CGC SL s’està tramitant la 
transmissió provisional per un període de 
cinc anys dels següents títols de dret fune-

rari dels nínxols dels cementiris municipals.

CEMENTIRI; AGRUPACIÓ; NÍNXOL; 
TITULAR ACTUAL; SOL·LICITANT

Caputxins; AC; 218; Palmira y Eliseo 
Gallemí Canals; Bartolomé Torrent Baduell

Caputxins; K; 113; Família Gascón 
Feliubadaló; Maria Inmaculada Gascón 
Feliubadaló

Caputxins; Unica; 107; Wenceslao 
Jiménez Pérez;  Primitiva Jiménez Rugama

Caputxins; Z; 2648; José Bosch Bringué 
e hijos; Gerard Bosch Fàbregas

Caputxins; BR; 30; Catalina Sánchez 
Giménez, vda. García e hijos; María del Pilar 
Falcón García

Les Valls; 2; 134; Santiago Guzmán 
Gámez; Maria de los Dolores Guzmán 
Gámez

Les Valls; 6; 218; Dolores Ruíz Gámez; 
Cristóbal García Ruíz

Caputxins; AC; 99; Nieves Maresma 
Roca; María Luisa Pigem Presta

Caputxins; F; 98; Nieves Marema Roca, 
vda. De Jaime Pigem e hijos; María Luisa 
Pigem Presta

Caputxins; Ñ; 13; Jaime Pigem Urgell, 
esposa e hijos; Maria de les Neus Pigem 
Presta

Caputxins; C; 23; José Pruna Verónica; 
Isabel Pruna Tenas

Caputxins; A; 126; Dolores Maurí e hijos; 
Herminia Tristany Casas

Caputxins; LL; 7; Hermanos Auge i 
Dangla; Maria Pilar Florensa Briansó

Caputxins; Ñ; 17; Emilia Dangla Tuxans; 
María Fantima Florensa Briansó

Caputxins; I; 196; Hermanos Lladó Pons; 
Lidia Serrano Batlle

S’obre un termini de 30 dies següents a 
la data d’aquesta publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, per què les persones 
amb interès legítim es puguin oposar a la 
transmissió sol·licitada.

L’expedient podrà consultar-se a les 
dependències de les oficines de Cementiris 
Metropolitans CGC SL, ctra. de Cirera, 
239. 08304 Mataró, tel. 93.757.47.67, fax 

93.798.69.05, de 9 a 17:30 h de dilluns a 
divendres.

Mataró, Regidora de Gestió Espai Públic i 
Gent Gran Activa Ajuntament de Mataró, 

Elisabet Ruíz Moreno

Ajuntament de Badalona

Anunci

La Junta de Govern Local, en sessió 
ordinària de data 27 de juliol de 2021, va 
aprovar amb caràcter inicial la Modificació 
puntual del Pla especial de Protecció del 
Patrimoni en la fitxa D-3 Masia de Ca 
l’Andal (exp. 8/A6-21 i 2021/14047Y), a 
l’empara de l’article 78 del Text Refós 
de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, modificat per la llei 
3/2012, del 22 de febrer, que es tramita per 
iniciativa municipal.

Mitjançant la publicació d’aquest anun-
ci, en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en la premsa periòdica, s’inicia 
el tràmit d’informació pública de l’instrument 
d’ordenació urbanística esmentat. El termini 
d’aquest tràmit serà d’un mes i començarà 
a comptar a partir de l’endemà de la darre-
ra de les dues publicacions obligatòries. 
Durant aquest període es podran formular 
les al·legacions o els suggeriments que es 
considerin convenients. L’anunci també es 
podrà consultar al tauler d’anuncis electrò-
nic de la web municipal www.badalona.cat.

L’instrument d’ordenació urbanística 
aprovat es pot consultar al Departament de 
Plànol de la Ciutat prèvia sol·licitud de cita 
online a l’enllaç https: http://bit.ly/2um4CYg 
o bé trucant al telèfon 934832709. I per tal 
de garantir l’accés telemàtic, el contingut 
íntegre de l’instrument es troba publicat 
en la web municipal a l’adreça https://bit.
ly/2UO9uoF.

Badalona, 29 de Juliol de 2021
La secretària accidental, per resolució de 
20/06/2019, Remedios Hijano Cruzado
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