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L’hospital universitari
de la Vall d’Hebron ha dut
a terme amb èxit el primer
trasplantament de cara a
Catalunya, que va durar 24
hores i en què va participar
un equip de 30 persones.
En un comunicat, l’hospital va informar ahir que la
persona trasplantada es recupera satisfactòriament
després de l’operació. La
Vall d’Hebron ha estat el
tercer centre sanitari auto-

ritzat per la Comisión de
Trasplantes per fer una intervenció d’aquestes característiques. L’hospital
La Fe de València va realitzar el primer trasplantament de cara l’agost del
2009, i el mes de gener
d’aquest any l’hospital
Virgen del Rocío de Sevilla va efectuar la segona
intervenció d’aquest tipus
a l’Estat espanyol. Els
metges del centre van
anunciar el mes d’agost

passat que es faria aquesta
cirurgia i que estava buscant un donant menor de
45 anys, amb unes característiques morfològiques i
uns paràmetres mèdics similars als del receptor per
evitar el rebuig. L’Hospital de la Vall d’Hebron no
facilitarà més informació
fins que la persona trasplantada no es recuperi per
preservar tant la intimitat
del donant i com la del receptor.
PUBLICITAT

ANUNCI
d’informació pública de la relació complementària dels béns i els drets afectats per l’execució de les obres del
Projecte de construcció dels col·lectors en alta del municipi de Llanars a l’EDAR de Camprodon, als termes
municipals de Llanars i Camprodon (S-AA-00310-P).
Vist que l’aprovació definitiva del Projecte de construcció dels col·lectors en alta del municipi de Llanars a l’EDAR
de Camprodon, als termes municipals de Llanars i Camprodon (Ripollès), per la Resolució de la Direcció de
l’Agència Catalana de l’Aigua de 28 de febrer de 2003, du implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat
d’ocupació dels béns i els drets afectats, correspon al Govern de la Generalitat l’adopció de l’acord d’ocupació
urgent, amb l’obertura prèvia d’un període d’informació pública.
La Direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant la Resolució de 16 de març de 2010, ha dictat que se
sotmeti a informació pública la relació complementària, que es publica a l’annex d’aquest Anunci, dels béns i els
drets afectats per l’execució de les obres del Projecte de construcció dels col·lectors en alta del municipi de Llanars
a l’EDAR de Camprodon, als termes municipals de Llanars i Camprodon (Ripollès), als efectes que preveu l’article
56 del Reglament d’expropiació forçosa, en relació amb l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa.
Es publica d’acord amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació amb els titulars de finques
desconeguts o de domicili ignorat.
Tots els interessats i els titulars de drets reals o d’interessos econòmics sobre els béns afectats poden presentar
al·legacions durant un termini de quinze dies, per esmenar, si s’escau, totes les possibles errades o omissions en la
relació dels béns i els drets afectats o dels seus titulars, en hores d’oficina, a les dependències següents:
Agència Catalana de l’Aigua, carrer Provença, 204-208, 08036 Barcelona.
Ajuntament de Llanars, plaça de l’Om, 3, 17869 Llanars.
Ajuntament de Camprodon, plaça d’Espanya, 1, 17867 Camprodon.
Agència Catalana de l’Aigua Demarcació Territorial de Girona, carrer Ciutadans, 11, 17004 Girona.
Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials de Girona, carrer Ultònia, 10-12, 17002 Girona.
Barcelona, 26 de març de 2010
Isabel Gandullo i Sarró
Cap del Departament de Serveis Tècnics
Annex
Terme municipal de Camprodon
Finca de projecte núm.: CAM01C.
Parcel·la: 9003.
Polígon: 22.
Titular: Agència Catalana de l’Aigua.
Superfície d’ocupació temporal, en 2m
: 1.076.
Naturalesa: Rústica.
Finca de projecte núm.: CAM02C.
Parcel·la: 9002.
Polígon: 22.
Hospital
Universitari
Titular: Agència
Catalana
de l’Aigua.
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Superfície de servitud, en m
: 239.
Superfície d’ocupació temporal, en 2m
: 651.
Naturalesa: Urbana.

Finca de projecte núm.: CAM11.
Parcel·la: 08.
Polígon: 72515.
Titular: Canal Torrell, Luis Antonio.
2
Superfície de servitud, en m
: 66.
Superfície d’ocupació temporal, en 2m
: 154.
Naturalesa: Urbana.
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