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Jordi Feliu, en el moment de saludar el rei Felip.

FORMACIÓ AJUTS
CAIXABANK

❘ LLEIDA ❘ El lleidatà Jordi Feliu 
és un dels 120 universitaris 
espanyols seleccionats per La 
Caixa en l’última edició, la 
número 35, del seu programa 
de beques de postgrau per es-
tudiar a l’estranger. En el cas 
de Feliu, es troba cursant un 
doctorat d’Enginyeria Com-
putacional i Matemàtica a la 
Stanford University (Califòr-
nia, Estats Units). 

Graduat en Enginyeria Ci-
vil i de Telecomunicacions 
Industrials per la Universi-
tat Politècnica de Catalunya 
(UPC), va redactar el seu tre-
ball final de grau a l’École 
Central de Nantes (França) 
i ha cursat un màster en En-
ginyeria de Camins, Canals 
i Ports també a la UPC, es-
pecialitzant-se en la part 
estructural. 

Feliu va rebre la beca di-

marts de mans dels reis Felip 
i Letícia. 

Tant ell com la resta dels 
seleccionats van ser escollits 
en règim de concurrència 
competitiva i han estat ad-
mesos a les millors univer-

sitats del món. En aquesta 
convocatòria s’han concedit 
beques a candidats de trenta 
disciplines diferents. Les di-
verses enginyeries, tecnolo-
gia, economia, arquitectura, 
dret i bioquímica són les més 
comunes.

Beca de La Caixa per              
a un jove lleidatà que 
estudia a Califòrnia

Campanya 
sobre l’atenció a 
l’UCI de nounats 
de l’Arnau

SALUT

❘ LLEIDA ❘ La Unitat de Cu-
res Intensives Neonatal de 
l’hospital Arnau de Vilano-
va ha posat en marxa una 
campanya sobre l’atenció 
dels nounats. Sota el títol 
12 mesos, 12 lemes, la ini-
ciativa pretén proporcio-
nar eines que serveixin 
per mil lorar l’evolució 
dels nadons durant la seua 
hospitalització. 

Amb lemes com per 
exemple “Evitem el soroll” 
o “Rentar-se les mans ens 
protegeix”, l’objectiu és re-
forçar els aspectes més re-
llevants de la cura dels nou-
nats i implicar-hi els pares 
per fer-los partícips de l’èxit 
aconseguit. La campanya 
compta amb sessions a les 
quals poden assistir pares 
i sanitaris.

Lleida s’afegeix al Dia 
Memorial de la Sida
❘ LLEIDA ❘ Antisida de Llei-
da celebrarà demà el Dia 
Memorial de la Sida per 
recordar les persones que 
han mort a causa d’aquesta 
malaltia. Serà a l’IEI, amb 
una exposició de tapissos i 
amb un acte a les 19.00 h 
amb la investigadora llei-
datana Beatriz Mothe.

Inscripcions per al  
casal de la Seu
❘ LA SEU D’URGELL ❘ Les inscrip-
cions, tant telemàtiques 
com presencials, per al ca-
sal d’estiu de la Seu podran 
fer-se des d’avui a les nou 
del matí.

Fira a Mequinensa           
de cervesa artesana
❘ MEQUINENSA ❘ La fira de la 
cervesa artesana de Me-
quinensa obrirà les portes 
dissabte amb 17 expositors 
i espera 3.000 visitants.

R. RÍOS
❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ “L’únic que em 
pot salvar és un trasplantament 
de medul·la.” És el missatge 
clar de Quim Reverter, un veí 
d’Esterri d’Àneu a qui el mes de 
gener passat van diagnosticar 
una leucèmia i que fa una crida 
a la ciutadania perquè es facin 
donants de medul·la. D’aquest 
forma augmentarien les seues 
probabilitats, i les de tots els 
malalts, de trobar-ne una de 
compatible. 

“Des del principi em van dir 
que necessitaria un trasplan-
tament, però no han trobat 
cap donant per a mi. Per això 
demano la col·laboració de la 
gent, perquè és un gest senzill 
que pot salvar vides”, assegura 
aquest lleidatà, que treballa de 
guaita dels Bombers del depar-
tament d’Interior. 

A UGT de Lleida, sindicat 
al qual està afiliat, ja s’han 
posat en marxa i han enviat 
un correu electrònic a tots els 
membres de l’entitat a Catalu-
nya, amb una carta adjunta del 
Quim, per demanar que s’afe-
geixin a aquest gest solidari 
de convertir-se en donants de 
medul·la. Només és necessari 
tenir entre 18 i 55 anys i acudir 
a un centre de donació de sang. 
Els encarregats extrauran lla-
vors una mostra que servirà 
per conèixer la compatibilitat 
i anotar-la en el registre de 
donants.

La vida del Quim, que té dos 
fills de 5 (Pau) i 3 anys (Maria), 
va canviar el passat 26 de de-
sembre. Aquell dia va ingressar 
a l’hospital de Tremp per una 
pneumònia, però una analítica 
descompensada li va fer témer 
el pitjor. Després de diversos 
dies ingressat, va ser derivat 
a l’Arnau, on el 10 de gener li 

van confirmar el diagnòstic: 
leucèmia limfoblàstica aguda 
Philadelphia. “Fins fa quatre 
anys era un tipus de càncer in-
curable, però llavors va sortir 
una nova quimioteràpia que 
dóna una oportunitat als ma-
lalts com jo”, explica. Tot amb 
tot, el trasplantament és la seua 
única esperança.

“Necessito una medul·la 
compatible per curar-me”
Un veí d’Esterri d’Àneu amb leucèmia fa una crida per augmentar 
els donants || UGT de Lleida inicia una campanya

SOLIDARITAT SALUT

Quim Reverter, amb la seua dona i els seus dos fills, Pau i Maria.

DOCTORAT
Jordi Feliu cursa  
un doctorat sobre 
enginyeria a la   
Standford University


