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L’entrada d’aire fred que
des de dimecres afecta Ca-
talunya va provocar ahir
temperatures mínimes rè-
cord per al mes de juny en
estacions d’alta munta-
nya. A la Vall d’Aran i el Pa-
llars Sobirà, els termòme-
tres van baixar fins als 6
graus sota zero. La tempe-
ratura rècord (-7,7 graus)
es va registrar a Certascan
(Pallars Sobirà).

A l’Alta Ribagorça, el
termòmetre es va quedar
a les portes dels 6 graus so-
ta zero, mentre que al Ri-
pollès les temperatures

van oscil·lar entre els 5
graus sota zero d’Ulldeter i
els -1,2 de Núria. A més de
les estacions de munta-
nya, també va destacar la
mínima registrada a Pra-
des (Baix Camp), que a la
nit va ser de 3,8 graus.

Com a conseqüència de
l’onada d’aire fred, la neu
ha fet acte de presència al
Pirineu i, en plena prima-
vera, va deixar imatges de
postal amb flors emblan-
quinades. També va obli-
gar a activar les màquines
llevaneus a la C-28. Els
gruixos més importants
es van acumular a Ulldeter
(25 centímetres) o Certas-
can (17 centímetres). ■

El front fred deixa
temperatures sota zero
i una nevada al Pirineu
a La Vall d’Aran i el Pallars Sobirà registren temperatures de més de 6 graus
sota zero a Ulldeter acumula gruixos de 25 centímetres i Certascan, de 17
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El port de la Bonaigua presentava ahir aquest enfarinat aspecte ■ ACN

El santuari de Núria, ahir, amb un aspecte hivernal ■ DTS

Clínica Girona és pionera
a Europa en implants co-
clears, una nova tècnica
quirúrgica que soluciona
la sordesa. L’equip del doc-
tor Albert Jürgens, del ser-
vei d’otorinolaringologia

de Clínica Girona, aplica,
des del 2010, una innova-
dora tècnica quirúrgica,
que comporta moltes
menys complicacions que
la tècnica convencional
perquè és mínimament in-
vasiva. Els implants co-
clears són uns aparells que
transformen el so en se-

nyals elèctrics que estimu-
len el nervi auditiu quan
l’orella interna (còclea) es-
tà malmesa i l’ús d’audiò-
fons no li permet al sord
assolir una audició útil. Els
implants coclears es com-
posen d’una part interna
(implantada sota la pell ) i
una d’externa (que es por-

ta darrere de l’orella). La
part interna es carrega
elèctricament i rep la in-
formació des de l’externa
mitjançant ones electro-
magnètiques, sense ca-
bles que travessin la pell.
L’operació dura dues ho-
res i el pacient és donat
d’alta l’endemà. Els im-
plants coclears són un in-
vent nou: als anys 80 es
van comercialitzar els pri-
mers amb una eficàcia i se-
guretat demostrades Des
d’aleshores, a l’Estat espa-
nyol se n’han implantat
uns 5.000 aparells. ■
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