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El senyor

Antonio Presseguer i Torres 
Descansi en pau

Des de Fruits de Ponent, Cooperativa del Camp d’Alcarràs, Agrària Progressiva de Benavent-
La Portella, Ramell i Agrària del Llobregós expressem el nostre condol al director general del 

Grup Cooperatiu, senyor Josep Presseguer, i a la seva família per la pèrdua del seu pare. 

L’enterrament tindrà lloc avui, a les 11.00 h, a l’església parroquial de Bellpuig.

 Bellpuig, 23 d’octubre del 2018

Ajuntament d’Alins - EMD d’Àreu

El senyor

Jordi Escolà Colomé
President de l’EMD d’Àreu

La Corporació Municipal, l’EMD d’Araós, l’EMD d’Ainet de Besan, 
l’EMD d’Àreu i els treballadors mostren el seu condol a la família 

per tan sentida pérdua. 

 Alins, 23 d’octubre del 2018

El senyor

Jaume Griñó Pons
Empresari
Medalla al Mèrit del Transport
Ha mort cristianament a Barcelona, el dia 22 d’octubre del 2018,  
als 90 anys. 
(A.C.S.)

La seva esposa, M. Àngels Gaya Roqué; fills, M. Àngels (†), Esther i Arturo, 
Carmen i Daniel; néts, Artur, Gabriel, Patrícia, Sofia i família tota ho fan saber als 
seus amics i coneguts i preguen que el tinguin present en les seves oracions.

La cerimònia de comiat tindrà lloc demà, dia 24 d’octubre, a les 16.15 h, al 
tanatori de les Corts.

 Barcelona, 23 d’octubre del 2018

El senyor

Josep Sampietro Esteve
Ha mort el dia 22 d’octubre del 2018 als 87 anys.
(E.P.R.)

La seva esposa, Joana Ballart; fills, Margarida i Jaume, Antoni i Anna; néts, Oriol 
i Diana, Bernat i Joan; cunyades i cunyat, nebots i família tota us agraeixen les 
mostres de condolença rebudes i us demanen una oració pel seu repòs etern. 

La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, a les 16.00 h, al santuari de Santa 
Teresina.

DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 1. Lleida, 23 d’octubre del 2018

 

El senyor

Antoni Presseguer i Torres

Indulleida SA expressa les més sinceres condolences pel traspàs del senyor Antoni Presseguer 
i Torres, pare del membre del Consell d’Administració d’Indulleida, el senyor Josep Presseguer.

 Lleida, 23 d’octubre del 2018

MAGDALENA ALTISENT

Prova del VIH a la UdL ■ Antisida de Lleida fa des d’ahir la Setmana 
de la Prova a la Universitat de Lleida. L’objectiu és donar resposta 
als estudiants, ja que sovint són persones de fora de Lleida i tenen 
difícil accés per fer-se la prova ràpida.

Redueixen un 70 per 
cent la progressió del 
càncer d’ovari avançat

SALUT MALALTIES

AGÈNCIES
❘ BARCELONA ❘ Un estudi multicèn-
tric fase III amb olaparib, un in-
hibidor de PARP, ha aconseguit 
per primera vegada mantenir  
lliures de progressió durant tres 
anys més del 50% de pacients 
amb càncer d’ovari avançat amb 
mutacions BRCA, la qual cosa 
constitueix uns resultats “sen-
se precedents”. Les troballes 
de l’assaig SOLO-1 es van pre-
sentar al congrés de la Societat 
Europea d’Oncologia Mèdica 
(ESMO), que té lloc aquests dies 
a Munic. 

En la investigació, en la qual 
ha participat la doctora Ana 
Oaknin, investigadora princi-
pal del Grup de Neoplàsies Gi-
necològiques del Vall d’Hebron 
Institut d’Oncologia (VHIO), 
es demostra que olaparib ha 
aconseguit, a més, reduir fins 
a un 70 per cent el risc de pro-
gressió de la malaltia. Els resul-
tats s’acaben de publicar a New 
England Journal of Medicine 

coincidint amb el congrés, per 
l’“enorme rellevància clínica 
i el gran impacte per a les pa-
cients, ja que aquests resultats 
amb alta probabilitat canviaran 
la pràctica clínica i el maneig de 
les pacients amb càncer d’ovari 
avançat”.

El càncer d’ovari es diagnos-
tica a més de 3.200 dones cada 

any a Espanya. Encara que no 
és el tumor més freqüent, és un 
dels de pitjor pronòstic. D’altra 
banda, es tracta d’un tumor per 
al qual no hi ha per ara mètodes 
de cribratge poblacional i es di-
agnostica en el 80 per cent dels 
casos en fases avançades.

Es tracta d’uns resultats sense precedents

INVESTIGACIÓ
En la investigació ha 
participat la doctora Ana 
Oaknin, del Vall d’Hebron 
Institut d’Oncologia


