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El senyor

Modest Solé Bobet
Vidu de Mercè Mayoral

Descansa en pau als 93 anys.

(A.C.S.)

La seva esposa, Maria Teresa Huguet; fills, Modest i Sylvia; filla política, Paquita
Esparaber; néts, Mercè, Anna, Thais, Iker, Dafne, Héctor i Xavi; besnéts, Giulia,
Pau i Berta; cunyats, nebots i família tota.

En assabentar els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua, els preguen una
oració per l’etern descans de la seva ànima i l’assistència a la cerimònia religiosa
que tindrà lloc avui, dia 10, a les 11.30 hores, a l’església parroquial de la Mare
de Déu del Carme, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.

Lleida, 10 de desembre del 2011DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 7.

El señor

Alberto Roy López
Falleció cristianamente a los 66 años.

(E.P.D.)

Su esposa, Elvira Viladrich; hijos, Begoña, Hugo, Gonzalo y Marta; nietas, Leyre y Naroa; hijos
políticos, Pere, Mila, Verónica y Toni; madre política, Remei; hermanos, Fernando y Elena; hermanos
políticos, Pedro Juan, Ana e Isabel; sobrinos, primos y demás familia.

Al comunicar a sus amigos y conocidos tan sentida pérdida, les ruegan una oración por el eterno
descanso de su alma y la asistencia a la ceremonia religiosa que tendrá lugar hoy sábado, día 10, a
las 17.00 horas, en la iglesia parroquial de Sant Martí.

Lleida, 10 de diciembre de 2011DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Segrià.

Andorra retira unes lents
de contacte ‘contaminades’
Davant del risc que provoquin visió borrosa i molèsties
|| Recomanen deixar d’utilitzar-les i anar al metge

CONSUMSALUT

AGÈNCIES

❘ANDORRA LAVELLA ❘ El ministeri de
Salut i Benestar d’Andorra va
retirar ahir unes lents de con-
tacte del modelAvaira Sphere
del laboratori CooperVision
després de detectar-hi residus
d’oli de silicona.

Aquest material podria pro-
vocar visió borrosa, molèsties,
dolor ocular intens o lesions
ocular. Les autoritats sanitàri-
es andorranes van recomanar
ahir als usuaris que deixin d’uti-
litzar aquest producte de for-
ma immediata.

El ministeri de Salut del Prin-
cipat va emetre ahir una alerta
sanitària per sol·licitar la reti-
rada de les lents de contacte.
Després d’un ofici enviat per
l’Agència Espanyola de Medi-
caments i productes sanitaris,
les autoritats andorranes han
sol·licitat la retirada del mercat
de determinats lots de les lents
de contacte del modelAvaira
Sphere del laboratori Cooper-
Vision Manufacturing del Reg-

ne Unit. Segons assenyala el mi-
nisteri de Salut andorrà, s’han
trobat restes de d’oli de silico-
na en aquest producte i podria
provocar visió borrosa, molès-
ties, dolor ocular intens o lesi-
ons oculars.

Els metges aconsellen que els
usuaris deixin d’utilitzar aques-
tes lents de forma immediata
i que consultin el metge en cas
que sentin algun dels símpto-
mes.

Aquestes lents, que es co-
mercialitzaven sota diferents
marques, s’apliquen sobre la
còrnia i estan dissenyades per
a la correcció de les ametropi-
es, incloent-hi la miopia, la hi-
permetropia i algun tipus d’as-
tigmatisme. Són d’ús diari i te-
nen una vida útil de fins a un
mes.

D’altra banda, diverses òpti-
ques de Lleida consultades ahir
per aquest diari van indicar que
aquest model de lents retirat
aAndorra no era gaire habitu-
al.

LESCLAUS

Consell
❚ El ministeri de Salut andorrà
va emetre ahir una alerta que
recomanava deixar d’utilitzar
aquestes lents de contacte i vi-
sitar el metge en cas de detec-
tar algun símptoma.

Diversesmarques

❚ Aquestes lents, que es comer-
cialitzen sota diferents marques,
s’apliquen sobre la còrnia i es-
tan dissenyades per a la corre-
ción d’ametropies.

D’ús diari

❚ Els models retirats són d’ús di-
ari i tenen una vida útil de fins a
un mes.

Lleida

❚ Diverses òptiques de Lleida
consultades ahir per aquest di-
ari van indicar que són models
poc distribuïts a Ponent.

La boira fa baixar les temperatures
❘ LLEIDA ❘ La intensa boira amb què es va despertar ahir el pla
de Lleida va provocar un descens de les temperatures. Els
termòmetres van passar a la ciutat de Lleida dels 13 graus
de màxima de dijous als 6 graus d’ahir.

LLEONARD DELSHAMS

Presentació del llibre ‘Boira’ a Sort
❘ SORT ❘ La Biblioteca Pública de Sort va acollir ahir la presen-
tació del llibre Boira, de l’autora RosaVila, ambientat en la
Guerra Civil i la Postguerra. Quaranta persones van assistir
a l’acte, que va estar precedit de lectures dramatitzades.

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORT

AGÈNCIES

❘ESTOCOLM ❘El poeta suecTomas
Tranströmer serà avui profe-
ta a la seua terra durant la ce-
rimònia d’entrega dels pre-
mis Nobel, quan rebi demans
del rei Carles Gustau el guar-
dó de literatura, mentre que
el gran absent serà el metge
Ralph Steinman, a qui es va
concedir el premi de manera
pòstuma.

Ja està tot preparat perquè
avui, a les 15.30 hores, co-
menci al Konserthuset, on se
celebra des del 1926, un ac-
te solemne presidit pels reis
Carles Gustau i Sílvia de Su-
ècia i en què tot està previst
mil·limètricament.

A més, assistiran a la ce-
rimònia la princesa hereva
Victòria, i el seu espòs, el prín-
cep Daniel.

Tot a punt per a
l’entrega dels Nobel
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