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El doctor català Josep Baselga va presentar ahir el nou fàrmac.

NOVARTIS

❘ MADRID ❘ Un nou fàrmac, everò-
limus, comercialitzat per Novar-
tis comAfinitor i aprovat aquest
any a Espanya pel ministeri de
Sanitat, retarda un any la pro-
gressió del càncer de mama en
pacients amb el tumor avançat
i els facilita una millor qualitat
de vida. “És la primera vegada
que disposem d’una estratègia
capaç de revertir la resistència
hormonal, el taló d’Aquil·les en
el tractament de tumors amb
RH+”, va explicar el doctor ca-
talà Josep Baselga, director mè-
dic del Memorial Sloan-Kette-
ring Cancer Center de Nova
York, que va presentar el medi-
cament ahir a Madrid.

Es tracta, segons explica la
companyia, del primer fàrmac,
dirigit a dones amb càncer de
mama avançat o metastàsic, que
ha demostrat ser eficaç a l’elu-
dir els mecanismes de resistèn-
cia tumoral en aquest tipus de
pacients i, per tant, aconseguir
retardar un any l’avanç de la ma-
laltia sense haver de recórrer a
la quimioteràpia i altres tracta-
ments agressius.

Per la magnitud del benefici
clínic que suposa, és el major
avanç que s’ha produït per a
aquest tipus de càncer en els úl-
tims 15 anys. Baselga va assegu-
rar que“fa que les dones se sen-
tin millor, tinguin menys efectes
secundaris i puguin portar una
vida normal”.

Segons la Societat Espanyola
d’Oncologia Mèdica, cada any
es diagnostiquen a Espanya més
de 20.000 nous casos i es calcu-
la que una de cada vuit dones el
patirà.Així mateix, tres de cada
10 dones amb càncer de mama
primerenc desenvolupen la ma-
laltia avançada i el tumor s’es-
tén als ganglis de l’axil·la o es
dissemina per altres teixits.

Nou fàrmac per combatre el
càncer demama avançat
Allarga un any la supervivència en pacients i no es necessita quimioteràpia

SALUTAVANÇ

Mésdespesa
sanitària,menys
mortsde càncer
■ Una nova investigació
presentada al Congrés Eu-
ropeu del Càncer 2013 ha
revelat que com més im-
portant és la despesa sani-
tària d’un govern nacional
de la Unió Europea (UE),
menor és el nombre de
morts després del diagnòs-
tic de càncer en aquest pa-
ís.

Els autors de l’estudi as-
seguren que una riquesa i
una despesa sanitària ma-
jors estan associades tant
amb una major incidència
del càncer com amb una
menor mortalitat per
aquesta malaltia, tot res-
saltant el cas específic del
càncer de mama.

SOCIETAT

Bellpuig prepara el
Correllengua 2013

REIVINDICACIÓ

❘ BELLPUIG ❘ Bellpuig celebrarà
els pròxims divendres i dis-
sabte una nova edició del
Correllengua. Divendres tin-
drà lloc un acte d’homenatge
a Miquel Martí i Pol. Dissab-
te serà el torn d’un acte rei-
vindicatiu i un concert de
rock.

Lluita contra la
malnutrició infantil

CATALUNYA

❘ BARCELONA ❘ El ple del Parla-
ment va aprovar divendres
per unanimitat i, a proposta
de la CUP, garantir la sufici-
ència de les beques menjador
per a menors en situació de
risc amb l’objectiu d’eradicar
la malnutrició.

Vilanova de Segrià
ajudarà un nen
malalt

SOLIDARITAT

❘VILANOVADE SEGRIÀ ❘ Els veïns de
Vilanova de Segrià han orga-
nitzat per al diumenge 6 d’oc-
tubre una jornada solidària
per tal de recaptar fons per al
tractament d’un nen, de nom
Erik, que ha de realitzar un
tractament a Suïssa. La festa
tindrà lloc al poliesportiu a
partir de les 10.00 hores i, a
més, també inclourà jocs, un
dinar popular i sorteig de re-
gals.

L’ambaixador d’Israel visitarà les rutes de
fuga de jueus del nazisme pel Pirineu

HISTÒRIAPROJECTE

❘ LLEIDA ❘ La Diputació de Lleida
presentarà aquest dimecres vi-
nent a l’ambaixador d’Israel el
projecte de senyalització d’es-
cenaris de la fugida de refugiats
jueus pel Pirineu lleidatà durant
la SegonaGuerraMundial. L’am-
baixador d’Israel a Espanya,
Alon Bar, visitarà els espais in-
closos en el projecte acompa-
nyat pel president de la corpo-
ració provincial, Joan Reñé. La

iniciativa vol fer una aportació
a la memòria històrica i, alhora,
consolidar el creixent protago-
nisme del turisme hebreu a les
comarques de Lleida. El projec-
te Perseguits i salvats és una ini-
ciativa de la Diputació i consis-
teix en la senyalització de cinc
rutes d’evasió que van utilitzar
molts jueus per fugir del nazis-
me i els camps d’extermini. En-
tre d’altres, visitaran una de les

rutes deTavascan i descobrirà
una placa commemorativa del
projecte. En l’acte també parti-
ciparan representants del Sobi-
rà, el Jussà, l’Alt Urgell, l’Aran
i la Cerdanya.

D’altra banda, l’ambaixador
també es reunirà el dijous a la
Diputació amb empreses lleida-
tanes que estan interessades en
les relacions comercials amb Is-
rael.

AMADO FORROLLA

Exposició de bonsais a l’IEI■ Molts ciutadans van passar du-
rant tota la jornada d’ahir per la mostra de bonsais que va aco-
llir el pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI).
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