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Si cap miracle no hi posa remei, és
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«S’arrossega molta càrrega
d’angoixes del passat»
ADRIANA DOMÍNGUEZ

Josep Maria Forcada va néixer a Barcelona
el 1941. Va veure la llum a la capital catalana perquè el seu avi matern hi feia de metge. Però al cap de dos dies se’l van emportar
a Vic, la ciutat d’on era la família i on residien els seus pares. En una gran casa, de la qual
avui només en queda el jardí reconvertit en
el Parc Municipal de Can Forcada, el seu avi
patern, farmacèutic, músic i pintor, va ensenyar a Josep Maria a barrejar les pintures
amb el pinzell. El nét va heretar així l’afició
a pintar i, inspirat per la dedicació als pacients del seu altre avi, va estudiar Medicina.
–¿Qui va inspirar la seva vocació religiosa?
–Potser el meu oncle avi patern, de qui vaig
heretar també el nom. Era capellà en missions, i el 1916 va dissenyar la cova de Santa
Maria de Queralt (Berguedà), un petit oratori adossat a la roca. A casa meva eren molt
d’anar a missa, però el detonant va ser conèixer a Barcelona mossèn Alfred Rubio. Jo
tenia 21 anys, estudiava Medicina i ell em
va dir: «¿I tu no vols ser capellà?». I als 30
anys em vaig ordenar. Vaig fer un parèntesi en la carrera i, quan ja era mossèn, la vaig
acabar.
–¿Va exercir com a metge?
–Molt poc, però vaig fer el doctorat en Bioquímica, sobre l’afectació del colesterol en
persones vegetarianes. Vaig elaborar un estudi dels nivells de colesterol en comunitats
de vida monàstica com monjos trapencs,
cartoixans i carmelites, que seguien una dieta mediterrània sense carn. No tenien ni colesterol, ni problemes de lípids.

dots. A més de les misses a l’església de l’antic hospital, a Sant Antoni Maria Claret,
167, i a la capella del nou, visito pacients
a demanda. A Hematologia, on tracten entre altres coses les leucèmies, passem una
vegada a la setmana el cap del servei, un
assistent social, una psicòloga, el cap d’infermeria i jo a oferir els nostres serveis als
pacients, perquè sàpiguen que, en la seva estada, compten amb persones que poden donar-los suport, també espiritual. La
nostra missió no és fer proselitisme, sinó
acompanyar, especialment davant l’angoixa pel demà incert.
–¿Què es necessita en aquell moment?
–Hi ha qui necessita, sobretot, reconciliarse amb el seu passat, com un alliberament.
S’arrossega molta càrrega d’angoixes del
passat. Per anar-se’n, la gent necessita estar
en pau i sentir que ha valgut la pena viure.

Josep Maria
Forcada
Pintor, metge, periodista
i prior de l’Hospital de Sant
Pau de Barcelona. Misses,
quadros i visites a pacients
omplen els seus dies.
PER

Carme
Escales

–El respecte de la voluntat del pacient planteja interrogants més enllà dels metges.
–Sí, per això progrés científic i medicina han
de seguir avançant, però juntament amb les
relacions humanes. Hem de poder parlar
obertament i amb naturalitat de temes com
l’avortament o l’eutanàsia, per assegurar el
respecte de la voluntat del malalt i el seu enfocament de la vida. Per això també vam posar en marxa el comitè de bioètica del Sant
Pau, i abans, el 92, amb el doctor Jordi Huguet vam crear l’assignatura de Bioètica en
Medicina a la UAB.
–¿Quina és la seva tasca al Sant Pau?
–Sóc el prior d’una comunitat de tres sacer-
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–¿I si pateixen dolor físic, què els diu?
–El dolor s’ha de mirar d’eliminar sempre, ja ens toca prou patir guerres, terratrèmols o les injustícies de qui no estima.
Déu no va dir que el cel es guanyi amb dolor, el dolor físic contra el qual podem lluitar s’ha d’eliminar, però a Espanya encara
som dels últims països a utilitzar morfina
i els seus derivats.
–Vostè és membre de tres fundacions de
l’hospital, la dels Molt Il·lustres Administradors (MIA) (Generalitat, Ajuntament de
Barcelona i canonges), la de l’Institut de
Recerca i la de gestió del centre hospitalari. ¿Quan pinta?
—Sempre que tinc alguns dies lliures. Fa
poc he estat tres dies a Eivissa, i després a
Cadaqués. Sóc pintor de paisatges, amb cavallet, m’animo amb la llum i el color, sóc
un entusiasta del color. Quan m’hi poso,
començo quatre quadros a la vegada. H
gentecorriente@elperiodico.com
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telera de Lloret diu que
d’un boicot”
La cadena hotelera que ha
hagut de tancar quatre
establiments a Lloret de
Mar (Selva) nega que hagi
comès cap frau i assegura
que són “víctimes d’un
boicot”. L’advocat de
l’empresari José Luis
Velasco ha assegurat que
emprendran accions legals
contra “entitats i
persones” que han volgut
perjudicar la imatge de
l’empresari.

e La Vall Fosca demana
senyament l’hi concedeix

senyament va informar ahir que
MPA de l’Escola La Vall Fosca
at un trasllat de centre i se l’hi ha
marxa de manera “voluntària” a
m de la qual no ha transcendit
ons Ensenyament, el professor
pau social” al centre. Els pares
dos comunicats de premsa –el
etembre– que, si no es revocava
durien els nens a classe el dia 12.

atalana a qui van negar
niversitària a Còrdova

ercedit amb la Junta d’Andalusia
culació d’una estudiant catalana
òrdova. Carmen Hidalgo, que vol
pànica i té la nota necessària de
un problema en la inscripció amb
notes de literatura catalana i
a Andalusia. Va presentar
s a la universitat, a la Junta
teri d’Educació, segons va
ent s’ha pogut resoldre i s’ha
riculació al centre andalús.
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Parlar del suïcidi, la millor
eina per trencar l’estigma
A Catalunya el 2014 van augmentar un 10% els suïcidis de dones
DAVID BIGORRA
BARCELONA

Cada 40 segons una persona al món
se suïcida. A l’estat espanyol els
morts per aquesta causa dupliquen
els que moren en accident de trànsit.
A Catalunya hi ha més d’un suïcidi al
dia. Dades prou rellevants per treure a la llum un problema de salut pública que viu habitualment a l’ombra. Avui, en el Dia Mundial per la
Prevenció del Suïcidi, els experts lamenten que amb aquestes xifres a la
mà aquest tema continuï sent un tabú. I reclamen que se’n parli obertament i que es desenvolupin plans de
prevenció eficaços per reduir una
tendència que, en els últims 50 anys,
ha anat creixent a Occident, sobretot en dos segments de població: les
dones i els adolescents.
De fet, a Catalunya el 2014 es va
tancar amb el nombre més elevat
de suïcidis femenins que s’ha registrat mai, segons l’Observatori del
Suïcidi a Espanya. Dels 531 suïcidis
que es van produir en terres catalanes aquell any, 138 van ser de dones, cosa que suposa un increment
d’un 10,4% respecte a l’any anterior. Els homes continuen, però, gairebé triplicant la xifra femenina,
amb 393 casos el 2014.
Depressió

“Buscar una única causa de suïcidi és
molt reduccionista. Hi ha causes mèdiques, socials i d’altres tipus”, reflexiona Santiago Duran-Sindreu, psiquiatre responsable del pla de prevenció del suïcidi de l’Hospital de

Sant Pau de Barcelona. “El factor
més freqüent relacionat amb el suïcidi consumat és haver-ho intentat
prèviament. A banda d’això, entre un
80% i un 90% dels casos són de persones que pateixen algun tipus de
trastorn de salut mental, i d’aquests
el 60% són per episodis de depressió
major”, afegeix Duran-Sindreu.
Consum d’ansiolítics

“El suïcidi és una decisió que moltes
vegades va precedida d’un estat
emocional que es fa insuportable,
generalment caracteritzat per tristesa i depressió”, descriu Rafael Bisquerra, director del postgrau en educació emocional de la UB. “En els úl-

Joventut
El 20% de les visites al metge dels
joves són per ansietat o depressió,
factors vinculats al suïcidi
tims 50 anys ha augmentat la prevalença d’ansietat, estrès i depressió.
El nombre d’ansiolítics i antidepressius que es consumeixen a l’any a
Catalunya és elevadíssim, de mitjana un paquet per persona a l’any”,
esgrimeix Rafel Bisquerra, que opina, a més, que el context modern,
des del sistema educatiu fins a la vida laboral, “predisposa a l’estrès, a
l’ansietat i a la depressió”.
En aquest sentit, més del 20% de
les visites dels joves al metge són
per ansietat o depressió, factors vinculats al suïcidi, primera causa de
mort prematura entre la població
d’entre 25 i 34 anys a Catalunya, se-
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gons un informe de l’àrea de salut
mental del CNJC (Consell Nacional de la Joventut de Catalunya). “La prevenció del suïcidi no
s’ha abordat de forma adequada
perquè el suïcidi juvenil encara
ha d’afrontar un escenari de silenci i estigmatització”, explica
Ester Cano, secretària de salut
del CNJC, que, de la mateixa manera que la resta d’experts consultats per l’ARA, reivindica que
es parli del tema: “Durant anys ha
pesat la idea que parlar-ne generava un efecte contagi, malgrat
que està provat que preguntar i
parlar adequadament sobre el
suïcidi no incita a una temptativa, sinó al contrari”.
No hi ha efecte contagi

Duran-Sindreu referma les paraules de Cano i diu que cal parlar-ne, però “cal parlar-ne bé”.
“Se’n parla quan es mor algun famós, es donen detalls de com ho
ha fet de manera morbosa i això
no ajuda, ja que això sí que pot
provocar un efecte contagi”, resumeix. “S’ha observat que persones que han tingut l’oportunitat de parlar amb algú han pogut
canviar la seva decisió”, manifesta Bisquerra. I sentencia: “El problema és que no saben amb qui
parlar ni tenen amb qui fer-ho,
perquè parlar d’aquest tema és
un tabú”.
El diàleg, per tant, es presenta com la millor eina de prevenció d’un problema de salut pública que, encara avui, viu entre
ombres.e
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BÀSQUET - NBA

“Era prim i tou, però
tenia ganes i ambició”
Pau Gasol motiva els joves a desenvolupar el seu potencial
ÀLEX GOZALBO
BARCELONA

Els dies que feia fred es posava guants.
Ahir no va caldre. Pau Gasol va inaugurar la nova pista de bàsquet del Llor, el
seu antic col·legi de Sant Boi de Llobregat. El jugador català va passar abans
per l’Hospital de Sant Pau, el lloc on va
néixer fa 36 anys. Les dues iniciatives
s’emmarquen dins de l’Unlimited you,
una iniciativa apadrinada per Nike a
través de la qual vol motivar els joves
perquè desenvolupin el seu potencial.
El lema de la campanya (“Pensa qui ets,
d’on vens i on vols anar”) és tota una declaració d’intencions.
“El meu pare jugava a bàsquet al Gaudí i per això jo m’hi vaig interessar. Era
prim i tou, però tenia ganes i ambició.
Tothom em deia que era massa fluix,
que no podia jugar. Però això no em va
aturar, vaig utilitzar les adversitats per
motivar-me”, va dir Pau Gasol durant
una xerrada amb nens d’entre 11 i 13
anys, a la qual van tenir accés un reduït nombre de mitjans de comunicació,
entre els quals hi ha l’ARA. “El principal
objectiu a la vida és identificar el que us
mou, la vostra passió. En el meu cas
eren el bàsquet i la medicina”, va explicar el jugador dels San Antonio Spurs.
“Si vols aconseguir alguna cosa, sempre hi ha un cost i sempre apareixen
moments de dubte, però si segueixes el
teu camí no hi ha errada possible. Quan
vaig decidir anar a la NBA vaig escoltar
que era precipitat, que fracassaria. El
meu entrenador pensava que era massa
aviat i tothom creia que l’any següent
tornaria, però jo creia en mi”, va dir Gasol, que va explicar les seves tàctiques
de motivació: “Es tracta d’aprofitar la
incertesa perquè et doni força. Jo vaig
saber utilitzar els meus punts forts.
Hauria pogut tenir por i amagar-me en
les meves pròpies limitacions, però els
èxits mai arriben per accident”.
Gasol, que va regalar unes vambes a
tots els nens que van néixer ahir a l’Hospital de Sant Pau, va repassar la seva recepta de l’èxit: “El talent és important.
Quan tenia 8 anys era molt dolent jugant
a bàsquet, però l’esport em va ensenyar a
tenir constància, a treballar en equip, a
liderar i a adaptar-me a diferents rols”.
Segons el jugador català, la clau és no

Pau Gasol, jugador dels San Antonio Spurs, saludant un grup de nens a la sala
Francesc Cambó de l’Hospital de Sant Pau. MANOLO GARCÍA

conformar-se mai. “A la vida se’ns presenten oportunitats diàriament i les hem
d’aprofitar. Es tracta d’acceptar els reptes. Cada dia, facis el que facis, tens l’opció de demostrar qui ets”, va apuntar.
“L’esport, eina d’educació”

La xerrada del medallista olímpic, que
va ser moderada pel periodista Manel
Fuentes, va permetre veure un Pau Gasol madur i distès. El seu discurs va sonar convincent. “L’esport és una eina
molt potent d’educació. A mi m’ha obert
la porta per tenir un cert impacte en la
gent més jove. Les iniciatives que faig
amb la meva fundació i amb Unicef
m’ajuden a tenir una incidència més
gran i em permeten combinar les coses
bones de l’esport amb la medicina, la
meva gran frustració”, va dir.
-8NATACIÓ SINCRONITZADA

Una vegada a l’any Gasol queda amb
els seus excompanys de col·legi per
posar-se al dia. “És una cosa que
m’agrada i em recorda d’on vinc, quines són les meves arrels. És important
tocar de peus a terra –va reconèixer–.
Un amic em va dir que la meta no és un
punt concret sinó un camí i crec que és
una metàfora molt encertada. Jo intento no posar-me límits i aprofitar
les oportunitats que se’m presenten”,
va sentenciar Gasol, que va argumentar per què va decidir canviar Chicago per San Antonio: “Vaig decidir deixar una ciutat que m’encanta i un
equip al qual admirava quan era un
nen i era fan de Michael Jordan per
encetar nous reptes. He escollit anar
als Spurs per ser una peça clau i lluitar
pel títol”.e
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propi d’algú que dirigia un grup municipal en què nou dels seus deu membres estan imputats per blanqueig, o
que va nomenar una regidora, María
José Alcón, que va dir en una conversa gravada que al partit imperava la
“corrupció política total”. I mostra
fins a quin punt la megalomania de
Barberá s’ha convertit en un problema
per a Rajoy.
El president en funcions
utoritat
no només és incapaç d’assolir una majoria parlamentàctica, li
ria per ser investit, sinó que
tidura
ara és el principal obstacle
per aconseguir-ho. Rajoy ja
ermetia només pot comptar amb els seus 137
o “estar diputats, després que C’s hagi donat
r poder per trencat el pacte, i que la pressió soe es pot bre el PSOE perquè s’abstingui s’haa nave- gi volatilitzat. Barberá ha ensumat la
ava del debilitat del líder i ha posat els seus ingui cul- teressos personals per davant dels del
mals re- seu partit. Aquest és el pitjor símpton to im- ma per a Rajoy.

ANTHONY GARNER

Pau Gasol
El jugador de bàsquet va visitar ahir la nova pista del Llor,
la seva escola de Sant Boi, i l’Hospital de Sant Pau, on va néixer fa 36
anys. Ho va aprofitar per motivar els
joves, recordant-los que de petit ell
era “prim i tou” i tothom li deia “que
era massa fluix, que no podia jugar”.
Les ganes, l’esforç i l’ambició l’han
portat al cim del bàsquet. P. 38

Ada Colau
L’alcaldessa de Barcelona va
polemitzar ahir a Twitter
amb els Mossos d’Esquadra i el Govern per l’actuació de la policia i
l’executiu davant el desnonament
d’una mare amb tres fills. Els mossos actuaven per ordre judicial. Pel
càrrec que ostenten, caldria demanar a l’alcaldessa, als Mossos i al
Govern més prudència i treballar
amb diligència i diàleg. P. 17

Rita Barberá
L’exalcaldessa de València i
senadora del PP per designació de les Corts Valencianes va donar-se ahir de baixa com a militant
dels populars, després que se sabés
que serà investigada per blanqueig.
Barberá, però, va decidir mantenir
l’escó a la cambra alta i va adoptar
un to desafiant cap als fins ara companys seus de partit. P. 04-05
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DILLUNS

Investigació neurològica
Pàgines 2 a 6

Alzheimer

Objectiu, la prevenció
La meta està avui a eliminar
la proteïna amiloide de forma
precoç en la població sana
ÀNGELS

Gallardo
La investigació sobre la demència
d’Alzheimer realitzada l’últim decenni –més de 500 estudis publicats,
marcats pel fracàs dels resultats–
perseguia un objectiu impossible,
adverteix el neuròleg Rafael Blesa,
que investiga i tracta la malaltia a
l’Hospital de Sant Pau, de Barcelona.
Aquest error, explica, va consistir
a pretendre curar la demència en
malalts que manifesten símptomes
avançats de la malaltia, d’extrema
gravetat, que denoten la destrucció
massiva de neurones.
En aquest moment, quan el pacient no només ha oblidat la història
de la seva vida sinó que tampoc pot
executar les funcions cognitives més
elementals, eliminar les plaques de
proteïna amiloide que 15 o 20 anys
abans van començar a concentrarse al cervell i van donar pas al mal ja
no seria suficient per retornar la salut mental al malalt, assegura Blesa.
En tot cas, afegeix, n’atenuaria alguns símptomes. «L’amiloide és un
factor de risc de l’Alzheimer i, amb
el pas dels anys, en molts casos causa la malaltia, però eliminar-lo quan
el procés neurodegeneratiu ja està
avançat no evita la demència», indica Blesa. Aquesta via d’estudi s’ha
abandonat de forma substancial i ha
pres impuls internacional, en forma
de centenars d’investigacions, l’objectiu de prevenir l’Alzheimer en la
població sana que encara no manifesta símptomes.
TRES MILIONS, AMB ELS FAMILIARS / La de-

mència d’Alzheimer ha sigut diagnosticada a 120.000 persones a Catalunya, unes 800.000 a Espanya. «En
són més de 3.200.000 si tenim en
compte el patiment dels familiars
del malalt», puntualitza Blesa. El
mal es caracteritza per una pèrdua
progressiva de records i capacitats
cognitives. A diferència d’altres demències en què predomina el deteriorament mental i la desorientació
absoluta, el sistema nerviós central
dels malalts d’Alzheimer oblida les
funcions bàsiques que es realitzen

Centenars d’estudis miren
de dissenyar un marcador
que detecti el mal fàcilment

claus

1

Una recerca
que està
infrafinançada

Espanya és l’únic país avançat que
no compta amb un pla nacional
contra l’Alzheimer i és un dels que
menys fons destinen a aquest
objectiu al món, indiquen els
investigadors. «Per cada 100 euros
que es destinen a l’estudi del
càncer, les malalties
cardiovasculars en reben 30, i
l’Alzheimer, cinc», indica el
neuròleg Rafael Blesa.

de forma gairebé involuntària i que
garanteixen la supervivència, com
és, per exemple, l’acte de mastegar i
empassar-se els aliments.
Els científics comparen la idea de
prevenció per a l’Alzheimer amb les
pautes d’actuació que es dirigeixen
a evitar l’infart de miocardi o l’ictus
cerebral: els dos accidents vasculars
solen estar precedits per l’acumulació de plaques de colesterol a les artèries, però, encara que no totes les
persones amb nivells elevats de colesterol a la sang patiran una aturada cardíaca, hi ha la indicació mèdica de tractar amb fàrmacs hipolipemiants els pacients que superen els
llindars normalitzats de greix a la
sang.
/ L’objectiu davant l’Alzheimer és doble: pretenen
dissenyar biomarcadors que, de forma incruenta i no gaire cara, detectin la presència i l’extensió de la proteïna amiloide al cervell –o la de proteïna TAU, que apareix després d’uns
quants anys que l’amiloide es dipositi al cervell– i disposar de fàrmacs
que eliminin aquesta espècie de pega que s’afegeix i destrueix la funció
neuronal. De forma experimental,
això últim ja existeix. El Sant Pau està pendent que el Ministeri de Sanitat deixi d’estar en funcions per
aconseguir l’aprovació de l’inici
d’un estudi clínic sobre marcadors
de la proteïna TAU.
Aquestes determinacions ara són
possibles, en individus sans, si accedeixen a una tomografia per emissió
de positrons (PET), accessible de forma privada en alguns centres sanitaris –costa uns 1.500 euros–, tenint
en compte que el resultat pot conduir a una intensa inquietud donada l’absència de tractament. També
es pot captar la presència de proteïna amiloide per mitjà d’una punció
de líquid cefaloraquidi.
«L’objectiu és la prevenció», coincideixen Blesa i José Luis Molinuevo, responsable de la unitat
d’Alzheimer de l’Hospital Clínic, de
Barcelona, i director científic de la
Fundació Pasqual Maragall, l’entitat europea que aglutina un nombre més gran de persones voluntàries sanes –2.743 individus de 45 a 75
anys en aquests moments– disposaINFORMAR I ELIMINAR

33 El neuròleg Rafael Blesa.

2

Els fàrmacs
resulten poc
eficaços

El tractament dels símptomes que
afecten els que pateixen una
demència d’Alzheimer avançada
són escassament eficaços i molt
costosos, coincideixen els metges
que els atenen. Exercicis
memoritzadors i cura del
deteriorament cognitiu progressiu
són algunes de les mesures que
s’apliquen en aquests pacients.

3

La vida en
companyia,
factor essencial

Els neuròlegs aconsellen que les
persones diagnosticades
d’Alzheimer mantinguin, tant com
sigui possible, una vida de relació
social, que parlin amb els seus
familiars i comparteixin amb ells les
activitats quotidianes. L’aïllament i
la soledat empitjoren els
símptomes de l’Alzheimer,
asseguren alguns neuròlegs.
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SENSE MEMÒRIA Els metges aconsellen socialitzar els afectats.

L’atenció prèvia pot
ser comparable al
control del colesterol
per evitar l’infart
o un ictus cerebral

des a participar en els assajos clínics
que se’ls proposin. «Tenim en marxa
molts estudis, però no esperem tenir resultats aplicables abans de 10
anys», adverteix Molinuevo.
«Si elimines l’amiloide en persones asimptomàtiques, frenarem la
progressió de la malaltia en la població –afegeix Molinuevo–. En parallel, hem de dissenyar fàrmacs que
atenuïn la progressió de la demència en qui ja en manifesta símptomes». «Un 30% de les persones de 70
anys tenen amiloide al cervell però
la immensa majoria no en manifesta símptomes», indica Blesa. H
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Un punt de Ilum
despr s d’un su’icidi
Unaunitat dels Mossos
estableix un contactedirecte ambfam~ies
de persones
ques’hansu’icidat i els informendels recursosd’ajuda
Granollers
Ferran

Polo

Qualsevol mort per suicidi
comporta una investigaci6
policial per part dels Mossos
d’Esquadra per acabar confirmant que aquella persona
ha decidit treure’s la vida de
forma volunt~ria. En aquesta
menade lets, per6, els Mossos van adonar-se que calia
fer una atenci6 extra ales
families de les vfctimes, que
molt sovint es troben desorientades i reclamen m6s
informaci6. I van buscar un
recurs que pogu6s ajudar-les:
l’entitat Despr6sdel Suicidi
Associaci6 de Supervivents
(DSAS), creada l’any 2012
per familiars de persones
que s’havien tret la vida
arab l’objectiu de generar un
espai per a l’acompanyament
i el suport en el dol dels
supervivents del suicidi, 6s a
dir, parents i amics de la persona morta.
AI conjunt del pals, el
contacte es fa a trav6s d’una
trucada telef6nica als familiars. A la Regi6 Polkial
Metropolitana Nord, que
inclou tot el Vall6s Oriental,
la Unitat Regional de Proximitat i Atenci6 a la Ciutadania (URPAC)ha decidit
ferun pas m6s: oferir ales
families la possibilitat de
tenir una trobada personal
amb els Mossos per resob
dre dubtes sobre el seu cas
i oferir-los recursos tom el
de l’associaci6 DSAS,que
els poden donar un cop de
m~en un momentdiflcil.
Les Arees B~siques Policials -Granollers i Mollet, al
Vall6s Oriental- deriven a la
URPAC
tots els casos. "Ente-

niem que la comunicaci6
s’havia de fer de forma m6s
personalitzada", explica una
mosso de la URPAC.Per la
policia catalana, aquest contacte personal "d6na un plus"
en l’atenci6 als familiars. "Els
expliquem que, per nosaltres,
ells tenen la consideraci6 de
vlctima". "Entenem que formapart de la feina assisten-

Els Mossosparlen
a lafamflia sobre
els Jets per iniciar
el dol arabtota la
informaci6
cial de la policia"
Per assumir aquesta tasca, un grup de mossos de [a
URPAC
es van format i es
van especialitzar. Reconeixen
que els familiars se "sorpreneW’quan reben la trucada
de la policia i l’oferiment
de fer una trobada. Normalment, aquest pas no es fa de
seguida, es deixen passar

Pels Mossos,ds un
problemasocial
greuon la policia
s’ha d’implicarpel
let de set part activa
uns dies o setmanes. "Dep~n
de cada cas. Per exemple, en
morts de persones joves 6s
m~s recomanable deixar passat m6s dies". E1 ritme, per6,
tamb6 es fixa en funci6 de
la informaci6 aportada pels
policies que s’han let c~rrec
de la investigaci6. En el 40%

dels casos, els familiars s’avehen a fer la trobada.
Els Mossos ofereixen poder
fer el contacte 6s una flnica
trobada- en una comissaria
per6 tamb6 a qualsevol altre
lloc. "Ens desplacem all~ on
vulguin’. Tamb6els diuen
que ho poden fer extensiu
a altres familiars. Sempre
van en parella i vestits de
pais~. Els Mossos donen ales
families informaci6 sobre
tom van passar els fets o
els resultats de l’aut6psia.
Tamb6 resolen dubtes sobre
q(iestions legals: el jutjat
competent, la documentaci6 que necessitaran per fer
determinats tr~mits o altres
situations m6s concretes en
casos que, per exemple, ban
comportat que es precint6s
un habitatge. "Per gestionar
el dol correctament, la familia ha de saber la veritat",
defensen els Mossos de la
URPAC.1 donant informaci6
aconsegueixen "que el dol
tingui un inici ferm". "No els
amaguem res".
En el contacte, hi ha una
segona part d’escolta activa.
"Totes les families tenen
la necessitat de parlar i es
troben amb dues persones
que coneixen els lets per6 no
s6n ni familiars, ni metges...
Les families s’obren d’una
manera bestial". "Quan la
persona s’ha buidat, entrem
a donar un punt de llum", l~s
la tercera fase de la conversa,
en qu6 se’ls explica l’exist6ncia de DesprSs del Suicidi
Associaci6 de Supervivents.
"Ningfl t’entendr~ millor que
una persona que ha passat el
mateix que tu". Si les families ho accepten, l’entitat
s’hi posa en contacte en un
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Els ¢ontactes personals es podenfer a la ¢omissaria m~sproperaal lloc de resid/~ncia de [a vlctin

"Supervivents
a la p&rdua"
Granollers

Despr6s del Suicidi Associaci6 de Supervivents va
crear-se el 2012 a partir de
la iniciativa d’una familia
que havia patit un suicidi i
amb el suport de l’Hospital
de Sant Pau. L’entitat fa
unes 80 acollides individualitzades l’any. A m6s,
crea cada any des de 2012
un grup de suport format
per entre 10 i 12 pers.o, nes
que es reuneixen periodicament. Hi col-laboren
persones que ban superar
el proc6s de dol.

mkximde cinc dies. "La famllia necessita que els diguin
que hi ha coses que fan que
s6n normals", diu un mosso
de la URPAC
fent refer6ncia
a accions corn no tocar l’habitaci6 de la persona que ha
mort, guardar objectes seus o
parlar-hi.
Ambl’experi6ncia, "ens
hem adonat que hi havia
unes necessitats que les
families tenien i que ningfl
cobria. "Tota situaci6 de
suicidi provoca un impacte
brutal, independentment
de l’edat de la persona". Els
Mossos tamb6 han detectat
que hi ha "un sentiment de
culpabilitat" entre els familiars que 6s "untret distintiu
respecte a les altres morts".
Creuen que els suicidis s6n
un "problema social i greu"
que necessita "un abordatge multidisciplinari". "Els
Mossos hi hem de set perqu6
som part activa". Per aix6,
destaquen "la sensibilitat del
cos policial" en les situacions
derivades d’un sulcidi.
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"Una mort aixi
Despr6s del su’icidi

6s molt diferent"

de la seva germana, Sbnia Escrig va rebre el suport d’una associaci6

estaria ara mateix sense el
grup’. "El que hem compartit alia no ho he compartit
enlloc, ni ambla familia ni
ambels amics", explica Escrig
sobre aquells mesos en qu~
tamb6 va llegir molt sobre el
suicidi i va anar escrivint els
seus pensaments. Acabat el
grup, mant6 el contacte amb
algunes de les persones.
AI mateix temps, el contacte ambaltres familiars de
persones que s’havien suici-

dat fa que Escrig s’adoni "de
la magnitud de la trag~dia,
de la pila de persones que
estan en la mateixa situaci6",
explica Escrig, que defensa
que les persones que se suiciden "no s6n lliures’. "Estan
preses per les pots, installades en la desesperanga i
aix6 no els deixa set lliures".
Ara, col-labora amb DSASi
participa en el grup que aplega persones que hart passat
pel mateix que ella per6 m6s
recentment. "Estic satisfeta
de poder tornar el favor".
Segons Escrig, primer es
passa per un sentiment "de
r~bia" perqu~ la persona no
hi 6s. M6stard, arriba "la culpa". "Una mort aixl 6s molt
diferent. Penses en tot el que
no has pogut dir-li o donarli. AI grup, t’adones que no
est~s sol ambla culpa, els
altres tamb6la senten". Passats dos anys, la culpa, "si hi
6s, 6s molt m6spetita i hi puc
conviure’. Per6 la mort de la
seva germana admet que [’ha
canviat. "$6c molt diferent.
He apr~s a viure amb qualitat
i a preocupar-me de les coses
realment importants. Valores
les petites coses", assegura.

ci6 a la salut mental.
L’Hospital de Granollers
va atendre l’any passat 294
persones que havien fet una
temptativa de suicidi en les
poblacions del seu/~mbit ter~
ritorial (tot el Vall6s Oriental excepte l’~rea de Mollet).
En els darrers tres anys hi
ha hagut una tendbncia a la
baixa perqu6 l’any 2013 van
set 369 i el 2014, 362. En
canvi, ha augmentat el nombre de persones ateses amb
idees autolftiques: 195 casos
de 2015 enfront dels 178 de
2014 i dels 155, de 2013. Per
Centeno, ara caldra veure
tom influeix l’aplicaci6 del
Codi Rise Suicidi ales xifres.

La doctora Meritxell

Granollers

per6 tambden altres espais

Sbnia Escrig, de Granollers,
6s una supervivent. Fa poc
m6s de dos anys, la seva germanaes va su’/cidar, Vivia a
Cbrdova, on tenia la feina i
la famflia. Havienpassat l’estiu juntes. Escrig recorda la
trucada on li van comunicar
la mort que marcava ’Tinici
del malson’. "Primer, hi ha la
negaci6. S6n moments molt
diflcils que vas entomant a
partir del que toca". Despr6s
d’uns dies a Andalusia, va
tornar a Granollers, va passar
la festa major, va tornar a
treballar al setembrei llavors va venir "el catacrac".
Va anar al metge i va apuntar-se a un grup de dol. "No
em serveix perqu6 no 6s el
mateix. No trobava persones
que sabessin quin era el meu
dolor, les reeves pors.... Pensara que era l’flnica persona
del m6nqueli havia passat
aix6". Perb aquesta ideava
canviar quan va descobrir
Despr6s del Suicidi Associaci6 de Supervivents (DSAS).
"T’escolten iet diuen algunes coses i veus que tens an

Temptatives

S6nia Escrig, de Granollers, fa uns dies a la redacci6 d’EL 9 NOU

punt en comfi ambells", diu
Escrig, que tamb6 destaca
l’ajuda del psicbleg al qual va
anar i de la doctora del CAP
de Sant Miquel que lava
atendre.
Des de DSAS,li van proposar que entr6s en el grup que
creen cada any amb familiars
de persones que s’han suicidat i que va lent trobades
durant uns nou mesos. "Van
veure que podria ser positiu
per mi". I ho va set. "No s6 on

sota seguiment

L’Hospital General de Granollers va atendre prop de 300 persones
I’any passat que van protagonitzar una temptativa de sui’cidi
Granollers

L’Hospital de Granollers va
posar en marxa al gener un
nou protocol d’actuaci6 en
l’atenci6 de persones que
arriben a urgbncies per un
intent de suicidi o que hi
expressen idees suicides.
l~s el Codi Risc Su~cidi que
coordina serveis sanitaris de
l’atenci6 orim/~ria, de l’hos-

pital i del centre de saint
mental de referbncia. En
detectar un cas, es fixa una
visita en 10 dies al psiquiatra
i al psicbleg del centre de
salut mental Benito Menni -en el cas de l’/~rea de
Granollers- perb que es fa a
l’ambulatori de refer~ncia
del pacient. Despr6s, s’estableix quirt seguiment cal fer
a trav6s de psiquiatria o dels
metres de l’atenci6 orimhria.

I, un mes desprfs, es truca
al patient per saber tom es
troba. Tot el proc6s, perb, ha
de comptar amb el vistiplau
de la persona. "El programa
assegura una visita en 10
dies i no perds temps. Abans
estaves a expenses de la proactivitat del pacient o de la
seva familia", valora Meritxell Centeno, cap de servei
de la Unitat de Psiquiatria de
Benito Menni, centre d’aten-
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Àngels de la sanitat
pública
Ara que s’ha aprovat la comissió
d’investigació per a l’operació Catalunya de Fernández Díaz, vull expressar que l’arrogància no ha pogut destrossar el model de la sanitat pública catalana.
Al mes d’agost van traslladar el
nostre fill amb helicòpter a l’UCI de
neonatologia de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau de Barcelona
per patiment fetal. Allà hi hem trobat tant les paraules i els coneixements mèdics necessaris com també, i molt important, l’acompanyament i el suport d’un personal entregat, empàtic i eficient.
Un model que compta amb persones com la llevadora, que a qualsevol
hora t’assessora; les pediatres, que et
fan sentir com de la família, i, sobretot, unes professionals de qui no valorem prou la seva gran vàlua: les infermeres. Un col·lectiu amb moltes
hores al damunt que t’animen, et
comprenen i t’acompanyen amb sinceritat, paciència i humanitat, perquè
creuen en la feina que fan, en la gent
que acompanyen.

Jo no sé si existeixen els àngels
del ministre, però sí que sé que existeixen els que fan bé la seva feina i
ens ajuden en moments durs.
Moltes gràcies a tot el personal
sanitari públic, que excel·leix malgrat les injustes i devastadores retallades.
CRISTINA MAS
BERGA
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HORA:

15:09:13 (02:32)

DURACIÓN:

00:02:32

AUDIENCIA:

513.000

VALORACIÓN: 45.600€
06/10/2016

TV3 / TN MIGDIA

Profesionales de la sanidad impulsan un proyecto de red para prestar cuidados paliativos a menores. Decl.
directora de la Unidad de Hospitalización Pediátrica de Sant Pau; coordinador de la Unidad de Cuidados Paliativos
de Sant Joan de Déu; gerente de la Fundación Enriqueta Villavecchia.
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HORA:

TVE1 Catalunya

14:09:40 (01:29)

DURACIÓN:

00:01:29

AUDIENCIA:

127.000

VALORACIÓN: 8.633€
06/10/2016

TVE1 Catalunya / INFORMATIU MIGDIA

El sábado es el día mundial de las curas pediátricas paliativas. La fundación Enriqueta Villavechia y 5 hospitales
hacen un llamamiento para que se cree una red especializada para dar apoyo m édico y emocional Decl. jefa
oncología pediátrica Hospital Sant Pau y pta. Fundación Enriqueta Villavechia.
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HORA:

14:26:40 (01:21)

DURACIÓN:

00:01:21

AUDIENCIA:

33.000

VALORACIÓN: 1.588€
06/10/2016

Catalunya Radio / INFORMATIU MIGDIA

Los profesionales de la sanidad proponen una red p ública de apoyo que atienda los cuidados paliativos pedi átricos
en todo el territorio catalán. Decl. jefa de Oncología Pediátrica del Hospital de Sant Pau.
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HORA:

14:10:41 (00:43)

DURACIÓN:

00:00:43

AUDIENCIA:

40.000

VALORACIÓN: 1.290€
06/10/2016

RAC 1 / 14/15

Los expertos reclaman una red de médicos y ayuda social para atender a los niños en fase paliativa. Decl.
directora de la unidad de hospitalización pediátrica del Hospital de Sant Pau.
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HORA:

RNE-1 Catalunya

13:42:14 (01:44)

DURACIÓN:

00:01:44

AUDIENCIA:

-

VALORACIÓN: 2.496€
06/10/2016

RNE-1 Catalunya / EDICIO MIGDIA

Los profesionales de los cuidados paliativos infantiles reclaman una red especializada que permita atender en sus
domicilios a todos los niños con enfermedades incurables. Decl. jefa de la Sección de Oncología Pediátrica del
Hospital de Sant Pau; gerente de la Fundación Enriqueta Villavecchia.
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HORA:

20:11:01 (00:33)

DURACIÓN:

00:00:33

AUDIENCIA:

-

VALORACIÓN: 413€
11/10/2016

BTV / BTV NOTICIES VESPRE

Se inauguran la nueva Facultad de Medicina y la Escuela de Enfermer ía de la UAB en el nuevo campus del
Hospital Sant Pau.
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HORA:

21:16:29 (00:47)

DURACIÓN:

00:00:47

AUDIENCIA:

687.000

VALORACIÓN: 23.500€
12/10/2016

TV3 / TN VESPRE

El Departamento catalán de Salud ha querido poner en valor hoy el proyecto de ley que garantiza
universal a la asistencia sanitaria a todos los residentes en Catalu ña. Lo aprobó ayer el Govern,
vicepresidente Oriol Junqueras y el conseller de Sanidad, Toni Com ín, han visitado las urgencias de los
de Sant Pau y el Clínic de Barcelona. Comín ha destacado que ya no se deberá acreditar tres
empadronamiento para ser atendido. Decl. Toni Comín, conseller de Salud.
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de Vic  Catalunya Central (UVic
UCC), Jordi Montaña. La nova fa
cultat s’ubicarà al Campus de Cièn
cies de la Salut i Benestar de la ciu
tatdeVic,onjas’estudiaInfermeria
i Fisioteràpia, entre altres graus, i
tindràunaunitatdocentaManresa.
Elfetquejahihagilesprincipalsin
fraestructura necessàries per al seu
estudi, a falta d’un laboratori d’ana
tomia forense, permet contenir el
costdelamatriculacióperalsalum
nes que es calcula que serà entre
13.000 i 14.000 euros, que és, tot i
això, el doble que el preu públic.

El nou centre s’ubicarà
a Vic i Manresa,
titularà 90 professionals
a l’any i s’orientarà
a metges de família

La Universitat de VicUniversitat Central de Catalunya ja disposa d’un Campus de Salut en què s’imparteix Infermeria

LLIBERT TEIXIDÓ / ARCHIVO

La nova facultat de Medicina de
Catalunya pot rebre avui la llum verda
La junta del CIC es reuneix per aprovar la programació del curs 20172018
CARINA FARRERAS
Barcelona

La vuitena facultat de Medicina a
Catalunya estarà ubicada entre Vic
i Manresa i titularà noranta metges
a l’any, si obté avui la llum verda per
iniciar el curs 20172018. Serà, si
s’aprova, la segona facultat privada
de la comunitat autònoma, sense
necessitat d’haver obtingut aporta
ció de la Generalitat .
Aquesta proposta forma part de
l’agenda del dia de la junta del Con
sell Interuniversitari de Catalunya
(CIC), òrgan de coordinació del sis
tema universitari, que es reuneix
avui per aprovar la programació
dels nous graus i màsters del prò
xim curs. Malgrat que el projecte és
privat, potencia l’oferta al territori
central de Catalunya, i hi ha prou
demanda, alguns degans podrien
mostrar objeccions a l’ampliació de
places tal com ho han fet algunes

organitzacions d’estudiants per un
possible excés d’oferta que pugui
comprometre la formació de l’es
pecialitat. El Govern, no obstant ai
xò, no s’hi oposarà.
La conformitat per part del siste
ma universitari català i de la Gene
ralitat és el penúltim tràmit que

l’UVicUCC ha de superar abans
que s’aprovi de forma definitiva. El
Govern espanyol ha de donar la se
va autorització perquè es garanteix
als llicenciats una continuïtat en el
sistema de formació d’especialistes
mèdics. Així, mitjançant l’examen
del MIR (metge intern resident)

Altres obertures
]Els últims cinc anys el crei

xement del nombre de facul
tats espanyoles ha estat im
portant, i ha passat de 28 en
el període 20082009 a un
total de 41, entre públiques i
privades, el curs 20162017.
L’última a obrir ha estat,
aquest mateix curs la facultat
de Medicina de la Universitat
de les Illes Balears, ubicada a

Son Espases, a Palma. Ofere
ix 60 places públiques per a
les quals s’han presentat
1.560 estudiants de batxille
rat. Les Balears i Catalunya
no són les úniques comuni
tats que volen oferir més
places als estudiants.
El Govern de Navarra va
anunciar recentment que
elaborarà un estudi per ana

El 94% dels residus domèstics són aprofitables o reciclables

Autòpsia de les escombraries
ANTONIO CERRILLO
Barcelona

La televisió ha posat de moda les sè
ries del gènere forense, i ara els ex
perts en la gestió dels residus ur
bans regiren cubells d’escombrari
es per saber com ens comportem
com a consumidors. La bossa d’es

s’asseguren places als hospitals del
territori nacional, cosa que explica
els númerus clausus de la formació.
“Es tracta d’un projecte clau que
ens permetrà fer un salt molt im
portant en investigació, docència i
transferència de coneixement”, va
indicar el rector de la Universitat

que un 94,2% dels residus són ma
terials recuperables i reutilitzables.
L’autòpsiaes vaferfa unsquantsdi
es en un total de 22 bosses d’escom
braries de la fracció resta (60 kilos)
agafades aleatòriament als carrers
del barri. “Pensem que les dades
són extrapolables a moltes altres
ciutats: només entre un 5% i un

Més de la meitat dels materials
desaprofitats són –tenint en comp
te el pes– restes d’aliments i vege
tals, així com menjar en bon estat
(55,1%), mentre que les altres frac
cions no aprofitades són, sobretot,
plàstics (13,8%), vidre, paper i car
tró (6,7%), metalls
- 22 -(3,7%) i altres
(3,8%), com brics, tèxtils, fustes i re

litzar la implantació del grau
de Medicina a la Universitat
Pública de Navarra. Aquesta
comunitat disposa d’un cen
tre de titularitat privada. La
internacionalització podria
ser la clau. Algunes de les
facultats catalanes consten
entre les millors del món, la
qual cosa pot resultar atrac
tiu a estudiants estrangers.

dents i maquinetes d’afaitar. L’anà
lisi ha demostrat que el 60% del vo
lum dels materials són embolcalls
de plàstic, així com envasos, inclo
enthillaunesibrics,que“majorità
riament es podrien evitar si el con
sumidor elegís productes amb
menys embolcall, envasos reutilit
zables, a granel o portant bosses
reutilitzables o cistella d’anar a
comprar”, diu Mercè Girona.
“A partir de les restes de menjar,
que son la fracció més important i
més fàcil de reciclar, s’obté un com
post, que es un adob orgànic molt
valuós per a la terra, i si els residus

Així mateix, el grau es planteja
amb una metodologia diferent.
L’aprenentatge es basa en casos clí
nics i les pràctiques són obligatòri
es des del primer curs. Neix també
amb vocació d’internaciona
lització: les classes s’impartiran en
anglès per a trenta dels noranta
alumnes.
Respecte a lesobjeccions a la cre
ació de la facultat, el rector de la
UVicUCC recorda que no tots els
metges llicenciats es presenten a
l’examendelMIRnitoteslesplaces
de metge resident són ocupades,
especialment les de metges de fa
mília, que és precisament l’orienta
ciódela carreraaVic,iqueles pràc
tiques es podrien fer en centres
d’assistència primària, a més de
l’hospital de la Santa Creu de Vic i
altres de pròxims.
LademandadeplacesdeMedici
na a Catalunya és cinc vegades més
gran que l’oferta (4.549 places con
tra 964). Només un de cada cinc
alumnesaccedeixaalgunadelesfa
cultats catalanes i molts dels estu
diants que es queden fora d’aquesta
opció comencen la carrera a l’es
tranger, com dóna compte la fuga
de joves cap a universitats de l’Eu
ropa de l’Est. Catalunya només dis
posa de noranta places privades de
Medicina, que corresponen a la
Universitat Internacional de Cata
lunya (UIC), mentre que altres co
munitats com ara Madrid o la Co
munitat Valenciana en tenen 565 o
200, respectivament. Finalment,
joves d’altres nacionalitats es for
men a Espanya.
Respecte a les jubilacions previs
tes, Montaña indica que, segons un
estudi demogràfic del Col∙legi de
Metges de Barcelona, més de
10.000 metges es jubilaran en els
pròxims 15 anys.c

de cinc a quatre el nombre de sepa
racions i recollides selectives a casa
per simplificar la tasca al ciutadà, ja
que es considera que és evitable el
cubell per a la fracció resta (vista la
poca quantitat de material no apro
fitable i si es recullen bé els residus
de cuina). Així, a casa hi hauria les
fraccions orgànica (la més impor
tant),papericartró,vidreilafracció
inorgànica i envasos (en què entren
els envasos i tota mena de material
reciclable: joguines, paelles...), de
manera que després serien les plan
tes públiques de selecció i segrega
ció les que completarien la tasques
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pública, l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau, en departaments sensibles
com oncologia i neurocirurgia, i des del
primer moment no vaig trobar altra cosa que la professionalitat més exquisida
en tot el servei mèdic i un conjunt d’infermeres perfectament formades amb
un sentit de l’acolliment realment notable, amb una paciència infinita. D’altra
banda, el nou hospital em va semblar
magnífic, ampli, pensat per al bé del malalt per damunt de tot.
En definitiva, una experiència extraordinària, tot i les maleïdes retallades.
Per un moment vaig albirar Ítaca, l’excel·lència. Aquest és el camí. L’excel·lència en sanitat, educació i acolliment comunitari farien d’aquest un país realment desitjable. No ens equivoquem de
camí.
Per acabar, vull felicitar de tot cor els
professionals dels serveis d’oncologia,
cures intensives i neurocirurgia, amb el
doctor Cristian de Quintana al capdavant. Quins grans professionals! Quina
gran experiència!

Elogi de la sanitat pública
Fa un mes i mig vaig tenir la sort d’acudir d’urgència a una institució sanitària

JOSEP ARAGÜÉS MARTÍ
BARCELONA

r vos al diari a través de la web www ara cat i per l
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ARTTERJ
PIA. SUPORT
A CURESPAL.LIATIVES

M~mora
coHabora
enel projecte Comdefiniries
I’artter~pia?
d’Artter~pia
dela UnitatdeCures
P’d-~d~s
derHospr~
deSantPau N.C:fs expressarels sentideBacelona.
Esb-aria
chinproiectementsm~sprofunds de maqueestimula
la creati~at
artfsticahera terap~utica utilitzant
l’art corna llenguatgealternatiu. L’0sde l’artter~pia en
avan~ada
ing~ssats
a rhospital. paHiatiusfa queles viv~ncies enel final devidasiguin
L’e~esi~’l.lm~
Preiluda"mostra
millors.
lesobres
denou
patients
i dels
seus
familiars.
LaNadia
Colette,
artte- Comvau con~ixer
mpeuta
i comis~ria
derexposki6,I’artter~pia?
Comho valoreu?
pa~ticipat
enel projede
ensho A.R: El meumarit estava a
exprme..
curespal.liatives a l’Hospital
deSantPau.LaNadia
vaoferirli participarenaquesta
ter~pia
i, durantles sessionsqueva
fer, novanecessitaraugmentar
la dosi de medicament
pel
dolor.

PEDAGOGIA CONTRA EL TAB0
DE LA SEXUALITAT
Enel seu compromis
ambla societat, M~mora
treballa
juntamentambServeisIntegrals per a I’EnvellimentActiu
(SIENA)en un taller anomenat
"Sexualitat en persones
graBs".
La din~mica
del taller consisteixa desmuntar
el concepte
cl~ssic de sexualitat.
S(~ntallers onesbuscala participaci6i implicaci6,enels
quals les personesgraBs exposenels seus dubtes i
problem~tiques
davantd’untemaqueencaraks tab6social.
Escreuquela sexualitat a unacerta edat ja no existeix
i, en realitat, viure en plenitudsexualdepthde corn el
cosacceptil’envelliment.El desiges perdper malalties,
pel consum
de determinatsf~rmacs,per perdrela patella
o, sobretot,per creure’sels estereotipsde la vellesa.No
obstantaix6, unavidasexualment
activaserveixpersentirse viu, b~arabun mateixi ambla parella.

M.D:Enel meucas, vaigveure
comdes del primer moment
el meumaritsesentiamillor.
M.N: A la mevamare lava
ajudara veure’sfort& Vaexpressarcosesquepotser no
hauriadit mai.
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La lluita contra les malalties neurodegeneratives

JOSEP CORBELLA
Barcelona

U

n fàrmac experimental contra
l’alzheimer redueix fins un
90% la quantitat
de proteïna betaamiloide al cervell sense causar
efectes secundaris significatius,
segons va anunciar ahir la companyia Merck en un estudi presentat
a la revista Science Translational
Medicine.
La proteïna betaamiloide està
involucrada en l’origen i la progressió de l’alzheimer, per la qual
cosaunfàrmaceficaçencontraseu
podria frenar el deteriorament
cognitiu de les persones afectades
per la malaltia. L’estudi que es va
presentar ahir, però, no estava
dissenyat per avaluar els efectes
del fàrmac sobre les funcions cognitives.
Després dels prometedors resultatsobtingutsfinsara,Merckha

Una nova esperança
contra l’alzheimer
Un fàrmac redueix la proteïna betaamiloide al cervell

E NC AR A E XP ERIM EN TAL

El verubecestat s’està
assajant en 3.500
pacients per avaluar
si és eficaç i segur
O BJ E CT I U A M IT JÀ TE RMI N I

Si els resultats són
positius, el fàrmac es
podria autoritzar en
un termini de cinc anys
iniciat dos estudis de fase 3 –els últims abans de sol·licitar la comercialització d’un fàrmac– que sí que
avaluaran si el producte frena la
progressió de l’alzheimer. Un dels
estudis s’està fent en 1.500 persones que han estat diagnosticades
d’alzheimer però encara no en tenen símptomes; l’altre, en 2.000
persones que ja tenen símptomes
però encara conserven un bon nivell d’autonomia. Els resultats finals s’esperen a partir del 2019 i, si
són positius, el fàrmac es podria
aprovar a començaments de la
pròxima dècada.
“Dels fàrmacs que s’estan estudiant contra la proteïna betaamiloide, aquest és el que està en
una fase de desenvolupament més

AGE FOTOSTOCK

Danys al cervell. L’alzheimer es caracteritza per
una reducció del volum
del còrtex cerebral i per
l’acumulació de plaques
anòmales de la proteïna
betaamiloide

avançada”, informa Alberto Lleó,
cap de la Unitat de Memòria de
l’hospital de Sant Pau, que participa en els dos estudis de fase 3.
Actualment les companyies farmacèutiques estan treballant en
dos tipus de fàrmacs contra la be-

El futur està en la prevenció
Jordi Camí

L’

alzheimer encara no té
cura. Un segle després
de ser descrit com a malaltia, assistim a un canvi radical
d’enfocament. Fa pocs anys s’ha
arribat al convenciment que
l’aparició de la simptomatologia
clínica caracteritzada per la pèrdua de la memòria recent no és
pas l’inici de la malaltia. És una

J. CAMÍ, director de la Fundació
Pasqual Maragall

fase més d’un procés patològic
que s’ha passat dècades evolucionant de manera silenciosa. El
nou paradigma consisteix, doncs,
a comprendre bé la història natural de la malaltia, especialment
aquesta llarga etapa asimptomàtica en la qual pensem que cal
actuar per aturar o alentir l’evolució cap a la fase clínica, moment en el qual ja no hi ha remeis,
atès que el cervell està massa
malmès.
Aquest canvi d’enfocament cap
a la prevenció secundària de la

malaltia és molt esperançador.
Segurament aquells medicaments que han fracassat en persones malaltes es provaven quan
tot ja era massa tard. Si amb
aquesta nova estratègia, començant a actuar molt temps abans,
s’aconsegueix que hi acabi havent menys persones malaltes,
els rèdits seran extraordinaris.
Fa dos mesos saltava als mitjans de comunicació la notícia
dels resultats clínics d’un nou
medicament, l’aducanumab, un
anticòs monoclonal que resultava
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taamiloide. D’una banda, molècules que interfereixen en la producció de la proteïna. Aquest és el
grup al qual pertany el medicament experimental de Merck,
anomenat verubecestat (o MK8931). També AstraZeneca i Lily

tenen avançat el desenvolupament d’un fàrmac d’aquest tipus
anomenat AZD3293.
D’altra banda, s’estan estudiant
anticossos que destrueixen la
betaamiloide quan ja s’ha format.
A aquest segon grup hi pertany

eficaç reduint la càrrega de proteïna amiloide acumulada al
cervell de malalts d’alzheimer,
una investigació que confirmava
clínicament la hipòtesi de la
principal causa associada a la
neurodegeneració característica
d’aquesta patologia. L’estratègia
complementària a l’ús d’aquests
nous anticossos són els medicaments capaços d’inhibir la
producció de la pròpia proteïna
amiloide. Aquest és el cas dels
inhibidors de la BACE-1 com el
verubecestat, que és objecte de
notícia avui. Aquestes bones notícies són l’exemple que els que fan
recerca bàsica no estan pas perdent el temps. Després, a mesura
que els fàrmacs es mostren relati-

vament segurs cal estudiar-los en
l’ésser humà per comprovar si
són realment eficaços. Aquí
novament estem assistint a un
nou enfocament, perquè molts
d’aquests nous medicaments es
provaran per primera vegada en
persones no malaltes.
Al centre de recerca de la Fundació Pasqual Maragall (Barcelona Brain Research Center) estem
estudiant a fons una cohort de
gairebé tres mil persones voluntàries, una bona part descendents de familiars que tenen o
han sofert la malaltia d’Alzheimer. Aquests voluntaris es presten per tal que indaguem sobre el
curs evolutiu d’aquesta alteració
biològica que comença dècades
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l’aducanumab, que ha reduït la
quantitat de proteïna al cervell i
ha frenat el deteriorament cognitiu en un estudi amb pacients
d’alzheimer(vegeuLaVanguardia
de l’1 de setembre del 2016).
“Els dos tipus de fàrmacs poden
ser complementaris en el futur”,
apunta Alberto Lleó. Si es frena la
producció de betaamiloide, i si a
més s’elimina la que ja s’ha acumulat al cervell, és possible que el
tractament sigui millor que actuant en un sol front. Però dependrà
de l’eficàcia i dels efectes secundaris de les combinacions de fàrmacs, que encara no s’han avaluat.
Els anticossos tenen l’inconvenient que són costosos de produir i que els pacients han d’anar a
l’hospitalunavegadaalmesperrebreeltractament,ques’administra
per via endovenosa.
Les molècules com el verubecestat, en canvi, es prenen en forma de píndoles una vegada al dia i
no són tan cares de produir. Per
tant, podrien ser més adequades
per tractar un nombre elevat de
pacients.
El fàrmac de Merck inhibeix un
enzimanomenatBACE1queésnecessari per a la producció de proteïna betaamiloide. En una persona
sana, aquesta proteïna sembla que
és necessària per a un bon desenvolupament del cervell. Tot i això,
un excés de betaamiloide, i la seva
acumulació al cervell en forma de
plaques, és un dels trets que defineixen la malaltia d’Alzheimer.
Segons la teoria més àmpliament acceptada sobre la causa de
l’alzheimer –coneguda com a hipòtesi amiloide–, és precisament
aquesta proteïna la que desencadenalamalaltia.Durantanys–ningú no sap exactament quants, però
els neuròlegs calculen que poden
ser uns vint–, la proteïna es va
acumulant al cervell sense provocar símptomes. En aquesta fase,
l’alzheimer ja s’ha iniciat però
encara no es manifesta. Després,
quan comencen a aparèixer els
símptomes, com fallades repetides
de memòria, els danys al cervell ja
són extensos.
Si aquesta teoria és correcta, fàrmacs que actuen contra la betaamiloide “poden ser especialment
útils quan la malaltia encara no
causa símptomes o quan els símptomes encara no són gaire importants”, destaca Alberto Lleó, de
l’hospital de Sant Pau. En aquesta

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

S’assaja un fàrmac en
persones per primera
vegada per avaluar la seva
seguretat i dosi adequada

S’assaja en un grup més ampli
de persones per confirmar-ne la
seguretat i avaluar-ne l’eficàcia

S’estudia en un grup encara més ampli, amb centenars o milers de voluntaris, per demostrar que és segur
i eficaç abans de comercialitzar-lo

Es monitoritzen els efectes del fàrmac després de comercialitzar-lo
per obtenir més dades i detectar
possibles efectes adversos

Com progressa
la malaltia
d’Alzheimer
La nova recerca reforça la hipòtesi
amiloide, que afirma que l’acumulació
de proteïna betaamiloide al cervell
desencadena la malaltia d’Alzheimer
FASES DE L’ALZHEIMER
1. Un cervell sa conté unes petites
proteïnes anomenades betaamiloides.
La seva funció exacta en el cos humà
es desconeix

Proteïna betaamiloide

2. En algunes persones,
les proteïnes s’agrupen.
Primer formen
molècules més grans
anomenades
oligòmers...
Oligòmers

...i després
formen
fibril·les
i plaques

Es calcula que passen prop
de vint anys entre les primeres
acumulacions anòmales de
proteïna betaamiloide i l’aparició
dels primers símptomes de
la malaltia
3. Les fibril·les
i plaques de
betaamiloide
provoquen
reaccions
inflamatòries
nocives al cervell

4. Per raons
que no se saben,
aquest procés
porta a
acumulacions
anòmales de
la proteïna tau

Neurona

6. L’acumulació de danys
al cervell porta al declivi cognitiu
i la pèrdua d’autonomia

FONT: ‘Nature’
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Dues investigacions mostren traços
neuropsicològics compartits

Frenar el procés de
l’alzheimer i evitar
que progressi cap
a la demència
Impulsivitat i decisions errònies entre addictes al joc

Inhibeix l’enzim
BACE1, que és necessari
per a la producció de
proteïna betaamiloide
“El nivell de reducció de betaamiloide necessari per millorar la
cognició o frenar la progressió de
la malaltia d’Alzheimer es desconeix”, adverteixen a Science
Translational Medicine els autors
de l’estudi, liderats pel neurocientífic Matthew Kennedy, dels laboratoris d’investigació de Merck a
NovaJersey(EUA).Amés,“poden
aparèixer efectes adversos inesperats per la inhibició crònica de
BACE1 en persones”. Però si es
demostra que són eficaços i que els
efectes secundaris són tolerables,
els inhibidors de BACE1 podrien
convertir-se en la pròxima dècada
en els primers fàrmacs capaços
d’evitar que l’alzheimer progressi
cap a la demència.

20 anys

5. Les connexions entre neurones deixen
de ser funcionals i les neurones
afectades poden morir, la qual cosa
exacerba les reaccions nocives
d’inflamació

Obesos i addictes
s’equivoquen més
en les decisions

L ’ O B JEC TIU

C O M A C TU A

Placa

Reacció
inflamatòria

fase, s’espera que fàrmacs com el
verubecestat puguin frenar la progressió de la malaltia de manera
quenoprogressicapalademència.
Segons els resultats d’estudis en
animals, fins i tot és possible que
reparin part dels danys al cervell
afavorint la formació de noves
connexions neuronals.
Però perquè aquestes expectativesespuguincomplir,caldràesperar als resultats dels estudis de fase
3. Les dades presentades ahir demostrenqueelverubecestatarriba
fins al cervell i redueix la quantitat
de betaamiloide, però les dades
que Merck ha fet públiques es limiten a un estudi de fase 1 amb 30
pacients que van prendre el fàrmac durant només una setmana.
La companyia no ha fet públics
els resultats dels estudis de fase 2,
en els quals participen més pacients per avaluar millor l’eficàcia i
seguretat d’un fàrmac. Tot i això,
deuen haver estat positius perquè,
altrament, no s’haurien posat en
marxa els estudis de fase 3.

Proteïna tau

abans de manera silenciosa, si
és que es presenta. Si alguns
d’aquests voluntaris acaben mostrant el risc de patir la malaltia, la
nostra estratègia serà intervenir
per tal d’evitar que això no passi.
D’aquí a pocs mesos començarem assaigs clínics en persones
asimptomàtiques però que ja tenen aquest risc. Tenir aquest risc
no vol dir pas que acabaran desenvolupant segur la malaltia, però convé actuar.
Ve a ser el que ja s’està fent en
el cas de la prevenció de malalties
cardiovasculars. Ens referim al
fet que es prescriuen medicaments que redueixen el colesterol a persones d’alt risc per tal
d’evitar que facin una arterioscle-
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rosi tan important que els porti a
malalties més greus. Aquest és el
nou enfocament que hem de validar en l’alzheimer i que pot definir un abans i un després en la
història d’aquesta malaltia i les
seves conseqüències. En qualsevol cas, necessitem que arribin
més medicaments nous a la fase
clínica, que siguin més selectius i
menys tòxics, i no descartem que
calgui provar combinacions. Estem davant d’un moment en què
totes les peces de l’engranatge
científic, tant la recerca bàsica
com l’aplicada, són indispensables. No hi ha dreceres, només
amb nou i millor coneixement
científic aconseguirem un futur
sense alzheimer.
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Persones amb obesitat, addictes
al joc i addictes a substàncies tòxiques comparteixen unes dificultats semblants a l’hora de
prendre decisions i encertar-les.
S’equivoquen molt més que la
població sana. També comparteixen més impulsivitat i més
problemes per regular les emocions. Per això quan es desborden recorren a la nevera o al joc.
“La cosa rellevant d’aquest descobriment és que demostra que
el tractament no només s’ha de
centrar en els símptomes, sinó
també en aquestes característiques que marquen la vulnerabilitat d’aquests pacients. I hem
pogut veure, en el cas de persones amb anorèxia, i també en addictes al joc, que quan milloren
també milloren a l’hora de prendre decisions. És un problema
reversible”, resumeix Fernando
Fernández-Aranda, cap de la
unitat de trastorns de la conducta alimentària de l’hospital de
Bellvitge.
Aquesta unitat i la xarxa Ciber
d’Obesitat i Nutrició creada per
l’Institut Carles III van presentar aquestes investigacions en
una reunió sobre transtorns alimentaris celebrada la setmana
passada a Nova York i les acaben
de publicar a Plos One i l’EEDR,
la revista europea de trastorns
alimentaris.
En un dels estudis van comparar persones amb addiccions a
substàncies a d’altres amb trastorns del joc, pacients obesos i
persones sanes davant un videojoc de cartes que s’utilitza com a
prova neuropsicològica. El giny
mesura fins a quin punt una persona aprèn dels seus errors per

ser més eficaç a l’hora de prendre decisions. Tots els pacients
van tenir més mala puntuació
que el grup de persones sanes.
Però hi havia diferències. Els
pacients obesos començaven a
aprendre més tard i més a poc a
poc dels seus errors. Els addictes a substàncies aprenien
abans, però milloraven més a
poc a poc. Els addictes al joc tenien una resposta molt més aleatòria i no mostraven aprenentatge durant l’exercici. “Prendre
DESCOBRIMENT ESPERANÇADOR

La dificultat reverteix
en la mesura que
millora l’addicció o el
trastorn alimentari
TRE TS C OMU N S

Aquests pacients
tenen més problemes
emocionals i
d’impulsivitat
decisions implica fer un balanç
del que es guanya i es perd duent
a terme una acció, i en aquest balanç hi influeixen les emocions,
les estratègies cognitives, les
motivacions. Si hi ha una alteració en aquesta capacitat per
prendre decisions pot repercutir en la pròpia salut. Per exemple, a l’hora de decidir si et menjaràs alguna cosa de la nevera o
no”, apunta l’investigador.
La bona notícia és que és reversible: l’habilitat a l’hora de
prendre decisions millora quan
millora l’addicció o el trastorn
alimentari.
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Savall porta la música on més la necessiten
El mestre engega el projecte social ‘El somni d’Orfeu’ al centre de menors Can Llupià
Crònica
XAVIER CERVANTES

F

BARCELONA

a estona que Ferran Savall porta una petita bola blanca a la mà. S’ha
compromès a jugar una
partida de futbolí amb
uns interns del centre de menors
Can Llupià, a prop del Laberint
d’Horta. Can Llupià és un dels centres dependents de la direcció general d’Execució Penal a la Comunitat
i de Justícia Juvenil, i actualment té
82 menors als quals se’ls ha aplicat
una mesura privativa de llibertat.
Una cinquantena d’aquests interns, d’entre 14 i 18 anys, han seguit
atentament el concert d’una hora
que han ofert Jordi Savall, el seu fill
Ferran i el percussionista Pedro Estevan al gimnàs, un espai amb un
petit escenari i un parells de futbolins arraconats. Finalment, el Ferran i el seu pare juguen la partida;
entre els espectadors, hi ha el conseller de Justícia, Carles Mundó,
que confirma que l’experiència del
concert es repetirà “en altres centres penitenciaris”. La partida és un
moment relaxat, ple de gestos distesos quan alguna parella marca un
gol, i posa el punt final a un matí
molt especial.
Cultura útil a la societat

El concert a Can Llupià és el primer
del cicle El somni d’Orfeu: camins de
la memòria i del diàleg intercultural,
impulsat per Jordi Savall i la Fundació Centre Internacional de Música
Antiga (CIMA). El segon també es
va fer ahir, al vestíbul de l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau. “Si la
cultura no és útil a la societat no és
vàlida”, diu Savall, encara sorprès
per l’atenció amb què els interns de
Can Llupià han seguit una actuació

Jordi Savall, Ferran Savall i Pablo Estevan durant el concert que van oferir ahir al Centre Educatiu Can Llupià i amb el qual
s’inaugurava el cicle El somni d’Orfeu: camins de la memòria i el diàleg intercultural. PERE TORDERA

amb músiques “belles i expressives”
d’Orient, d’Occident i del nou món.
“Hem de portar la bellesa, la música
i l’art als llocs on la gent ho necessita. És importantíssim que aquests
joves, i també la gent que està patint
als hospitals, tingui accés a la música i sentin que pensem en ells.
Acostar-nos a ells és una de les responsabilitats que tenim els que tenim el privilegi de guanyar-nos la vida fent música”, afegeix Savall, que
també treballa en un projecte europeu per crear grups musicals entre
els immigrants i els refugiats. “Portem massa anys deixant que les coses vagin com van, i al final això és

una catàstrofe. El que ha passat als
Estats Units –diu sobre la victòria
de Trump– és un avís molt fort que
no podem continuar així”.
A Can Llupià, un dels nois, el V.,
explica que fa uns dies van escoltar
“un parell de cançons del Ferran i el
Jordi”, perquè els educadors del
centre volien preparar-los una mica abans del concert. Tant el V. com
l’A. i la V. coincideixen a dir que allò
que havien escoltat no era del seu
estil, perquè els agrada més el reggaeton, “coses modernes”, diu l’A.
Però la percepció ha canviat després
del concert. “En directe és impressionant!”, reconeix el V., fascinat
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Efecte
Jordi Savall
va quedar
sorprès per la
bona reacció
dels interns

com el J. pel so i les formes de les violes de gamba i de la tiorba –“una
guitarra antiga”, els informa Savall–. L’A. ha gaudit especialment
amb Nastaran, una peça instrumental molt rítmica tradicional de
l’Afganistan que li ha recordat molt
el seu país, el Marroc. “A aquestes
edats el ritme és molt important”,
precisa el Ferran, que abans explicava al J. alguns secrets de la tiorba. En canvi, la preferida de la V. és
Noumi, noumi yaldati, una cançó
bressol sefardita. “M’ha agradat
molt. Tot i que m’havien ficat al cap
que m’hi avorriria, el concert m’ha
divertit”, diu.e

