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EDITORIAL

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2010; 25: 123-124

Adaptacions de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya a

noves situacions. Reestructuració de les Seccions.

Recentment la Junta Directiva i el Ple de la RAMC han pres
decisions importants referents a les Seccions que la composen.
S’ha modificat el seu nombre i estructura  per adaptar-les millor al
desenvolupament que està experimentant la Medicina, i s’ha analitzat
allò que disposen els Estatuts i el Reglament sobre el seu
funcionament a fi d’assegurar la seva implicació directa i responsa-
ble en les activitats acadèmiques. El present Editorial té com objectiu
presentar un breu resum de l’origen i desenvolupament d’aquestes
decisions.

CONVENIÈNCIA DE MILLORAR L’ESTRUCTURA I EL FUNCIONAMENT
DE LES SECCIONS

Els Estatuts de la aleshores Reial Acadèmia de Medicina de
Barcelona de l‘any 1987 havien establert (Art. 35) set seccions,
herència de les distribucions fetes l’any 1831: 1ª - Ciències Bàsiques,
2ª - Medicina i Especialitats Mèdiques, 3ª - Cirurgia i Especialitats
Quirúrgiques, 4ª - Higiene i Medicina Social, 5ª - Farmacologia i
Terapèutica, 6ª - Medicina Legal, Bioètica, Psiquiatria i Història de la
Medicina, i 7ª - Activitats no incloses en els apartats anteriors. Els
estatuts de la ja anomenada Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
de l’any 1997 (Art. 42), actualment vigents, van eliminar la secció 7ª
i van modificar la denominació de les sis seccions restants que va
passar a ser: 1ª - Ciències Bàsiques, 2ª - Medicina, 3ª - Cirurgia , 4ª
- Terapèutica , 5ª - Higiene i Medicina Social, i 6ª - Medicina Legal,
Bioètica, Psiquiatria i Història de la Medicina. Aquestes sis seccions
són equivalents a les establertes en els estatuts de l’any 1967  de
la “Real Academia Nacional de Medicina” i similars a les de la
majoria de les reials acadèmies de medicina d’àmbit regional
existents a l’Estat Espanyol. Però no semblen les més adequades
en el moment actual tenint en compte el desenvolupament que han
experimentat els diferents camps de recerca, de formació i d’activitat
professional que inclou la Medicina.

Pel que fa al nombre d’acadèmics numeraris, establert
actualment en 60, van fixar un mínim per secció tant els estatuts de
l’any 1987 (cinc) com els de l’any 1997 (sis). Però la distribució
d’aquests acadèmics entre les diverses seccions havia esdevingut
molt desigual. Així, a començament de l’any 2010, la secció 1ª en
tenia set (més un electe), la secció 2ª catorze , la secció 3ª tretze, la
secció 4ª set, la secció 5ª cinc i la secció 6ª nou. A més, també havia
esdevingut desigual el nombre d’acadèmics numeraris
corresponents als diversos àmbits temàtics de les seccions. Així,

en el cas de la secció 1ª (amb vuit acadèmics) les anomenades
ciències morfològiques venien tenint una representació molt supe-
rior a les ciències fisiològiques, i mentre alguna de les primeres
havia arribat a tenir fins a tres representats, no hi havia hagut mai
cap representant de vàries de les ciències bàsiques (biologia
cel·lular, genètica, nutrició, biofísica, .....) que han adquirit més
transcendència mèdica.

En quant al funcionament de les seccions, els estatuts vigents
estableixen que cada secció ha de tenir un president i un secretari,
renovats cada quatre anys en forma rotatòria per ordre d’antiguitat.
Doncs bé, els últims temps aquesta disposició no sempre s’havia
observat. Tampoc es complia la disposició del Reglament en el
sentit que les seccions, dintre de les seves matèries i sota la
responsabilitat del seu president, organitzin de forma rotatòria les
sessions sobre temes  d’actualització que preveuen els Estatuts. Ni
s’havia realitzat de manera generalitzada la incorporació efectiva
dels acadèmics corresponents adscrits a cada secció, amb
l’assignació de tasques en les seves activitats.

És per aquestes raons que alguns membres de la RAMC van
suggerir a la Junta Directiva considerés l’oportunitat d’estudiar la
conveniència de modificar l’estructura i el funcionament de les
seccions de l’Acadèmia. I, en resposta a aquest suggeriment, en el
Ple del dia 10 d’octubre de l’any 2009, el President va anunciar la
constitució d’una comissió creada amb la finalitat d’emetre un infor-
me sobre la possible reforma de les seccions dirigida a la seva
revitalització (Butlletí Informatiu núm. 14, Revista de la RAMC, núm.
24, pàgs. 158-159).

DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE REFORMA
La comissió creada per la Junta de Govern va estar constituïda

per un acadèmic numerari de cada una de les seccions. El Dr.
Francesc Solé Balcells va ser designat president i el Dr. Josep
Carreras secretari. Disposaria d’un termini de quatre mesos per
lliurar l’informe encarregat.

En una primera reunió a la que va assistir el President de
l’Acadèmia, celebrada el dia 14 de gener del 2010, la comissió va
analitzar les propostes aportades pels seus membres tot centrant-
se, fonamentalment, en la possibilitat de reduir el nombre de
seccions de l’Acadèmia, constituint seccions d’extensió més
homogènia que l’actual. Es va estudiar en quines seccions es podrien
agrupar les especialitats reconegudes dins del programa MIR (tenint
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Editorial

en compte la proposta de “troncalitat” en el programa formatiu), així
com les matèries acadèmiques bàsiques de la Medicina existents a
la llicenciatura i les matèries reconegudes com  afins per la RAMC.
I la proposta que va rebre més suport va ser la d’establir cinc
seccions (de Ciències Bàsiques, de Ciències Mèdiques, de Ciències
Quirúrgiques, de Ciències Diagnostiques i Terapèutiques, i de
Ciències en Medicina Social); si bé es va considerar com alternativa
l’establiment de només quatre seccions per agrupació de les
Ciències Bàsiques i les Ciències Diagnostiques i Terapèutiques en
una mateixa secció. També es va fer una primera proposta de
distribució de les matèries i especialitats actualment representades
a l’Acadèmia entre les noves seccions proposades. Però, no va
haver-hi unanimitat de criteri sobre la conveniència d’especificar la
distribució de totes les especialitats MIR i possibles matèries
acadèmiques entre les mateixes. Es va deixar pendent per una
propera reunió la assignació del percentatge d’acadèmics numeraris
proposat per cada una de les àrees , així com  la discussió de la
conveniència d’establir dins de cada àrea el “pes” relatiu de las
matèries/especialitats incloses, si bé va ser unànime l’opinió de
tendir a evitar les repeticions  a fi de tenir representat un ampli
ventall d’aquelles. També es va adoptar per unanimitat la proposta
de substituir l’actual denominació “Seccions” per la denominació
“Àrees”.

La comissió va celebrar una segona reunió el dia 18 de febrer.
En ella es va decidir proposar que s’establís una adequada
proporcionalitat entre el nombre de “seients” assignats a cada àrea;
evitant, però, una excessiva rigidesa que impedís la incorporació de
nous acadèmics de clara vàlua pel fet de pertànyer a àmbits ja
representats.

Es va proposar, també, que es donés a conèixer la distribució
dels actuals acadèmics numeraris i corresponents entre les noves
àrees, tot admetent la possibilitat de reubicació voluntària. La
integració de tots els acadèmics – numeraris i corresponents – en
un mateix context organitzatiu podria constituir un factor important
per a la millora de les activitats desenvolupades per les àrees.

Finalment, es va proposar que s’estudiés modificar la normati-
va actual a fi de permetre que els acadèmics numeraris poguessin
elegir directament el president de l’àrea i els acadèmics
corresponents la persona que els representi i actuï com a secretari
de la mateixa. El president i el secretari de cada àrea serien els
responsables de coordinar i organitzar , conjuntament amb el vocal
de la Junta Directiva encarregat de les activitats científiques de
l’Acadèmia, les activitats a desenvolupar per l’àrea.

L’informe elaborat per la comissió  va ser lliurat a la Junta
Directiva de la RAMC dins del termini inicialment establert, i en el
Ple del dia 20 d’abril el President va donar a conèixer les dos
qüestions que serien sotmeses a votació final pel Ple:

1. La reducció del nombre de seccions de sis a quatre :
“Ciències Bàsiques, Diagnostiques i Terapèutiques”
(resultant de la unió de les actuals seccions 1ª i 5ª), “Medi-
cina i especialitats mèdiques”, “Cirurgia i especialitats
quirúrgiques” i “Medicina Social” (resultant de la unió de
les actuals seccions 4ª i 6ª).
2. El canvi del nom  de Seccions pel  d’Àrees.

Va explicar el President que, discutides aquestes dos propostes
en el Ple del dia, es podrien presentar formalment esmenes a la
secretaria de l’Acadèmia durant un termini de 30 dies, transcorregut
el qual les esmenes acceptades s’integrarien en un nou text que seria
sotmès a votació final en el proper Ple (Butlletí Informatiu núm. 16,
Revista de la RAMC, núm. 25, pàgs. 77-79). La discussió que va tenir
lloc després que el Dr. Solé Balcells comentés els aspectes més
rellevants de l’informe de la comissió (prèviament distribuït) es va
centrar, fonamentalment, en el canvi del nom de seccions pel d’àrees
(considerat com a no oportú per la majoria de les intervencions),  i en
les especialitats/matèries adscrites a les noves seccions (malgrat
sobre aquest tema no s’havia de prendre cap decisió, ja que el llistat
inclòs en el document de treball de la comissió no figurarà ni en els
Estatuts ni en el Reglament de l’Acadèmia).

El dia 23 d’abril el President Jacint Corbella va enviar un escrit
a tots els acadèmics numeraris explicant els acords presos pel Ple
sobre la reestructuració de les seccions  i la votació que es faria al
respecte en el proper Ple del dia 6 de juliol. Malgrat tot, aquest dia
es va produir l’habitual absentisme en l’assistència als Plens i
només es van recollir 35 vots sobre un tema que significava la
modificació dels Estatuts. Atès que el canvi de nom de les seccions
a àrees no havia rebut el suport del Ple anterior, només  es va
sotmetre a votació la reducció del nombre de seccions. La proposta
va rebre 27 vots positius, 6 negatius i 2 en blanc. Quedava així
aprovada l’estructuració de la RAMC en quatre seccions equilibrades
en nombre de membres, 15 cadascuna, amb un marge de variació
d’un 20% (és a dir, amb un mínim de 12 i un màxim de 18 membres).
Un escrit del President dirigit a tots els acadèmics numeraris el dia
9 de juliol  va donar a conèixer el resultat de la votació i va recordar
que aquelles persones que preferissin canviar de la seva secció
actual a una altra ho comuniquessin a la secretaria de l’Acadèmia
abans de final d’any.

D’altra banda, la Junta de Govern va iniciar accions dirigides al
compliment del que determinen els Estatuts i el Reglament sobre el
funcionament de les seccions. Va encarregar a cada secció
l’organització d’una sessió científica cada any acadèmic, i va convo-
car formalment als membres de les seccions per procedir a  reno-
var el govern de la secció (Butlletí Informatiu núm. 18, pàg. 158
d’aquest número de la Revista).
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Col·loqui: Trastorns psicosocials dels nostres escolars

PERSPECTIVA ACTUAL DE LA SALUD ESCOLAR

Manuel Cruz Hernández

Acadèmic numerari.

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2010; 25: 125-126

La gran transformació que s’ha comprovat  en el decurs dels
últims cinquanta anys en la Pediatria, com en tota la Medicina,
també es reflecteix  en la Salut o Higiene Escolar, un part important
de l’àmplia actuació en els nens  sans, denominada en los països
llatins Puericultura, un terme que ara també comença a ser emprat
en  el món anglosaxó.

Ja des de començaments del segle XX el pediatra no va acceptar
de ser només un alimentador de nens i volgué assumir la tasca,
més difícil, de ser l’encarregat d’una atenció global a la infància,
tant pel que fa als aspectes preventius  como assistencials. Igualment
la frontera cronològica es va anar ampliant, i així no es va ocupar
únicament del nadó i del lactant, sinó de tota l’etapa del
desenvolupament, i per tant fins a l’adolescència.

El període escolar té una  significació especial, perquè durant la
seva durada, que és llarga,  el nen escolar passa una mitjana de vuit
hores, o sigui, la tercera part del seu temps a l’escola o col·legi. Això
també ha canviat.  Fins cap a la  meitat del segle XX el nen no anava
a l’escola fins els sis anys i la deixava cap els catorze o abans.

 Ara l’etapa escolar és més llarga. Surt  de l’escola més tard, de
forma obligatòria als 16 anys, però molts continuen fins els 18,
acabant  el batxillerat. I per l’altra banda es comença  abans amb
l’anada a la “guardería”, escola-bressol, després al parvulari o
centre d’educació infantil per a  seguir amb l’ensenyament  primari
i secundari. Per tant, es tracta d’un camp molt ampli  pel que fa a la
seva durada i dimensió,  però,  a més,  és  trascendent per tot el que
pugui passar en aquest temps ( 1) ( 2) ( 3).

QUINA ÉS LA TASCA  DEL METGE  I ALTRES  PROFESSIONALS EN
RELACIÓ AMB  LA SALUT ESCOLAR?

En una visió panoràmica, ni que sigui breu, és fan evidents els
canvis d’acord amb el pas el temps. Al començament destacava la
revisió del calendari vacunal, l’estudi de l’estat nutricional, la
il·lustració sobre els hàbits d’higiene (rentar les mans i les dents)
La comprovació de trastorns del creixement, més si el nen anava
quedant petit, i més  rarament un hipercreixement . També l’estudi
psicològic enfocat principalment cap a una possible deficiència psí-
quica ( o a vegades la troballa d’un superdotat),  juntament amb un

examen elemental per a descobrir una anomalia sensorial auditiva
o visual inadvertida fins aleshores.

Però sobretot es pensava en la detecció d’una  patología somática
inadvertida, perquè en temps de mala assistència sanitària, no era
excepcional de trobar  en les revisions escolars una cardiopatia
silent, un mal descens testicular no tractat, la fimosi o àdhuc una
patologia  més important como podia ser la tuberculosi, sense oblidar
la pediculosi, tinyes de diverses formes i també la patologia
ortopèdica. El metge escolar intentava la seva solució o bé derivava
el nen cap  el metge més indicat.

Aquesta era la tasca inicial del metge escolar, un especialista
que després va desaparèixer, paradoxalment, en una era de gran
especialització. Tanmateix la tasca del metge escolar incloïa la seva
opinió –sovint poc valorada– sobre la metodologia docent, la vigilància
higiènica de la mateixa escola i completar la formació sanitària del
mestre, atès que la carrera de magisteri era més esquemàtica que
no és ara, quan  ja ha aconseguit, i ben merescudament, tot el seu
nivell universitari.

Ara l’atenció de la salut del nen escolar correspon sobretot al
pediatre d’atenció primària, tot i que  –atès  el traspàs de la sanitat
a las diverses Autonomies–  no es fàcil una planificació unitària i
eficient. El que sí que és universal és l’interès en aquesta salut
escolar por la nova morbilitat. És a dir, com es pot apreciar en
aquest col·loqui, l’atenció principal s’ha d’enfocar cap a la
problemàtica psicosocial. Cal que els nous pediatres hi posin una
atenció particular, i es vagin adaptant a aquest canvi epidemiològic.
I Així cal que tinguin una formació més àmplia  en matèries de
pedagogia, sociologia i psicologia. I per tant, d’acord amb tot el que
s’ha remarcat, la salut escolar ha d’atendre i preocupar-se d’un nou
panorama, en el que destaquen, en una enumeració no exhaustiva:

- prevenció d’intoxicacions i accidents
- cura especial de l’escolar amb discapacitat  o
patologia crònica, des de l’asma a la diabetis
- atenció al maltractament físic i psicològic, i també
a la victimització sexual i la síndrome de
Müchhausen, de patologia falsa provocada pels més
propers.
- col·laboració per a millorar la coordinació motora,
prevenció dels trastorns de la conducta alimentària
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i control de esfínters, modificant una eventual
tendència a l’enuresi i l’encopresi.
- prevenció de la patologia psicosomàtica, como el
còlic del lactant, el còlic umbilical recidivant de
l’escolar, còlon irritable, anorèxia, espasme del plor,
mal d’esquena, cefalees.
- ajut en la detecció de trastorns psicològics diver-
sos, com la depressió, l’ansietat, l’anorèxia nervio-
sa, la bulímia...
- prevenció del tabaquisme i drogodependència,
començant per l’alcohol.
- atenció a la fatiga y al fracàs escolar.
- estímul per a tenir un estil de vida sà amb  exercici
físic  suficient i pràctica recomanable d’algun esport.

Aquest  últim punt té més actualitat, i cal estar-hi més atent, per
l’impacte familiar i social que té la impressionant mort de repent  en
un escolar o un jove. En la revisió escolar cal fer, o si més no iniciar,
una prova d’aptitud esportiva (4) (5) contant amb  una historia clínica
completa. Es pot recordar la manca  de pols femoral en la coartació
de l’aorta o el fenotip Marfan en un niño alt amb anomalia del
cristal·lí i cifoescoliosi que obliguen a pensar en la predisposició
per a un procés trombòtic fatal. És important la valoració d’algun
antecedent a la família o del propi escolar.

Cal afegir   una prova d’esforç  per a  detectar un broncospasme
per asma bronquial silent o bé una anomalia cardíaca. Per això cal
fer un ECG en repòs y després de l’esforç, que permetrà detectar
una aritmia como la síndrome de QT prolongada, la síndrome de
Wolf-Parkinson-White o la síndrome de Brugada amb alteració de
l’espai ST en V1. Si cal, o bé si el nen o  adolescent volen practicar
un esport de risc (com poden ser  futbol, bàsquet, natació, ciclisme),
es completarà amb un ecocardiograma Doppler o una Ressonància
magnètica, descartant així una cardiopatia hipertròfica o una displàsia

aritmogènica del ventricle dret, també denominada miocardiopatia
aritmogènica.

Tampoc s’ha d’oblidar la preparació per a atendre una possible
urgència mèdica a l’escola (6), situació que augmenta ara amb la
pràctica de l’esport i l’increment de la violència de tot tipus (7) i
també el nombre més gran d’escolars amb patologia crònica
(exemple: una crisi d’asma, una hipoglucèmia o una convulsió).

Finalment , cal tornar  al començament i  ressaltar la importància
del vessant psicosocial (8). Un exemple molt senzill: a la universitat
no és difícil  trobar algun  alumne que té dificultat per a llegir. És fàcil
de prevenir, recomanant, en aquesta època de predomini de les
pantalles, iniciar aviat l’hàbit de la lectura, que afavoreix el
desenvolupament del llenguatge i porta a l’èxit ulterior en la
necessària lectura. Als USA ha estat  valuós el programa “Read Out
and Read” (9) que fou liderat pel senador Edward Kennedy regalant
un llibre al nen quan rep cada vacunació.
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Fa molts anys, quan jo anava a escola, no hi havia deures per a
casa. Calia aprendre a llegir i es llegia, a comptar i es comptava, però
no hi havia deures per a casa. En acabar l’escola fonamentalment es
jugava i s’aprenia a viure amb els adults. Els diumenges  es jugava
més i s’aprenia a viure més i s’ajudava a casa.

Els deures escolars són simplement un indici de la mala
organització del temps lectiu. No em refereixo a tasques com llegir
una novel·la juvenil, cercar una notícia a internet o al diari o escriure
una llegenda o fins i tot alguna tasca de plàstica. Em refereixo a
activitats com fer pàgines senceres d’exercicis de gramàtica o co-
piar i contestar set preguntes sobre un text de tres pàgines sobre
els volcans. Seria més enriquidor fer aquestes activitats en grup
amb la intervenció dels companys i l’ajuda del mestre.

Poso en dubte que l’hàbit d’estudi s’hagi de fomentar amb
activitats complexes i pesades. Aquest tipus de tasques traslladades
a casa resten als nens i nenes temps de joc i de convivència fami-
liar. A més, estic segur que els desmotiven vers les matèries
acadèmiques, quan no fan perdre la il·lusió mateixa per aprendre.
Ara, les cases, els centres cívics, les biblioteques i fins i tot la
televisió, ben usada, són plens de recursos per ampliar
coneixements i desenvolupar habilitats intel·lectuals i relacionals.
Però per aprofitar aquests recursos els infants necessiten temps,
en quantitat i de qualitat.

Hi ha un aspecte que considero encara més greu: els deures
escolars són contradictoris amb la funció que hauria de tenir l’escola
obligatòria com a garantia de la igualtat d’oportunitats. Molts alumnes
de primària no tenen una mare o un pare que pugui ajudar-los cada
vespre a fer les tasques de cada assignatura, perquè l’horari labo-
ral no els ho permet. Alguns d’aquests alumnes no tenen un espai
adequat per treballar en silenci.

Avui molts nens i moltes nenes de primària i de secundària
segueixen estudis musicals (3 o 4 hores setmanals) i practiquen
algun esport (2 o 3 hores setmanals). La seva jornada laboral pot
estendre’s a més de 10 hores diàries ocupades, si comptem trasllats
i horari de menjador. A tot això caldrà afegir-hi l’estona de treball
amb activitats  que han de fer a casa, sovint sense ajuda.

Mentrestant, els nens no tenen temps per aprendre a viure, a
soles i en companyia, a pensar, a emprendre projectes amb les

amistats, a projectar invents, a llegir llibres per plaer o a fer com si
s’avorriren. La tasca escolar s’ha de fer a l’escola i l’ha de manar i
controlar el professorat, i fer-se de la manera que digui el seu
Projecte Curricular que estarà d’acord amb el Projecte Educatiu de
Centre.

Daniel Pennac ha dedicat el seu darrer llibre “Mal d’escola” als
alumnes poc brillants, al patiment dels últims de la classe. Heu
pensat mai en el patiment d’un nen de cinquè de primària que no
sap o no pot portar els deures fets?

AJUDEM BÉ A FER ELS DEURES ALS NOSTRES FILLS?
Els pares han d’assumir la responsabilitat que els seus fills

duguin els deures. El tema dels deures representa un drama per a
moltes famílies. Sembla com que els mestres allarguen les seves
mans per passar la seva responsabilitat docent als pares. Aquests
han d’assumir el paper de professors el que en massa ocasions
enverina la vida familiar quotidiana. En moltes cases hi ha veritables
drames entorn als deures. Hi ha nens que estan hores i hores
davant el full, aprenent a no fer el que li diuen que cal fer, augmentant
la tensió i traient de pollaguera al pare i a la mare. I els pares, que
de vegades també discuteixen entre ells per causa dels deures, es
senten avaluats quan el menut o la menuda van a classe i mostren
els deures que han fet a casa. Què dirà la mestra de nosaltres com
a pares si no duu els deures fets, i ben fets!!

Hem de saber ajudar als nostres fills a fer els deures. És
important establir la rutina i el lloc per a realitzar els deures. L’espai
ideal perquè els nens facin els seus deures ha de tenir una bona
il·luminació, una taula àmplia i espaiosa on poder treballar i amb tot
el material disponible al seu abast i un ambient sense distraccions.
L’ideal és que el lloc sigui sempre el mateix, així el nen pot
acostumar-se a l’espai. Si escollim bé el lloc i està ben adequat
ajudarem als nens que es concentrin millor.

L’hàbit de fer-los a cada moment i en el lloc hauria de sortir del
propi nen, si bé és cert, que en alguns moments seran els pares els
quals hauran de recordar que aquest moment ja ha arribat. Hi ha
molts nens que per edat o falta de rutina no tenen l’habilitat de
l’organització consolidada, en aquest sentit els pares adopten un
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paper primordial, és important que el rol dels pares sigui d’ajuda,
asseure’s amb el nen abans que comenci a fer els deures per a
planificar les tasques del dia i una vegada organitzat serà el nen, en
solitari, qui començarà amb els deures. Aquí és on els pares han de
passar a un segon pla, no es tracta de fer els deures amb ells sinó
que ells facin els deures sols i els pares estiguin com suport i ajuda
per a quan sigui necessari. És important que es pugui donar ajuda
però no resposta, que els ensenyem a pensar. Si els pares no
compleixen aquest paper els nens perden l’oportunitat d’aprendre
a organitzar-se, a ser responsables i a aprendre els coneixements
que es requereixen.

Perquè els pares i mares tenen la tasca d’educar, des dels
seus plantejaments educatius familiars i des de la seva
responsabilitat, que tampoc no poden de deixar en mans del
professorat.

UNA MOTXILLA AMB EXCÉS DE PES, PRIMER PAS PER AL MAL
D’ESQUENA

Un adolescent que pateix de l’esquena té més risc de ser un
adult amb dolor crònic. Entre els factors que s’han associat a un
major risc de patir mal d’esquena entre els joves es troba l’excés de
càrrega, encara que també està relacionat amb la durada del
transport, la distància que s’hagi de desplaçar i la capacitat física.
Una motxilla o una cartera massa carregada i mal col·locada durant
els anys escolars pot acabar passant factura en l’edat adolescent i
adulta. El mal d’esquena i la lumbàlgia, que pràcticament són
inexistents en menors de 13 anys, es disparen a partir d’aquesta
edat. El 70% dels adolescents han patit algun episodi de mal
d’esquena. El pes de la motxilla no n’és l’únic responsable, però sí
que és un factor de risc important i evitable. La motxilla no ha de
pasar d’el 10% del pes del nen, però a la pràctica, moltes motxilles
arriben al 30% d’aquest pes. Les carteres dels escolars s’acaben
convertint en petits armaris que els alumnes arrosseguen amunt i
avall. Hi ha alternatives, per exemple, que les escoles es dotin de
taquilles per deixar el material que els nens no necessitaran a casa
o que els manuals de text s’editin en volums trimestrals o
bimensuals.

La motxilla cal que tingui les tires amples i penjar-la de forma
simètrica sobre les dues espatlles. Ha d’anar ben enganxada a la
zona lumbar, just per sobre de les natges. Si el pes de la motxilla es
distribueix de forma asimètrica, es produeix una sobrecàrrega en
un dels costats. Una cartera amb rodes i mànec regulable pot ésser
aconsellable si es porta “cap endavant”, però si s’arrosega, l’esforç
també és asimètric.

Els alumnes carreguen molts més llibres dels que necessiten.
Sovint els resulta més pràctic endur-se tot un lot que haver de
pensar quines feines tenen per a l’endemà, és  paradoxalment, una
questió de «comoditat»: Si s’enduen tots o la majoria dels llibres a
casa no han de pensar quins deures tenen l’endemà i si els faran

falta o no. El fet d’haver-se d’organitzar els suposa més esforç que
la molèstia de carregar amb un pes excessiu. Els falla la qüestió
d’hàbits: aturar-se a pensar, ordenar-se mentalment, acostumar-se
a mirar l’agenda abans. La majoria de vegades la iniciativa és dels
mateixos alumnes, però hi ha casos en què són els pares els que
recomanen als fills que agafin tots els llibres «per si de cas els
necessiten». No se’ls educa per ser responsables.

Els escolars disposen d’una agenda personalitzada on apunten
tots els deures que han de fer i per a quina data, i el mateix quadre
setmanal el tenen penjat en un full a la paret. A 5è, si els alumnes no
s’organitzen bé, ja comencen a anar molt carregats. Una motxilla
que porti tots els llibres, llibretes i quaderns d’exercicis
corresponents a aquest curs pesa més de 7 quilos. Però els escolars
no haurien de dur més de dos llibres, la carpeta viatgera i alguna
llibreta.

Però els llibres no ho són tot. Molts d’aquests alumnes partici-
pen, a més, en activitats extraescolars que els obliguen a portar la
bossa de natació, ping-pong o tennis, o la guitarra. Moltes vegades
són els pares els qui carreguen la cartera fins a la porta de l’escola.
El problema arriba a secundària, perquè els adolescents ja no tenen
camèl·lics que els portin la motxilla.

 Ensenyem-los a endreçar bé la motxilla instalant els elements
més pesats prop de l’esquena, i mantenint-la permanentment orde-
nada, amb cada cosa al seu lloc.

El sedentarisme també afavoreix l’aparició del mal d’esquena,
ja que dificulta el desenvolupament muscular i ossi i fa que l’esquena
sigui més vulnerable a l’excés de càrrega. La natació és un bon
esport per a l’esquena, però també ho són altres exercicis en què
es treballi sobretot els abdominals i els dorsals.

També és important que els escolars mantinguin una bona «hi-
giene postural». Un  factor de risc per a l’esquena del nen és el
mobiliari escolar inadequat. Així mateix, cal complir algunes normes
d’higiene postural, com seure tan enrere com es pugui a la cadira,
amb l’esquena recta i els colzes sobre la taula. Cal evitar estar
assegut tot el dia, es recomana anar canviant de postura i és
aconsellable aixecar-se cada 45-60 minuts. Una bona actitud pel
que fa a la posició de l’esquena disminueix el risc de patir dolor en
el futur.

LES PANTALLES
Per evitar el mal d’esquena cal seure bé davant de l’ordinador.

La pantalla ha d’estar a uns 45 centímetres de distància, enfront
dels ulls, i a la seva alçada o lleugerament per sota. El teclat ha
d’estar baix, per tal de no alçar les espatlles i poder recolzar els
avantbraços a la taula. Els canells i els avantbraços han d’estar
rectes i alineats amb el teclat, amb el colze flexionat uns 90º. És
millor alternar cada cert temps la mà amb què fem anar el ratolí.

Des de fa anys, el consum de pantalles a les nostres llars ha
augmentat considerablement. A la televisió, hem de sumar-hi les
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noves “pantalles”: ordinadors, jocs i telèfons. S’ha produït una
transformació dels hàbits socioculturals i s’ha imposat un nou
escenari tecnològic que ha revolucionat els nostres hàbits.
Paral·lelament a l’augment de consum de pantalles ha augmentat el
fracàs escolar a secundària. Es pot relacionar aquest consum amb
el fracàs escolar que s’està produint a l’ESO ?

Les enquestes entre nens de 12 a 14 anys ens diuen que quasi
un 30% dels adolescents veuen televisió dues hores al dia durant la
setmana i incrementen durant el cap de setmana les hores que
dediquen a veure la televisió.

El 83% dels nois i noies disposen d’ordinador, en general amb
accés a Internet. Les possibilitats que ofereix aquest mitjà de
comunicació, estan cada vegada més a l’abast dels joves i és una
eina que ofereix un alt potencial d’informació.

Quasi la totalitat dels nois i el 70% de les noies tenen
videoconsola a casa. Les noies juguen menys hores que els nois.
Dels videojocs utilitzats tots mostren preferència pels jocs d’aventura,
pels de temàtica esportiva i de lluita.

El 90% dels joves disposen de telèfon mòbil. Són les noies qui
més utilitza el mòbil tant per a parlar, enviar missatges com per a
jugar i per a escoltar música.

Més del 25% dels alumnes tenen problemes amb els pares per
la quantitat de temps que dedica a les pantalles i els nois reconeixen
tenir més conflictes que les noies. Però en canvi, ells consideren
que les pantalles no els lleven temps d’estar amb la família. La
temàtica dels videojocs, sembla no ocasionar cap problema a més
del 85% dels adolescents. Ens sorprén que no es produeixen
conflictes pel tipus de videojoc utilitzat.

La meitat dels nois i noies no són conscients del temps que els
treu d’estudi el consum de pantalles i la majoria creu que no afecta
al seu rendiment escolar. Els alumnes són molt optimistes quan
se’ls planteja aquesta qüestió, ja que molt pocs accepta que no té
possibilitat de superar el curs encara que un 30% ha suspès més de
cinc asignatures.

Tampoc són conscients de l’aïllament que els suposa. Molts
joves reconèixen jugar a soles, els adolescents passen molt de
temps a soles a casa. Les pantalles fan la tasca de “cangurs” o en
el cas de trobar-se els pares a casa tampoc es produeix comunicació
amb ells i hi ha nois que preferixen quedarse a casa que sortir amb

els amics. A les noies els agrada més la vida social. La meitat
considera que no seria capaç de viure sense pantalles, però malgrat
això no tenen la sensació de ser addictes.

Hem de dir que els joves mantenen una estreta i contínua
convivència amb les diferents pantalles (Televisió, videoconsoles,
ordinador i mòbils) a vegades simultàniament. Els joves d’avui en
dia han crescut amb l’ordinador i encara que la televisió continua
sent el mitjà amb el que més temps comparteixen els joves el seu
temps d’oci, la tendència que s’està produint als últims anys és una
transferència a l’entreteniment amb les noves pantalles.

Aquests nous entorns virtuals, formen part del segle XXI, saber
interpretar-los,  expressar-se a través d’ells és una autèntica
competència de vida. Cal avançar i estendre l’alfabetització en
comunicació a tothom. L’escola i els pares hem de reflexionar sobre
la necessitat d’una Educació en Tècniques de la Informació i
Comunicació, que impliquen un coneixement de la tecnologia
comunicativa, dels seus llenguatges i sobretot de l’ anàlisi dels
continguts.  Es fa necessària una pedagogia del consum amb
l’objectiu d’aprendre pautes per aprofitar tot el ventall de possibilitats
de manera responsable, sense arribar a patir addiccions o consu-
mir tot tipus de continguts de manera indiscriminada. També cal
subratllar la importància de les famílies que s’han d’involucrar en
el compromís d’educar i de capacitar els seus fills i filles en els
nous llenguatges i en la comunicació.

Les instàncies educatives i les sanitàries hauríem de tenir més
sovint un punt de trobada amb projectes comuns, unificant esforços
en el camí d’una política educativa que impliqui a les famílies,
l’escola, la sanitat.
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 El “bullying” és un fenomen entre lo clínic i lo social, on la
violència i el maltractament originen alarma a la societat davant el
que pot estar succeint en els nostres carrers i centres docents. Es
diu que prop d’un 20% de l’alumnat ho pateix, però tan sols es
detecten menys d’una cinquena part dels casos, pel que la Societat
Espanyola de Pediatria Extrahospitalària i Atenció Primària planteja
que es consideri un problema de salut pública.

Quan es defineix un terme existeix el risc de crear etiquetes,
que en cas de tenir un  èxit excessiu poden impedir la valoració
acurada d’altres aspectes pertinents, però a la vegada ens permeten
ser conscients d’una realitat que, en aquest cas, acostuma a envoltar-
se d’un mur silenciós.

L’escola no és tan sols un lloc per adquirir coneixements, també
és un espai de socialització i formació de la personalitat. És reflex
de la societat en la que s’inscriu, i des de fa temps es parla de crisi
de l’educació i de crisi de la societat actual; crisis que afecten als
valors, a les referències, a les autoritats, al paper dels adults i als
vincles afectius.

El bullying remet a una noció d’assetjament, més que d’agressió
puntual, en línia amb els denominats assetjament dins de l’àmbit
familiar, laboral o moral. Són nous models d’expressió de la violència
cap a l’altre, que encara que es presenten d’una forma silenciosa
no són menys nocius. En el bullying, en comptes del conegut maltracta
infantil per part dels cuidadors, aquí el maltracta és infringit pels
propis iguals.

El bullying es defineix com un maltracte físic i/o psicològic
intencionat i continuat, que es comet lluny de la mirada dels adults,
amb l’objectiu de sotmetre i humiliar a un altre innocent. No s’ha de
confondre amb tota la resta de comportaments agressius possibles.
Pot tractar-se d’agressions físiques directes, però també d’amenaces,
insults, mots ofensius o exclusió social. Alguns casos comencen  a
l’època escolar i és al voltant dels 14 anys, durant els primers anys a
l’institut, quan es produeixen un major nombre de casos.

A la clínica trobem aquest fenomen bàsicament en dues formes.
Una és la consulta desprès d’una agressió flagrant, que acostuma a
venir ja precedida per un període previ d’assetjament, i que a més
de les possibles lesions patides provoca sovint un estat de crisi
d’angoixa que en ocasions deriva en un quadre clar de trastorn

d’estrès posttraumàtic. L’altra forma és la silenciosa, on el pacient
no arriba a comunicar el que li esta passant a les persones properes
de confiança per una barreja de temor i vergonya. En aquesta segona
forma s’acostuma a instaurar de forma progressiva un quadre
ansiós- depressiu, amb una pèrdua de la confiança en si mateix, un
aïllament de l’entorn i un descens en el rendiment escolar. Quan
finalment consulten és necessari una intervenció activa per part
nostra per poder explicar amb claredat el que li està succeint i
trencar aquesta mena d’indefensió apresa que els impedeix trencar
el denominat mur de silenci.

QUINS MECANISMES PSICOLÒGICS SUBJEUEN EN AQUEST
MALTRACTAMENT PER PART DELS PROPIS COMPANYS?

Junt a l’evacuació d’impulsos agressius, el mecanisme central
d’aquesta conducta és l’atac a l’autoestima de l’altre. A l’escola
sempre han existit les baralles i els conflictes, així com els fenòmens
adolescents de les bandes, però en el bullying no assistim a una
disputa puntual de la que surt un vencedor, sinó que es continua la
agressió de forma implacable fins acabar amb l’autoestima de l’altre.
D’aquí la selecció en la víctima d’algun tret distintiu, alguna cosa
que el faci diferent i que sigui objecte d’atac: el seu origen, la seva
raça, la seva forma de vestir, qualsevol tret diferencial interpretat
com a signe d’inferioritat. Es projecten així sobre l’altre els propis
sentiments d’inferioritat. Aquest escarniment s’allarga amb l’ajuda
de les noves tecnologies, com es la gravació dels fets amb els
telèfons mòbils, encara que paradoxalment això hagi acabat actuant
com a prova policial que descobreix el succés.

Respecte als assetjadors, podríem consultar amb els nostres
col·legues que treballen en Justícia Juvenil o en la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, ja que acostumen a trobar un
perfil de jove amb greus dificultats personals i familiars. Sovint es
tracta de trastorns disocials de la personalitat, sabem que 6 de
cada 10 assetjadors cometen un delicte abans dels 24 anys d’edat.
Hi ha una manca d’empatia amb l’altre, poca autocrítica i gran
impulsivitat. Els mitjans familiars acostumen a ser clarament
desestructurats, amb exposició a situacions de violència o
abandonament, amb absència d’una veritable relació afectiva.



131Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 25, número 4, Octubre-Desembre 2010 - ISSN: 1133-32866

Aquests adolescents actuarien com els líders d’un grup que imposa
als altres la llei del silenci. Entre el grup dels espectadors trobem
falta de sensibilitat, apatia i insolidaritat. El fenomen també es
produeix en les noies, encara que en elles continuen predominant
més els casos d’agressió psicològica sobre els d’agressió física.

Des d’un punt de vista psicopatològic, entre els casos atesos
com víctimes, hem trobat com característica principal una inhibició
de la seva capacitat de resposta defensiva. Hi ha una dita xinesa
que diu “matar al lladre no tanca la porta”, en aquest cas es deixaria
constantment la porta oberta de bat a bat. És el que anomenem un tret
de caràcter masoquista, que acostuma a estar accentuat per la pròpia
crisi adolescent. Tant si la víctima pren un paper més actiu o més
passiu, habitualment es tracten de conductes inadequades que no li
permeten sortir de la situació. La dinàmica familiar acostuma a ser
presidida per una actitud de sobreprotecció angoixant, o bé per una
certa absència afectiva. Encara que són situacions aparentment
oposades, ambdues contribueixen igualment a que l’adolescent no
desenvolupi de forma plena els seus propis recursos.

Al parlar de les característiques del pacient i de la dinàmica
familiar, d’alguna manera pot semblar que els fem responsables de
l’agressió soferta; no és així, tan sols assenyalem característiques
que fan que augmenti la seva vulnerabilitat en aquestes
circumstàncies.

COM DIRIGIM LA INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA EN AQUESTS CASOS?
En primer lloc és necessària una resposta social a l’agressió,

on puguin rebre alguna reparació del mal,  mesures de protecció i

una intervenció sobre els agressors. De no ser així, es produeix el
denominat “segon traumatisme”. Una vegada preses aquestes
mesures es pot començar el tractament pròpiament dit. En aquest
es comença per una teràpia de recolzament, i progressivament po-
der anar ajudant a afrontar el conflicte d’inhibició de la pròpia
agressivitat. En aquest punt acostuma a fer-se evident que aquesta
dificultat està present en diferents aspectes de la seva vida. Aquest
tractament també és preventiu, donat que sabem que qui ha patit
aquesta situació pot infringir-la, a la vegada més endavant, en algu-
na situació on sigui ell l’agressor. Però la veritable prevenció, com
en tota la patologia psicosocial, s’ha de fer a nivell de la societat,
aprofitant el món educatiu i procurant una participació activa de
l’alumnat i les seves famílies. En el casos en que el tractament ha
tingut bona evolució, la resolució d’aquest conflicte comporta un
canvi personal positiu que va més enllà de la superació d’un fet
traumàtic.
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TRASTORNS PSICOSOCIALS DELS NOSTRES NENS
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 “Els nens per sota dels tres any
no poden estar davant de cap pantalla”.

Associació Espanyola de Pediatria (AEP)

LA MAINADERA ELECTRÒNICA
La falta de concordança entre els horaris escolars dels nens i

els dels seus pares, ha fet que es produeixin unes noves situacions
de solitud i indefensió dels infants que precisen de l’interès dels
estaments sanitaris -fonamentalment en les vessants pediàtrica,
psicològica i paidopsiquiàtrica- per prevenir-les i tractar-les. Una,
per exemple, que requereix urgent actuació és la creixent addicció
dels petits i els joves a les pantalles audiovisuals (1).

El nen actual no és que passi més hores davant de les pantalles,
és que fa més coses davant d’elles: mira la televisió, al mateix
temps juga amb la maquineta de videojoc, està pendent del que
diuen en un chat d’internet, parla amb un company pel seu mòbil,
etc. És el “nen multitasques”. Que faci bé cada una d’elles, ja és una
altre qüestió! En el fons, és la forma que té per omplir el  seu temps
de lleure, que en té molt, i sense que cap adult li supervisi, ni li
ofereixi altres tasques més adients per fer.

Quan el nen és ben petit, és més còmode per la persona que
estigui al seu càrrec es posar-lo davant de la televisió, per que així
vagi entretenint-se amb les imatges en moviment. No cal posar-se
una estona a jugar amb ell o a explicar-li contes, perquè l’adult té
altres coses per fer més importants que “perdre el temps” amb la
criatura. Ningú repara que tantes hores davant d’aquest aparell
electrònic poden ser nocives pel petit. Ara, sabem que pot ser per-
judicial pel desenvolupament del seu immadur cervell i inclús produir-
li dèficit d’atenció quan sigui més gran (2, 3).

A mesura que creix, segueix tan enganxat a les pantalles
(televisió, ordinador, videojocs, etc.), que elles es converteixen en el
suport “efectiu” del nen en el món virtual en que viu. L’aparell es
converteix, doncs,  en “company” inseparable del nen: the electronic
friend (l’amic electrònic, com l’anomenen els autors anglosaxons) (4).

EL NEN DE LA CLAU
El gran perill que té aquest nen, ja en camí de l’adolescència, és

la seva solitud davant dels aparells. És el que en diem “el nen de la

clau” (the Key´s child).  El xicot que arriba a casa seva, després de
l’escola, i obre la porta amb la seva clau (que porta sempre penjada
al coll, com si fos un escapulari) i no troba a ningú que l’esperi. La
llar està buida d’adults responsables. Pot ser que l’únic que trobarà
a l’entrar és un tros de paper enganxat al mirall del rebedor, que
posarà alguna cosa com aquesta que li poso d’exemple: “Josep, a
la nevera tens mortadel·la per fer-te un entrepà i pren-te també un
got de llet amb cacau. Posa’t a fer els deures. No vegis molta televisió
i ves a dormir aviat. La mare (o el pare, o ambdós) trigarà una mica
en venir perquè tinc molta feina. Petons”.

I què farà aquest noi sense supervisió?... Tot es possible! Inclús
pot ser que faci cas de la recomanació dels pares i es prengui
l’entrepà, es posi a fer els deures, i vegi una mica –poc rato- de
televisió (o d’ordinador o de videojoc) i, també, que se’n vagi al llit
ben aviat. Però, aquesta excepció no és pas la norma ni el més
habitual en el nostre col·lectiu infantil i juvenil sense supervisió.

Fa alguns anys ja alguns pares van tenir l’ensurt d’unes sorprenents
factures de telefònica que mostraven l’enorme quantitat d’hores
consumides pels seus fills, ben enganxats a “línies calentes” de
l’anomenada “telefonia eròtica”. Després van ser els “vídeos pornos”,
també consumits sense coneixement dels pares. Mentre que, en
l’actualitat, els chats intimistes d’internet s’emporten el palmarès en la
convocatòria audiovisual dels nois i noies. Seguit molt de prop per les
llargues xerrades de mòbil. Totes elles, activitats solitàries, sense
coneixença dels adults, que poden durar fins a les tantes de la matinada.

Aquestes situacions de potencials perills d’informacions no
adients per les edats d’aquests espectadors, amb el greu afegit
d’amagats depredadors (chats, telefonia) que estan esperant el més
petit descuit per caure sobre les indefenses víctimes, per extorsio-
nar-les i maltractar-les, ha fet que jo definís aquestes situacions de
solitud dels nens davant dels aparells com el botelló electrònic.
Denominació que he escollit per diferenciar-lo del fenomen, també
tan corrent avui dia, del botelló alcohòlic; però advertint que
l’electrònic també podia arribar a marejar-lo i “col·locar-lo” igual
que com fa la ingesta massiva d’alcohol (5).

UNA SOLUCIÓ: ELS AVIS FAN DE CANGURS
Davant de l’impossibilitat real de compaginar els horaris laborals

dels pares amb els horaris escolars dels fills, i per evitar aquest
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“impasse” de solitud de l’infant sense supervisió,  ens queda
sempre la solució que els avis –aixó sí: de bon grat!- facin de cangurs
substituint als pares  -però, també, sense caure en un abús en
aquesta sol·licitud-.

Set de cada de cada deu dones de més de 65 anys asseguren
que cuiden o han cuidat els seus néts, segons una enquesta sobre
les condicions de vida de les persones grans de l´Imserso i el
Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS, 2008). El grup de les
àvies que en l’actualitat es fan càrrec dels néts arriba al 22 % del
total. D’elles, un 44 % ho fa cada dia, i un 33 % unes quantes vegades
a la setmana.

Altres investigacions assenyalen que la meitat de les àvies que
atenen els petits els dediquen una mitjana de quatre hores al dia.
En especial, s’encarreguen d’acompanyar els nens a l’escola o a
les activitats extraescolars, una tasca a la qual no poden arribar la
immensa majoria dels pares i de les mares que treballen. Sense
oblidar les àvies cuineres, excel·lents mestresses de casa i expertes
en l’alta cuina del “xup-xup”, que preparen els seus magnífics guisats
per als néts, alleujant així les mares en alguns àpats: el 93 % de
totes les àvies proporciona algun àpat als néts, sovint el berenar,
tot i que es considera que més de la meitat de les àvies també
preparen el dinar per als nets.

De fet, la situació més habitual és dedicar-hi la tarda i/o la nit,
particularment després de l’escola i en espera que els pares acabin
les seves jornades laborals. Normalment s’estan a casa dels avis –
per bé que el “titular” en totes aquestes situacions que estic
exposant tant pot ser l‘àvia com l’avi, en solitari- la qual cosa pot
facilitar la tasca domèstica i al mateix temps reforçar el simbolisme
d’aquesta llar com a lloc de la memòria i de la reunió de generacions.
Qui no recorda amb emotivitat les tardes i les nits passades a casa
dels avis?...

Certament, la relació avis-néts és un benefici directe a la família.
Cada vegada apareixen més investigacions que parlen de l’important
paper dels avis i les àvies en les famílies. A mesura que he anat
estudiant aquest tema –que jo anomeno abuelicitat, és a dir l’exercici
de fer d’avis; a l’igual que la parentalitat és l’exercici de fer de
pares- se m’ha anat fent més evident que l’experiència de fer d’avis
és complexa i diversa (6).

Així, per exemple, en una família, la cura i l’ajut dels avis pot
anar des d’una custòdia legal dels néts fins a una atenció esporàdica,

amb els diferents nivells d’ajuda i d’implicació que aquesta cura i
aquest suport comporten. Hi ha estudis que mostren que un suport
apropiat per part dels avis –especialment el suport de les àvies-, és
d’una gran utilitat per a les mares molt joves i també en les famílies
amb pares divorciats.

Per a la gran majoria d’avis, la interacció amb els néts és la font
principal de satisfacció i afecte però, a més, la bona relació avis-
néts pot beneficiar directament l’estabilitat de la família. Per exemple,
la presència ferma dels avis en l’entorn familiar manté constant i
ofereix seguretat en els moments de transició o de crisi de l’estructura
familiar. També poden actuar com a àrbitres i mediadors entre pa-
res i fills, alleugerint les tensions intergeneracionals (especialment
en l’etapa adolescent). I en darrer lloc, poden actuar com a
historiadors de la família, i ajudar els seus membres –especialment
els més menuts- a relacionar el passat amb el present i fer d’aquesta
manera que puguin entendre com ha evolucionat el grup familiar:
aixó permet que el nen desenvolupi la seva identitat personal.

Al nostre país sembla que no portem malament la relació avis-
néts. Segons algunes dades que he triat de l’informe “Les persones
grans a Espanya 2008”: més del 60 % dels avis tenen contacte amb
els seus fills i, en conseqüència, amb els seus néts; les persones
grans espanyoles, amb les d’alguns països mediterranis –com ara
Grècia i Itàlia- tenen molt més contacte amb els seus fills i viuen
més a prop d’ells que la resta dels europeus; més del 72 % cuida o
ha cuidat els seus néts (7).

Els avis, doncs, han d’estar ben presents en la vida familiar per
així poder donar un bon cop de ma en aquestes situacions
d’incompatibilitat d’horaris paterns-filials.
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Com a  síntesi del  que s’ha dit,  cal  subratllar que la nova salut
escolar està presidida per la problemàtica psicosocial. Alguns fets
nous destacats en aquesta reunió són la solitud del nen  quan torna
de l’escola, degut  al treball dels pares i l’abús de les pantalles,
començant pel televisor, havent-se  comprovat que a la llarga dificul-
ten el desenvolupament del sistema nerviós central y que s’origina
una manca falta d’atenció en edats més tardanes. El mateix es pot
dir de les altres pantalles a les que el noi es va enganxant
successivament, como són l’ordinador i els videojocs.

Una bona solució és el rol dels avis com a cangurs, sobretot
l’àvia, però sense abusar pel bé d’uns i altres. El nen pot ser mimat
i els avis poden veure limitat el seu temps lliure, el seu  propi
desenvolupament personal y a vegades amb l’agreujament  d’un
mal d’esquena per la freqüent artrosi.

L’excés de deures de l’escola a  casa, igualment com activitats
extraescolars diverses, com l’esport i la música, poden ser l’indici
d’una mala organització docent. Totes aquestes activitats s’haurien
de fer, en la mesura que sigui possible, dins del mateix horari
escolar.

Però si s’accepta, per ara, aquesta realitat cal orientar als pa-
res en una tasca sofreafegida com a professors, atès que no pas
tothom està capacitat per a ensenyar. Un efecte secundari dels
deures a casa és el transport del material escolar a la motxilla o
“carret”, en una època d’especial sensibilitat per l’estirada de la

pubertat, causant mal d’esquena, que s’ha de prevenir amb un
transport correcte i la pràctica d’un esport adaptat a per a enfortir
l’esquena com és la natació.

Finalment, en el capítol dels perills i riscos nous de la escola
actual ha quedat evidenciada la importància de la violència i
l’assetjament, que juntament amb altres manifestacions més
conegudes sovint amaguen una causa d’un trastorn freqüent: el
fracàs escolar.
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El trasplantament de còrnia és un dels trasplantaments de teixits
realitzat amb major frequència. Cada any, es realitzen 33000
trasplantaments als Estats Units i al voltant del miler a Catalunya. El
95% dels casos de baix risc mantenen l’injert corneal transparent
cinc anys després del trasplantament, mentre que els casos de risc
alt tenen una taxa de fallida de 3 a 4 vegades més elevada.

El rebuig immunològic irreversible és una de les principals cau-
ses de fallida de l’injert corneal. Els principals factors de risc són la
vascularització estromal profunda de la còrnia receptora, la fallida
d’un injert previ deguda a rebuig o no, els injerts de gran diàmetre
(superiors a 8’5 mm), la inflamació ocular preexistent, les alteracions
de la superficie ocular, els antecedents de malaltia herpètica ocu-
lar, els ulls afàquics (sense cristal·lí), pacients molt joves, i injerts
bilaterals.

Diverses estratègies com la millora en el processament del
teixit ocular en el banc d’ulls, en les tècniques quirúrgiques, així
com la introducció de fàrmacs immunosupressors han incrementat
durant els ultims anys de forma significativa la taxa de supervivència
de l’injert corneal. Malgrat tot, la nostra estratègia més efectiva
segueix sent el diagnòstic precoç de l’episodi de rebuig i el tractament
agressiu d’aquest. Per tant, els professionals especialistes en
cirurgía corneal han d’explicar exhaustivament als pacients els
principals signes i símptomes de l’episodi de rebuig, com són la
pèrdua de visió, el dolor, la fotofòbia i l’ull vermell.

Les mesures preoperatòries per prevenir el rebuig de l’injert
corneal tenen l’objectiu de minimitzar la diferència antigènica entre
els teixits donants i receptors, i reduir la càrrega antigènica del teixit
donant. Diversos estudis experimentals i clínics han suggerit l’efecte
beneficiós del creuament dels antígens HLA de classe I en la
supervivència de l’injert corneal. D’altra banda, un dels estudis
multicèntrics més coneguts de trasplantament corneal, el
‘Collaborative Corneal Transplantation Study’ (CCTS), va trobar que
el creuament dels antigens HLA de classe I i de classe II no redueix
el risc de fallida de l’injert corneal, però que el creuament de grup
sanguini ABO pot ser efectiu per reduir el risc de fallida de l’injert.

Una tècnica quirúrgica curosa que tingui en compte el perfecte
centrament de l’injert, una bona sutura i una bona aposició entre
l’injert i la còrnia receptora poden contribuir a la prevenció del rebuig.
Una de les estratègies quirúrgiques que utilitzem amb més freqüència
es el transplantament de membrana amniòtica,  fent-la servir com
una lent de contacte terapèutica biològica. Per reduir la vascularització
estromal profunda de la còrnia receptora, un dels principals factors
de risc de rebuig de l’injert corneal, estem injectant 2.5 mg en 0.1mL
de Bevacizumab (Avastin), un fàrmac antiangiogènic, amb resultats
prometedors. Es realitza una injecció en l’espai subconjuntival proper
al limbe esclero-corneal dels quadrants més vascularitzats. També
associem la injecció de 80 mg de metilprednisolona (Urbason) o
triamcinolona (Trigon®). Aquesta estratègia es pot realitzar
preoperatòriament, pero més freqüentment es realitza durant la
intervencio quirurgica. Evidentment, també es poden repetir les
injeccions especialment de l’antiantiogènic, periòdicament, si és
necessari, després de la intervenció.

Les mesures postoperatòries inclouen la inhibició de la resposta
immune de l’hoste en front del teixit donant, la qual es pot assolir
reduint la vascularització, i utilitzant esteroids i altres fàrmacs
immunosupressors.

La vascularització es pot reduir amb irradiació, teràpia amb
làser d’argó, o els esteroids tòpics. Des de fa dos anys, com ja hem
comentat anteriorment, estem utilitzant també Bevacizumab (Avastin)
tòpic amb resultants preliminars excel·lents i una bona tolerància.
De totes maneres, necessitem estudis de seguiment a mig i llarg
termini per demostrar la seva eficacia i sobretot la seva seguretat
amb aquesta vía d’administracio. És per aixó que la via
subconjunctival (repetida o no) segueix sent la de la nostra elecció.
Un seguiment postoperatori exhaustiu evitarà problemes relacionats
amb la sutura, com la vascularització de la sutura i episodis de
rebuig desencadenats per sutures exposades o fluixes.

Els esteroids tòpics i sistèmics són encara els fàrmacs de
referència en la prevenció del rebuig de l’injert corneal. L’azatioprina
oral (2mg/kg/dia), la ciclosporina tòpica i sistèmica (CsA) i altres
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fàrmacs immunosupressors com el FK506, el micofenolato mofetil i
la rapamicina s’utilitzen també per la prevenció del rebuig,
especialment en casos d’alt risc, com és el cas dels pacients amb
antecedents de queratitis herpètica.

L’ús a llarg termini de ciclosporina sembla que allarga la
supervivència de l’injert però no és preventiva d’episodis aguts de
rebuig en els al·loinjerts de limbe i còrnia. A més, l’ús sistèmic de
ciclosporina es troba limitat pels potencials efectes secundaris
sistèmics, especialment la nefrotoxicitat i l’hepatotoxicitat, i la
seva penetració en els teixits oculars en nivells terapèutics només
s’assoleix en ulls inflamats de forma significativa. La CsA tòpica,
tant a concentració de 2% com al 0.5%, assoleix nivells
immunosupressors a la còrnia, però de forma menys significativa
a la càmara anterior, pel què la seva eficàcia es troba encara
controvertida pel què fa el rebuig endothelial que, per altra banda,
és el més freqüent. A més, pot causar queratitis tòxiques, les
quals limiten el seu ús crònic. S’han desenvolupat dos sistemes
d’alliberació retardada, un implantat a la càmara anterior de l’ull
(Oculex DDS, Oculex Pharmaceuticals Inc, Sunnyvale, CA) i l’altre

implantat subconjuntival (LX201, LUCIDA, Lux Biosciences, Inc) per
evitar els efectes secundaris sistèmics a l’hora que mantenen
nivells terapèutics a l’área. El micofenolato mofetil és tan efectiu
com la ciclosporina per prevenir el rebuig agut en pacients d’alt
risc. El FK506 vehiculitzat en un polímer de Glycolide-co-Clatide-
co-Caprolactone (PGLC) implantat a càmara anterior és efectiu en
prevenir el rebuig immunològic en un model experimental de
queratoplàstia d’alt risc. Finalment, els anticossos monoclonals i
la teràpia gènica utilitzant ADNc es troben encara en fases
experimentals, i podran ser coadjuvants als esteroids en un futur
no molt llunyà.

En conclusió, malgrat que s’han desenvolupat millores importants
en les estratègies farmacològiques per prevenir el rebuig en el
trasplantament de còrnia, cal insistir i ampliar la recerca per
desenvolupar nous agents terapèutics amb una millor eficàcia i
seguretat. Per aconseguir-ho, és imprescindible un coneixement
profund dels mecanismes de rebuig, Així com una estreta
col.laboració entre els cirurgans, els clínics i els investigadors bàsics
en diferents àrees.
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La transició dels éssers procariotes als eucariotes que es va
produir ara fa més de 800 milions d’anys va estar acompanyada de
l’aparició d’uns mecanismes d’autodestrucció enquibits en el més
profund de la seva estructura molecular, és a dir, en el si del seu
material genètic. Avui, es calcula que aproximadament un 10% dels
30.000 gens que contenen cadascuna de les cèl·lules d’un individu
tenen la dualitat paradoxal de ser imprescindibles per a mecanismes
bàsics de la vida, i a la vegada possibilitar un creixement descontrolat
de la cèl·lula capaç de produir la mort de l’individu del què formen
part. Aquest costat fosc que tenen una part important de gens dels
éssers humans es coneixen amb el nom d’oncogens.

La primera descripció d’un procés compatible amb un càncer es
remunta a un incipient peix vertebrat que nedava en plena era
paleozoica, fa ara, ni més ni menys, prop de tres-cents cinquanta
milions d’anys. Diferents troballes paleontològiques, fetes arreu del
món, han demostrat que la majoria d’espècies de vertebrats han
patit algun tipus de càncer. Cap animal, independent de la seva
forma, condició o grandària sembla haver-se salvaguardat de patir
una malaltia cancerosa. El ventall va, doncs, des de la leucèmia de
la cloïssa marina a la metàstasi òssia en el fèmur d’un dinosaure
trobat a la Formació Morrison de l’estat de Wyoming, publicada fa
ara 10 anys en la prestigiosa revista anglesa Lancet.

 Amb l’enorme limitació d’haver d’estudiar exclusivament les
restes òssies de les despulles esquelètiques malmeses pel
transcurs inexorable del temps, els paleopatòlegs han estat capaços
de situar l’impacte del càncer en el decurs de la historia de la
humanitat. A tall d’exemple només cal citar l’estudi del professor
Andreas G. Nerlich del Departament de Paleopatologia de la Universitat
de Münich que, aprofitant-se de la troballa de la gran necròpolis de
Tebas oest gràcies al famós papir d’Abbott, ha pogut comparar la
prevalència de tumors en més de nou-centes mòmies enterrades en
el període comprès entre el 3200 i 500 a.J.C., i una ossera situada
en una petita vila alemanya on restaven prop de dues mil sis-centes
persones enterrades en el període entre el 1400 i el 1600 d.J.C.
Curiosament, el percentatge de càncer va ser molt similar, ja que
mentre 5 de les 905 mòmies examinades tenien signes de neoplàsies
en les seves despulles, 13 de les 2547 restes de l’ossera alemanya
eren portadores de tumors. Aquesta similitud d’incidències
separades gairebé per tres mil anys, malgrat ha de ser interpretada

L’EVOLUCIÓ DARWINIANA DEL CÀNCER
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amb totes les precaucions possibles, atès que es basa en l’examen
exclusiu de despulles òssies, no deixa de ser prou cridanera i
assenyala l’envelliment de la humanitat dintre d’un entorn
progressivament més insà, com a principal causa de l’increment
progressiu de la incidència del càncer en el darrer centenar d’anys.

L’impacte de la Teoria de la selecció natural de les espècies
publicada per en Charles Darwin fa ara justament 150 anys, i que en
resum manifesta que “l’evolució de les espècies està condicionada
per la millor o pitjor adaptació al seu entorn, prevalent aquelles que
produeixen una major descendència”, té una profunda implicació en
l’enteniment del procés cancerós fent bones, una vegada més, les
paraules del científic Theodosius Dobzhanski quan manifesta que
“res de la biologia té sentit, excepte a la llum de l’evolució” ben
descrita per en Darwin...”

En un sentit ampli, el mot carcinogènesi es defineix com la sèrie
de canvis bio-moleculars que es produeixen en una cèl·lula normal,
responsables de la seva transformació en cèl·lula neoplàsica.
Aquests canvis poden modificar el genoma, rebent el nom de genètics,
o poden alterar la seva expressió sense modificar l’estructura,
denominats per això epigenètics. Avui en dia existeixen milers de
carcinògens amb la capacitat d’induir canvis genètics i epigenètics
suficients per desencadenar el procés tumoral.

Bert Vogelstein en la seva conferència magistral amb motiu de
rebre el premi de la Science in Oncology lliurat per l’American Society
of Clinical Oncology (ASCO), el proppassat juny, resumí brillantment
els coneixements actuals sobre el genoma dels tumors sòlids i les
oportunitats de diagnòstic precoç i de disseny de noves teràpies
que se’n deriven. Va comparar el genoma humà amb una enciclopèdia
de 46 volums, 23 corresponent a cada progenitor, amb 1000 pàgines
cadascun i uns 1.500 caràcters per pàgina. Basant-se en l’estudi
genòmic complet dels 21.000 gens que aproximadament tenia cada
cèl·lula de 68 tumors pancreàtics diferents estudiats, manifestà
que només entre 50 i 100 alteracions genètiques estan involucrades
en la generació dels càncers. En els tumors pancreàtics estudiats la
mitjana d’alteracions era de 63 que es repartien en 44 mutacions
puntuals, 11 pèrdues al·lèliques i 8 amplificacions cromosòmiques.
Transportats aquests canvis a nivell enciclopèdic, diríem que 44
pàgines presentaven errors tipogràfics, 11 pàgines no hi eren i 8
fulls estaven duplicats, el que no sembla massa greu per una
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enciclopèdia prou gran. Dintre de totes aquestes alteracions,
Vogelstein afirma que molt probablement tan sols una desena de
gens poden ser considerats veritables conductors de la degeneració
neoplàsica i que la dificultat més important a l’hora de treure
conclusions vàlides és l’heterogenicitat entre els diferents tumors,
ja que les neoplàsies d’un mateix òrgan tan sols comparteixen
aberracions comunes en 2-3 gens.

Una vegada acceptat que els oncogens estan presents en totes
les cèl·lules d’un individu i que el cúmul d’un número relativament
petit de gens en una mateixa cèl·lula és el causant de l’aparició
d’una clona cancerosa, és important entendre que una part important
d’aquest procés reflecteix els errors de disseny, compromís i per-
mutes propis esdevinguts en el context de l’evolució, definida com
la millor adaptació al medi ambient que l’envolta i que afavoreixen
a l’ésser una alta capacitat reproductiva. Si s’accepta i s’entén
aquest principi, es comprenen les profundes implicacions que té la
teoria de l’evolució sobre la història natural, pronòstic i generació
de resistències als diferents tractaments en la patologia neoplàsica.

Veiem, malgrat sigui a vora ploma, alguns dels principis de
l’evolució que poden explicar l’aparició de la malaltia. El primer
principi fonamental és la imperfecció associada del propi mecanisme
de duplicació cel·lular. La presumpció que qualsevol procés evolutiu
tendeix a la perfecció és molt inexacta. De fet, cada selecció es
produeix sobre un número finit de varietats limitades per la seva
semblança al model original. Sabem que existeixen un grau de
mutabilitat intrínseca i un dèficit de reparació de la integritat de
l’ADN. Això seria el motor principal de la pròpia evolució, ja que
sense petites modificacions del model no es produirien els canvis
evolutius.

Un segon principi, tan o més important que l’anterior és que
l’adaptació evolutiva no té cura del futur. La selecció natural opera
sota la premissa del que és necessari en el present, sense preveure
que els guanyadors d’ara poden ser els perdedors en el futur. És
evident que l’espècie humana ha patit moltes seleccions en el
transcurs dels darrers dos-cents mil anys degut a canvis molt pode-
rosos del seu entorn, com els canvis climàtics extrems o les grans
epidèmies de la història. Però, a diferència d’altres espècies, l’esser
humà mostra una ràpida evolució social i cultural, que fa que encara
estem influïts per trets ancestrals ja desapareguts o per altres que
hem deixat enrere amb l’adopció d’un estil de vida més modern. Un
bon exemple relacionat amb el càncer de mama és el característic
període de cel no estacional que té l’espècie humana. Fa molts
anys, el cicle fisiològic operaria sota les restriccions pròpies
d’embarassos repetitius iniciats en edats molt joves tan sols regulats
per llargs períodes de lactància materna. Seria, justament,
l’abandonament de l’estil de vida cavernícola i, per tant, de la pressió
reproductora i la lactància prolongada el que produiria un major
estrès proliferatiu de les cèl·lules mamàries, a través de l’excés de
calories i de l’increment d’estrògens circulant, fruit de la dieta
hipercalòrica moderna i de la manca d’un intens exercici físic

compensatori. Com a resultat de la modernització de la vida, alguns
autors calculen que la dona americana té tres vegades més cicles
menstruals i gairebé un centenar de vegades més d’incidència de
càncer de mama que la seva avantpassada de la societat caçadora.

Un tercer principi intrínsec a l’evolució és la inexorabilitat de la
selecció natural atès els continus canvis de les condicions externes
i la competitivitat entre les espècies. Dintre d’un tumor, aquest tipus
de selecció conduiria a l’aparició de noves clones mitjançant l’adopció
de noves mutacions induïdes per pressions selectives dintre del
micro-ambient cel·lular. Aquest context explica la variabilitat de la
història natural dintre d’un mateix tipus de càncer o l’aparició de
resistències a qualsevol tractament que no sigui d’entrada totalment
resolutiu.

És important remarcar que el propi ésser humà i les seves
accions directes i indirectes sobre el medi ambient que l’envolta és
un dels principals factors d’acceleració dels canvis. Fins i tot podríem
dir que transformacions que en els temps remots trigaven en produir-
se milers d’anys, l’home és capaç d’induir-les en un temps molt
menys perllongat. Un bon exemple d’aquesta acció va ser la
substitució de l’arna blanca per l’arna negra en no més d’unes
desenes d’anys per la pol·lució de les estufes de carbó sobre els
líquens dels arbres londinencs. En tornar-se aquests de color negre,
les arnes blanques van perdre el seu camuflatge natural, fent-se
molt evidents per als seus depredadors, que les varen exterminar,
donant pas a la subespècie bruna invisible en el si dels líquens
negres. No recorda aquest fet a la selecció induïda per un antibiòtic
o un antitumoral de les clones resistents?

Finalment, un quart principi substancial per entendre la relació
del càncer amb l’envelliment, és que la raó principal de la selecció
natural és mantenir l’individu en les millors condicions per assolir
l’èxit reproductiu, despreocupant-se del que pugui passar els anys
següents. El problema de l’espècie humana no és tan sols la seva
longevitat, comuna amb altres animals, sinó la vulnerabilitat inherent
a la nostra pròpia història evolutiva on fenotipus ben adaptats per la
reproducció fa milers d’anys són més propensos a la degeneració
neoplàsica en el períodes post-reproductius. Els experts defineixen
aquest contrasentit amb el vocable pleiotropia antagònica, una for-
ma menys vulgar de referir-se al proverbi “El pa d’avui, pot ser la
fam del demà”, en aquesta ocasió referint-se a les conseqüències
negatives per la vellesa d’atributs considerats, en principi, molt
adients per assolir una reproducció satisfactòria. És a dir, un mateix
programa que comportaria una funció important en la joventut
continuaria actuant en la vellesa, malgrat no fos de cap utilitat, sinó
fins i tot fos nociu per a l’individu.

Hauríem de recordar aquí que el concepte vellesa pot ser un
procés de ben lluny programat on el càncer seria un del executors
del programa de mort senil.

Des que els premis Nòbel Varmus i Bishop descobreixen i
responsabilitzen als oncogèns com els principals causants del càncer
a finals dels anys setanta del segle proppassat, el món íntim de les
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cèl·lules tumorals, és a dir, els mecanismes que fan que una cèl·lula
normal esdevingui cancerosa, estan sent desentranyats
progressivament. En menys de quatre dècades hem descobert més
sobre l’autèntica natura del càncer que en els darrers 2.500 anys.
Sabem que conèixer amb precisió el fenòmens íntims causals i de
desenvolupament d’una malaltia condueix al seu posterior tractament
efectiu. Sense el descobriment dels microbis per en Koch mai no hi
hagués hagut antibiòtics, i encara seríem delmats per les plagues
infeccioses del passat. Però a cada pas que donem desxifrant la
intimitat de la cèl·lula tumoral apareixen noves incògnites, que
mostren l’enorme complexitat que l’evolució ha atorgat a la natura
viva. D’altra banda, l’intens treball dels investigadors bio-moleculars
ha permès desxifrar amb força exactitud el codi secret dels
mecanismes causants d’un petit grup de neoplàsies, i el que resul-
ta més important, dissenyar fàrmacs específics contra aquestes
vies de senyals alterades, el que avui en dia s’anomena teràpia
personalitzada. És evident que el tractament d’un grup pre seleccionat
de malalts per una alteració específica amb un fàrmac dissenyat
contra aquesta és molt més eficaç que tractar un conjunt de malalts
heterogeni.

Ningú no pot discutir que els fàrmacs de disseny són les “prima
donna” del tercer mil·lenni. Gràcies a les petites molècules anti-
tirosin quinases, com són el mesilat d’Imatinib (Glivec®), erlotinib
(Tarceva®), Sunitinib (Suten®), Sorafenib (Nexavar®) Temsirolimus
(.......), als múltiples anticossos monoclonals com el trastuzumab
(Herceptin®), retuximab (Mabthera®), cetuximab (Erbitux®......), o
bevacizumab (Avastin®), entre molts altres, la farmacoteràpia mo-
derna del càncer està patint una profunda revolució. La bomba
indiscriminada que sempre ha estat la quimioteràpia està sent
substituïda per aquestes molècules que respecten la majoria de les
cèl·lules normals de l’individu. Alguns processos tumorals greus
estan començant a ser controlats per les noves molècules
terapèutiques. Els casos de la leucèmia mielòide crònica i dels
Sarcomes del Tracte Gastro-intestinal (GIST) són dos magnífics
exemples de la potent acció d’aquests fàrmacs. Ambdós processos
estan produïts per mutacions específiques i avui en dia ben
reconegudes, la translocació 9-22, anomenada Cromosoma
Philadelphia, en la LMC i una mutació puntual en el gen c-kit en el
cas dels GIST. Tant una com l’altra alliberen l’acció de tirosin
quinases que produeixen un efecte proliferatiu constant de cèl·lules
immadures neoplàsiques causants de la mort del malalt en pocs
anys. Sortosament, aquests enzims són bloquejats selectivament
per un mateix fàrmac, el conegut durant molts anys com STI 571, i
batejat posteriorment amb el nom de glivec®. L’acció d’aquest
medicament sobre aquestes neoplàsies sembla gairebé miraculós.
Els sis anys de mitjana de vida dels malalts amb una LMC tractats
convencionalment, han estat substituïts per remissions de llarga
durada que ultrapassen amb molt les xifres anteriorment
mencionades, i la taxa de respostes minsa, d’un quatre per cent
assolida per la quimioteràpia en els malalts amb GIST, ara s’apropa

al 90% amb l’administració del glivec®. Accions gens menyspreables
per una administració d’una mera píndola diària.

Però no tot són flors i violes en el tractament d’aquests tumors.
Precisament, el coneixement dels mecanismes inductors d’aquests
tumors i dels llocs d’acció del fàrmac de disseny, ha revelat una
vegada més l’íntima relació del càncer amb la teoria de l’evolució
d’en Darwin. Si bé el Glivec®, tal com dèiem, produeix excel·lents
respostes de llarga durada en la LMC i els GIST, cap malalt per ara no
ha assolit la curació definitiva de la seva malaltia. L’ambient produït
per l’anti-tirosin quinasa a l’entorn del tumor inhibeix la majoria de
cèl·lules tumorals que es veuen abocades a generar noves mutacions
capaces de sobreviure en el nou medi ambient que els és hostil; i és
així com malalts que presenten una excel·lent resposta al Glivec®
durant anys, veuen activada de nou la malaltia neoplàsica que pateixen.
Un nou anàlisi molecular del tumor mostra l’aparició d’una o més
mutacions totalment noves que li permeten al tumor by-passar l’acció
del Glivec®. Per tant, aquest és un model que en petita escala mostra
la potència de la Teoria de la selecció natural, amb l’enorme diferència
que la paraula natural, sinònima en aquest cas de períodes de
centenars de milers d’anys, ha estat substituïda per l’acció específica
d’un medicament sobre el microcosmos de la cèl·lula tumoral. La mà
de l’home i el seu ús de la intel·ligència han accelerat espectacularment
el mecanisme de l’evolució sobre aquestos tumors. També és cert
que aquesta mateixa intel·ligència ha permès tipificar aquestes noves
mutacions per cercar altres fàrmacs de disseny actius sobre aquestes
cèl·lules nouvingudes, fins que es crein noves resistències per la
selecció opressiva del tractament administrat. Sembla prou evident
en la malaltia cancerosa, que la velocitat de generar mecanismes
d’adaptació al mitjà són màquines perfectament engreixinades amb
una capacitat d’autoregulació increïble, que es posen en marxa al
mínim senyal de perill de subsistència dels seus components
cel·lulars.

És l’hora de reconèixer la dura realitat, que el càncer és fruit del
nostre triomf com a espècie, i que mai no ens podrem escapolir
totalment d’ell. Una vegada ultrapassades de llarg les principals
malalties infeccioses i, recentment, la majoria de les cardio-
vasculars, l’envelliment progressiu de la població comporta un
increment de la incidència de tot tipus de tumors, atès que els
mecanismes de defensa al “modus mutandi” de la vida, propis de
l’individu en la seva etapa reproductiva són clarament insuficients
en els períodes d’edat més avançades.

Tanmateix, acceptar plenament la Teoria d’en Darwin respecte a
l’evolució de la malaltia cancerosa pot comportar un canvi de para-
digma en el tractament dels càncers no abastables amb cirurgia o
radioteràpia, és a dir, aquells que en ser diagnosticats ja han
traspassat el llindar de la curació amb maniobres merament locals.
En un sentit merament reduccionista, un tumor que creix dintre del
medi ambient de l’Hoste i està format per una majoria de cèl·lules
adaptades a aquest entorn, en patir l’agressió directa de
quimioteràpies potents a dosis altes o plenes, pot facilitar el
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creixement de les clones resistents fent aflorar un tumor més agressiu
que l’inicial. Basant-se en aquesta hipòtesi, resultaria millor pel
malalt avançat l’administració de cicles intermitents de fàrmacs,
que fessin possible la persistència d’una part de cèl·lules sensi-
bles que, amb la seva presència constant, impedirien el
desenvolupament de les clones més perilloses contingudes en el si
del tumor inicial.

En Gregorio Marañón, un mestre de mestres, deia que “no hi
han malalties sinó malalts i que cada malalt és un món”. Els
coneixements actuals ens permeten assegurar també que “ No hi
ha malalties canceroses, sinó malalts amb un càncer i que cada
càncer és un món”.

Podríem cloure aquesta exposició, tot dient que 150 anys després
de publicar el seu llibre “L’origen de les espècies”, el pensament
d’en Darwin està més viu que mai.
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LA MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA

COM A DISCIPLINA ACADÈMICA

Ingrés d’Acadèmics corresponents

Joan Gené i Badia
Acadèmic corresponent.

La necessitat d’adaptar els programes del grau de medicina a
l’Espai Europeu d’Educació Superior ha reobert el debat sobre la
validesa de la Medicina Familiar i Comunitària com a disciplina
acadèmica. Malgrat que l’ Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA)1 s’ha posicionat clarament en con-
tra; considerant-la només  un espai per a que els estudiants de
medicina facin pràctiques clíniques, ;m’agradaria aprofitar
l’oportunitat d’aquesta sessió a la Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya, per a defensar que la Medicina Familiar i Comunitària és
una disciplina acadèmica.

Si fem una analogia del coneixement de la medicina amb un
pastís, i considerem que les diferents especialitats són cadascun
dels talls que distribuïm als comensals, segurament estarem d’acord
en considerar que la Medicina de Família és el cor del pastís que
acaba sent distribuït  a cada tall. És un terreny comú, en el qual el
coneixement flueix habitualment de l’especialista cap al generalista
i en el que a major coneixement del metge general, major és el seu
àmbit de competència i , per tant, intuïtivament es pot pensar que
menor és el nombre de pacients que deriva cap a l’especialista.
L’atenció dels pacients amb MPOC, per exemple, és un terreny comú
entre el pneumòleg i el metge de família. Si opinem que la Medicina
de Família es limita a aquest àmbit compartit, és lògic que no la
considerem una disciplina per a si mateixa, i que, per tant, no formi
part de la formació mèdica pre-graduada i fins hi tot que el lideratge
d’aquesta porció de coneixement recaigui en l’especialista. Però in-
tentaré demostrar que la Medicina de Família també és un dels talls
del coneixement mèdic, més enllà d’aquesta part comuna; I, per tant,
que és una disciplina independent, amb un cos de coneixement propi,
que no només és necessari per als qui exerceixen la Medicina Fami-
liar i Comunitària, sinó que també pot ser beneficiós per als qui
practiquen altres branques de la medicina. Per aquest motiu, s’hauria
de reconèixer com a disciplina acadèmica específica.

Acceptar l’existència de la Medicina de Família com a disciplina
acadèmica no implica prendre partit per una visió generalista de la
medicina en front d’una separada per especialitats. Al contrari, el
suport a la Medicina de Família és compatible amb la incorporació
de les especialitats mèdiques a les facultats de medicina proposada
per Flexner a principis del segle passat, ja que els metges de família
la considerem una especialitat igual que les demés. Alhora, enriqueix

l’ensenyament de la medicina, ja que equilibra una formació
actualment massa centrada en la malaltia - el model biològic,
l’hospital i la teoria; aportant una formació de l’atenció centrada en
el pacient - basada en la resolució de problemes, en el model bio-
psico-social i orientada a la comunitat. Justament aquest canvi
d’orientació és el que ha inspirant a Europa les reformes del siste-
ma educatiu universitari que planteja l’Espai Europeu d’Educació
Superior.

Tradicionalment, s’ha considerat - amb encert - que la Medicina
de Família, és una disciplina eminentment pràctica. Segurament per
això els britànics l’anomenen “General Practice”, que es podria
traduir com a “Pràctica General” i que no hem de confondre amb la
Medicina General. Al nostre país, el Professor Segovia de Arana, va
crear l’especialitat l’any 1979 quan era president de la Comissió
Nacional d’Especialitats Mèdiques, anomenant-la: Medicina de
Família i Comunitària; segurament per influència nord-americana.
Va rebutjar tant la denominació britànica, malgrat ser comuna a
altres països europeus, com la de “Metge de Capçalera”, amb molta
més tradició al nostre país. La va fundar en tornar de la conferència
d’Alma-Ata de l’OMS2 per intentar aplicar al nostre país una política
sanitària que l’havia impressionat. En aquella conferència, a més
de definir el concepte d’Atenció Primària de Salut, els països rics i
pobres van acordar afavorir aquest àmbit del sistema sanitari com
l’estratègia més adequada per aconseguir la Salut per a Tothom
l’Any 2000. Com a anècdota, m’agradaria assenyalar que la paraula
“metge” només apareix un parell de vegades en aquest document
de més de cent pàgines. Llavors es presentava l’Atenció Primària de
Salut com una iniciativa que sorgia de la pròpia comunitat per a
resoldre les necessitats bàsiques de salut. En conseqüència,
paradoxalment, durant molts anys les societats científiques de Me-
dicina de Família europees, molt més conservadores, van ser molt
crítiques amb els continguts de la Conferència d’Alma-Ata. El
distanciament entre ambdues institucions va durar fins que l’any
1994  en Josep Maria Goicoechea, un andorrà nascut a Catalunya,
llavors Regional Adviser for Primary Health Care de la OMS Europa,
va organitzar una conferència conjunta amb la societat Europea de
Metges de Família WONCA/Europe on es va redactar la “WHO Charter
for General Practice/Family Medicine in Europe” 3 que recollia la
importància del metge de família per aconseguir els objectius de
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salut. En aquella època, la majoria de metges de família del nostre
país eren totalment aliens a totes aquests discussions.

Malgrat que la vessant assistencial de la Medicina de Família o
medicina de capçalera té una llarga tradició, la part “acadèmica” és
molt més recent. Comença a principis dels anys cinquanta amb un
grup de metges de capçalera britànics i holandesos que, comprovant
que el coneixement que havien adquirit a les universitats no els
permetia atendre degudament als seus pacients, van decidir
començar a observar i a estudiar els problemes de salut que veien
a diari. Van trencar  l’aïllament tradicional  de l’exercici de la Medi-
cina de Capçalera i van començar a aplicar la metodologia científica
a la seva pràctica diària. Segurament sense saber-ho, van fixar els
fonaments de la disciplina. En aquella època va ser decisiu el paper
de l’associació professional britànica, el Royal College of General
Practitioners, que es va marcar com a prioritat afavorir la recerca
dins de l’àmbit de l’atenció primària, i va desenvolupar les primeres
unitats d’investigació. Però no va ser fins l’any 1963 que es va crear
la primera càtedra en la història de la Medicina de Família a la
Universitat d’Edimburg. Justament al mateix temps que la disciplina
florejava als Estats Units on buscaven una medicina centrada en la
persona, que valorés el context i les relacions interpersonals.

L’any 1974, es van reunir a Leeuwenhorst un grup dels primers
acadèmics de la Medicina de Família per a definir la disciplina. La
principal dificultat va ser delimitar els continguts específics d’una
branca de la medicina no centrada en un òrgan, un sistema o a una
activitat. Justament aquesta primera definició va adoptar el nom
d’aquesta petita ciutat holandesa que viu al voltant d’un
impressionant palau de congressos. És una definició molt poc
operativa des de la perspectiva de la docència i la recerca ja que es
limita a descriure l’activitat que desenvolupa el metge de família. No
és fins l’any 2005 que l’Associació Europea de Metges de Família,
WONCA-Europa, publica la definició oficial vigent a l’actualitat, recollint
tant la primera proposta, com la realitzada l’any 1991 per la mateixa
organització com la d’Olesen de l’any 2002.  En síntesi aquesta nova
definició avala la tasca realitzada durant molts anys per EURACT
(l’Acadèmia Europea de Professors de Medicina de Família) que
havia anat treballant la concreció de les competències d’aquests
metges i de la seva metodologia docent per aconseguir transmetre-
les. Aquesta definició assenyala que: “la Pràctica General/Medici-
na de Família és una disciplina acadèmica i científica, amb uns
continguts propis educatius, de recerca, d’evidència i d’activitat clí-
nica i una especialitat clínica orientada a l’atenció primària”4.

Com tota branca de la medicina, la Medicina Familiar i
Comunitària, a més de les societats científiques i del programa de
formació especialitzada, compta amb revistes especialitzades que
recullen tota la recerca que es realitza en aquest camp. A Espanya
destaca la revista Atención Primaria que darrerament ha aconseguit
tenir factor d’impacte al ser acceptada la seva inclusió al ISI.

Aquestes dificultats del propi col·lectiu per a definir-se, així com
la vinculació al nostre país del creixement de la especialitat amb el

programa MIR, amb el procés de creació del Servei Nacional de
Salut i amb la Reforma de l’Atenció Primària, expliquen que alguns
sectors acadèmics comprenguin i acceptin perfectament la vessant
assistencial però  rebutgin l’acadèmica. Tampoc ha ajudat  el fet que
el conflicte sorgit l’any 1995 arran de la publicació de la normativa
europea que obligava a disposar d’una especialitat per exercir la
medicina en l’entorn públic es resolgués a favor de la Medicina de
Família via MIR, i es rebutgés la formació postgraduada bàsica que
proposaven les universitats espanyoles.

És, però, important que la universitat canvii de parer; ja que
incorporar la Medicina de Família, pot contribuir a retornar cap a la
pràctica clínica diària una medicina acadèmica cada dia més pre-
ocupada per la puresa de la ciència i la recerca i més allunyada de
la vessant assistencial. La disciplina de la Medicina de Família
justament se centra  en saber combinar el coneixement científic
amb la relació personal per aconseguir el màxim benefici per al
pacient.

Els metges de família som metges personals,  professionals
que acompanyem a les persones des del naixement fins a la mort.
Com deia el Dr. Jordi Gol “Jo sóc un metge de persones”. Aquest
coneixement personalitzat ens permet comunicar-nos millor amb el
pacient i la seva família. Comprenem més acuradament el valor
dels seus símptomes, ja que els relacionem amb la seva biografia
i el seu entorn familiar. Prestem especial atenció a incloure les
seves perspectives, els seus valors i les seves preferències en les
decisions clíniques que adoptem conjuntament. Fins i tot en un país
com el nostre, que està a la cua d’Europa en quant a la voluntat dels
ciutadans d’implicar-se en les decisions clíniques que els afecten.
A diferència de l’entorn hospitalari, en el que el malalt enllitat
assumeix passivament les decisions clíniques, a l’atenció primària
només és possible aconseguir millores de salut si el pacient accepta
el seu problema, comparteix la decisió terapèutica i s’implica
activament en el tractament. Volem arribar a que  sigui un coproductor
de salut, com assenyalava Julian Tudor Hart5. Un metge de família
que després d’aplicar durant vint anys aquesta atenció centrada en
les necessitats de les persones a Glyncorrwg, un petit poble gales,
va demostrar una important reducció de la mortalitat en comparació
amb el poble veí que rebia una atenció episòdica tradicional.
Precisament aquesta atenció centrada en la persona la van aprofitar
els metges nord-americans per a distingir-se dels internistes en un
mercat sanitari molt competitiu. Per a aconseguir clients s’anunciaven
com a “especialistes en vostè”. No és estrany que es recolzessin en
l’atenció contínua i longitudinal, ja que aquestes són  característiques
molt apreciades pels pacients de totes les edats, fins i tot pels
adolescents. Els aspectes de la relació metge-pacient i de la
comunicació són un camp de recerca important de la Medicina de
Família. S’aborda tant des de la perspectiva més psicoanalítica de
Ballint fins als enfocaments més actuals de les tècniques d’entrevista
clínica o de la relació amb el pacient emprant les noves tecnologies
de la informació i la comunicació.
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La condició de metges personals ens obliga a valorar l’aparició
de tot nou problema de salut amb independència de la seva
naturalesa. Per una lògica epidemiològica, la majoria de vegades es
tracta de problemes banals, però també sorgeixen condicions greus
que requereixen  atenció immediata. La gran accessibilitat del metge
de família porta a que veiem les malalties en la seva fase prodròmica
i que sigui difícil orientar el diagnòstic. Exercim en un entorn de
baixa prevalença de malaltia. El nostre objectiu assistencial moltes
vegades està més orientat a descartar la presència d’una malaltia
que requereixi atenció específica immediata, que a arribar a un
diagnòstic precís del procés. Per aquest motiu, la decisió terapèutica
no sempre segueix a un procés diagnòstic sinó que molt sovint
serveix d’ajuda pel propi procés diagnòstic. Acostumem a emprar la
conducta expectant i a utilitzar les dades de context epidemiològic
local per adoptar les decisions clíniques. Aquesta metodologia pròpia
de treball beneficia al malalt ja que el protegeix d’una medicalització
excessiva per problemes de salut banals o  situacions vitals
fisiològiques com la menopausa o l’envelliment. Un exemple
paradigmàtic va succeir en el meu antic centre de salut de
Castelldefels. El dermatòleg de l’Hospital de Viladecans, un
professional excel·lent i motivat, va fer uns cursos de formació per
als metges de família perquè aprenguéssim dermatologia i així li
enviéssim menys pacients. L’actuació va tenir un efecte paradoxal:
vam derivar-li molts més pacients, ja que ens va trametre el seu
entusiasme per la dermatologia. Vam prestar més atenció a les
lesions cutànies i ens vam començar a comportar com a especialistes
en lloc de resoldre la majoria de problemes de la pell amb una
pomada de corticoides i un antimicòtic, malgrat no tenir un diagnòstic
específic, com sovint fa el metge de família. Li enviàvem la majoria
de pacients per a que els biòpsies o confirmés la nostra sospita
diagnòstica.

Des dels sectors vinculats a la gestió sanitària se’ns coneix
com els “gatekeepers”, que en definitiva vol dir que som els “porters
del sistema sanitari”. Aquesta denominació no ens agrada ja que en
molts països s’ha emprat aquesta funció per contenir costos i l’accés
dels ciutadans a l’atenció especialitzada. Els metges de família ens
sentim advocats dels pacients, els acompanyem des del naixement
fins a la mort, valorem inicialment la presència de  tota nova
simptomatologia i els remetem a l’atenció especialitzada quan
entenem que pot ser beneficiosa pel pacient. Evitem la iatrogènia
que pot generar el contacte innecessari amb la medicina altament
especialitzada. La nostra tasca, contribueix a que els especialistes
millorin la seva capacitat diagnòstica. És més important que un
metge de família no enviï cap a casa seva a algú que es beneficiaria
d’una atenció especialitzada, que no pas que en faci un diagnòstic
precís. Per tant, el que és important és el seu valor predictiu negatiu.

En canvi, un especialista d’atenció secundària ha d’arribar a un
diagnòstic precís. Quan el metge de família selecciona els pacients
que han de veure a l’especialista d’atenció secundària, augmenta la
prevalença de malaltia a la sala d’espera de l’especialista i, en
conseqüència, el seu valor predictiu positiu. El mateix metge
diagnosticaria equivocadament molts més pacients si no existís
aquesta selecció prèvia. Segurament per aquest motiu, tal com ha
demostrat Barbara Starfield6, els països que tenen la població vin-
culada a un metge de família que  regula l’accés a l’atenció secundària,
són més eficients i obtenen  millors resultats en salut que els que
permeten un lliure accés a l’atenció especialitzada.

L’abordatge integral a la salut afavoreix que els metges de família
integrem dins de l’activitat clínica diària les actuacions preventives
amb les curatives. En aquest camp, el nostre país ha estat pioner.
Va ser a Catalunya on va néixer el Programa d’Activitats Preventives
i de Promoció de la Salut de la Societat Espanyola de Medicina
Familiar i Comunitària liderat pel Dr. Martín Zurro i per mi mateix.
Posteriorment es va estendre a tot l’estat i després, gràcies al
suport del Departament de Salut Pública de la Generalitat, llavors
dirigit pel Professor Lluís Salleras, i amb la col·laboració de la OMS,
es va seguir ampliant a la resta d’Europa sota el projecte Europrev.

La Medicina Familiar i Comunitària es una disciplina acadèmica,
eminentment pràctica que combina les activitats clíniques, l’atenció
comunitària i la gestió del sistema sanitari, per oferir una atenció
centrada en la persona dins del seu entorn que esta àmpliament
reconeguda a nivell internacional i que lentament també ho està
essent en el nostre entorn. L’oposició al seu avenç a la universitat
en el nostre país no es basa en una argumentació ideològica, es
justifica només en la defensa d’uns espais des del poder que han
estat ocupant durant molts anys. Seria molt bo per a les futures
generacions de metges i sobre tot per als pacients que desaparegués
aquesta actitud tant conservadora.
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INTRODUCCIÓ
Dues de les accions més importants desenvolupades a fi

d’aconseguir un dels objectius fonamentals de l’EEES - l’adopció
d’un sistema de titulacions fàcilment comprensible i comparable, i
la convergència dels sistemes europeus d’educació superior-  han
estat l’estructuració dels ensenyaments superiors en uns nivells
(cicles) comuns a tots el països implicats i l’establiment d’un
metamarc de qualificacions1 de l’EEES, basat en aquells cicles, que
serveixi de referència pels marcs de qualificació nacionals i
regionals. Els detalls del seu desenvolupament es troben en els
diversos informes de seguiment del Procés de Bolonya esmentats
anteriorment (1). En aquest article comentarem les seves
característiques i, en la propera 2ª part,  tractarem d’un altre
metamarc de qualificacions establert per la Unió Europea que com-
pren tots els nivells dels sistemes educatius i ens referirem al
desenvolupament d’aquestes estructures a España.

CICLES DEL SISTEMA EUROPEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR
La primera reunió ministerial de l’any 1999, que va donar lloc a

la Declaració de Bolonya, va decidir l’adopció dins de l’EEES d’un
sistema basat essencialment en dos cicles principals que
articulessin els estudis superiors de grau i de postgrau. Haver
completat, amb èxit, els estudis de primer cicle, d’una durada míni-
ma de tres anys, seria condició necessària per accedir als estudis
de  segon cicle, que conduirien al grau de master. Però el diploma
obtingut en finalitzar el primer cicle ja seria considerat rellevant en
el mercat laboral europeu com a nivell adequat de qualificació.

En la tercera reunió ministerial celebrada a Berlin l’any 2003
“els ministres, conscients de la necessitat de promoure lligams
més estrets entre l’EEES i l’ERA en una Europa del coneixement, i de
la importància de la recerca com a part integral de l’ensenyament
superior de tot Europa, varen considerar que calia anar més enllà
de la proposta basada en els dos cicles principals d’ensenyament
superior, i incloure l’àmbit del doctorat dins del procés de Bolonya
com a tercer cicle”. A més, van “apel·lar al Grup de Seguiment a
explorar si l’ensenyament superior de curt termini es podia lligar
d’alguna manera al primer cicle (....) i de quina manera es podia dur
a terme aquest lligam”.

Va quedar així configurada l’estructura dels estudis superiors
de l’EEES en tres cicles : primer cicle (Bachelor), dins del que poden
quedar inserits els estudis superiors de curt termini (HESC);  segon
cicle (Master), i tercer cicle (PhD). Les titulacions de primer cicle
condueixen als programes de segon cicle, i les titulacions de segon
cicle als estudis de doctorat.

MARC  DE QUALIFICACIONS DE L’EEES
Publicada la Declaració de Bolonya, van començar a

desenvolupar-se accions diverses dirigides a l’estructuració del
sistema d’educació superior en dos cicles. A nivell nacional, alguns
països van definir descriptors i estàndards que caracteritzessin
les titulacions de bachelor i de master. En l’àmbit internacional,
una de les primeres accions va ser la celebració del “The Bologna
Process Seminar on Bachelor-level Degrees” celebrat  a Hèlsinki
el  mes de febrer de l’any 2001 (2); les conclusions del qual va fer
seva la segona conferència ministerial, que va tenir lloc a Praga
tres mesos més tard, en declarar que “els programes de les
titulacions podien i haurien de tenir orientacions i perfils diversos
per acomodar la diversitat de necessitats individuals, acadèmiques
i del mercat laboral, tal com es va concertar en el seminari de
Hèlsinki”. Una segona acció, iniciada oficialment el mes de
desembre del 2000 però no començada realment fins el mes de
maig de l’any següent, va ser l’anomenat projecte “Tuning
Educational Structures in Europe”: projecte en el que van partici-
par més d’un centenar de universitats europees i que tenia com
un dels objectius principals definir les competències genèriques i
les competències específiques de certs àmbits que haurien
d’assolir els graduats de primer i segon cicle (3). Finalment, una
tercera acció va ser el desenvolupament de la Iniciativa Conjunta
de Qualitat (“Joint Quality Initiative”, JQI): xarxa informal creada
com a resultat del taller celebrat a Maastricht el mes setembre de
2001, tenint entre un dels seus objectius l’establiment de
descriptors de caire general de les titulacions de 1er i 2on cicle
que poguessin ser compartits arreu de l’EEES (4). Una primera
versió dels descriptors (formulats com a resultats d’aprenentatge
en un llenguatge i estil fàcilment entenedor per tots els agents
interessats) va ser discutida en un taller celebrat a Dublín el mes

3. Cicles dels ensenyaments superiors europeus i marcs de qualificacions (I)



145Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 25, número 4, Octubre-Desembre 2010 - ISSN: 1133-32866

de febrer de l’any 2002 (5). I un mes després, en el “Bologna
Seminar Working on the European Dimension of Quality” que tingué
lloc a Amsterdam (6), els anomenats des d’aleshores Descriptors
de Dublín, juntament amb els resultats del projecte Tuning, van ser
reconeguts com a molt valuosos, i es van posar en marxa diversos
projectes pilot transnacionals per verificar la seva utilitat.

Al mes de març de l’any 2003 va tenir a Helsinki la “The Bologna
Process Conference on Master-level Degrees” (7), en la que es van fer
diverses recomanacions sobre aquestes titulacions, i a Copenhaguen
el “Bologna Seminar on Qualification structures in Higher Education in
Europe” (8) amb importants recomanacions sobre els marcs de
qualificacions dirigides directament als ministres que haurien de parti-
cipar a la propera Conferència ministerial de Berlín del mes de setembre.
Tot seguint aquestes recomanacions, en la declaració de Berlín els
ministres van encoratjar els estats membres a elaborar un marc de
qualificacions comparables i compatibles per als seus sistemes
d’educació superior, que tingues com a objectiu  la descripció de les
qualificacions en termes de càrrega de treball (quantificada mitjançant
el Sistema ECTS), nivell, resultats d’aprenentatge, competències i per-
fil. Dins aquests marcs, s’haurien de definir resultats diferents per als
diversos títols, i les titulacions de primer i segon cicle haurien de tenir
orientacions diverses i perfils varis per tal de cobrir l’ampli ventall de
necessitats individuals, acadèmiques i laborals. D’altra banda, els
ministres es van comprometre a elaborar un marc de qualificacions que
comprengués tot l’EEES ( EHEA overarching wramework ). I, com ja hem
comentat en el primer apartat d’aquest article, van decidir incloure
l’àmbit del doctorat dins del procés de Bolonya com a tercer cicle, i van
recomanar que s’estudiés com lligar l’ensenyament superior de curt
termini amb el primer cicle.

En compliment d’aquests acords, el Grup de Seguiment del Procés
de Bolonya (BFUG) va constituir un Grup de Treball encarregat d’establir
els principis fonamentals dels marcs de qualificacions d’àmbit nacio-
nal i de tot l’EEES, identificar els punts de referència que haurien
d’ajudar als Estats membres a elaborar els seus marcs de
qualificacions, i  elaborar un metamarc de qualificacions de l’EEES. A
partir dels documents existents sobre aquesta temàtica elaborats per
diversos agents i de les consultes fetes a organitzacions i xarxes
implicades en el Procés de Bolonya, el Grup de Treball va anar elaborant
informes provisionals modificats progressivament pels imputs rebuts
mitjançant la seva presentació a conferències i seminaris. L’ informe
final va ser discutit en detall en el “Bologna Seminar The framework
for qualifications of the European Higher Education Area” celebrat a
Copenhaguen el gener de l’any 2005 (9). I la versió modificada d’acord
amb els comentaris rebuts i les conclusions i recomanacions del
seminari, va ser lliurada al Grup de Seguiment.

Mentrestant, la “Joint Quality Initiative” havia elaborat (octubre de
2004) una nova versió dels Descriptors de Dublín, incloent descriptors
per les qualificacions de tercer cicle i de cicle curt (10). S’havia celebrat
a Sant Petersburg (novembre de 2004) el “Bologna Follow-up Seminar
Bachelor’s Degree: what is it” (11) amb noves aportacions sobre el

1er cicle; a Riga (desembre de 2004) el “Bologna Seminar Improving
the recognition system of degrees and periods of studies”, en el que
es va discutir l’impacte dels marcs de qualificacions emergents sobre
el reconeixement de les titulacions (12), i a Amsterdam el “Seminar
on Higher Education: Short Cycle” (gener de 2005) (13). Totes aquestes
reunions van elaborar propostes per a la  propera Conferència minis-
terial de Bergen (maig de 2005).

L’informe elaborat pel Seminari de Copenhaguen (14) explora
les possibilitats de formular un metamarc de qualificacions de l’EEES;
recomana que sigui de caràcter molt general, referit als tres cicles
principals i a un possible cicle curt inclòs o lligat al primer cicle,
proposa adoptar els Descriptors de Dublín, i recomana uns 120
crèdits ECTS pel cicle curt, 180-240 crèdits pel primer cicle i 90-120
crèdits (amb un mínim de 60) pel segon cicle. A més, examina la
naturalesa, el desenvolupament i l’efectivitat dels marcs nacionals
de qualificacions d’educació superior que s’estan desenvolupant.
Fa unes recomanacions sobre els mateixos;  discuteix com s’han de
correspondre de forma transparent amb el metamarc de
qualificacions de l’EES, i proposa els criteris en que s’ha de basar
la verificació de la seva compatibilitat, i els requisits que han de
reunir els procediments emprats per certificar-la.

Tot seguint les recomanacions d’aquest informe, en la declaració
de Bergen els ministres van adoptar el metamarc de qualificacions de
l’EEES (“Framework for Qualifications of the European Higher
Education Area”, abreujat com  “QF-EHEA”) pels tres cicles (incloent,
dins dels contextos nacionals, la possibilitat de qualificacions
intermèdies), amb descriptores per cada cicle basats en resultats
d’aprenentatge i  competències, i amb rangs de crèdits pel 1er i 2on
cicle.  A més es van comprometre a haver elaborat l’any 2010 marcs
de qualificacions nacionals compatibles amb el metamarc.

ESTUDIS DE DOCTORAT
Com hem explicat, durant els primers anys del Procés de Bolonya

els esforços van anar dirigits a la introducció i consolidació del 1er
i 2on cicle. La inclusió del doctorat com a tercer cicle en l’estructura
de l’EEES , l’any 2003, va convertir el debat sobre aquests estudis
en una prioritat creixent. La declaració de Bergen va remarcar la
importància de la recerca i de la formació per a la recerca, i va
insistir en la necessitat d’incrementar les sinèrgies entre l’educació
superior i la recerca; tot especificant les principals característiques
que han de tenir els estudis de doctorat. I en la declaració de Lon-
dres de l’any 2007 els ministres van referir-se a la necessitat de
garantir la sostenibilitat d’aquests estudis, així com unes condicions
adequades als estudiants de doctorat i als investigadores en la
fase inicial de la carrera investigadora, com a precondicions
necessàries per incrementar el potencial d’Europa en recerca, i la
qualitat i competitivitat de l’educació superior europea.

Entre les activitats dirigides a definir les característiques dels
estudis de doctorat com a tercer cicle de l’EEES i a potenciar el paper
de les universitats en la formació per a la recerca, han tingut especial

L’Espai Europeu d’Educació Superior i la formació dels metges. 3. Cicles dels ensenyaments superiors europeus i marcs de qualificacions (I)
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importància les desenvolupades per l’Associació Universitària Euro-
pea (EUA). Aquesta associació dins del projecte “Doctoral Programmes”
(15), el mes d’octubre de 2004 va organitzar a Maastricht la conferència
“Research training as a key to a Europe of knowledge” (16) i el mes de
febrer de 2005 a Salzburg  el “Bologna Seminar Doctoral programmes
for the European knowlegdge society” (17) en el que es van identificar
deu principis bàsics pel desenvolupament dels programes de doctorat
(coneguts com a principis de Salzburg), que van ser recollits en la
declaració de la reunió ministerial de Bergen. Rebut en aquesta re-
unió l’encàrrec preparar un informe sobre els programes de doctorat
per a la següent reunió ministerial de Londres, l’EUA va organitzar
durant l’any 2006 tres reunions (dos “workshops” a Brussel·les i un
“Bologna Seminar” a Niça )(15) a partir de les conclusions de les
quals es va elaborar aquell informe (18).

D’altra banda, l’EUA va iniciar l’any 2006 el projecte “From innovative
doctoral training to enhanced career opportunities” (DOC-CAREERS) dirigit
a analitzar les relacions entre els programes de doctorat, la carrera
professional i les perspectives dels doctors d’obtenir llocs de treball.
L’informe final de la primera fase del projecte (“Collaborative Doctoral
Education: University-Industry partnerships for enhancing knowledge”)
es va publicar l’any 2009 (19), i actualment s’està desenvolupant una
segona fase (20). A més, l’any 2008 l’EUA va constituir el “EUA Council
for Doctoral Education” (EUA-CDE) amb la missió de promoure activitats
dirigides a la millora de l’educació doctoral i de la formació per a la
recerca a Europa (21). Com a resultat, fins a finals de 2010, s’han
organitzat nou reunions (22), entre les que cal destacar la celebrada a
Berlin el passat mes de juny  coincidint amb el cinquè aniversari de la
publicació  dels “Principis de Salzburg” i que va donar lloc a un document
de revisió i actualització dels mateixos (23).

Finalment, entre els “Bologna Seminars” ulteriors a la reunió de
Londres cal esmentar-ne dos dedicats al doctorat: “3rd cycle degrees:
competences and research careers”, celebrat a Hèlsinki l’any 2008
(24), i “Doctoral studies in the European Higher Education Area”,
celebrat a Varsòvia aquest any (25) .

NOTA
1. S’ha traduït com a “metamarc de qualificacions” l’expressió anglesa “overarching
framework for qualifications”. En els documents de l’EEES s’entén per “qualificaction”
qualsevol títol, diploma o altre certificat emès  per una autoritat competent que dona
fe que s’han assolit uns resultats d’aprenentatge, normalment desprès d’haver
completat amb èxit un pla d’estudis d’educació superior reconegut (14).
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EL  PREMI  NOBEL  DE  FISIOLOGIA O MEDICINA, 2010

ROBERT  G. EDWARDS
El premi Nobel en Fisiologia o Medicina 2010 ha estat concedit a

Robert G. Edwards per desenvolupar la tècnica de fertilització in vitro
(IVF, In vitro fertilization). Pas a pas i detall a detall, Edwards va fer
possible la maduració in vitro dels oòcits, l’activació dels
espermatozoides i la fecundació i progressió del zigot in vitro fins a
l’etapa de blastocist. Amb excepcional tenacitat i perseverança, una
brillant combinació d’investigació bàsica i investigació mèdica aplica-
da i l’estreta i excel·lent col·laboració amb el cirurgià, ginecòleg i
obstetra Patrick Steptoe, allò que semblava impossible es va fer
realitat, i l’any 1978 naixia el primer nadó, la Louise Joy Brown, per IVF.
L’habilitat i mestria d’en Patrick per fer servir la tècnica laparoscòpica,
en aquell moment una tècnica recentment incorporada, va permetre
aïllar oòcits preovulatoris i reinserir l’embrió inicial a l’úter. Patrick
Steptoe va morir 10 anys després d’aquell esdeveniment únic, sense
deixar en cap moment de treballar. D’haver viscut, amb tota seguretat
hauria compartit el premi Nobel amb Robert Edwards. També va ser
molt important la col·laboració científica de Jean Purdy.

Ara, Robert Edwards té 85 anys i des d’aquella ocasió memora-
ble, que marcaria un punt d’inflexió en l’avanç del coneixement i en
la qualitat de vida de milers de persones infèrtils, han nascut en tot
el món uns quatre milions de nens per fertilització in vitro.

ELS INICIS
Robert Edwards va néixer el 1925 a Batley, Es va graduar en

Zoologia a la Universitat de Bangor, North Wales. Malgrat els pocs
recursos, va tenir la sort de ser acceptat pel prestigiós embriòleg i
genetista Conrad H. Waddington a l’Institut de Genètica Animal
d’Edimburg. Sota la supervisió de l’Alan Beatty, va realitzar el doctorat
sobre la modificació del nombre de cromosomes al ratolí (1955). És
també en aquesta època quan va conèixer a Ruth Fowler, qui seria la
seva dona i amb qui va tenir 5 filles. La Ruth també treballava en
investigació, esbrinant l’endocrinologia de la mida dels ratolins.
Inicialment varen treballar i publicar conjuntament, i ara ha estat la
Ruth l’única que ha pogut anar a recollir a Suècia el Premi Nobel.

PROCEDIMENT EXPERIMENTAL
Les preparacions hormonals de l’Alan Gates, Investigador de

l’Institut de Genètica Animal d’Edimburg, obtingudes del sèrum
d’animals durant l’embaràs, eren com una poció màgica. Injectades
a ratolins femella immadurs, induïen en tan sols dos dies l’ovulació
de fins a un centenar d’oòcits; tots ells potencialment fecundables,
donaven lloc a embrions completament normals. Els fonaments

científics que conduirien més endavant a fer possible la IVF en
humans es varen establir a Edimburg gràcies a l’enginy, el treball en
equip i al model experimental, doncs el cicle reproductor del ratolí
és comparativament senzill i el seu estudi va resultar essencial per
establir aquests fonaments científics.

EL PRIMER REPTE. La maduració d’oòcits humans in vitro
L’any 1958, després de passar un any a Califòrnia treballant en

immunologia, Edwards torna a Londres, al Departament de Biologia
Experimental de Mill Hill, on l’esperava l’Alan Parkes. Aquí té el privilegi
de treballar no tan sols amb l’Alan Parkes, sinó també amb Buny
Austin, un australià especialista en fertilització de mamífers. Confir-
ma que els oòcits immadurs de ratolí maduren espontàniament in
vitro inclús sense gonadotrofines. Aquest comportament dels oòcits
es repetia en la rata i en el hàmster. A punt de publicar aquest resultats,
se n’adona que no són nous, que en Gregori Pincus, el creador de la
píndola anticonceptiva, ja havia obtingut aquests resultats feia 25
anys treballant en un laboratori de Cambridge. Pincus, no tan sols
havia aconseguit aquests resultats en conill sinó també en oòcits
humans. Una mica decebut al principi, Edwards decideix confirmar els
resultats en micos i humans. Molt de tant en tant, podia aconseguir
valuoses peces d’ovari d’intervencions quirúrgiques terapèutiques.
Però en Robert no aconseguia veure en aquests oòcits cultivats in
vitro cap canvi nuclear. Aquest fet va suposar una demora de dos anys
en la investigació de la maduració in vitro dels oòcits humans. Tot es
va resoldre quan Edwards va decidir augmentar el temps d’incubació
in vitro. A les 28 hores, els oòcits humans començaven a desplegar
els cromosomes. De nou ressorgia l’esperança. Els oòcits maduraven
in vitro amb intervals específics segons l’espècie.

EL SEGON REPTE. Obtenir espermatozoides capacitats in vitro
Barry D. Bavister, un estudiant graduat d’en Edwards, havia posat

a punt un medi de cultiu que, contràriament al que era acceptat, que
els espermatozoides tan sols podien ser activats al tracte reproductor
femení, podia activar els espermatozoides in vitro. Els oòcits que
havien madurat in vitro podien així ser fecundats amb aquests
espermatozoides. El problema era ara aconseguir que el zigot
progressés més enllà de l’etapa de dues cèl·lules.

EL TERCER REPTE. Aconseguir la progressió del zigot
Robert Edwards va intuir que l’oòcit havia de passar massa

temps madurant in vitro, i va decidir que calia fer servir oòcits
madurats in vivo, aïllant-los de l’ovari just abans de l’ovulació.
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Aquesta nova estratègia topava amb un problema tècnic important.
En aquells moments l’única via per accedir a l’ovari era la quirúrgi-
ca, un procediment inadequat per la IVF. És aleshores quan Edwards
s’assabenta del nou mètode laparoscòpic en un article científic d’en
Patrick Steptoe. L’impressionant habilitat d’en Patrick per fer servir
la tècnica laparoscòpica va fer possible aspirar els oòcits
preovulatoris de l’ovari. Aquests oòcits podien ser fecundats in vitro
i donar lloc a embrions de 16 cèl·lules i a blastocists.

TRANSFERÈNCIA D’EMBRIONS
Edwards i Steptoe varen iniciar la transferència d’embrions l’any

1972. Urgia ampliar les possibilitats millorant les facilitats i
l’equipament, i necessitaven un laboratori estèril. Només el Medical
Research Council podia finançar-ho, però la proposta va ser
irrevocablement refusada. És aleshores quan les autoritats d’Oldham
van convertir el petit hospital de Kershaw en la primera clínica d’IVF
del món. L’any 1972 va ser però un any de fracassos i el progrés
aconseguit durant els propers anys, mínim, fins que un canvi en la
pauta hormonal i la decisió d’abandonar l’estimulació ovàrica i con-
fiar en el cicle menstrual normal varen millorar dràsticament els
resultats. El canvi de pauta significava que havien de determinar
quan es produïa el pic fisiològic de gonadotrofines i que tan sols
tindrien accés a un oòcit preovulatori per cicle. Finalment, el fruit de
tants esforços i malgrat tot tipus de problemes, la constància i la
tenacitat varen cristal·litzar a les 11,45h del 25 de juliol del 1978
amb el naixement de Louise Joy Brown.

      Els avenços aconseguits en la fertilització in vitro generaren
molta oposició, tant per part de l’opinió pública, com dels estaments
religiosos i dels propis professionals de la ciència i la medicina.

EL NAIXEMENT DE LOUISE JOY BROWN. Una nit memorable a Oldham
A Lesley Brown se li havia implantat l’embrió en l’etapa de 8

cèl·lules. La senyora Brown progressava bé, quan de sobte, a les
trenta setmanes, va sorgir un motiu d’alarma per l’aparició de signes
de toxèmia. Per empitjorar la situació, la premsa s’havia fet ressò
del cas i oferien enormes xifres de diners per qualsevol informació
al respecte. Patrick Steptoe va lluitar amb totes les seves forces per
mantenir la privacitat. Les darreres 3 setmanes de l’embaràs varen
ser particularment difícils. La toxèmia persistia i el batec fetal era
altament irregular. Afortunadament, però, el cor fetal va seguir
bategant, la pressió arterial de la mare no va pujar i el creixement
fetal es va accelerar amb tendència a la normalitat. Per raons de
màxima seguretat es va decidir practicar una cesària. A les 11.47
d’aquell vespre del 25 de juliol de 1978 naixia Louise Joy Brown.

EL DESPRÉS
Dels altres tres embarassos que s’havien iniciat, només un

arribaria a terme. Aquesta vegada a l’Hospital de Stobhill a Glasgow,
el gener de 1979. Aquell mateix hivern, Edwards i Steptoe varen
presentar els detalls del seu treball al Royal College of Obstetricians

and Gynaecologists a Londres. Però la satisfacció per l’èxit quedava
enterbolida per la falta de finançament públic, que va endarrerir el
treball durant més de dos anys. L’any 2000 es va obrir Bourn Hall, la
segona clínica mundial d’IVF. Molts nens naixerien i corroborarien
la seguretat del procediment. Els arguments ètics dels mitjans
seguien conformant l’escenari de fons. Les exagerades accions
judicials restringiren la investigació durant anys.

El repte aconseguit per Robert Edwards va atreure molts altres
investigadors al camp de la medicina reproductiva, fent possible el
progrés de la fertilització in vitro. La recuperació laparoscòpica
d’oòcits va ser reemplaçada per la via vaginal guiada per ultrasons.
La tècnica de criopreservació fou implementada i optimitzada. L’any
1994 es varen aconseguir embrions a partir d’oòcits madurats in
vitro. També ha estat possible desenvolupar la tècnica d’injecció
intracitoplasmàtica (ICSI), en la que un sol espermatozoide es
microinjectat  al citoplasma d’un oòcit madur, per tractar alguns
casos d’infertilitat masculina.

Els coneixements aportats per Edwards han estat també
fonamentals per progressar en l’estudi de les cèl·lules mare
embrionàries i aportar dades sobre la diferenciació cel·lular, rellevants
en medicina regenerativa. També van fer possible el desenvolupament
de protocols pel diagnòstic genètic abans de la implantació.

CONSIDERACIONS SOBRE LA SALUT DE LES PERSONES
CONCEBUDES PER IVF

En general, la salut dels nens nascuts per IVF és equivalent a la
dels nens nascuts de forma natural. El que difereix és el predomini
d’embarassos múltiples, fet que respon a la pràctica d’introduir
varis embrions. Donat el risc de prematuritat, baix pes al néixer i
altres complicacions, molts països europeus han optat per regular
el procediment i establir la transferència d’un sol embrió. L’IVF
també fa augmentar lleugerament la freqüència de dos alteracions
epigenètiques, la síndrome de Beckwith-Wiedemann (BWS) i la sín-
drome d’Angelman (AS), encara que el risc absolut és
extraordinàriament baix.
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PREMI  AUGUST PI-SUNYER , 2010

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2010; 25: 149

El Premi August Pi i Sunyer va ser instituït per la Facultat de
Medicina (FM) de la Universitat de Barcelona (UB) l’any 1983, en
record d’un dels professors més destacats per la seva tasca docent
i de recerca, per tal d’homenatjar una personalitat científica d’àmbit
local. Aquesta distinció fou instaurada sent Degà el Prof. Josep
Carreras i Barnés. La proposta de la candidatura ha de ser aprovada
per la Junta de Facultat. La Medalla que certifica aquesta distinció
és entregada en el decurs de la Lliçó August Pi i Sunyer que imparteix
el recipiendari en un acte solemne.

La medalla Pi i Sunyer ha estat atorgada a diferents personalitats:
Ramon Margalef (1984), Joaquim Barraquer (1985), Jordi Gras (1986),
Josep Antoni Salvà (1987), Valentí Fuster (1996), Jordi Sabater Pi
(1997), Rolf Tarrach (1999 , Xavier Pi-Sunyer (2003), Ciril Rozman
(2005), i Carlos Cordon-Cardó (2006) .

Aquest any la Medalla ha estat concedida al Prof. Joan Rodés i
Teixidor, Catedràtic de la FM de la UB, amb una vida professional
lligada a l’Hospital Clínic de Barcelona (HCB) del que fou Cap de
Servei d’Hepatologia, Director Mèdic i Director General. Joan Rodés
fou impulsor de l’estructuració en Instituts i Centres (projecte PRIS-
MA), amb la intenció d’agrupar serveis i dispositius per facilitar
l’assistència als pacients i dotar-los autonomia de gestió.

Ha publicat més de 500 articles originals i 65 revisions en les
revistes de més alt factor d’impacte, ha estat l’investigador d’àmbit
estatal més citat i ha contribuït a que la UB ocupi el primer lloc de
les universitats espanyoles. Ha estat editor o membre de l’Editorial
Board de múltiples revistes i President de les Associacions catala-
nes, espanyoles i internacionals de l’àmbit de la Hepatologia.

Ha estat Director de Recerca de l’HCB i fundador i Director de
l’Institut de Recerca Biomèdica August Pi i Sunyer (IDIBAPS), el pri-
mer de les seves característiques en l’àmbit estatal. Actualment és
Director de l’Institut d’Investigació Sanitària Hospital Clínic-IDIBAPS.
Ha ocupat i ocupa càrrecs de direcció en diversos consells i agències
d’avaluació i/o gestió de la recerca i ha estat President del Consell
Assessor del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Entre els més de 20 premis i distincions que ha rebut desta-
quen la Medalla Narcís Monturiol, Premi Severo Ochoa, Premi
Fundació Catalana per a la Recerca, Medalla Josep Trueta, Distinció
per la promoció de la investigació universitària de la Generalitat de
Catalunya en qualitat d’investigador reconegut, Premi Fundación Lilly
de investigación biomédica, Premio Nacional de Investigación en
Medicina Gregorio Marañón, Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad,

Doctor Honoris Causa per diverses universitats espanyoles i diferents
premis internacionals. És membre de d’Institut d’Estudis Catalans i
Acadèmic Numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

A la seva Lliçó (“De l’ Institut de Fisiologia a l’ Institut de Recerca
Biomèdica August Pi i Sunyer”) , el Dr. Joan Rodés destacà que
l’Institut de Fisiologia (IF) fou creat (1920) al si de la Facultat de
Medicina  de la Universitat de Barcelona per August Pi i Sunyer,
catedràtic de Fisiologia. Els seus objectius van ser fer recerca d’alt
nivell en fisiologia i aconseguir la recuperació de la llengua catalana
com a llenguatge científic. Amb ell varen col·laborar molts
investigadors (com Jesús M. Bellido) i les principals línies de recerca
foren l’estudi de l’EEG, diabetis i insulina, fisiologia visceral i
vegetativa, fisiologia de la respiració, cirurgia experimental,
immunologia, bioquímica i nutrició, i la fam. La seva producció cien-
tífica es reflectí majoritàriament en revistes mèdiques locals i en
algunes d’internacionals. Tots els seus col·laboradors varen morir
a l’exili o varen patir un exili intern. En definitiva, la guerra civil va
destruir l’Institut de Fisiologia.

La FM i l’HCB varen passar més de 30 anys de foscor fins que
a l’any 1972, gràcies als Professors C. Pera, C. Rozman i M. A.
Asenjo, es va produir una gran reforma que va permetre assolir
l’excel·lent nivell científic actual. Cal destacar la creació de
l’Associació Professional de Metges de l’HCB i la implantació dels
“Premis fi de Residència”. Tot plegat va suposar la renúncia de
l’1% del salari dels metges (a canvi es va crear l’any sabàtic extra
mural per anar a perfeccionar-se científicament) i que un nombre
determinat de residents en acabar la seva formació clínica es
poguessin dedicar un any a la recerca.  El 1983, amb l’arribada del
Sr. Joan Grau com a Gerent de l’HCB (1983-2003),  es va produir
una gran modernització de la institució. Cal destacar la creació de
la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (amb un Patronat
presidit pel Rector de la UB), que ha permès obtenir recursos
privats, potenciar els projectes competitius i els assaigs clínics, i
proveir una estructura de suport a la recerca. També es va implan-
tar la carrera professional, on l’activitat de recerca és molt valo-
rada. Finalment es produí la creació de l’IDIBAPS, un Consorci on
participen la Generalitat de Catalunya, la UB i l’HCB, amb
l’adscripció del Centre Superior d’Investigacions Científiques
(CSIC). L’objectiu fonamental de l’IDIBAPS és la potenciació de la
recerca traslacional i la seva producció científica i la innovació
estan entre les més potents a nivell europeu.

Francesc Cardellach i López
Degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona

Acadèmic Corresponent
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Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2010; 25: 150-151

LLUÍS BARRAQUER I BORDAS. In memoriam.
(1923-2010)

Necrològica

Romà Massot i Punyet
Acadèmic numerari.

De bell antuvi, tot el meu agraïment a la molt honorable Junta de
la RAMC, per la confiança, i a l’ensems l’honor, de poder evocar
aquest prohom de la ciència, en Lluís Barraquer i Bordas, un savi
que consagrà la seva vida a l’estudi del sistema nerviós, i més
particularment del cervell, l’òrgan que ell va assumir que ens fa el
que som: persones. Fa 22 anys va entrar en aquesta Institució de la
mà del molt il·lustre Acadèmic, i també neuròleg inoblidable, en
Belarmí Rodríguez Arias, i ara l’acomiadem, amb els mots d’un
humil i emocionat col·lega. El  breu obituari, que ara encetem, no vol
ésser un panegíric, i es cimentarà en l’obra escrita d’aquesta figura
carismàtica, al qui els seus venerats ancestres Barraquer van in-
culcar, genèticament i amorosament, la passió per la neurologia,
que esdevindrà el leitmotiv de la seva existència.

Perquè us aprecio, Professor?, hom pot preguntar-se.
Coincidències d’amors culturals i trobades, com aquella de Tours,
quan els músics van descobrir que èrem catalans, i ens van obse-
quiar amb una cançó occitana. Perquè fa 45 anys, recent acabada la
carrera, a una Reunió a Nafarroa, vas dir públicament que era «fill
d’un prestigiós neuropsiquiatre de Reus», i això, enyorat Lluís, enca-
ra m’enorgulleix.

Els trets més rellevants del nostre polifacètic barceloní foren el
científic i l’humanístic. Amic fidel, el guarnia un agut sentit de l’humor
i de la sana ironia. Tenia un aire modest, planer i proper, amb una
veu de dolça i suau prosòdia, que s’expressava amb un lèxic precís
i culte. El seu amic David Jou emfatitza “la riquesa de la seva
personalitat i la seva qualitat humana”, i Martínez Laje en remarca
“el seu afany d’aprendre i d’ensenyar”. La seva erudició sobre
geografia, història, literatura, o filosofia era corprenedora. Proveït
d’una memòria prodigiosa, era una inesgotable font bibliogràfica de
cites, moltes d’elles acabades de sortir del forn. El seu company a
la facultat, el tarragoní Àngel Andreu, recordava bé que a classe
d’Anatomia enllà el 1941, al ser preguntat sobre el plexe braquial,
Barraquer va respondre: “Hase dado el nombre de plexo braquial al
entrelazamiento nervioso...”, i va recitar de cor i fil per randa el
Testut.

Fou un esportista vigorós. Com ciclista agosarat diu que “no he
trobat mai a ningú que em sobrepassés en una baixada!”. Lluïa un
Curriculum Montis sense parió, com infadigable muntanyista encisat

pel Montseny i el Pirineu. Bon futbolista, li sorprenia “que als 50
anys corregués gairebé com els de 20”. Als seus 70 anys encara era
un intrèpid rival com esquiador de fons.

Lector empedreït, “el seguiment de la literatura catalana i també
de la castellana, ha estat un element cabdal de la meva vida
intel·lectual i emocional”, va nodrir-se de Foix, Martí i Pol i un ample
ventall del parnàs català. Igualment fou un escriptor prolífic de lèxic
ric i correcta sintaxi. Ponces, el seu primer deixeble, palesa que la
cita de Foix, “M’exalta el nou; m’enamora el vell”, li escau de ple, ja
que “és continuador de la clàssica tradició neurològica, i a la vegada
està obert als nous coneixements”. Les millors armes de Barraquer
foren una memòria privilegiada, i una gran capacitat de comprensió
i de síntesi, d’integració de troballes novedoses, junt a un afany de
treball inesgotable.

 Barraquer va néixer la festivitat de la Mare de Déu de Montserrat
del 1923 a Barcelona. Resumim el seu Curriculum Vitae: Llicenciat
en Medicina per la Universitat de Barcelona (1947), Director de la
Secció de Neurologia de Patologia General de l’Hospital Clínic (1950-
1967), Doctor cum laude per la Universitat de Navarra (1966) i
Professor Extraordinari de Neurologia de la UN (1967-2000), Direc-
tor del Servei de Neurologia de l’Hospital de Sant Pau i Professor
Agregat de Neurologia de l’Autònoma de Barcelona (1972-1977),
President de la Societat Espanyola de Neurologia (1969-73), de la
Societat Catalana de Neurologia (1981-91) i de la de Neuropsicologia
(1980-1990), premi Gol i Gorina (1985), Doctor Honoris Causa per la
Universitat Rovira i Virgili (2003), Creu de Sant Jordi (2009), i Membre
Numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (1988).
Amb la seva mort a Sant Climent, el 5 d’abril, es clou l’esclat d’aquest
català universal, del neuròleg iberoamericà de referència de la segona
meitat del segle XX.

 En Lluís assevera que “la religió és una de les meves
fascinacions”, i que “la ment és aliena a la noció d’ànima, que és un
misteri reservat a l’àmbit de la fe”. Conversà amb molts teòlegs
com Casaldàliga, Gonzàlez Faus, i Sala. Es confessa “profundament
cristià i catòlic”, però s’aparta de la visió coercitiva de l’autoerotisme
que predica l’ortodòxia vaticana. Tanmateix, en vida ja va gaudir del
seu paradís terrenal a la familiar “Torre Montserrat”, a Sant Climent
de Llobregat, el seu casal d’esbarjo i a l’ensems de concentració:
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Lluís Barraquer i Bordas. In memoriam (1923-2010)

“Avançada la tardor, a flor d’hivern, com n’és de formós el paisatge
de Sant Climent” ens poetitza en Lluís.

En ple franquisme impartia les classes a la Universitat Autònoma
de Barcelona en el seu aimat català, “la nostra vella i noble, dura i
dolça, maltractada llengua”. Encara que esmenta “el genocidi cultu-
ral menat per la dictadura” a “la nostra petita nació”, mai ens
reflecteix el seu íntim ideari polític.

De les frustracions, Barraquer en fa un Curriculum Mortis. Al
seu Hospital de Sant Pau, no tot foren flors i violes. El 1957 és
rebutjat com Director del Servei de Neurologia del Sant Pau, no
sabem si per animadversió del clergat administratiu, o per les seves
exigències contractuals. Endemés, el 1985 surt la plaça de Catedràtic
de Medicina Interna –àrea de Neurologia– de l’UAB, i potser per
raons similars, tampoc l’aconsegueix.

La família fou per ell una fal·lera indeleble. Es sentia com una
baula continuadora de la saga, els Lluís Barraquer I, II, i III, i
professava un quasi culte a l’avi i el pare. L’avi, Barraquer Roviralta
(1855 -1928), alumne de l’emblemàtic Dr. Robert,   fou el fundador
l’any 1882 de la neurologia clínica hispànica, al vell Hospital de Sant
Pau. El pare, Barraquer Ferré (1887-1959), va publicar una obra
monumental i cabdal, el “Tratado de Enfermedades Nerviosas”.
L’oncle avi Josep Anton, va iniciar la nissaga d’oftalmòlegs, que el
seu nét, l’Acadèmic Joaquim Barraquer manté ben fructuosa. La tia
àvia Angelina fou la mare de Francesc Vidal i Barraquer, el gloriós
Arquebisbe de Tarragona, que morí a l’exili per antifeixiste i
demòcrata. En Lluís va casar-se amb Lola Feu, “la Lola climentona
amb qui comparteixo la taula i el llit, l’angoixa i la tendresa”. D’aquest
enllaç naixeren llurs fills, l’Edelmira, l’Anna i la Lluïsa, metgesses;
la Núria, la Lourdes, en Lluís i en Pau que en completen la prole. A
tots ells, als néts i besnéts, va afectuosament dedicat aquest me-
morial.

La seva formació fou molt autodidacta i conreada amb una lectu-
ra insaciable de llibres i revistes. El magisteri patern va debutar el
1938 al consultori del S. Pau. De la Facultat s’enorgulleix del “gran
mestre meu i molt estimat company, el Dr. Carles Oliveras de la
Riva”.

La seva línia científica fou la neurologia en totes les seves
dimensions, en especial la neuropsicologia que la corona. “La ment
i el llenguatge... són part de -la meva Neurologia-“. Estudia la dimensió
psicosomàtica i antropològica de l’home, amb singular interès per
la relació metge-malalt. Hem d’ésser “metges de persones”,
predicava. Un valuós mèrit seu va ser integrar la neurofisiologia
anglosaxona amb la semiologia francesa. Defensor aferrissat de la
clínica, “la pedra angular del neuróleg”, i crític del mal ús de les
proves complementàries i llur utillatge, sentencia que “les
dimensions humanes ens il·luminen, encara que les tècniques ens
enlluernen”.

De les seves publicacions, prop de 500 articles i de 30 llibres,
tan sols recordarem el seu debut (1944), a Medicina Clínica, amb

“Fisiopatologia del sistema extrapiramidal”. La seva obra insígnia,
“Neurologia Fundamental” (1963, 1976), fou una bíblia per tots els
neuròlegs d’Espanya i Amèrica llatina d’aquells temps. Seguim amb
“Afasias, apraxias y agnosias” (1973-76), “El sistema nervioso como
un todo” (1995), i finim amb l’autobiogràfic “Memòries i reflexions
d’un neuròleg” del 2008, el que millor beslluma el seu jo.

Els deixebles i amics d’en Barraquer, orals o epistolars, foren
un gran pilar de la seva projecció i satisfacció personal. Als ja
anomenats cal afegir-hi Laín Entralgo “un eminent mestre”, Rof
Carballo, Zubiri, Barcia Goyanes, Varela de Seijas, ...De fora
d’Espanya encapçalen la llista Ludo van Bogaert i Ajuriaguerra, se-
guida de Garcin, Lhermitte, Bonduelle, Serratrice, Denny-Brown,
Monrad-Krohn... tots ells metges capdavanters. Són epígons seus,
Peres, Grau, i Peña, així com una llarga corrua d’alumnes que
s’escampa per tot iberoamèrica.

El Dr. Barraquer i Bordas ja és part de la història neurològica
catalana i espanyola, perquè la seva ingent obra romandrà per
sempre. Diem-li: Descansa en pau, mestre! amb aquests versos de
Carner que tan li plaïen:

“Déu nos do ser catalans, gent de bella anomenada,
la millor cosa del món:  vella rel i fresca saba.
I la fi sense retret,  amb la cara asserenada,

i que diguin: -Ara, mort, quina imatge de son pare!-”
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JOSEP CAMPISTOL I VILA. In memoriam.
(1922-2010)

Necrològica

Manuel Cruz Hernández
Acadèmic numerari.
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No és tasca fàcil resumir la rica trajectòria vital del doctor Josep
Campistol i Vila, acadèmic corresponent, pediatra il.lustre i amic. El
seu curriculum mostra certament una vida digna de ser explicada.
Com a home va oferir una personalitat cordial i transigent, crítica a
vegades i revisada, quan va ser necessari. Com a pediatra eficient,
és un bon reflex de l’ evolució de la nostra ciència i de l’ assistència
del nen.

I la meva afirmació inicial no és un sentiment nascut de la
nostra amistat, sinó compartit per nombrosos col·legues. Poc després
del seu traspàs, a la seva  Girona natal, als 87 anys, em comunicava
Joaquim Ramis, president  de la Secció de Jubilats del Col.legi
oficial de Metges : “recordo amb molt d’ afecte a Josep Campistol.
Era un assistent assidu a les reunions de la Societat Catalana de
Pediatria. La seva inquietud, el seu rigor i dedicació a la pediatria
van ser exemplars. Sempre estava disposat a organitzar alguna
activitat”.

En efecte, predicava amb l’exemple el vell advertiment que
demana una actualització continua. Així, cada dijous assistia a les
sessions cliniques, alternant, les del servei de Pediatria del Clìnic
amb les de l’hospital Universitari de Montpeller i en un període breu
amb Sant Pau de Barcelona. En les reunions científiques, les seves
intervencions eren actuals, ponderades i útils, aportant el criteri de
la recent informació bibliogràfica, de l’experiència llarga i de l’
assistència ambulatòria.

No només vem compartir mestres a Montpeller, sino també
deixebles, com Josep Cornellà a qui va orientar a la clínica pediàtrica,
a més d’ organitzar junts el Tercer  Congrés de la Societat Espanyola
de Medicina de l’ Adolescent (1992) i l’any següent la Tercera Reunió
de la Societat Europea de recerca en pediatria ambulatòria.

Culminava així la seva brillant carrera, iniciada com a alumne
intern al Clínic (1943), llicenciat en Medicina a la Facultat del carrer
Casanova (1947) i metge intern de pediatria, fins 1950, per continuar
cóm a Puericultor de l’Estat (1949), doctor en Medicina (1950) i una
activitat assistencial incansable en la Seguretat social a més de la
seva prestigiosa consulta privada.

Va rebre algunes distincions com a vocal de la Junta directiva de
la Societat catalana de pediatria, membre d’Honor de la Societat
Espanyola de Pediatría extrahospitalaria i d’atenció primaria i
d’acadèmic corresponent d’ aquesta Institució. Però els afanys del
doctor Josep Campistol van anar més lluny, com correspon al seu

tarannà humanista. Va conèixer com pocs tota la seva Catalunya de
l’ànima, però també bona part d’Espanya i diversos països. No era
un turista mes sinó un veritable viatger. El mateix recorden els
afortunats membres de l’agrupació cultural dels “Romanins” que
ell em descrivia com a grup heterogeni, disciplinat i simpàtic. D’acord
amb la seva orientació, el seu treball d’ingrés a la Reial Acadèmia
de Medicina de Catalunya va versar sobre “ Com poden els metges
ocupar el temps durant la seva jubilació”. He de destacar encara
més la seva tenacitat docent : al costat de les famílies, aprofitant la
pràctica assistencial diària, en les societats cientifiques i a la
Universitat Autònoma de Barcelona, on va ser professor associat de
pediatria en l’etapa d’ Agusti Pérez Soler.

Acabo compartint els sentiments d‘admiració i resignació amb
la seva vídua Maria Assumpció Plana, els seus fills Jaume, Pere i
Josep Maria i tota la seva estimada família, en la seguretat de que
el record de Josep Campistol i Vila romandrà viu a la pediatria i a la
medicina catalana.
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SIMEÓ SELGA I UBACH. In memoriam.
(1914-2010)

Necrològica

Lluís Guerrero i Sala
Acadèmic numerari.

Simeó Selga i Ubach ha estat un dels metges més carismàtics
de Manresa del segle XX. Va néixer a la capital del Bages el 20 de
febrer de 1914. Cursà estudis en centres locals i, posteriorment, va
ser el primer alumne matriculat a l’Institut “Lluís de Peguera”,
aleshores acabat d’inaugurar. Pertany des de ben jove a la Federació
de Joves Cristians de Catalunya, on coneix el també metge manresà
Pere Tarrés i Claret.

Estudia Medicina a la Universitat de Barcelona autònoma, entre
1931 i 1936, i incorpora els valors i actituds socials de la República.
La guerra impedeix que acabi la carrera; durant el conflicte treballa
a l’Hospital de Sant Andreu de Manresa, al Sanatori Antituberculòs
del Miracle (Solsonès), a Barcelona, i al front d’Aragó. Acabada la
contesa obté la llicenciatura en Medicina. Tot seguit cursa
l’especialitat de pediatria a l’Hospital de Sant Pau, amb el Dr. Martínez
García, i estudis de doctorat a Madrid, on també es fa professor
d’Educació Física.

El 1943 obre consulta pediàtrica a Manresa i també és pediatre
consultor del Sanatori de Sant Joan de Déu. Exerceix de pediatre
escolar, metge esportiu de diversos clubs i pediatre consultor de la
Seguretat Social. Entre 1946 i 1963 és membre destacat del “Gremi
de Sant Lluc” de metges i artistes, defensors de la llengua i cultura
catalana i dinamitzadors cívics contra la dictadura i el seu ensopiment
social característic. El 1952 contrau matrimoni amb M. Àngels Brunet
i Salomó i tenen sis fills.

S’implica en la Junta del Bages del Col·legi de Metges i en
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques. Vocal de la Societat Catalana de
Pediatria, vicepresident de la mateixa de 1962 a 1964 i Soci de Mèrit
de l’Acadèmia, el 1973. Copatrocinador de la revista “Cavall Fort”.
Professor d’Història de la Professió de l’Escola de Formació Social
“Torras i Bages” i de l’Escola d’Infermeria “Farreras Valentí” de
Manresa fins l’any 1978. Diplomat en Direcció i Administració
Hospitalària, fou cap de Servei de Pediatria de 1965 a 1979 i direc-
tor mèdic de l’Hospital de Sant Joan de Déu de 1971 a 1979.  En
aquest Hospital col·laborà amb el Dr. Cots a la formació pràctica de
pregrau, d’alumnes de medicina de la UAB.

Membre de gran quantitat d’entitats i associacions cíviques,
socials i culturals del Bages i del Berguedà, fou un gran defensor de
la llengua i del país. Simpatitzant, de jove, de “Nosaltres sols!”, va
ser un dels fundadors a Manresa del partit Convergència Democràtica
de Catalunya, Diputat al Parlament de Catalunya per Convergència i
Unió entre 1980 i 1988, participà activament en les Comissions de

Política Social i de la Sindicatura de Comptes. També va ser regidor a
l’oposició de l’Ajuntament de Manresa de 1983 a 1987.

Metge pediatre cooperant a Sierra Leone i al Senegal. Acadèmic
corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona –ara
de Catalunya-  l’any 1991. Premi “Jordi Gol Gurina” i Soci d’Honor de
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques l’any 1994. Medalla Francesc Macià
del Treball l’any 1998. Premi “Oleguer Bisbal” el 2000. El 2003 rep la
Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya i la Medalla de la
Ciutat de Manresa.

Mor en pau el 18 d’agost de 2010, als 96 anys d’edat, havent
estat un orador prolífic i deixant una extensa obra escrita centrada
en temes d’història de la medicina, genealogia, glosses de
personatges i aspectes socials. Ha estat una persona de sòlides
creences en qüestions de fe i pàtria; els seus eixos principals han
estat la família, la pediatria, la llengua i el país. En l’àmbit local
manresà, se’l considera el successor del metge i erudit Oleguer
Miró i Borràs (1849 – 1926).  Les seves qualitats humanes l’han fet
digne del record pòstum permanent dels companys i de la gent de la
Catalunya central i d’arreu. Descansi en pau el mestre i l’amic.
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Excm. Sr. President, molt il.lustres acadèmics, senyores i senyors:
És per a mi un trist deure, i a la vegada un honor, recordar la

vida i obra del metge que fou el meu primer mestre en l’art mèdic. El
Dr. Josep M. Masriera va néixer a Barcelona l’any 1923 i morí en
aquesta ciutat el 19 d’agost de 2010.

En el 1944, mentre estudiava el 3er. curs de Medicina a la Facultat
de Medicina de Barcelona, es va incorporar com alumne intem a la
Clínica Mèdica A del prof. Pedro i Pons. Però a diferència dels altres
alumnes interns, el primer any no va fer tasques clíniques, és a dir,
ajudant al metge de sala, sinó que el Prof. Pedro i Pons li va encomanar
la tasca de fer la V.S.G, el recompte dels leucòcits i la fórmula
leucocitària dels malalts ingressats de la sala d’homes. Fins que va
acabar la carrera, en el 1947, fou alumne intem del Dr. Vilar Bonet a la
sala d’homes. L’any següent ja portava llits a la sala de dones.

Jo vaig entrar com a alumne intem amb el Dr. Masriera a l’any
1954 quan feia 3er. de Medicina. Tenint en compte el prestigi del Dr.
Masriera i, a banda, de qui ha escrit aquesta necrològica, no és
estrany que en èpoques diferents tingués altres alumnes interns,
entre els que cal destacar els Drs. Josep Llovet Tàpies, Antoni
Cayuela, Francesc Conesa Landínez, Pedro Salisachs Rowe i Ramon
Segura, acadèmic numerari d’aquesta Reial Acadèmia.

El Dr. Masriera va seguir a la sala de dones fins a la jubilació del
Prof. Pedro Pons, a l’any 1968. Des del 1958 fins el 1978 va treballar
per les tardes i alguns matins com a cap de Departament Mèdic a
Espanya del Laboratori Geigy. Com es fàcil de comprendre, la seva
dedicació hospitalària, durant aquest temps no fou la mateixa.

Es va dedicar a la Medicina Interna. L’observació d’alguns casos
de tifus exantemàtic a Barcelona durant els anys 1949-1951 li va
donar ressó científic, sobretot en l'ámbit de la Societat d’Higiene i
Medicina Mediterrània, que el va invitar a la reunió d’aquesta societat
a Palermo en 1951, on es va decidir celebrar a Barcelona el IV Congrés
Internacional d’Higiene i Medicina Mediterrània, l’any 1953. Aquest
congrés tingué un gran èxit científic i d’assistència. Fou presidit pel
Prof. Pedro Pons, essent el secretari general el Dr. Lluís Trías de Bes
i el secretari adjunt el Dr. Masriera, que en realitat va ser el verdader
organitzador i qui va recopilar i publicar les actes del congrés.

En una de les assemblees de la Reunió es va acabar de perfilar
els càrrecs directius de l’Associació Internacional de Medicina i
Higiene Mediterrània essent anomenat el Dr. Masriera, Secretari
General.

Va publicar bastants treballs, a part dels casos de tifus
exantemàtic; cal esmentar dues publicacions: «Paniculitis nodular

recidivante febril no supurada (enfermetat de Weber Christian, 1956)»
signada amb el Dr. Frederic Ciscar Rius i «Anemia refractaria
sideroblástica», escrita amb el Prof. C. Rozman, Soledad Woessner
i A. Codina Puiggrós. Es va publicar a l’»Acta Haematologica» el 1961.
Fou el primer cas publicat en l’estat espanyol. Precisament els
malalts de tifus exantemàtic ja mencionats foren el motiu del seu
ingrés a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. En la sessió
inaugural del gener de 1951 s’otorgà el premi de l’Acadèmia
(«Epidèmies o Epizoòties») als Drs. Josep M. Gamisans Anglada i
Josep M. Masriera Sagalés i el títol d’Acadèmic Corresponent per la
seva memoria «Observacions de febre recorrent cosmopolita a Bar-
celona». Quan va morir el Dr. Masriera, era l’académic corresponent
per «premi» més antic.

El Dr. Masriera fou un bon clínic. Veia les històries clíniques de
forma meticulosa i la seva exploració era molt acurada, fins i tot la
neurològica. Tenia el cabell molt ros, semblava un professor o un
intel·lectual alemany i el seu tarannà, un xic rígid, compaginava amb
l’aspecte físic. Era molt volgut pels malalts ja que inspirava confiança
als pacients i a les famílies. La Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya i el que ha escrit aquesta necrològica, volen expressar el
seu més sentit condol a la família i especialment als fills de la seva
segona muller, la senyora Ana Mont i el company Dr. Lluís Mont. El
Dr. Masriera va quedar vidu de les dues esposes.

JOSEP M. MASRIERA I SAGALÉS. In memoriam.
(1923-2010)

Necrològica

Agustí Codina Puiggròs
Acadèmic corresponent.
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Segurament el Dr. March ha estat un dels últims tisiòlegs de
Catalunya, que començaren amb el Dr. Reventós i el Dr. Sayé i
acabaren quaranta anys després, quan els malalts passaren, a ser
tractats per pneumòlegs en hospitals generals.

El Dr. March va néixer a Vilaseca l’any 1920, i va ser un estudiant de
matricules d’honor, que compartia amb el Dr. Laporte, el seu company
de curs. Morí a Barcelona, el 2 d’agost d’enguany. Es llicencià l’any 1944
i amb el seu oncle, també Pere de March, que havia col·laborat amb
Sayé, cooperà amb el Dr. Seix, al dispensari central, per continuar el
seguiment de la infecció tuberculosa, que havia començat el Dr. Sayé al
dispensari de Radas i que va proporcionar unes dades úniques pel
coneixement de l’evolució de la infecció tuberculosa a Barcelona.

Ingressà per oposició al cos de directors del “Patronato Nacio-
nal Antituberculoso” i l’any 1955 ocupà una de les cinc “Jefatures
Clíniques” del Sanatori de Terrassa. L’any 1974 passà a la direcció
del Dispensari Central de la Lluita contra la tuberculosi, fins a la
seva jubilació l’any 1986. President del Comitè d’experts en
tuberculosi, que va crear la generalitat de Catalunya l’any 1980, pel
temor que ocasionà la SIDA que facilita tant la infecció, com la
reactivació de la tuberculosi, i la malaltia per micobacteris resistents
i micobacteris atípics. Presidí també el comitè de redacció de l’informe
“La tuberculosi a Catalunya” de l’any 1983.

Autor de quasi un centenar de treballs científics, primerament en
les Revista Ibys, i “Enfermedades del Tòrax”, desprès “Medicina Clí-
nica”, “Revista Clínica Espanyola”, “Archivos de Bronconeumologia”,
i en el “Chest”, “Torax”, “Lancet”, “Tubercle and Lung Disease”, però
a ell l’article que més l’enorgullia era el que publicà la “American
Review of Respiratory Disease”, titulat “Choosing an appropiate
criterion for true or false conversion in serial tuberculin testing” en el
que tracta de valorar l’increment del diàmetre de la reacció a la
tuberculina, i els diferents valors en vacunats i no vacunats, i quan es
pot acceptar, en una segona prospecció, que aquest augment del
diàmetre és significatiu d’infecció. En aquesta època era un tema molt
discutit, perquè el nombre de vacunats amb BCG a tot el món, era molt
elevat i les prospeccions tuberculíniques, que la vacuna pot falsejar,
són fonamentals pel control de l’evolució de la infecció tuberculosa.

Només el Dr. Xalabarder havia publicat des de Catalunya, l’any
1950, en la “American Review...”, un article de tuberculosi, la classificació
dels micobacteris, quan el Dr. March va publicar el seu, en la que era la
revista de pneumologia amb més prestigi, però a més la direcció de
la Revista  va dedicar l’editorial a comentar el  seu treball.

PEDRO DE MARCH I AYUELA. In memoriam.
(1920-2010)

Necrològica

Pere Miret i Cuadras
Acadèmic corresponent.
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Amb el tema: “El síndrome abierto negativo. Pronòstico de 87
observaciones. Cavernografia”, l’any 1968 guanyà el nomenament
de membre corresponent per premi, d’aquesta acadèmia.

La curació clínica i bacteriològica de la tuberculosi, quan persistia
una cavitat de paret fina, en la  radiografia, no era acceptada pels
cirurgians, que defensaven la necessitat de l’extirpació quirúrgica,
però els clínics i davant ells el Dr. March, ho rebutjaven. El debat
acabà amb la demostració de l’esterilització de la cavitat i del
recobriment de l’interior per un endoteli normal.

El metabolisme de la isoniazida, amb els acetiladors ràpids i
els lents, va ser el tema de la seva tesi doctoral, que dirigí el Dr.
Garcia Valdecasas, on revelà que la població espanyola té un 70-
80% d’acetiladors lents, el que facilita concentracions eficaces
d’isoniazida, durant les vint-i-quatre hores.

Ell va ser també qui va veure amb claredat que el tractament havia
de ser amb tres drogues i d’una duració de 18 mesos, per evitar les
resistències que apareixen sempre que s’usa una droga en solitari.

El Dr. March va ser un tisiòleg científic, lluitador incansable,
estudiós permanent, i que va participar, mantenint sempre el seu
esperit crític, en tots els debats, relacionats amb la tuberculosi, fins
el final de la seva vida. Descansi en pau.



Medicina d’Occitània

Jacint Corbella i Corbella
Acadèmic numerari.

MANUEL SAFORCADA I ADEMÀ (1877-1968),

PROFESSOR DE MEDICINA LEGAL DE BARCELONA

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2010; 25: 156-157

Pot semblar curiós que en aquesta secció, dedicada als metges
i la medicina del país occità, hi hagi un membre numerari de la
nostra acadèmia que fou catedràtic de la Universitat de Barcelona.
És el cas del doctor Manuel Saforcada i Ademà, nascut a Vielha, a la
Vall d’Aran. Aquesta sèrie d’articles va començar a la revista
Gimbernat, i ara també a la Revista de l’Acadèmia, comentant l’obra
de metges que van fer  l’ activitat principalment en el seu país occità,
i en alguns casos desplaçats al pol d’atracció de París. En el cas del
doctor Saforcada el desplaçament va ser a Barcelona.    Per altra
banda cal recordar, ho hem dit  altres vegades, que la Vall d’Aran és
un territori occità, lligat administrativament a Catalunya, i que la
llengua occitana, amb el nom d’aranès, és oficial no sols a la pròpia
Vall sinó ara, des de l’Estatut de 2006,   a tot Catalunya.

ASPECTES BIOGRÀFICS
Manuel Saforcada i Ademà va néixer a Vielha, capital adminis-

trativa de l’Aran, el 21 de novembre de 1877. El seu pare era Baldomer
Saforcada i Turmo, farmacèutic, que al cap de pocs anys, quan el
seu fill en tenia tres, va venir a establir-se a Sant Martí de Provençals,
municipi, situat en el pla de Barcelona, i que seria annexionat el
1897. El terme de Sant Martí era molt extens, i Baldomer va obrir
una farmàcia en una barriada amb un creixement industrial important,
coneguda com el Poble Nou. Aquesta farmàcia havia de passar a un
germà que va morir molt jove, i aleshores Manuel, que ja era metge,
va fer a més  els estudis de Farmàcia per a mantenir la botiga. Tota
la vida va tenir aquesta farmàcia a l’actual Rambla del Poble Nou.

Va fer el batxillerat a Barcelona, graduant-se el 1894, i el 1900
es llicenciava en medicina, amb un bon expedient. El 1901 va pre-
sentar la tesi de doctorat en medicina: “Diagnóstico micrográfico de
las neoplasias” i el 1903 es va llicenciar en Farmàcia. L’any 1906,
quan encara no tenia trenta anys, va guanyar les oposicions per
entrar al cos de Metges Forenses, estant destinat al jutjat del districte
Nord de Barcelona. Li interessava la universitat i fou auxiliar, primer
interí i després per oposició, des de 1909, destinat al grup de
“Terapèutica i Medicina Legal”. Els catedràtics eren Valentí Carulla
Margenat i Ignasi Valentí Vivó.

L’any 1923 va ser nomenat, per oposició, catedràtic de Medicina
Legal i Toxicologia de la Facultat de Medicina de la Universitat de

Barcelona. Ho va ser pràcticament durant un quart de segle, fins a la
seva jubilació el 1947. Va deixar una empremta ben marcada com a
professor, potser més en l’aspecte docent, i en part anecdòtic, que
no pas per la producció científica, que de tota manera tampoc era
escassa si es compara amb la d’altres professors de la seva matèria.

Li van interessar més els aspectes relacionats amb la psiquiatria
forense, la valoració jurídica del malalt mental, sobretot en els
aspectes penals. Però cal dir que la seva àmplia experiència de
molts anys d’exercici com a metge forense, en una ciutat com Barce-
lona, on hi havia una casuística molt nombrosa i variada, el van fer
també un bon especialista i professor en el camp de la medicina
legal aplicada. En canvi tot i la seva formació com a farmacèutic, i la
relació docent que va tenir com a auxiliar de Terapèutica, que el
podien haver dut més cap el camp de la Toxicologia, aquest no fou
pas el seu tema principal.

Saforcada va ser durant bastants anys secretari de la Facultat
de Medicina i tenia com a ajudant el seu auxiliar a la càtedra, el
doctor Ramon Trinchet i Cortacans, un precursor, entre altres
aspectes de la relació mèdica amb l’esport, que escrivia en “El
Mundo Deportivo”. Més tard va tenir com auxiliar el doctor Miquel
Sales Vázquez, que el succeí en la càtedra i en el seu escó de
l’Acadèmia. Saforcada en els últims anys vivia molt retirat, assistint
gairebé només als actes de l’Acadèmia de Medicina. Morí, pocs
dies després de fer els noranta-un anys, a Barcelona, el 29 de
novembre de 1968.

OBRA CIENTÍFICA
El seu estudi es pot dividir en dues parts: les publicacions

científiques, i la dedicació a les organitzacions  i societats de la
seva especialitat.

L’EMPREMTA COM A METGE FORENSE. La veiem marcada sobretot
pel seu discurs d’ingrés a l’Acadèmia.  Sobre el doctor  Saforcada,
Maria Montero ha trobat prop d’una trentena de treballs publicats o
com a ponències a Congressos. A l’Acadèmia hi destaquem el seu
discurs d’ingrés, i la lliçó inaugural de curs l’any 1953. El discurs
d’ingrés, el 24 de maig de 1925, va ser sobre el tema “Valor de la
necropsia en el diagnóstico obituario”, i va ser contestat per Wifred
Coroleu, company seu d’estudis i també metge forense.  Són trenta
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pàgines densament impreses, on Saforcada basa l’explicació en la
seva experiència de més d’un miler d’autòpsies fetes com a metge
forense.  Hi destaca, al començament, l’explicació de les dificultats
pel diagnòstic en casos de mort natural sense trobar lesions
suficients que l’expliquin. Queden clares les limitacions de l’estat
de la ciència en el seu moment. És molt  interessant també el relat
d’alguns casos de mort violenta amb lesions d’entrada, per estilet o
bala, molt petites, o dissimulades.  Detalla també els dubtes que
pot haver-hi en el cas de traumatismes i hemorràgies cranials. I
dedica una bona part de la seva atenció a l’autòpsia en casos
d’intoxicació. En resum: és un discurs fet des de l’experiència com
a metge forense i la seva activitat en el que aleshores es deia
“Dipòsit Judicial”.

El segon treball presentat a l’Acadèmia és el discurs de principi
de curs de gener de 1953,  amb el tema “La Medicina y el Derecho”.
És una exposició extensa, també fruit de l’experiència, però en
aquest cas no tant en el cas de la tanatologia sinó sobretot de la
relació entre els actes delictius i la malaltia mental.

Important també, no tant per l’originalitat, sinó per l’eficàcia docent,
és la traducció que va fer del text de Charles Vibert “Medicina Legal y
Toxicología”, en dos volums, editat a Barcelona, per Salvat, l’any 1918.
Dins del camp del laboratori de Medicina Legal  va fer una ponència
sobre les taques de sang en el Congrés de Metges de Llengua Catala-
na de 1913.

CAP EL CAMP DE LA PSIQUIATRIA. En el temps de Saforcada no hi
havia càtedres independents de Psiquiatria.  L’empenta de Giné i

Partagàs, creador d’escola, no fou suficient per a aconseguir una
dotació a la universitat. Galceran, el seu deixeble, només va fer
cursos no obligatoris. Així l’ensenyament de la Psiquiatria es va
desenvolupar principalment dins del camp de la Medicina Legal,
pels problemes que sovint es plantejaven en els jutjats, sobretot de
responsabilitat penal, però també en altres aspectes:  capacitat
civil, perillositat, reincidència, possibilitat de rehabilitació.

Saforcada ensenyava potser més bé la psiquiatria que la medi-
cina forense estricta. Va publicar relativament bastant en aquest
camp, i sobretot  va col·laborar en organismes i societats d’aquesta
orientació. També era bon professor, i així Agustí Pedro Pons, en els
seus records d’estudiant explica que no va oblidar mai les classes
de psiquiatria i les visites als manicomis que organitzava el doctor
Saforcada. També va portar l’ensenyament d’alguns aspectes de la
Medicina Legal i de la Psiquiatria Forense  a la Facultat de Dret, dins
de la càtedra de Dret Penal que regentava E. Cuello Calón.

Fou un dels socis fundadors, juntament amb Emili Mira i Bel·larmí
Rodríguez Arias, entre altres, de la Societat de Psiquiatria i Neurologia
d’Espanya, de la que fou després president. Es prou interessant la
seva ponència sobre “La custodia de los locos delincuentes” pre-
sentada al Congrés Penitenciari de Barcelona de 1926. També escollí
un tema en aquesta línia en la lliçó inaugural de curs a la Universitat
de Barcelona, sobre “Los locos en las cárceles y presidios”. Igualment
es va preocupar de la protecció dels menors, en una aportació
sobre “Selección y tratamiento de los niños anormales”, en el Congrés
de Pediatria de Palma de Mallorca.

Portada del discurs d’ingrés a la
Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona
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BUTLLETÍ INFORMATIU NÚMERO 18. INFORME DEL PRESIDENT AL
PLE DE 26 D’OCTUBRE DE 2010

Benvolguts, acadèmics i amics,

Aquest és l’últim Ple dels quatre que s’han previst ordinàriament
per cada any.  Des de l’anterior del mes de juliol hi ha alguns
aspectes que cal comentar i els més importants formen part de
punts específics de l’ordre del dia.

SECCIONS. Potser el més interessant, pel que fa a la vida i
organització interior de l’Acadèmia, és el pas de sis a quatre
seccions, que ara estan equilibrades. Amb la documentació que
s’ha repartit a l’entrada hi ha la nova distribució de les places, que
de fet és deixar igual que abans les seccions 2 i 3 (medicina i
cirurgia) i unir les antigues seccions primera i cinquena en una nova
de Ciències bàsiques, diagnòstiques i terapèutiques, i unir les
antigues quarta i sisena en la nova secció de Medicina social. El
nombre de membres de cadascuna oscil·la entre 13 i 17, el que
compleix la proposta de 15 +/- 20 %.   Cap acadèmic numerari ha
demanat fins ara el canvi de secció, i si ho fa suposo que podrà ser
acceptat. També hi ha un llistat, que és  provisional,  dels acadèmics
corresponents de cada secció, una mica barrejats els que són per
premi i per elecció, i també els qui provenen de seccions que s’han
unit. S’hi faran les modificacions que se suggereixin.

D’acord amb el que està previst en el Reglament (art. 43), es fa
una renovació en el govern de la secció, que per ara era gairebé
només sobre el paper. Recordo el que diu el text: “Cada secció tindrà
un president i un secretari. El president serà l’acadèmic numerari
més antic. El seu mandat serà de quatre anys i serà substituït de
forma rotatòria, per ordre d’antiguitat entre els membres de la secció.
El secretari serà substituït per l’acadèmic més modern. Cada secció
haurà de tenir, com a mínim, un membre numerari no resident a la
ciutat de Barcelona. Formaran part de les seccions tant els acadèmics
de número com els corresponents que hi estiguin adscrits”.

L’article següent (art. 44), molt més curt diu “Cada secció
procurarà impulsar activitats dintre de les seves matèries organitzant
sessions en les quals es tractaran temes d’actualització”. Per complir
aquest mandat la Junta de Govern va creure adient encarregar a
cada secció l’organització d’una sessió una vegada cada any. De fet
ja es fa, de manera una mica menys estructurada, amb els col·loquis.
Comencem amb la secció quarta, aprofitant una sessió normal ja
prevista, el dia 30 de novembre, dedicada als  centenaris  del 2010
(Màrius Torres, Col·legi de Cirurgia) i els del 2011.

OBRES SOTACOBERTA. Ja es va assenyalar, en un informe an-
terior, que estaven pràcticament acabades. Hi havia els diners per
a pagar-les però mancaven les últimes factures per a saber el cost
total, que era facturat per sobre del que s’havia acceptat. Hem tingut
una reunió el dia 5 d’octubre amb el senyor Sala, gerent d’Urcotex,
on es va arribar a un acord que podem considerar correcte. Es van
pagar totes les certificacions que ens havien arribat, i quedava
pendent una última, —demanada des de feia mesos— i que acaba
de venir i presenta algun desfase que en tot cas no creiem que
sigui difícil  d’arreglar. També els queda a l’empresa algun punt
pendent, per exemple treure les pintades de la façana. L’ajut del
Dr. Lluís Guerrero, com a tresorer, en la negociació, va ser
important. Podem dir que gairebé s’ha acabat aquesta etapa i
podem passar pàgina.

Ara ve el trasllat dels llibres que es van dur a un dipòsit, la
seva col·locació i classificació. I també el mateix pels llibres que
ens arriben en noves donacions. Això és per a una etapa immediata
pel 2011: tenir la biblioteca endreçada.

ECONOMIA. El tema continua essent incert. El compromís de
subvenció de la Conselleria de Salut per l’any 2010 encara no està
aprovat. Bones paraules moltes, però el document no arriba.
Recordem que el seu import és d’una mica més de la meitat del
pressupost total de l’Acadèmia. El que ara se’n diu “un pla B”  està
previst, potser seria massa dràstic, però cal mantenir viva
l’Acadèmia. En tot cas hi hauria més austeritat. Per sort les noves
tecnologies hi ajuden, però no n’hi ha prou. Per altra banda el Decret
286/2001, de 6 de novembre, de creació del Consell Interacadèmic
de Catalunya (DOGC núm 3513, de 14 de novembre de 2001),  obliga
a l’administració  al foment i ajut a les acadèmies, per medi dels
departaments que  siguin competents, en el nostre cas el de Salut.
Esperem que es compleixi el que està manat.

REVISTA. Està “totalment” al dia, però aquest totalment va entre
cometes. Ara es publica cada tres mesos, i el tres primers números
d’aquest any estan a la xarxa, a la web de l’Acadèmia, a disposició
de tothom qui els vulgui consultar, llegir, o imprimir. És a dir, els pot
tenir a casa impresos. Per això parlava, fa un moment que les noves
tecnologies hi ajuden. També estan ja en el RACO, registre de Revis-
tes Catalanes d’Accés Obert. Recordo que el número de consultes
acumulades, en els diversos títols que ha tingut, superen les trenta
mil anuals.  Això és la realitat digital, que és el futur: estem al dia i
bé. En tot cas la forma digital permet ampliar, amb mínim cost, la
quantitat de pàgines de la revista, que ara surt en els seus terminis,
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però pot tenir material acumulat principalment d’ingressos de
corresponents, o fins i tot d’altres col·laboracions.

La realitat clàssica, analògica, és diferent. El primer número es
va imprimir en paper i està distribuït “com sempre”, però els núme-
ros 2 i 3, no els hem lliurat a impremta abans de saber com podríem
pagar la factura.

INGRÉS D’ACADÈMICS NUMERARIS. Dels tres acadèmics electes
dos d’ells ja han donat el text del seu discurs d’ingrés. Són
relativament extensos, tot i que ja s’ha explicat, i insistit, que la
versió oral  és preferible que no passi dels 35 minuts i 10 minuts
més per a la resposta.  És previsible que abans de la inauguració de
curs, el proper 30 de gener ja s’hagi pogut fer una primera cerimònia
d’ingrés i la segona durant el primer trimestre de l’any 2011.

ACADÈMICS CORRESPONENTS. Ja es va dir que han de ser un
dels elements, col·lectius, importants de l’Acadèmia. Avui hi ha la
proposta d’aprovació de l’ingrés de 19 membres nous, a més de
quatre residents a l’estranger. S’ha tramés a tots els acadèmics el
curriculum resumit de cada candidat. Hem aconseguit “normalitzar-
los” bastant. Tots han estat proposats per un o més acadèmics
numeraris i la Junta de Govern creu que tots ells tenen el nivell
mínim exigible per a ser acadèmic. S’ha intentat evitar que les
propostes sobrepassin el nombre de places convocades, per a
evitar situacions que alguna vegada han estat incòmodes. La proposta
es votarà com a punt cinquè de l’ordre del dia.

La votació es farà, com ja és habitual des de fa algunes
sessions, amb dos escrutadors, entre els acadèmics més recents,
que no siguin de la Junta de Govern.

A propòsit d’aquesta convocatòria hem vist que hi ha un interès
creixent de bastants possibles candidats per ingressar a l’Acadèmia
com a membres corresponents (que hauria de ser habitualment un
pas previ al de numerari). Per altra banda el nombre de persones
dedicades a la sanitat (metges i afins, més pel que fa a les bàsiques),
que tenen un nivell prou alt, ja és elevat. Hi hagué un temps, de 1831
a 1874 en que els catedràtics eren membres nats de l’Acadèmia i no
hi havia altres tipus de professors. Ara hi ha sis facultats de medi-
cina a Catalunya, amb més d’una dotzena d’unitats hospitalàries
amb acreditació docent extensa. Més d’una facultat, ella sola,  té
més professors numeraris (catedràtics i titulars), que places
d’acadèmic. A més hi ha caps de servei, amb bon nivell assistencial

i de recerca, i fins i tot docència, que no són numeraris.  Cal pensar
doncs en una adaptació de la situació.

POSSIBLES PROPOSTES FUTURES. La Junta de Govern ha
estudiat el tema, i els plantejo la possibilitat de presentar en una
sessió futura dues modificacions als Estatuts i Reglament, que
després hauran de ser ratificats en un Ple extraordinari, que reculli
les modificacions organitzatives que es van fent.

Una seria la d’incrementar el nombre d’acadèmics
corresponents per elecció. Ara són en proporció de 1 a 2 respecte
als numeraris, i es proposaria que passessin a ser de 1 a 3.  Els de
premi quedarien igual.

La segona seria que és valorés específicament  el fet de ser
acadèmic corresponent. Caldria modificar el cinquè paràgraf de l’art.
6 del reglament. El text actual diu: “...proclamarà candidats a tots
els qui tinguin com a mínim la proposta de tres acadèmics...” i ser
substituïda, amb un afegitó: “... a tots els qui tinguin com a mínim la
proposta de tres acadèmics en el cas dels corresponents i de cinc
en els qui no ho siguin”

Més endavant potser caldria també pensar en que el
nomenament pugui tenir caducitat, en cas d’incompliment, amb un
text que podria ser: “el nomenament d’acadèmic corresponent per
elecció és per un termini de cinc anys. Passat aquest temps la Junta
de Govern proposarà al Ple, tenint en compte la trajectòria tant en el
sí de l’Acadèmia com  científica de l’acadèmic proposat, si es passa
el nomenament a definitiu”.

En tot cas són projectes que podrien passar a proposta si sembla
que pot haver-hi acord.

Això està en la línia d’aquesta presidència de no presentar
propostes sense una informació  prèvia anterior.

Altres aspectes ja aniran essent tractats en els diversos punts
de l’ordre del dia, o en el torn obert de paraules.

Finalment voldria enviar una felicitació al doctor Ciril Rozman,
pel fet d’haver tornat a ser investit Doctor Honoris Causa per una
universitat, en aquest cas la UCV (Universitat Catòlica de València
Sant Vicenç Màrtir). El doctor Rozman recull ara, en una bona
anyada, el reconeixement de tota la seva vida de feina al servei de
la medicina.

Moltes gràcies per la seva atenció.
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ANTIC ARMARI D’INSTRUMENTAL del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona. Actualment aquest moble

es troba ubicat al despatx de presidencia i s’utilitza com a biblioteca.

(Fotografia: AIHSC - Fons: RAMC).

L’Arxiu Iconogràfic Històric de la Sanitat Catalana

‘Gaspar Sentiñon’

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2010; 25: 160



3

La Fundació Pere Virgili dóna suport a la publicació de la Revista de la Reial Acadèmia

de Medicina de Catalunya

FUNDACIÓ PERE VIRGILI

Patrons Fundadors

Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears

Banc de Sabadell

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

Fundació Dr. Antoni Esteve

Fundació Espriu

Fundació Mèdica Catalana

Fundació Puig

Fundació Uriach 1838

Nestlé España S.A.

Membres Honorífics de la Fundació

Almirall Prodesfarma S.A.

CETIR Grup Mèdic

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

Fundació Uriach 1838

Grup Ferrer Internacional S.A.

Grup Novartis a Espanya

Laboratorios Menarini S.A.

Laboratoris del Dr. Esteve S.A.

Química Farmacéutica Bayer S.A.

Protectors de la Fundació

Grup Bristol Myers Squibb

Laboratoris Astra

Laboratoris Fardi S.A.

Sanofi Winthrop S.A.

ANY DEL 250 ANIVERSARI DEL REIAL COL·LEGI DE CIRURGIA DE BARCELONA



Volum  21, número 3, Setembre-Desembre 2006

4

SUMARI VOL. 25   Núm. 4   OCTUBRE-DESEMBRE 2010

EDITORIAL. Adaptacions de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya a noves situacions. ............................. 123

COL·LOQUI: TRASTORNS PSICOSOCIALS DELS NOSTRES ESCOLARS

Perspectiva actual de la salut escolar. Manuel Cruz Hernández ................................................................................... 125

Carregant els deures, els llibres i els ordinadors. Francesc Botet i Mussons ................................................................. 127

L’assetjament com a causa amagada del fracàs escolar. Daniel Cruz Martínez ............................................................. 130

Trastorns psicosocials del nostres nens . Paulino Castells i Cuixart .............................................................................. 132

Comentari final. Manuel Cruz Hernández .................................................................................................................. 134

INGRÉS D’ACADÈMICS CORRESPONENTS

Noves estrategies farmacològiques i quirúrgiques per a la prevenció

del rebuig del transplantament de còrnia. Josep Lluís Guell Villanueva ......................................................................... 135

L’evolució darwiniana del càncer. Josep Ramon Germà i Lluch ................................................................................... 137

La medicina familiar i comunitària com a disciplina acadèmica. Joan Gené i Badia ...................................................... 141

EDUCACIÓ MÈDICA

L’espai d’Educació Superior i la formació dels metges. Cicles de formació europeus

i marcs de qualificacions. Josep Carreras i Barnés ..................................................................................................... 144

EL PREMI NOBEL DE FISIOLOGIA O MEDICINA, 2010

Robert G. Edwards. Jovita Mezquita Pla .................................................................................................................... 147

EL PREMI AUGUST PI SUNYER, 2010
Joan Rodés i Teixidor. Francesc Cardellach i López .................................................................................................... 149

NECROLÒGIQUES

Lluís Barraquer i Bordas. In memoriam (1923-2010). Romà Massot i Punyet ........................................................... 150

Josep Campistol i Vila. In memoriam (1922-2010). Manuel Cruz Hernández ........................................................... 152

Simeó Selga i Ubach. In memoriam (1914-2010). Lluís Guerrero i Sala .................................................................... 153

Josep M. Masriera i Sagalés. In memoriam (1923-2010). Agustí Codina i Puiggròs .................................................. 154

Pedro de March i Ayuela. In memoriam (1920-2010). Pere Miret i Quadras ...................................................................

MEDICINA D’OCCITÀNIA

Manuel Saforcada i Ademà (1877-1968). Professor de Medicina Legal de Barcelona. Jacint Corbella i Corbella ........ 155

VIDA ACADÈMICA

Butlletí informatiu número 18. Informe del President al ple de 26 d’octubre de 2010 ......................................... 157

Iconografia de l’Acadèmia ....................................................................................................................... 160



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




