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El Departament de Salut de la Generalitat ha de-
cidit tancar la clínica Provença de Barcelona, un cen-
tre sociosanitari concertat en el qual treballen  per-
sones i que compta amb  llits, per no ajustar-se a
la normativa que regeix per a aquests establiments.
Segons va assenyalar la direcció de la clínica, en de-
cretar el tancament la Generalitat no ha tingut en
compte els projectes de reforma que el centre va pre-
sentar el  i  per rectificar les deficiències ob-
servades, segons la norma de  que regeix per a
aquest tipus d'establiments, i que establia una mo-
ratòria de sis anys perquè els centres poguessin
adaptar-se a ella. Falta de ventilació i llum natural de
quatre de les  habitacions i tres plantes de la zona
d'estar, tenir una zona comuna amb menys espai del
requerit i disposar de cinc lavabos privats i dos co-
muns, en lloc de cinc comuns per a  persones, són
els motius que esgrimeix l'Administració per justifi-
car la mesura. Davant d'aquestes deficiències ob-
servades en una inspecció portada a terme al juny d'a-
quest any, el Departament de Salut ha remès al cen-
tre una notificació en què comunica la revocació del
permís de funcionament, així com el tancament de
les instal·lacions. BARCELONA | EFE/DdG

Tres noves seqüències del genoma humà es pre-
senten aquesta setmana a la revista britànica Natu-
re. Dues procedeixen d’individus sans -un d'origen
africà i un altre d'origen asiàtic- i la tercera, d'una pa-
cient amb leucèmia. La tècnica que s’ha utilitzat és
la mateixa que s’ha fet servir en projectes anteriors,
però amb l’avantatge de disposar ja de seqüències
patró de referència. I si fins ara tots els genomes se-
qüenciats eren d'individus de procedència europea,
en aquesta ocasió l'atenció s'ha centrat en persones
d'altres orígens: un home nigerià d'ètnia ioruba i un
individu xinès d'ètnia han. La fracció d'informació
que distingeix les ètnies és mínima, menys d'un 1%.
Conèixer-la és important perquè permet saber les di-
ferències sobre  la susceptibilitat a malalties, la res-
posta als fàrmacs o els factors ambientals. A més, s’ha
seqüenciat i comparat el genoma de cèl·lules sanes
i canceroses d'una dona amb leucèmia mieloide agu-
da, un tipus de càncer de la medul·la òssia que in-
terfereix en la formació de les cèl·lules sanguínies.
Així s’ha aconseguit descobrir deu variacions en
l'ADN de les cèl·lules canceroses -respecte a la se-
qüència «sana»-, vuit d'elles en gens que fins ara no
s'havien relacionat amb aquest tipus de càncer i úni-
ques en aquesta dona. I «això és només el principi de
l'era del genoma individual», diuen els experts que
parlen dels avanços a la revista Nature. 
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Per la Unitat d’Estudi de la Me-
mòria de Clínica Girona, que
existeix des de fa sis mesos, hi pas-
sen habitualment persones de
més de  anys que han percebut
–ells o les seves famílies– que co-
mencen a oblidar-se de certes
coses. També hi van persones
menors de  anys, encara que en
aquests casos els problemes de
memòria són, gairebé en un 
per cent, causats per l’ansietat o
l’angoixa. Pel que fa als primers,
cal veure si no es recorden de les
coses per causa de l’edat o a con-
seqüència d’alteracions més
greus, i també si hi ha possibilitat
de millora o de revertir l’afectació.
En global, un  per cent de les
persones que s’han fet una revi-
sió de la memòria a Clínica Giro-
na en el mig any que fa que exis-
teix la nova unitat presentava al-
gun tipus d’alteració. I d’aquest 
per cent, la meitat han estat
 diagnosticats d’alteracions greus.

Quan es parla de gravetat, ex-
plica el cap de servei de Neuro-
logia de la clínica, Ricard Rei-
xach, es fa referència a la malaltia
de l’Alzheimer (representa entre
un  i un  per cent dels casos
greus detectats)  o a causes de ti-
pus vascular (que són entre un 
i un  per cent).  Tot plegat es pot
detectar mitjançant diversos tes-

tos que es poden omplir en una
hora de durada. Els testos, diu Rei-
xach, «permeten detectar qua-
sevol tipus d’anomalia de la me-
mòria, sigui quina sigui la zona
neuronal afectada». Un cop fet el
diagnòstic, els metges determinen
si el pacient necessita algun tipus
de tractament no farmacològic
(per exemple, acostumar-se a fer
exercicis per potenciar la memò-
ria), i si cal a part es fa el tracta-
ment amb medicaments.

Segons explica el doctor Rei-
xach, «les revisions de la memò-
ria són el primer pas per a la de-
tecció de l’Alzheimer o d’altres ti-
pus de demències, i també per-
meten saber si una persona té la
memòria en bones condicions, la
qual cosa dóna tranquil·litat».
Normalment, explica el cap del
servei de Neurologia, l’Alzheimer
es detecta entre els  i els  anys. 

A Girona hi ha més unitats de-
dicades a l’estudi de la memòria
que la de la Clínica Girona, com
ara la de l’hospital de Santa Ca-
terina. Això sí, diu Reixach, en el
cas de la Clínica Girona «no hi ha
llistes d’espera».

El centre privat ha editat un
díptic amb un breu qüestionari de
deu preguntes per poder valorar
la necessitat o no de fer-se la re-
visió. Es recomana fer-la a qui res-
pongui sí a tres o més preguntes.
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El 40 per cent de revisions de
memòria de Clínica Girona
detecten una alteració greu

La unitat que s’hi dedica ha rebut un centenar de pacients de la
demarcació des que es va crear al centre privat, ara fa uns sis mesos
�

L’hospital de Santa Caterina de Salt va ser dimarts l’escenari d’una jornada de donació de sang emmarcada en la
campanya especial de tardor que promou el Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Professionals, com els de la
fotografia, i usuaris, van passar pel vestíbul del centre sanitari de deu del matí a dues de la tarda i de quatre a sis per
fer les seves donacions. El Banc de Sang i Teixits és el responsable únic de planificar la recollida i el subministrament
de sang i hemoderivats, i a banda dels punts de donació fixa (com l’hospital Trueta) fa campanya a tot el territori. 
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Santa Caterina Professionals i usuaris de l’hospital fan donacions de sang
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PÈRDUA DE MEMÒRIA
Pot ser per l’edat, per l’angoixa o
per una alteració greu

Les persones de menys de 50
anys poden notar pèrdues de

memòria, però aquestes normalment
són conseqüència de situacions
d’angoixa o d’ansietat. En canvi, les
que tenen més anys poden tenir
aquests problemes perquè són pro-
pis de l’edat, però també per altera-
cions greus, com causes de tipus
vascular o la malaltia de l’Alzheimer,
que representen quatre de cada deu
del 80 per cent dels casos en què es
detecta alguna alteració.

UNA HORA
Fer un test per saber si hi ha
algun problema

La Unitat d’Estudi de la Memò-
ria de la Clínica Girona fa om-

plir un test a les persones que volen
revisar la seva memòria. Aquest
qüestionari dura al voltant d’una
hora i és una forma segura de conèi-
xer si hi ha alguna alteració a tractar.
Si cal, s’opta primer per una teràpia a
base d’exercicis que permeten millo-
rar la capacitat memorística, i en els
casos en què es considera necessari,
si hi ha algun problema rellevant, es
pot optar pels medicaments.
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LES CLAUS

La primera seqüenciació es va completar el 2004. 
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