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Kavafis

Feliç aquell que té coses per retrobar…
Elio Vittorini

Acceptar la presidència de la Junta de la Societat va ser un autèntic repte personal. Com 
he comentat de vegades, la “jaqueta” del càrrec em venia una mica gran, atès que 
no sóc un neuròleg “sènior”. De totes maneres, vaig decidir d’intentar aportar el meu 
gra de sorra i de treballar al màxim per la Societat en aquests 4 anys i ajudar a posar 
la institució en bones condicions per a l’inici del nou segle. Us faré cinc cèntims de la 
feina feta.
El primer que vam intentar de millorar l’any 2006 va ser, per una part, actualitzar les da-
des de tots els socis, en especial el correu electrònic, per millorar els mitjans de contacte 
des de la Societat, i per altra part, impulsar el butlletí de la Societat. Així vam crear la 
revista Neurologia Catalana. Aquest butlletí ha arribat als 11 exemplars, ha aconseguit 
número ISSN i manté una regularitat en la seva publicació. Cal destacar la feina del Dr. 
Adrià Arboix com a editor en els darrers dos anys.
Un altre repte va ser adequar la plana web de la Societat com a eina fonamental de 
comunicació de tots els socis. La Junta de l’any 2007 va creure necessari “professionalit-
zar” la web i aprofitar els serveis del departament de Telemàtica de l’Acadèmia. Durant 
aquests 4 anys –els primers dos anys personalment, i els darrers amb la coordinació del 
Dr. Xavier Ustrell–, hem anat millorant i ampliant els continguts. Crec que avui dia és 
una eina rellevant per la bona comunicació dins la Societat. Com a curiositat diré que 
altres societats mèdiques han agafat la nostra web com a model.
Durant l’any 2008, el nostre principal repte va ser el de posar en funcionament un curs 
de formació en neurologia per a tots els residents del país, ja que crèiem que man-
cava un programa formatiu comú. Vam fer una primera trobada de tutors a la reunió 
de Girona. La bona implicació dels tutors va ser decisiva per poder fer el programa i 
tirar endavant el projecte. Cal destacar la coordinació del Dr. Lluís Ramió de la Junta de 
la Societat. Durant aquestes dos anys, l’assistència i el feedback dels alumnes ha estat 
molt bo. Esperem que aquesta iniciativa tingui continuïtat, aconsegueixi prestigi i sigui 
una eina bàsica en la formació de tots els residents catalans.
El projecte principal de l’any 2009 va ser aconseguir el directori de tots els socis de la 
Societat “Qui és qui”. Aquesta monografia es va fer en paper i en format digital. Sense 
l’empenta pel projecte del Dr. Adrià Arboix, aquest projecte no hauria estat possible. 
Finalment, es va fer la presentació de la monografia a la reunió de Montserrat de l’any 
2009. Crec que és una eina molt útil per a tots els socis.
Pel que fa a la situació econòmica, cal recordar que aquests 4 anys, com tots sabeu, 
han estat de “vaques flaques”. Les col·laboracions de la indústria farmacèutica no han 
estat tan generoses com en el passat. La Societat ha reduït una nit l’estada de la reunió 
anual, i ha buscat emplaçaments per fer la reunió econòmicament assequibles, mirant 
de no estirar més el braç que la màniga. La bona impressió i la bona relació qualitat-
preu de la reunió de Montserrat de l’any 2009 va animar la Junta a repetir aquest lloc 
per aquest 2010.
Durant aquests 4 anys, cal dir que s’ha produït un augment en el nombre de socis 
d’aproximadament un 15 %, en bona part relacionat amb el Curs de Formació en Neu-
rologia Clínica i pel projecte del directori “Qui és qui”. Actualment el nombre de socis 
de la nostra Societat és de 348.
A nivell científic, l’assistència a les reunions anuals de la Societat s’ha estabilitzat en un 
quòrum d’aproximadament 130 persones. És un repte per a futures juntes mantenir, i 
si és possible augmentar, aquesta assistència. Pel que fa al nombre de comunicacions 
en format pòster, el número s’ha estabilitzat entre 30 i 40 comunicacions. Cal insistir en 
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2. CONDOL pER LA MORT DEL DR. LLUÍS 
BARRAQUER I BORDAS, 
MEMBRE D’HONOR DE LA SOCIETAT 
CATALANA DE NEUROLOGIA

Benvolgut soci:
 
Els membres de la Junta de la Societat Catalana de Neurologia ens 
volem sumar al condol per la mort del mestre i amic Dr. Lluís Barra-
quer i Bordas (1923-2010), membre d’honor de la Societat Cata-
lana de Neurologia i màxim referent de la neurologia dins l’àmbit 
científic i humà del nostre país.
 
Descansi en pau.
 
La Junta de l’SCN

intentar modificar la inèrcia dels neuròlegs de Catalunya d’enviar 
comunicacions “només” a la SEN, i que participin també a la ca-
talana.
Durant aquest període, la Societat ha estat un organisme consultor 
per al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
(Pla Director Sociosanitari) i membres de la Junta han participat en 
els tribunals d’adjudicació de places en diversos hospitals catalans. 
Cal remarcar el treball fet des de la Junta de la Societat per la Dra. 
Neus Fabregat en l’encàrrec del Departament de Salut de fer un 
directori actualitzat de tots els Serveis, Unitats o Seccions de neu-
rologia del país.
En el tema econòmic, vam establir un conveni de col·laboració 
amb Caixa Catalunya l’any 2008. Així mateix, a finals d’aquest any 
vam posar al servei dels socis la possibilitat d’utilitzar la Fundació 
de la Societat Catalana com a organisme recaptador i distribuïdor 
de pagaments. Finalment, a principis de 2010 vam incorporar la 
possibilitat que laboratoris farmacèutics fossin socis protectors 
de la Societat. Per aquest 2010, Novartis i MSD han acceptat de 
col·laborar en aquest nivell.
Per altra part, a mitjans de l’any 2009 ens vam adreçar a la Euro-
pean Federation of Neurological Societies (EFNS), amb la finalitat 
d’intentar que la Societat Catalana entrés a formar-ne part com a 
organització independent. Malauradament, van prevaler les fron-
teres polítiques, i com en tants altres temes el fet de no disposar 
d’estat propi va fer que la nostra petició fos desestimada.
Abans de passar el testimoni al Dr. Adrià Arboix i al seu equip, 
voldria agrair a tots els membres de les juntes de la Societat amb 
qui he compartit el treball, els quals, amb la seva tasca, han ajudat 
a acomplir els objectius proposats (Paco Rubio, Toni Turon, Juanjo 
Baiges, Marià Huerta, Jordi Gascón, David Cànovas, Neus Fabregat, 
Xavi Ustrell, Lluís Ramió, Àngels Font, Jerzy Kuprinsky i Adrià Ar-
boix); agrair a Suport Serveis la qualitat de la seva tasca al servei de 
la Societat, i finalment a tots els socis pel vostre suport en tots els 
projectes desenvolupats. També agrair als laboratoris farmacèutics 
el seu recolzament en aquests anys, en especial Uriach, Novartis i 
MSD.
Res més, acabo amb un paràgraf del butlletí de maig de 2009: “…
us encomano seguir treballant en aquesta apassionant especialitat 
mèdica per poder mantenir l’excel·lent salut de la neurologia ca-
talana”. Per la meva part ho seguiré fent siguin quines siguin les 
noves tasques i els nous projectes que el futur m’ofereixi.

A reveure,

Dr. Alexandre Gironell
Past-president de la Societat Catalana de Neurologia



3

mers setanta. S’estava gestant una veritable revolta en l’estructura 
sanitària en el nostre país, reflex, com no podia ser d’altra manera, 
del profund canvi social que esclataria el maig del 68. Els hospitals 
es modernitzaven, anaven deixant de ser institucions de beneficèn-
cia. Els metges de l’hospital vàrem ser contractats, dedicant-hi mol-
tes hores i també molt d’entusiasme i moltes esperances, i moltes 
lluites… En Lluís Barraquer va veure’s embolicat en tot aquest terra-
trèmol, amb una adaptació jo diria que mediocre a la nova situació. 
Per una part, va aconseguir el seu somni, tants anys anhelat, des de 
la mort del seu pare Lluís Barraquer Ferré, de ser el director del Ser-
vei; va ser-ho el 1972. Havia viscut la negativa de l’administració de 
l’Hospital a la seva candidatura com a successor del seu pare com 
una injustícia flagrant i molt dolorosa. Si més no, la nova estructu-
ra hospitalària era molt diferent de la que ell havia viscut sempre. 
Ell era una persona molt amant de la llibertat. Poc o gens aficio-
nat a la disciplina i fins a cert punt amb una pinzellada anàrquica, 
la nova situació no acabava de fer-li el pes. A més, va ensopegar 
amb una administració molt autoritària en aquell moment, i que no 
simpatitzava amb ell. Li exigien funcions administratives que no li 
agradaven gens. Tants anys de sospirar per quelcom que després li 
complicaria, i molt, l’existència… Va acabar renunciant a la direcció 
del Servei. Es convocà un concurs i jo vaig ser el nou director. Jo crec 
que a ell no el va entusiasmar la nova situació, malgrat que crec que 
tot el Servei vàrem seguir considerant-lo el cap, i el tractàvem com 
a tal, però a ell va deixar-li un cert regust amargant.

El 1968, es creà la Universitat Autònoma de Barcelona i Sant Pau 
fou la seva seu inicial. Els creadors de la Facultat de Medicina intro-
duïren un esperit universitari completament nou. Varen fonamen-
tar la Facultat en els prestigiosos especialistes que tenia l’Hospital, 
i Lluís Barraquer estava entre ells. Li varen encarregar la docència 
de la neurologia, des de la fisiologia fins a la clínica. Aquest encà-
rrec, molt nou i insòlit, certament, llavors i ara, i la seva execució, 
varen produir-li una alegria immensa i una gran il·lusió. Aplicà tot 
el seu entusiasme i ens l’encomanà a tots. En aquest aspecte varen 
ser anys feliços per a ell. Els seus alumnes de les primeres promo-
cions de l’Autònoma varen ser per ell molt gratificants. La veritat 
és que s’aprofitaven quelcom de la seva bondat… però el recorden 
amb molt d’afecte i amb admiració. Fins i tot va estimular força 
vocacions neurològiques. Com l’Hospital, la Universitat també fou 
al final una font de disgustos i d’amargor per a ell. Poc dotat de 
sentit pràctic i molt despreocupat administrativament, romangué 
descol·locat a la carrera funcionarial quan, en la meva opinió per 
desgràcia, la LRU ens convertí en funcionaris a tots els fins llavors 
satisfets i inquiets PNN. El meu ascens a titular i a catedràtic fou 
sentit per ell de forma ambivalent. Content, com a mestre que veu 
progressar el seu deixeble, però trist perquè ell no havia pogut se-
guir aquesta carrera… Possiblement alguns de vosaltres l’heu sentit 
parlar d’això.

El seu nomenament com a professor extraordinari de la Universitat 
de Navarra va alleugerir, encara que només en part, els seus proble-
mes a l’Autònoma de Barcelona. Era freqüent escoltar-lo comparar 
l’excel·lent acollida que tenia a Navarra amb el tracte que rebia a 
Barcelona. Les seves estades a Pamplona el gratificaven molt i tota 
la seva vida va recordar-les amb molt d’afecte.

Vosaltres coneixeu àmpliament la seva immensa obra científica que 
aquí està i que pot revisar-se i valorar-se quan es vulgui. Els seus 
articles, les seves revisions, els seus llibres, les seves conferències... 
Era proverbial el seu tracte amable i distès amb tots i generós en els 
seus ensenyaments. No m’estendré sobre això, ja que és conegut 
de sobres i admirat per tots.

En canvi, sí que vull referir-me a d’altres aspectes menys coneguts 
i que vaig tenir la fortuna de viure. Em refereixo a la seva immensa 

3. EN MEMòRIA DEL 
LLUÍS BARRAQUER i BORDAS

Vaig conèixer en Lluís Barraquer quan jo era encara un estudiant 
de Medicina, concretament de segon curs, el 1960. Un dels meus 
professors d’anatomia, el professor Gabriel Sánchez Maldonado, va 
convidar-lo a donar una classe sobre el sistema límbic. He de dir que 
em van quedar força coses, per no dir moltes, per entendre, però 
em va entusiasmar i la recordo encara avui amb una extraordinària 
nitidesa. Els meus companys de curs, sabedors del meu precoç in-
terès per la neurologia, em deien: “I tu vols dedicar-te a això tan 
complicat?” La seva personalitat, la seva disponibilitat, fins i tot el 
seu aire de savi despistat, també em varen encisar. Un any i mig 
després, l’estiu de 1962, el vaig cercar al seu dispensari de neuro-
logia, a la Cátedra de Patología General. Jo havia acabat el tercer 
curs, estava intern en aquesta càtedra, i vaig demanar-li premis per 
assistir al seu dispensari, els dimarts i dijous al matí. Ell em va aten-
dre molt bé, va dir-me que sí, i així va començar la meva relació amb 
el Dr. Barraquer, que duraria molts anys, gairebé cinquanta, i que 
marcaria la meva trajectòria professional i fins i tot personal.

De forma gradual, vaig convertir-me en l’ombra de Lluís Barraquer. 
El seguia a quasi tots els múltiples dispensaris que regentava en 
aquella època. Jo era estudiant encara, estava intern a la Cátedra 
de Patología General i a Urgències de Medicina de l’Hospital Clínic 
de Barcelona, però dedicava tot el temps que podia a la meva es-
timada neurologia. Conservo, fanàticament subratllats, els llibres 
que ell va recomanar-me i, per descomptat, tots els seus. La meva 
relació amb Lluís Barraquer fou cada cop més intensa i íntima. Un 
dia va obrir-me les portes del seu dispensari en el seu estimat Hos-
pital de Sant Pau, sent jo encara un estudiant.

Vaig adonar-me que l’Hospital de Sant Pau era la seva autèntica 
casa, en el sentit professional i també humà. Vaig conèixer de pri-
mera mà la història de l’avi i del pare i els secrets de la neurologia 
espanyola i catalana, i les seves històries mai explicades, i encara 
menys escrites. El seu despatx, sortosament bastant espaiós, era un 
autèntic batibull. Estava ple de persones que intentàvem aprendre 
neurologia. Allí l’acompanyaven Antoni Soldevila, Jaume Peres, Pe-
ter Salisachs, com a elements fixos, i algun altre afegit… Qualsevol 
d’ells, o de “nosaltres”, podia dir ja, molt cofoi, feia la història clínica 
i explorava el pacient, i després li presentàvem i discutíem tots amb 
ell. Actualment sembla com quelcom arcaic i poc ortodox, aquest 
mètode docent, però us ben asseguro que era eficaç. Tots els que 
estàvem allí estudiàvem molt, quasi desenfrenadament; et senties 
estimulat per ell, que t’indicava contínuament on podies trobar al-
gun article interessant o nou. Era un autèntic “medline” ambulant. 
Alguns, com Jaume Peres, t’examinaven contínuament… de forma 
molt explícita i gens dissimulada… M’anava introduint poc a poc en 
el món de la neurologia científica…

Va introduir-me també en el món de la neurologia social, bàsica-
ment en la Sociedad Española de Neurología, que ell vivia molt in-
tensament. No s’ha d’oblidar que n’era membre fundador. Apareix 
en la fotografia de la Reunió Inaugural, a l’Hospital de Sant Pau, 
com el seu primer secretari. Em va ensenyar a anar a la SEN cada 
any, al desembre en aquella època, com un ritus d’obligat com-
pliment. A preparar comunicacions. Allí vaig presentar, aterrit, les 
meves primeres comunicacions. I, finalment, un dia va col·locar-me 
en la meva primera publicació al seu costat. Ja podeu imaginar-vos 
la meva immensa alegria i el meu orgull. Igualment, també va in-
troduir-me en la Societat Catalana de Neurologia. Vaig assistir amb 
ell, el 1965, al meu primer congrés mundial de neurologia, a Viena.

Els esdeveniments es precipitaren en els darrers anys seixanta i pri-
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4.  BúSTIA

Reproduïm la carta d’agraïment de la família del Dr. Barraquer des-
prés d’haver rebut el missatge de condol per part de la Societat 
Catalana de Neurologia:

COMUNICACIÓ: 

Benvolguts,

Tota la família agraïm profundament les paraules de 
condol que ens heu fet arribar.

Gràcies per tot i a reveure,

Família Barraquer-Feu

8 d’abril de 2009

Reproduïm una altra carta rebuda de condol i record al Dr. Barra-
quer:

COMUNICACIÓ:

Sumar-me al condol com a “carinyosa” mostra d’afecte i 
reconeixement, en memòria de l’amic, company i mestre 
del prestigiós servei de Neurologia de l’Hospital de Sant 
Pau, que va fundar el Dr. Barraquer Roviralta iniciant una 
saga d’eminents neuròlegs, avui ja reconeguda en el món 
científic i que ha enaltit el Prof. Doctor Lluís Barraquer 
Bordas, primer catedràtic de l’Estat, metge i científic 
rellevant de personalitat humana i científica exemplar.

Dr. Albert Casellas Condom. Neuròleg.

cultura extraneurològica. Amant de la història, la filosofia, la geo-
grafia, la psicologia i la psiquiatria, la neuropsicologia, la religió... 
Era un plaer parlar amb ell de qualsevol d’aquests temes. Va es-
criure nombroses publicacions sobre tots ells, molt estimats per ell.
 
Una altra de les seves grans aficions fou la muntanya, els seus esti-
mats Pirineus, especialment. Amb ell vaig fer moltes excursions que 
recordo molt vivament. Va escriure allò que batejà com a “currícu-
lum montis”, amb una riquesa de detalls sorprenent, fruït de la seva 
prodigiosa memòria que, per cert, conservà fins al final de la seva 
vida. A la muntanya canviava la seva actitud. La seva personalitat, 
bastant turmentada, semblava lliurar-se des seus lligams i emergia 
una persona diferent. Jo no pujava als cims, tenia por, em quedava 
pescant en els nostres meravellosos estanys pirinencs, però després 
m’explicava les seves ascensions amb tant d’entusiasme que tenia 
la sensació que jo també hi havia pujat... Estic segur que ara el seu 
esperit torna a visitar aquells paratges tan estimats…

El muntanyisme no fou la seva única afició esportiva. Era un gran 
aficionat al futbol. Tenia un equip propi i el practicava amb gran en-
tusiasme. Provava tots els seus col·laboradors per veure si en podia 
fitxar algun. Jo també vaig passar per tràngol encara que amb molt 
poca fortuna, com podeu suposar. La bicicleta era una altra de les 
seves aficions. Era també una autèntica enciclopèdia del ciclisme…

També vaig tenir la fortuna i el privilegi d’introduir-me a la seva 
família. Un divertit Pepe Bordas, germà de la seva enyorada mare, 
perduda prematurament. La seva germana Montserrat. La seva 
dona Lola, de la qual seguia exemplarment enamorat i que ha estat 
el seu gran suport tota la seva vida. Les seves filles i fills, dels quals 
vaig sentir-me en una època com un germà gran… A totes elles i 
ells m’agradaria abraçar-los per donar-los el meu condol.

Els meus records de Lluís Barraquer són quasi infinits i no acabaria 
mai d’escriure…
Allà on siguis, descansa en pau, mestre i amic de tants de nosaltres.

Josep Maria Grau Veciana



5

5. LA SOCIETAT CATALANA DE 
NEUROLOGIA EN CONTRA DEL pROJECTE 
DE TRONCALITAT

La Societat Catalana de Neurologia rebutja l’esborrany del pro-
jecte de reforma de la formació MIR (“projecte de troncalitat”) 
perquè suposa un retrocés en la formació de l’especialitat.

Per aquest motiu la Societat Catalana de Neurologia ha donat su-

port a les societats científi ques neurològiques de l’Estat espanyol 
i conjuntament han manifestat el seu rebuig unànime a l’actual 
situació de la neurologia expressat en el document de troncalitat, 
ja que suposaria un pas enrere i una regressió en la formació de la 
nostra especialitat.

En una reunió celebrada a Madrid el dia 6 de maig de 2010 els 
presidents de les diferents societats neurològiques espanyoles han 
elaborat aquesta carta conjunta dirigida a la ministra de Sanitat, 
Sra. Trinidad Jiménez, en què s’exposa la seva disconformitat amb 
el document de troncalitat. 
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6. RESUM D’ACTIvITATS REALITzADES 
A LA XIv REUNIó I XXXvIII TROBADA 
DE L’SCN 2010 I BALANç DEL CURS 
ACADèMIC 2009-2010

Abans de centrar-me de ple en la passada reunió del 2010, 
m’agradaria fer un breu resum de les activitats de l’SCN durant 
aquest any passat. En general penso que ha estat un any positiu. 
Els nostres objectius principals continuen sent agrupar els metges 
especialistes en neurologia de Catalunya, contribuir al desenvolu-
pament científic de la neurologia i contribuir a la formació dels met-
ges residents de la nostra especialitat. Durant aquest any, hem estat 
font d’assessorament, consulta i referència pels organismes públics 
i societats privades. Tot i que segurament no es recorden tant de la 
Societat Catalana de Neurologia, ni tan sols la pròpia Generalitat, 
com ens agradaria. Hem col·laborat com a consultors del Pla Direc-
tor Sociosanitari del Departament de Salut i hem participat com a 
tribunal d’adjudicació de places de neurologia a l’Hospital Parc Taulí 
de Sabadell i a l’Hospital del Mar de Barcelona. Durant aquest any 
també s’ha consolidat la nostra pàgina web, coordinada pel Dr. Us-
trell, que es va renovar l’any 2007, incorporant-hi links assistencials 
i el directori presentat durant l’any passat “Qui és qui”. També hem 
arribat als 10 números del butlletí de la revista Neurologia Catalana 
i hem aconseguit número ISSN. Agrair també la col·laboració de la 
indústria que ens permet tirar endavant la Reunió, la col·laboració 
de MSD en la formació continuada en neurologia i el suport de 
Novartis i MSD com a socis protectors.
Formem part de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya 
i Balears i també hem creat vincles amb la Societat de Neurologia 
de les Illes Balears i hem intentat formar part de l’EFNS (European 
Federation of Neurological Societies); lamentablement, però, la res-
posta no ha estat favorable en no constar Catalunya com a estat. El 
passat 9 de febrer es va realitzar la primera reunió de coordinadors 
de la segona edició de les guies mèdiques que inclouen: cefalees, 
malaltia d’Alzheimer, epilèpsia, malalties vasculars cerebrals, malal-
tia de Parkinson, esclerosi múltiple, dolor neuropàtic, ELA i mias-
tènia gravis, on es va presentar l’esquema de treball i la normativa 
de redacció.

I l’any culmina amb la XIV Reunió Anual de la Societat Catalana 
de Neurologia, el XXIV Curs d’Actualització en Neurologia i la 38a 
trobada anual de la Societat Catalana de Neurologia. Aquest març 
passat ens vam trobar de nou a Montserrat. Es celebrava a Montser-
rat de nou perquè la sensació general de la reunió del 2009 havia 
estat molt bona i, a més, s’ajustava al pressupost d’acord amb els 
temps de crisi que estem vivint. També hem d’admetre que estem 
estalviant per l’any que ve, en què celebrarem el centenari de la 
primera reunió científica de neuròlegs catalans. Aquest any nova-
ment la reunió ens ha deixat bones sensacions. Rècord de socis 
participants a la reunió –el passat 2009 es van tramitar 24 altes 
i 22 baixes i en el transcurs del 2010 s’han gestionat 12 altes i 2 
baixes. Actualment la Societat compta amb un total de 348 so-
cis–. El nombre total d’inscrits a la XIV Reunió de l’SCN ha estat de 
124 persones. Rècord de presentacions pòster i un altíssim nivell 
en les ponències –aquest any s’han presentat un total de 36 comu-
nicacions en format pòster, 6 de les quals també s’han presentat 
oralment–. L’agenda va ser, però, molt atapeïda i la puntualitat en 
l’inici de les sessions se’n va ressentir força, cosa que va obligar a fer 
canvis i improvisacions d’última hora. És un punt important a tenir 
en compte pel pròxims anys.

Divendres al matí la participació va ser alta. Gran èxit en les presen-
tacions de vascular i epilèpsia, molt pràctiques i amenes i que toca-
ven temes de controvèrsia en què ens trobem en el nostre dia a dia. 

Després atorgàrem el premi a la trajectòria professional de l’SCN de 
l’any 2009, que va ser per a l’inigualable Adolf Pou i Serradell, que 
ens va oferir una presentació plena de documentació gràfica i que 
recollia alguns del casos viscuts al llarg de la seva carrera. Abans 
de dinar, van tenir lloc dos simposis sobre demència i malaltia de 
Parkinson. Per la tarda, gran èxit de la miastènia i menor de la neu-
rogenètica. Encara ens costa participar en temes que afectin la part 
més bàsica i d’investigació de la nostra especialitat. Si bé no cal 
dubtar que la nostra és una especialitat clínica i que la nostra labor 
principal és treballar per a i pels malalts, la medicina i els avenços 
s’estan realitzant en investigació bàsica i el nostre paper crec que és 
fonamental, perquè aquests avenços no es fan únicament pensant 
en la cèl·lula i en el procés químic, sinó també en el pacient, és a 
dir, el que s’anomena investigació traslacional. Com altres anys, el 
Dr. Martí-Vilalta ens va presentar de forma magnífica els recents 
avenços clínics en patologia vascular cerebral. Seguidament, el Dr. 
Julio Pascual ens va presentar una actualització en cefalees que va 
poder ser vista també per videoconferència. El Dr. Arboix ens va 
presentar un monogràfic sobre l’ictus cardioembòlic que es publi-
carà pròximament en la revista Current Cardiology Reviews i en 
què han participat neuròlegs de Catalunya especialitzats en la pa-
tologia vascular cerebral.

El sopar va ser bo i distès, i ja ben d’hora al matí les campanes de 
Montserrat ens van despertar per tal d’ajudar-nos a ser puntuals. 
Llàstima que no hi va haver temps per les excursions. La primera xer-
rada de dissabte va ser una taula rodona sobre recursos i finança-
ment en neurologia, ja que per poder fer investigació, tant clínica 
com bàsica, calen molts recursos i hem “d’apretar” perquè ens els 
concedeixin, i saber que ho podem fer i com. Agrair sincerament 
als ponents per haver aconseguit que una sessió que podia haver 
estat realment feixuga fos tan amena i interessant. L’assistència va 
ser bona, però vaig trobar a faltar jovent, que són el nostre futur, i 
en aquesta sessió es parlava de futur. Posteriorment, hi va haver un 
altre simposi sobre demència. Va ser un honor i un plaer comptar 
amb la presència del Dr. Graus en la sessió plenària, en què ens va 
parlar del seu treball en malalties autoimmunes de la substància 
gris cerebral.

Aquest any hem lliurat dos premis a aquells que havien realitzat 
un millor examen del I Curs de Formació en Neurologia Clínica per 
tal d’incentivar els més joves. Ens va sorprendre gratament el ni-
vell tan bo de les comunicacions pòster d’aquest any. Vam realitzar 
una selecció de les sis que vam considerar millors, bé per aportar 
informació nova, bé per tractar-se de sèries llargues i minucioses 
de pacients, i vam lliurar dos premis a les millors presentacions. 
L’accèssit a la segona millor comunicació-pòster va ser per: “Estudi 
comparatiu del perfil cognitiu dels pacients amb un primer infart 
lacunar amb i sense infarts silents clínicament”, presentada per la 
Dra. Blanco-Rojas, i el primer premi a la millor comunicació-pòster 
va ser per: “Estudi comparatiu de la classificació TOAST compa-
rat amb la classificació SSS-TOAST en l’avaluació etiològica dels 
pacients amb ictus isquèmic”, presentat pel Dr. Santos. De cara 
a següents anys ens estem plantejant fer una selecció especial de 
treballs realitzats per residents per tal d’aconseguir una participació 
major i més activa dels residents.

El balanç econòmic per l’any 2009 va ser bo. Comptàvem amb un 
saldo positiu de la Reunió de la Societat Catalana de Neurologia a 
Montserrat l’any 2009 de 3.893 € i durant l’any vam comptar amb 
uns ingressos totals de 31.572 € i unes despeses totals de 19.176 €. 
Tenint en compte els ingressos i les despeses de la reunió d’aquest 
any, es preveu un saldo positiu aproximat de 7.000 €.

Aquest any han deixat la Junta els nostres companys i amics Lluís 
Ramió i Xavier Ustrell, que realitzaven les funcions de secretari i vo-
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cal respectivament, i un president esplèndid, honest i modest, el Dr. 
Àlex Gironell, tot i que continuarà col·laborant amb la societat com 
a Past-president, una bona pensada del nostre actual president, 
l’anterior vicepresident Adrià Arboix, que comença la seva nova 
etapa com a president. En compliment del compromís de renova-
ció periòdica de la Junta es va fer la votació conjunta de les noves 
candidatures presentades, i van quedar aprovats els nous càrrecs 
per unanimitat. El Dr. Oriol de Fàbregues-Boixar com a nou vicepre-
sident, Joan Izquierdo com a secretari i Sergi Marínez com a vocal.

Ressaltar que el proper 2011 es celebra el centenari de la primera 
reunió científica de neuròlegs catalans i que en relació amb aquesta 
efemèride s’està treballant en el llibre Història de la neurologia, 
en la segona edició de les guies mèdiques de l’SCN i en la creació 
dels primers grups d’estudi de la Societat. A més, i tenint present 
aquest esdeveniment, la propera reunió anual tindrà lloc a Vic. Així 
mateix, aprofito per demanar als socis que promocionin la Societat i 
animin a aquells que no hi pertanyen a fer-se’n socis. I per finalitzar, 
recordar-vos que podeu fer arribar les vostres propostes a la Junta a 
través de la pàgina web de la Societat. 

Moltes gràcies a tots els socis, associacions de malalts i indústria 
per fer possible que cada any es celebri la Reunió de la Societat 
Catalana de Neurologia.

M. Àngels Font i Padrós, en nom de la Junta de l’SCN

7. INFORME DE TRESORERIA

Compte de Resultats 
Fund.Societat Catalana de Neurologia conjunta 2009

INGRESSOS
 
Indústria farmacèutica reunió SCN 2009 46.736,21 €
Inscripcions reunió Montserrat SCN 09 no socis 2.129,32 €
Altres ingressos reunió SCN 2009 94,82 €
Quotes socis 3.858,42 €
Ingressos donacions - Industria farmacèutica 16.300,00 €
Ingressos Portal Univadis web 4.500,00 €
Ingressos curs formació  5.586,21 €
Ingressos Qui es Qui 800,00 €
Ingressos financers 20,37 €
Total Ingressos 80.025,35 €

DESPESES
 
Despeses Reunió SCN 2009 45.066,80 €
Secretaria Administrativa Suport Serveis  5.477,64 €
Despeses varies (franqueig, missatgeries, butlletí) 4.081,80 €
Assessoraments Gestoria 3.500,60 €
Despeses curs formació - ACMCB 4.053,79 €
Despeses Qui es qui 500,00 €
Despeses reunió junta 2.448,79 €
Devolucions quotes socis 192,32 €
Tributs 616,52 €
Serveis bancaris 587,10 €
Total Despeses 66.525,36 €

Diferencia Ingressos-Despeses 13.499,99 €
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9. RECORDEU LA DATA I EL LLOC DE 
LA pROpERA REUNIó DE LA SOCIETAT 
CATALANA DE NEUROLOGIA

XV Reunió, 39 Trobada Anual Ordinària i XXV Curs d’Actualització 
en Neurologia de la Societat Catalana de Neurologia” 18-19 de 
març de 2011.

Lloc: Vic

Celebrarem el centenari de la creació de la primera Societat 
Neurològica Catalana

(“La Sociedad de Psiquiatría y Neurología de Barcelona” fundada 
per A. Galcerán i Granés –Girona, 1850 - Barcelona 1919)

US HI ESPEREM!

8.  RENOvACIó DE CàRRECS 
DE LA JUNTA DIRECTIvA

En compliment del compromís pel qual va ser elegida la Junta, es 
comunica la renovació de càrrecs de la Junta Directiva per l’any 
2010. La renovació és per a vicepresidència (Adrià Arboix), secreta-
ria (Lluís Ramió) i vocalia (Xavier Ustrell). 
Després de la votació conjunta de les noves candidatures presen-
tades: Oriol de Fàbregues-Boixar (vicepresidència), Joan Izquierdo 
(secretaria) i Sergi Martínez (vocalia), i Adrià Arboix (presidència), 
queden aprovats els nous càrrecs per unanimitat.
En relació a les tasques acadèmiques i docents que estan previs-
tes pel proper 2011, es va sol·licitar als assistents a l’Assemblea de 
l’SCN la possibilitat que el Dr. Alex Gironell continuï col·laborant a 
la Junta com a Past-president. Per unanimitat va quedar acceptada 
aquesta proposta.
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11. COMUNICACIONS ACCEpTADES 

XIV Reunió i XXXVIII Trobada Anual de la Societat Catalana 
de Neurologia. Montserrat, 18-19 de març de 2010.

01 ESTUDI COMPARATIU DEL PERFIL COGNITIU DELS PACIENTS 
AMB UN PRIMER INFART LACUNAR AMB I SENSE INFARTS 
SILENTS CLÍNICAMENT

 Blanco-Rojas, L., Grau-Olivares, M., Arboix, A., Masons, J. Oliveres, M.

02 SÍNDROME DE CAMES NEGUITOSES: PROVES 
COMPLEMENTÀRIES I RESPOSTA A TRACTAMENT SEGONS 
CAUSES, EN UNA SÈRIE DE PACIENTS D’UNA CONSULTA DE 
NEUROLOGIA GENERAL

 T. Casadevall, C. Guerrero, F. Espada, F. Costa-Jussà, A. Hernández.

03 PROGRAMA PILOT: DETECCIÓ I ATENCIÓ DEL 
DETERIORAMENT COGNITIU I LA DEMÈNCIA (DADCID)

 Domènec Gil Saladié, Juan Carlos Cejudo, Alejandro Vega, Francesca Amores, 

David Serrano, Marta Caballé, Encarna Vadillo.

04  AMINOÀCIDS A LA MIOPATIA DE LA UCI
 Coll i Cantí J, Perez Moltó H, Ojanguren I, Sobrino T, Alvarez Ramo R, Misis M, 

Vitoria S, Sarmiento X, Klamburg J, Martínez Piñeiro A, Serichol M.

05 INCIDÈNCIA DE LA NEUROPATIA FRÈNICA EN RELACIÓ A 
COL·LOCACIÓ D’ACCESSOS VASCULARS EN MALALTS 
INGRESSATS EN UNA UNITAT DE CURES INTENSIVES

 Martínez Piñeiro, Alícia; Mesalles Sanjuan, Eduard; Arméstar Rodríguez, 

Fernando, Klamburg, Jordi, Pérez-Moltó, Hipòlit; Álvarez Ramo, Ramiro; 

Serichol, Montserrat; Coll i Cantí, Jaume.

06 INFARTS MÚLTIPLES EN MALALT AMB TROMBOCITOSI 
ESSENCIAL

 Fernández-Arcos, A.; Pérez-Pérez, J.; Santos-Santos, M.; Delgado-Mederos, R.; 

Martí-Fàbregas, J.

07 TETRAPARÈSIA AGUDA EN UNA GESTANT COM A DEBUT 
D’UNA PORFÍRIA AGUDA INTERMITENT

 Eva Giralt Steinhauer.

08 ICTUS I ANTICOSSOS ANTIFOSFOLÍPIDS, ANTICOAGULAR O 
ANTIAGREGAR?

 Ramos Fransi, A. Hervàs Pujol, M. Tercero Uribe, A. Estela Herrero, J.

09 TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL COM A PRESENTACIÓ 
D’ADENOCARCINOMA DE CÈRVIX

 Jaraba S, Izquierdo C, Gómez-Junyent J, Cardona P, Bernal T, Martínez-

Yélamos S, Rubio F.

10 VARIABLES PSICOPATOLÒGIQUES I PSICOLÒGIQUES 
ASSOCIADES A LA  SÍNDROME FIBROMIÀLGICA (SFM)

 Keller, Dagmar; de Gracia Blanco, Manuel; Planas Pujol, Xènia; Vilalta Franch, 

Joan; López-Pousa, Secundí; Soler Cors, Olga; Garre Olmo, Josep; Turró 

Garriga, Oriol; Monserrat Vila, Sílvia; Turon Estrada, Antoni; Pericot Nierga, 

Imma; TurbauRecio, Josefa; Lozano Gallego, Manuela; Hernández Ferràndiz, 

Marta.

11 TROMBOSI VENOSA CEREBRAL PER LENALIDOMIDA
 Tamara Jurjo López, Jorge de Francisco Moure, Ferran Vall-Llovera Calmet, 

Josep M. Martí Tutusaus, Jerzy Krupinski.

12 EFICACIA A LARGO PLAZO DE LACOSAMIDA PARA 
CRISIS DE INICIO PARCIAL: EVALUACIÓN PROVISIONAL 
DE COHORTES EXPUESTAS A LACOSAMIDA DURANTE AL 

10. COMMEMORACIó DEL CENTENARI 
DE LA pRIMERA SOCIETAT NEUROLòGICA 
CATALANA: MARç DEL 2011

La Societat Catalana de Neurologia és històricament la primera so-
cietat fundada a l’Estat espanyol, hereva de la Sociedad de Psi-
quiatría y Neurología de Barcelona fundada per Artur Galcerán 
Granés l’any 1911 i que posteriorment es transformaria en la So-
cietat Catalana de Psiquiatria i Neurologia l’any 1934, presidi-
da per Rodríguez Arias, i que la guerra civil estroncaria. L’any 1941 
es tornaria a refer denominant-se “Asociación de Neurología y 
Psiquiatría”, presidida per José Córdoba Rodríguez, i l’any 1968 
sorgiria la “Asociación de Ciencias Neurológicas”, presidida per 
Barraquer Bordas. Finalment, l’any 1973 agafaria l’actual denomi-
nació de “Societat Catalana de Neurologia”, presidida per Co-
dina Puiggros, i així s’arribaria a l’etapa actual. En conseqüència, 
cal remarcar que l’any 2011 farà 100 anys de la fundació de la 
primera societat neurològica catalana i és per això que ho ce-
lebrarem en la propera reunió de l’SCN el mes de març a Vic.

Hi esteu tots convidats!
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24 HIPERHOMOCISTEINEMIA COMO CAUSA POSIBLE DE 
SÍNDROME DE HEMICOREA-HEMIBALISMO

 M. Santos, J. Perez, A. Fernandez, J. Martí, J. Pagonabarraga.

25 PRESENTACIÓ D’UN CAS DE MALALTIA DE WHIPPLE ATÍPIC, 
AMB DEBUT NEUROLÒGIC SENSE CLÍNICA SISTÈMICA NI 
INTESTINAL

 Cecile Van Eedenburg.

26 REGISTRE D’ESCLEROSI MÚLTIPLE A CATALUNYA: 
PERTINENÇA, CARACTERÍSTIQUES I RESULTATS DESPRÈS 
D’UN ANY

 Otero S. en representació del Grup de treball del Registre d’EM a Catalunya.

27 CAVANAGH’S SYNDROME. A PROPÒSIT D’UN CAS
  Cases Rodríguez, Eva; Povedano Panadés, Mònica; Montero Homs, Jordi.

28 MENINGITIS QUÍMICA: UN CAS DE MENINGITIS ASÈPTICA 
AMB LCR TÈRBOL

  N. Fabregat. A Ayuso. G. Domingo. L. Salazar. JR Martínez.

29 CORRELATS NEUROPSICOLÒGICS DE L’APATIA EN LA 
MALALTIA DE PARKINSON

  Saül Martínez-Horta, Javier Pagonabarraga, Carmen García-Sanchez, Gisela 

Llebaria, Berta Pascual-Sedano, Alexandre Gironell, Jaime Kulisevsky.

30 MALALTIA DE WILSON: A PROPÒSIT DE TRES CASOS
  E. Feliu, A. Baquero, D. Villa, M. Larios, R. Marès, J. Viñas, X. Ustrell, A. Pellisé.

31 ENCEFALOPATIA DE WERNICKE ASSOCIADA A HIPEREMESI 
GRAVÍDICA I HIPERTIROÏDISME

 A. Baquero, E. Feliu, D Villa , J. Viñas, R. Marès, X. Ustrell, A. Pellisé.

32 PARKINSONISME INDUÏT PER CICLOSPORINA A. UNA SÈRIE 
DE TRES CASOS

  Palasí A, De Fàbregues O, Hernández-Vara J, Callén A, Álvarez-Sabín J.

33 MANEIG DELS CAVERNOMES SIMPTOMÀTICS DE FOSSA 
POSTERIOR. CONDUCTA EXPECTANT O TRACTAMENT 
QUIRÚRGIC?

 Palasí A, Martínez Sánchez N, Merino Serra E, Martínez Sánchez LM i Serrano 

C.

34 NEUROPATIA MOTORA AGUDA AMB BLOQUEIGS DE 
CONDUCCIÓ: A PROPÒSIT D’UN CAS

 M.A. Rubio Pérez, M. Sepúlveda Gázquez, E. Giralt Steinhauer, S. Jimena 

Garcia, L. Planellas Giné, J. Pascual Calvet, E. Munteis Oliva, J. Roquer.

35 ENCEFALITIS HERPÈTICA: FALSOS NEGATIUS DE LA PCR-VHS 
EN LCR

 A. Cobo, B. Lara, P. Dávila, A. Riera*, S. Martinez-Yélamos, F. Rubio.

36 COMPLICACIONS DEL TRACTAMENT AMB DUODOPA
 L. Planellasª, V. Puenteª, C. Oliverasª, A. Seoaneº, E. Giraltª, M. Sepúlvedaª, M. 

A. Rubioª, S. Jimenaª, M. Lópezª, M. L.

MENOS 36 MESES
 A. Molins, M. Martín, A. Gil-Nagel, J. Isojarvi, D. Hebert, P. Doty, H. Marín, J. 

 Llorens.

13 EFICACIA DE LACOSAMIDA ADYUVANTE EN PACIENTES 
CON CRISIS DE INICIO PARCIAL Y CON CIRUGÍA PREVIA DE 
EPILEPSIA

 Molins, A. Gil-Nagel, M. Martín, D. Hebert, J. Isojarvi, H. Marín, J. Llorens.

14 CONSUM DE FÀRMACS DEL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL 
EN PACIENTS AMB DEMÈNCIA: DADES DEL REGISTRE DE 
DEMÈNCIES DE GIRONA (REDEGI)

 López-Pousa S, Alsina E, Bisbe J, Carmona O, Casadevall T, Casas I, Castellanos 

M, Cullell M, De Eugenio R, Espada F, Fernandez M, Flaqué M, Garre-Olmo 

J, Genís D, Gich J, Hernàndez M, Linares M, Lozano M, Luna A, Marquez F, 

Meléndez R, Molins A, Osuna T, Pericot I, Ramió Ll, Serena J, Silva Y, Turbau F, 

Turon A, Turro O, Vallmajó N, Vilalta-Franch J, Viñas M.

15 TRACTAMENT ENDOVASCULAR DELS ANEURISMES 
INTRACRANIALS GEGANTS

 Desirée Muriana Batiste, Núria Pomares Quintana, Ana Isabel Tercero Uribe, 

David Cánovas Vergé, Jordi Estela Herrero.

16 TRACTAMENT FIBRINOLÍTIC ENDOVENÓS PER L’ICTUS 
ISQUÈMIC EN UN HOSPITAL COMARCAL. ANÀLISI DE 2 
ANYS D’EXPERIÈNCIA

 E. Palomeras, P. Fossas, A. Cano, V. Casado, P. Sanz, J. Bigas, M. Solsona.

17 ARTERITIS INTRACRANIAL EN LA MALALTIA DE TAKAYASU
  Pérez-Pérez J. Fernández A, Santos M, Alejaldre A, Delgado-Mederos R., Martí- 

Fabregas J.

18 ESTRUCTURA LATENT DE L’ESCALA D’AVALUACIÓ INTEGRAL 
DE LA FIBROMIÀLGIA (EIFIB): RESULTATS PRELIMINARS

 Planas-Pujol X, Garre-Olmo J, de Gracia-Blanco M, Vilalta-Franch J, Soler-Cors 

O,  Badosa-Cors G, Keller D, Perkal-Rug H, López-Pousa S.

19 PRESENTACIÓ D’UN CAS DE BOTULISME
  R. Ribosa Nogué, M. Salvadó Figueras, D. Salat Foix, I. Conejo Sosa, M. 

Dolores Rodríguez Pardo, M. Gratacós Viñola, E. Santamarina Pérez, O. 

Maisterra Santos, J. Gámez Carbonell, J. Álvarez Sabín.

20 EPILÈPSIA TEMPORAL COM DEBUT D’ENCEFALITIS LÍMBICA 
AMB ANTICOSSOS ANTICANALS DE POTASSI VOLTATGE 
DEPENENT

 René Robles , Jordi Gich, María Jiménez, Cecile Van Eendenburg, Mikel 

Terceño, Neus González, Albert Molins.

21 MANIFESTACIONS NEUROLÒGIQUES DE LES MALALTIES 
SISTÈMIQUES. A PROPÒSIT DE 4 CASOS

 René Robles Cedeño, Lluís Ramió i Torrentà, María Jiménez Nieto, Joaquín 

Serena Leal.

22 CAMPTOCÒRMIA COM A FORMA DE PRESENTACIÓ D’UNA 
ESCLEROSI LATERAL AMIOTRÒFICA

 M. Salvadó Figueras, R. Ribosa Nogué, D. Salat Foix, O. Maisterra Santos, 

E. Quesada Masachs, E. Santamarina Pérez, J. Hernández Vara, J. Gámez 

Carbonell, N. Raguer Sanz, J. Álvarez Sabin.

23 ESTUDI COMPARATIU DE LA CLASSIFICACIÓ TOAST 
COMPARAT AMB LA CLASSIFICACIÓ SSS-TOAST EN 
L’AVALUACIÓ ETIOLÒGICA DELS PACIENTS AMB ICTUS 
ISQUÈMIC

 M.A. Santos, J. Perez, A. Fernandez, Sergi Martínez-Ramírez Raquel Delgado-

 Mederos, Luis Querol, Marc Suárez, Josep Lluis Martí-Vilalta, Joan Martí-

Fàbregas.
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ANTECEDENTS: Les llacunes o infarts lacunars (IL) són infarts ce-
rebrals petits (<20mm de diàmetre) en el territori de les arterioles 
perforants i suposen el 25% dels infarts isquèmics. Els IL s’associen 
freqüentment amb la hipertensió arterial (HTA) i amb la diabetis 
mellitus (DM). Diversos estudis suggereixen que la presència d’IL 
únic i d’IL múltiples constitueixen dues entitats diferenciades, ja que 
els pacients amb un primer IL s’associen a la presència de microa-
teromatosi, mentre que els IL múltiples es relacionen freqüentment 
amb la lipohialinosi. La presència de múltiples IL s’associa clàssica-
ment amb presència de deteriorament cognitiu. L’objectiu d’aquest 
estudi és comparar el perfil cognitiu dels pacients amb un únic IL 
amb els pacients amb un únic IL amb infarts associats silents clíni-
cament.
MÈTODE: 83 pacients han estat ingressats consecutivament al 
Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari del Sagrat Cor amb 
presència d’una clínica compatible amb un primer IL d’acord amb 
la classificació clàssica de Miller-Fisher (hemiparèsia motora pura, 
síndrome sensitiu pur, hemiparèsia-atàxia, disàrtria-mà feixuga, sín-
drome sensitivo-motora o síndrome lacunar atípica). Els pacients 
han estat classificats en dos grups com a únic o múltiples IL evi-
denciat posteriorment mitjançant ressonància magnètica cerebral. 
Tots els pacients van ser avaluats per una extensa bateria neurop-
sicològica.
RESULTATS: Els pacients amb un únic IL (37%) i múltiples IL 
(43,4%) presenten HTA en un 67,7% i 76% respectivament. La 
puntuació de l’MMSE va ser 27,90±2.27 per al grup d’un únic IL i 
de 27.92±2.06 per al grup de múltiples IL. No s’ha trobat diferèn-
cies significatives entre ambdós grups respecte al sexe, edat i esco-
larització. El grup amb múltiples IL mostra un rendiment significa-
tivament més baix en fluència semàntica (11,26± 4,66;p=0.002) i 
memòria verbal immediata (3,48± 1,88;p=0.012). 
DISCUSSIÓ: Els dos grups presenten característiques homogènies 
respecte al rendiment cognitiu general (MMSE) però el grup amb 
múltiples IL mostra un rendiment cognitiu més baix, especialment 
en funcions executives (fluències semàntiques) i memòria verbal 
immediata. Aquests resultats es justifiquen per la interrupció dels 
circuits fronto-subcorticals que presenten els pacients amb múlti-
ples IL. Els pronòstics d’aquest tipus de pacients a mig i llarg termini 
poden presentar un risc incrementat de demència vascular.
 
ACCÈSSIT
AMINOÀCIDS A LA MIOPATIA DE LA UCI

Coll i Cantí J(1), Perez Moltó H(2), Ojanguren I(3), Sobrino T(4), Alvarez Ramo R(1), 

Misis M(2), Vitoria S(2), Sarmiento X(2), Klamburg J(2), Martínez Piñeiro A(1), Serichol 

M(1). (1) Servei de Neurologia, (2) Medicina Intensiva, (3) Anatomia Patològica. Hospi-

tal Universitari Germans Trias i Pujol. Universitat Autònoma de Barcelona. (4) 

Hospital Clínico Universitario. Universidad de Santiago de Compostela. Laboratorio de 

Investigación Neurociencias Clínicas.

OBJECTIUS: Determinar si l’homeostasi d’aminoàcids s’altera en 
els pacients que desenvolupen una miopatia del malalt crític.
MÈTODES: S’ha estudiat de forma prospectiva 48 pacients in-
gressats a la Unitat de Cures Intensives amb un índex de fallida 
multiorgànica alt (SOFA >6). En aquests pacients es va realitzar un 
estudi EMG setmanal i biòpsia muscular en cas de detectar ano-
malies a l’EMG. Es va considerar que tenien miopatia si a la biòpsia 
s’observava una pèrdua de filament de miosina i/o a l’EMG apa-
reixia fibril·lació. La determinació d’Alanina, Glutamina, Arginina, 
Aspartat i Glicina s’ha realitzat per tècnica d’HPLC utilitzant el kit 
PICO-TAG Amino Acid Analysis System de Waters (MA, USA) i es va 
analitzar de manera simultània la seva concentració en sang arterial 
i venosa femoral de la mateixa extremitat durant la primera setma-
na d’ingrés a la UCI.
RESULTATS: Dels 48 pacients, el 62% (n=30) varen desenvolupar una 

12. COMUNICACIONS pREMIADES

XIV Reunió i XXVIII Trobada anual de la Societat Catalana de 
Neurologia. 18-19 de març de 2010.

Des de l’SCN volem felicitar tots els autors participants per 
les comunicacions presentades i molt especialment els autors 
de les comunicacions seleccionades (premiades i amb accès-
sit).
Rebeu des de l’SCN la nostra més cordial enhorabona!

PRIMER PREMI: 
ESTUDI COMPARATIU DE LA CLASSIFICACIÓ TOAST COMPARADA 
AMB LA CLASSIFICACIÓ SSS-TOAST EN L’AVALUACIÓ ETIOLÒGICA 
DELS PACIENTS AMB ICTUS ISQUÈMIC

M.A. Santos, J. Perez, A. Fernandez, Sergi Martínez-Ramírez Raquel Delgado-Mederos, 

Luis Querol, Marc Suárez, Josep Lluis Martí-Vilalta, Joan Martí-Fàbregas.

Servei de Neurologia

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)

INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS: Habitualment s’utilitza el sistema 
TOAST (Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment Subtypes) 
per la classificació etiològica dels pacients amb infart cerebral. Re-
centment s’ha proposat el sistema SSS-TOAST (Stop Stroke Study-
TOAST) com a sistema alternatiu sobre la base de l’actualització de 
les dades epidemiològiques i radiològiques.
Es disposen d’escasses dades comparatives entre els dos sistemes i 
per tant hem investigat la hipòtesi que el sistema SSS-TOAST millo-
ra la classificació etiològica dels pacients.
MÈTODES: Estudi retrospectiu d‘una base de dades prospectiva de 
pacients amb infart cerebral ingressats al Servei de Neurologia de 
l‘Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. La causa de l’infart es va clas-
sificar segons els criteris de l‘estudi TOAST i de l‘estudi SSS-TOAST 
en un dels set següents subgrups: aterosclerosis de gran vas, car-
dioembolisme, malaltia de petit vas, causes inusuals i indeterminat. 
Anàlisi estadística: El percentatge de casos classificats amb els dos 
sistemes (TOAST versus SSS-TOAST) es va comparar amb la prova 
de McNemar; la concordança entre els dos sistemes es va comparar 
amb la prova Kappa.
RESULTATS: Es van avaluar 117 pacients amb una edat mitjana de 
71,5 ± 12,5, dels quals el 63% eren homes. El sistema SSS-TOAST 
aconseguí classificar més pacients que el TOAST (75% versus 66%, 
p=0.013). Aquesta diferència del 9% procedia majoritàriament de 
la reclassificació dels pacients catalogats com a indeterminats amb 
el sistema TOAST. Amb l’anàlisi de la concordança entre els dos 
sistemes es va obtenir una k=0.65, concordança moderada).
CONCLUSIÓ: El sistema SSS-TOAST classifica un major nombre de 
pacients i, per tant, és el sistema d’elecció per l’avaluació etiològica 
dels pacients amb infart cerebral. La concordança entre els sistemes 
TOAST i SSS-TOAST és moderada.

SEGON PREMI:
ESTUDI COMPARATIU DEL PERFIL COGNITIU DELS PACIENTS AMB 
UN PRIMER INFART LACUNAR AMB I SENSE INFARTS SILENTS CLÍ-
NICAMENT 

Blanco-Rojas, L., Grau-Olivares, M., Arboix, A., Masons, J. Oliveres, M. 

Servei de Neurologia: Unitat de Malalties Vasculars Cerebrals

Hospital Universitari del Sagrat Cor de Barcelona.
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ACCÈSSIT
EFICACIA A LARGO PLAZO DE LACOSAMIDA PARA CRISIS DE INI-
CIO PARCIAL: EVALUACIÓN PROVISIONAL DE COHORTES EXPUES-
TAS A LACOSAMIDA DURANTE AL MENOS 36 MESES

A. Molins1, M. Martín2, A. Gil-Nagel3, J. Isojarvi4, D. Hebert4, P. Doty4, H. Marín5, 

J. Llorens5

1Servicio de Neurología, Hospital Josep Trueta, Girona, España; 2 Servicio de Neuro-

logía, Hospital Gregorio Marañón, Madrid, España; 3Unidad de Epilepsia Ruber Inter-

nacional, Madrid, España, 4SCHWARZ BIOSCIENCES (a member of the UCB Group), 

Raleigh, NC; 5 Departamento Médico UCB Pharma España.

INTRODUCCIÓN: La evaluación de la eficacia mantenida en las 
extensiones abiertas de los ensayos clínicos de los fármacos an-
tiepilépticos se confunde por los abandonos de los pacientes. Esto 
puede dar lugar a la apariencia de un aumento progresivo en el 
tiempo de abandonos de no respondedores en el ensayo. Para exa-
minar la eficacia de la lacosamida a largo plazo en los ensayos de 
extensión abiertos fase III, los datos se evaluaron en base a cohortes 
de sujetos expuestos a lacosamida durante al menos 6, 12, 18, 24, 
30 y 36 meses.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se utilizó el conjunto de datos de los 
pacientes tratados con lacosamida en los ensayos doble-ciego a 
término y de los ensayos abiertos en curso. Para los sujetos que re-
cibieron lacosamida en los ensayos doble-ciego, se incluyeron en el 
análisis datos tanto de los ensayos doble-ciego como de los abier-
tos, y para los que recibieron placebo en los ensayos doble-ciego, 
se utilizaron los datos del periodo de transición entre el final del 
ensayo doble-ciego al del ensayo abierto. Par cada cohorte (6, 12, 
18, 24, 30 y 36 meses) se incluyeron, para el análisis provisional, los 
datos del primer día de tratamiento con lacosamida hasta el día de 
corte (17 de abril de 2006). Los sujetos de las cohortes de tiempo 
más largo se incluyeron en las cohortes de tiempo más corto. Las 
variables de eficacia incluyeron el porcentaje en los cambios en la 
frecuencia de crisis y las tasas de retención (porcentaje de pacientes 
con una reducción ≥50% y ≥75% en la frecuencia de crisis parcia-
les) desde el periodo basal hasta el de mantenimiento.
RESULTADOS: En el momento del análisis provisional un total de 
1.327 sujetos habían estado expuestos a lacosamida tanto en los 
ensayos doble-ciego como en los abiertos. De estos, 978 habían 
sido tratados en los ensayos abiertos y 829 tenían datos disponibles 
de eficacia de al menos 6 meses y una n=607, 302, 235, 154 y 86 
pacientes con datos de eficacia de 12, 18, 24, 30 y 36 meses respec-
tivamente. La mediana del porcentaje de reducción de la frecuencia 
de crisis para los 3 primeros meses de tratamiento fue 40,85%, 
45,2%, 46,5%, 48,2%, 48,3% y 46,5% para 6, 12, 18, 24, 30 y 
36 meses respectivamente. En cada cohorte la mediana del porcen-
taje de reducción de la frecuencia de crisis parecía mantenida, ya 
que para los últimos 3 meses de tratamiento fue de 40,7%, 51,3%, 
58,3%, 65,9%, 69,8% y 59,7% para cada cohorte respectivamen-
te. De manera similar, la proporción de sujetos con una reducción 
≥50% en la frecuencia de crisis de inicio parcial (respondedores 
comparado con el periodo basal fue mantenida en cada periodo de 
tiempo para cada cohorte. La tasa de respondedores ≥50% estaba 
en el rango de entre el 41% y el 48% para los 3 primeros meses 
de tratamiento, comparado con el rango de entre el 42% y el 70% 
para los 3 últimos meses de tratamiento. Asimismo, la proporción 
de respondedores ≥75% estaba en un rango de entre el 17% y el 
24% para los 3 primeros meses de tratamiento comparado con el 
rango de entre el 22% y el 42% para los 3 últimos meses.
CONCLUSIONES: La lacosamida tiene eficacia mantenida a largo 
plazo en cohortes de pacientes con crisis de inicio parcial con 6 a 
36 meses de tratamiento.

miopatia. En els 29 en què es va poder fer biòpsia tots tenien pèr-
dua de cadenes de miosina. En dos pacients sense alteracions a 
l’EMG que es varen biopsiar, la biòpsia va ser normal. La concentra-
ció absoluta de glutamina venosa va ser, pel grup sense miopatia, 
de 210 nM (mediana 103) i l’arterial de 240 nM (mediana 111) i, 
pel grup amb miopatia, 157 nM (mediana 116) i 132 nM (mediana 
61).
La diferència entre la concentració de (AA arterial - AA venosa)/AA 
arterial per alanina, arginina, aspartat i glicina no va donar diferen-
cies entre el grup de pacients amb miopatia i els que no. En els 30 
pacients amb miopatia, aquesta diferencia per la glutamina va ser 
de -1,3 (+0,68 a -11), mentre que en els pacients sense miopatia 
era de +0,02 (+0,91 a -2,4). Aquesta diferència és estadísticament 
significativa p< 0,05 (Test U-Mann Witney).
CONCLUSIÓ: L’extracció de glutamina del múscul esquelètic està 
augmentada a la primera setmana d’ingrés a la UCI en pacients que 
desenvolupen la miopatia del pacient crític.
Segons el nostre coneixement, és la primera vegada que es descriu 
el paper de la glutamina en la miopatia de la UCI i que, apart de 
poder ser un marcador biològic indicador de la malaltia, podria po-
sar de manifest una deficiència de Gln sistèmica i obrir la possibilitat 
d’assajar l’administració de Gln per la prevenció de la miopatia.

PI-61510 Fundació-Marató TV3

ACCÈSSIT
INCIDÈNCIA DE LA NEUROPATIA FRÈNICA EN RELACIÓ A 
COL·LOCACIÓ D’ACCESSOS VASCULARS EN MALALTS INGRES-
SATS EN UNA UNITAT DE CURES INTENSIVES

Martínez Piñeiro, Alícia1; Mesalles Sanjuan, Eduard2; Arméstar Rodríguez, Fernando2, 

Klamburg, Jordi2, Pérez-Moltó, Hipòlit2; Álvarez Ramo, Ramiro1; Serichol, Montse-

rrat1; Coll i Cantí, Jaume1.

1Serv. Neurologia. 2Serv. Medicina Intensiva Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

OBJECTIUS: Determinar la incidència de neuropatia frènica en re-
lació a col·locació d’accessos vasculars subclavis i jugulars, sense 
suport ecogràfic, en malalts ingressats a una UCI, atès que no exis-
teix cap estudi previ que quantifiqui el risc d’aquests procediments. 
MATERIAL I MÈTODES: S’han estudiat de manera prospectiva 
malalts ingressats a la UCI amb edats compreses entre els 18 i els 
80 anys, amb una neurografia d’ambdós nervis frènics a l’ingrés 
normal. Posteriorment al primer estudi i setmanalment durant la 
seva estada a la UCI, es repetia l’estudi neurogràfic (mètode de 
Chen i Resman) i es registraven tots els procediments d’accés vas-
cular subclavi i/o jugular practicats durant l’interval i si aquests pro-
cediments havien estat dificultosos (més de dos intents abans de 
canalitzar la vena).
RESULTATS: S’han inclòs un total de 42 malalts als quals es prac-
ticaren 210 neurografies d’ambdós nervis frènics. En total, es 
col·locaren 50 accessos vasculars, 44 subclavis (88%) i 6 jugulars 
(12%). En quatre malalts es detectà una neuropatia frènica en re-
lació a un procediment vascular homolateral a la neuropatia, en 
tres casos subclavis i després de la col·locació de tres subclavis i un 
jugular del mateix cantó.
CONCLUSIONS: La incidència de la mononeuropatia del nervi frè-
nic relacionada amb procediments de cateterisme venós subclavi 
i/o jugular és del 8% durant el període de seguiment. Per tant, la 
paràlisi frènica és un factor que cal considerar a l’hora de valorar 
malalts ingressats a la UCI amb dificultats a l’hora de la descon-
nexió de la respiració assistida.
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13. RESIDENTS pREMIATS EN L’EXAMEN 
DEL I CURS DE FORMACIó EN 
NEUROLOGIA CLÍNICA DE L’SCN

En el sopar de cloenda de la darrera reunió de l’SCN a Montserrat 
es van premiar els dos residents que varen tenir una millor qualifi-
cació en l’examen del I Curs de Formació en Neurologia Clínica de 
l’SCN:

Dra. Roser Ribosa (resident de Neurologia de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron)

Dra. Berta Laguna

Des de l’SCN, rebeu la nostra més cordial felicitació i enhorabona!

ACCÈSSIT
REGISTRE D’ESCLEROSI MÚLTIPLE A CATALUNYA: PERTINENÇA, 
CARACTERÍSTIQUES I RESULTATS DESPRÈS D’UN ANY 

Otero S. en representació del Grup de treball del Registre d’EM a Catalunya*

INTRODUCCIÓ. La incidència de l’esclerosi múltiple (EM) està aug-
mentant durant els últims 20 anys a causa d’una millor determina-
ció de casos i possibles canvis en els factors causals, segons dades 
recents d’estudis prospectius realitzats a Europa, Amèrica i Àsia. A 
Catalunya hi ha una manca de dades epidemiològiques actualitza-
des. Per tant, un registre epidemiològic d’EM de base poblacional 
permetrà reunir informació dels nous diagnòstics per tal de deter-
minar la incidència anual i tendències.
OBJECTIUS: Descriure les característiques principals del Registre i la 
informació recollida durant el primer any (període de l’1 gener de 
2009 al 31 gener de 2010).
MÈTODES: El gener de 2009 es va crear un registre d’EM prospec-
tiu multicèntric, amb una població de referència constituïda per 
tots els residents a la regió de Catalunya. Per determinar la inci-
dència a l’inici, el Registre inclou els pacients que han patit una 
síndrome clínica aïllada i es segueixen fins a la seva possible conver-
sió a EM, basada en els criteris diagnòstics de McDonald. La seva 
font d’informació és una àmplia xarxa d’unitats d’EM i els casos es 
declaren on-line amb un aplicatiu informàtic específic. El Registre 
compleix amb els requisits actuals de seguretat de protecció de da-
des personals relacionades amb salut.
RESULTATS: En el període reportat, un total de 156 pacients de 
23 hospitals van ser notificats en el Registre. L’edat mitjana va ser 
33,5 (SD 9) i el 58% eren dones. D’aquests 156 casos, 23 eren EM 
segons criteris de McDonald i 65 pacients van complir criteris de 
disseminació en l’espai (DIS) o en el temps (DIT). La majoria dels 
pacients havien nascut a Espanya i tenen un origen ètnic caucàsic 
(86%). Les presentacions clíniques més freqüents d’aparició van 
ser: síndromes de tronc cerebral, cerebel (28%), mielitis (27%) i 
neuritis òptica (22%). D’acord amb la distribució demogràfica a 
l’inici, el 60% dels pacients es situen a la província de Barcelona, el 
23% a Girona, el 6% a Tarragona i el 5% a Lleida (6% sense infor-
mació), amb unes estimacions preliminars de la incidència de 2.2, 
4.8, 1.6 i 1.8 casos per cada 100.000 habitants, respectivament.
CONCLUSIÓ: El Registre és un instrument útil per a la recopilació 
de dades sobre nous diagnòstics i permetrà obtenir dades sobre la 
incidència d’EM a Catalunya, una vegada s’aconsegueixi la cober-
tura geogràfica completa.

*Grup d’estudi del Registre d’EM a Catalunya: F. Pérez-Miralles, J. Sastre-Garriga, X. 

Montalbán (Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona), Ll. Ramió-Torrentà (Hos-

pital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta), C. Ramo-Tello (Hospital Universitari 

Germans Trias i Pujol, Badalona), Ll. Brieva (Hospital Arnau de Vilanova, Lleida), M. 

Marco (Hospital Parc Taulí, Sabadell), J. Batlle (Hospital Santa Tecla i Sant Pau, Tarrago-

na), A. Saiz, Y. Blanco, S. Llufriu (Hospital Clínic i Provincial, Barcelona), I. Bonaventura 

(Hospital Mútua de Terrassa), I. Pericot (Hospital Santa Caterina, Girona), E. Munteis 

(Hospital del Mar, Barcelona), A. Cano (Hospital de Mataró), E. Bufill (Hospital General 

de Vic), O. Carmona (Hospital de Figueres), V. González (Hospital Sant Joan de Deu), E. 

Moral (Hospital Moises Broggi, Barcelona), J. Bello (Hospital General de l’Hospitalet de 

Llobregat), B. Berlanga (Hospital Comarcal de Martorell), H. Perkal (Hospital Comarcal 

de Blanes), N. Boltes (Hospital Comarcal de Granollers), G. Martín (Hospital Verge de 

la Cinta, Tortosa), A. Escartín (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau), L. Soler (Hospital 

General de Catalunya, Barcelona ).
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el territori de l’artèria cerebral mitja. La seva mitjana d’edat era de 
82 ± 5 anys; 4 eren homes i van morir una mitjana de 10 ± 5 dies 
després de l’ictus i les mostres cerebrals es van obtenir a les 4 ± 2 
hores de la mort.
A la ZSV ipsilateral vam observar un augment en l’amplada de les 
bandes gap i ribbon, un augment en la densitat cel·lular de la capa 
ribbon, un augment en el volum citoplasmàtic dels astròcits i un 
increment en el número de cèl·lules Ki-67+. També a la ZSV vàrem 
detectar augment de mitosis, cèl·lules Tuj-1+ i/o PSA-NCAM+.
Per tant, en conclusió, vàrem detectar canvis de proliferació cel·lular 
a la ZSV ipsilateral a l’infart cerebral, que atribuïm a un intent del 
cervell de reparar la lesió estructural. Tot i que les nostres troballes 
no són suficients per considerar aquest fenomen com neurogènesi, 
creiem oportú el disseny d’estudis destinats a promoure la neuro-
gènesi endògena després d’un ictus isquèmic.

ANTIBODIES TO THE GABAB RECEPTOR IN LIMBIC ENCEPHALI-
TIS WITH SEIZURES: A CASE SERIES AND CHARACTERIZATION 
OF THE ANTIGEN
Lancet Neurol 2010; 9:67-76. 

Lancaster E, Lai M, Peng X, Hughes E, Constantinescu R, Raizer J, Friedman D, Skeen 

MK, Grisold W, Kimura A, Ohta K, Iizuka T, Guzman M, Graus F, Moss SJ, Balice-

Gordon R, Dalmau J.

El descobriment que hi ha encefalitis o processos epilèptics que 
s’associen a anticossos contra antígens de localització sinàptica ha 
donat lloc a una sèrie d’estudis amb impacte clínic. Aquest impacte 
també s’estén a aspectes més bàsics, immunologies o de neurocièn-
cies, que revelen models de malalties humanes en què els anticossos 
alteren els processos de memòria, aprenentatge, conducta, i poden 
causar psicosi. Les dues primeres encefalitis que vàrem descriure 
en què els anticossos directament alteren la funció dels antígens 
afectaven els receptors de glutamat (NMDAR i AMPAR). Més recen-
tment vàrem identificar un grup de 15 malalts amb encefalitis lím-
bica que tenien anticossos contra un antigen desconegut expressat 
en la superfície de la neurona. Estudis amb microscòpia confocal 
van mostrar que l’antigen es localitzava en les sinapsis. Tot seguit 
vàrem inmunoprecipitar i caracteritzar l’antigen per espectrometria 
de massa que va mostrar que es tractava del receptor GABA(B). 
Aquest receptor no és un canal iònic com són els receptors NMDAR 
o AMPAR, sinó un receptor metabotròpic tipus proteïna-G acobla-
da. Els malalts (8 homes i 7 dones) amb aquests anticossos van des-
envolupar un quadre clínic semblant a una encefalitis límbica però 
amb crisis epilèptiques de manifestació precoç i severes. El 47% de 
malalts tenien un càncer de pulmó de cèl·lules petites, i la resta no 
tenien tumor. Encara que l’edat mitjana era de 62 anys (24-75), hi 
havia malalts molt joves o que no tenien factors de risc de càncer, 
cosa que suggereix que la síndrome també es manifesta com a 
procés autoimmune. El 47% de malalts també tenien anticossos 
contra antígens no neuronals o de localització intracel·lular, com 
el GAD. Aquesta data qüestiona el valor dels anticossos anti-GAD 
en alguns malalts descrits amb encefalitis límbica. Nou de cada deu 
malalts que van rebre immunoteràpia i tractament del càncer (quan 
aquest càncer es va identificar) van mostrar una important millora 
neurològica, mentre que cap dels 4 malalts que no es van tractar 
va millorar (p= 0.005). Aquest estudi, recentment publicat a Lancet 
Neurology,1 indica que l’encefalitis associada a anticossos contra el 
receptor GABA(B) és potencialment tractable i es caracteritza per 
crisis convulsives, dèficits de memòria i, en alguns malalts, per la 
presència d’un càncer de pulmó o altres anticossos que suggereixen 
una tendència a autoimmunitat.

14. NEUROLOGIA CATALANA AL MóN

ANTIBODIES AND NEURONAL AUTOIMMUNE 
DISORDERS OF THE CNS

J Neurol 2009 Dec 25. [Epub ahead of print]

Francesc Graus, Albert Saiz, Josep Dalmau.

L’augment d’anticossos antineuronals descrits en els últims anys en 
síndromes neurològiques per disfunció neuronal ha fet difícil per 
al neuròleg decidir, davant d’un quadre clínic concret, quins anti-
cossos ha de demanar per confirmar el diagnòstic i si tots tenen la 
mateixa especificitat i sensibilitat per fer el diagnòstic de síndrome 
neurològica paraneoplàsica (SNP). En aquest treball es proposa una 
classificació pràctica dels anticossos antineuronals. El Grup I inclo-
uria anticossos contra antígens intracel·lulars que són agrupats de 
la següent forma: Grup Ia: anticossos onconeurals (Hu (ANNA1), 
Yo (PCA1), Ri (ANNA2), CV2 (CRMP5), amfifisina, Ma2) marcadors 
de SNP. Grup Ib: anticossos (SOX and ZIC) càncer - específics sense 
evidència que siguin indicadors d’una resposta immune responsa-
ble de la SNP. Grup Ic: anticossos no relacionats amb SNP com els 
anticossos contra GAD (glutamic acid decarboxylase) associats a la 
síndrome de persona rígida o atàxies no paraneoplàsiques, i els an-
ticossos contra Homer 3 o adenilat kinasa 5 associats a encefalitis 
límbiques (EL) no paraneoplàsiques.
Els anticossos del Grup II reconeixen antígens de membrana neu-
ronal i probablement són patogènics. La seva detecció no implica 
que la síndrome neurològica sigui paraneoplàsica. El grup IIa inclou 
els anticossos contra canals de potassi i receptors d’AMPA o GABA 
que s’associen a EL i els anticossos contra receptors de NMDA que 
identifiquen una encefalitis present en nenes i dones joves carac-
teritzada per psicosi, convulsions, catatonia i discinèsies. El grup IIb 
inclou anticossos presents en atàxies paraneoplàsiques associades 
a càncer de pulmó (anti-canals de calç) o malaltia de Hodgkin (anti-
subunitat R1 del receptor metabotropic de glutamat, m-GluR1).

PROLIFERATION IN THE HUMAN IPSILATERAL SUBVENTRICU-
LAR ZONE AFTER ISCHEMIC STROKE

Neurology 2010; 74:357-365. 

Martí-Fàbregas J, Romaguera-Ros M, Gómez-Pinedo U, Martínez-Ramírez S, Jiménez-

Xarrié E, Marín R, Martí-Vilalta JL, García-Verdugo JM.

 

Segons els coneixements tradicionals, el cervell humà és incapaç 
de regenerar-se i, per tant, es considera que una lesió estructural 
és irreparable. Tanmateix, actualment s’accepta que en el cervell de 
l’humà existeixen cèl·lules progenitores neurals (CPN) que poden 
generar noves neurones i glia durant l’edat adulta. Podem trobar 
aquestes CPN a la zona subventricular (ZSV) que rodeja els ventri-
cles laterals i a la circumvolució dentada de l’hipocamp. Diversos es-
tudis sobre els efectes de la isquèmia en animals d’experimentació 
demostraren que l’infart cerebral indueix proliferació cel·lular a la 
ZSV, i que els neuroblasts poden migrar, diferenciar-se i convertir-
se en neurones madures i funcionants. Tanmateix, a causa que en 
els humans aquesta activació de la ZSV no està demostrada, vam 
estudiar aquest fenomen en mostres de cervell humà obtingudes a 
les poques hores de l’exitus per un ictus isquèmic.
S’analitzaren els canvis morfològics a la ZSV ipsilateral i contralate-
ral amb microscòpia òptica i electrònica (capes ependimària, gap 
i ribbon). Amb tècniques d’immunohistoquímica es van utilitzar 
els marcadors de proliferació cel·lular Ki-67 i PCNA, marcadors de 
neurona immadura (Tuj-1) i marcadors de cèl·lula en migració (PSA-
NCAM).
Vam avaluar talls coronals de cervell de 7 pacients amb infart en 
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CONCLUSIÓ: la malaltia que orientem com més probable és 
l’hemoglobinopatia S homozigota, coneguda com a deprano-
citosi. Altres opcions diagnòstiques raonables podrien ser: la talas-
sèmia, la púrpura trombòtica trombocitopènica i la síndrome anti-
fosfolipídica.

Solució al Cas Clínic
L’alteració del nivell de consciència que presenta la pacient pot ser 
deguda bé a una alteració cortical difusa o a una afectació del siste-
ma activador reticular ascendent. 
Les proves realitzades fins ara han descartat les diferents possibilitats 
etiològiques: una analítica complerta descartà la presència de tòxics, 
en mostrar tan sols positivitat per les benzodiacepines, però no es 
va obtenir resposta en administrar anexate. La presència de febrí-
cula obliga a descartar un procés infecciós, però tant els cultius de 
sang perifèrica com del líquid cèfalo-raquidi van resultar negatius. 
Així mateix, una ecocardiografia practicada per descartar embòlies 
sèptiques descartà vegetacions cardíaques.
L’inici subagut del quadre clínic no recolza la possibilitat d’un esde-
veniment vascular, que en qualsevol cas va quedar descartat amb la 
RM cerebral. Malgrat objectivar-se alteracions a la substància blanca 
cerebral, aquestes alteracions no són característiques de les malal-
ties inflamatòries-desmielinitzants i a més destacava l’asimetria entre 
ambdós hipocamps. Prèviament a la realització de la RM cerebral, 
s’havia practicat un electroencefalograma que mostrà descàrregues 
epileptiformes contínues, a una freqüència de 2-3 Hzm, frontals bila-
terals que cedeixen parcialment amb l’administració de rivotril. Amb 
el diagnòstic d’estatus no convulsiu es va iniciar tractament amb àcid 
valproic i fenitoina endovenosa. A causa de la persistència d’activitat 
electroencefalogràfica es va afegir levetiracetam endovenós al trac-
tament i va procedir a induir un coma farmacològic amb midazolam, 
amb el qual s’aconsegueix control de l’activitat elèctrica, essent pos-
sible retirar progressivament la sedació.
Les alteracions hematològiques, consistents en anèmia microcíti-
ca i plaquetopènia, podrien fer pensar en una púrpura trombòti-
ca trombocitopènica, però tant l’absència d’esquistocits en l’estudi 
d’extensió com el test de Coombs i d’Adamts-13 negatius descarten 
la malaltia. Es va procedir a la realització d’un estudi de l’hemoglobina 
mitjançant electroforesi amb resultats compatibles amb el diagnòs-
tic de drepanocitosi. Així mateix, la pacient presentava un dèficit de 
vitamina B12 i beta talasemia minor. Davant del diagnòstic hemato-
lògic es va iniciar tractament amb hidroxiurea, àcid fòlic i suplements 
vitamínics (B12).
La drepanocitosi, hemoglobinopatia S o anèmia de cèl·lules falcifor-
mes és una malaltia hereditària autosòmica recessiva. La malaltia es 
produeix per una alteració de l’hemoglobina en què es produeix una 
substitució de l’àcid glutàmic per valina en la posició 6 de la cade-
na beta globina. El resultat és una hemoglobina que es precipita a 
l’interior de l’hematia quan aquesta perd l’oxigen o bé l’hematia es 
desseca. La precipitació de l’hemoglobina comporta un canvi en la 
morfologia de l’hematia, que adopta una forma de falç. Aquestes 
hematies falciformes col·lapsen la microcirculació sanguínia, cosa 
que produeix les denominades crisis vaso-oclusives, responsables de 
l’isquèmia en els diferents òrgans. A més, l’alteració de la defor-
mabilitat de l’hematia produeix la seva destrucció i per tant la seva 
hemòlisi intravascular.
Tots el símptomes de la pacient, per tant, es poden justificar per la 
crisi vaso-oclusiva, on es produeixen infarts ossis (i per tant dolor a 
les cames), infarts esplènics (amb risc de disfunció de la melsa i de 
patir infeccions greus) així com infarts cerebrals. Actualment la pa-
cient es troba en tractament d’hidroxiurea, en espera d’un possible 
trasplantament del moll de l’os, així com en tractament amb un únic 
fàrmac anticomicial.

CONCLUSIÓ: drepanocitosis, hemoglobinopatia S o anèmia de 
cèl·lules falciformes.

15. EL RACó DELS RESIDENTS

Resposta al cas clínic (número 6)

DISMINUCIÓ DEL NIVELL DE CONSCIÈNCIA i ANÈMIA
Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona

Autors: Maria Jiménez-Nieto, Cecile Van Eendenburg, René Robles Cedeño, Mikel Ter-

ceño, Lluis Ramió-Torrentà, Yolanda Silva Blas, Albert Molins Albanell, David Genís 

Batlle, Mª del Mar Castellanos Rodríguez, Joaquín Serena Leal.

Ens trobem davant del cas d’una pacient jove amb una malaltia 
hematològica familiar que causa anèmia, crisis de dolor i fenòmens 
isquèmics cerebrals i esplènics.
En el diagnòstic diferencial del cas ens hem plantejat dife-
rents entitats; la malaltia que orientem com més probable és 
l’hemoglobinopatia S homozigota, coneguda com depranocito-
sis. Es tracta d’una hemoglobinopatia estructural secundària a una 
mutació del DNA. El quadre clínic típic consisteix en una anèmia 
crònica amb episodis de crisis hemolítiques. En el cas clínic el viatge 
en avió podria haver actuat com a desencadenant d’una crisi, el 
dolor lumbar intens correspondria a una manifestació típica de la 
malaltia (dolor ossi). La plaquetopenia no és típica de la malaltia 
però sí que pot aparèixer en les crisis. La no presència de cèl·lules 
falciformes no descarta la malaltia. Per al diagnòstic definitiu de 
la malaltia ens caldria sol·licitar l’electroforesi de l’hemoglobina i 
l’estudi doppler transcranial que constitueix una eina molt útil en el 
seguiment dels pacients afectats per aquesta malaltia, on trobarem 
fluxos elevats amb velocitats > 200 m/s.
Com a segona opció diagnòstica ens plantegem la talassèmia, una 
alteració de la molècula d’hemoglobina deguda a la falta de síntesi, 
total o parcial, de les cadenes de globina. Cada tipus de talassèmia 
rep el nom de la cadena que deixa de sintetitzar-se. En el context del 
cas clínic, a favor d’una talassèmia tenim l’anèmia hemolítica amb 
important microcitosi, el tret hereditari, l’estat d’hipercoagulabilitat 
amb lesions isquèmiques cerebrals i esplèniques; mentre que en 
contra tenim la procedència de la pacient (Cuba), la plaquetopènia 
(que podria explicar-se per la isquèmia esplènica) i els episodis de 
dolor lumbar (típics de la drepanocitosi). Les dues proves que cal-
dria realitzar davant la sospita d’una talassèmia serien l’electroforesi 
d’hemoglobina i l’estudi genètic.
També ens hem plantejat en el diagnòstic diferencial la púrpura 
trombòtica trombocitopènica, ja que es tracta d’una síndrome 
aguda que cursa amb anèmia hemolítica microangiopàtica i trom-
bocitopènia i pot afectar múltiples òrgans. És habitual trobar una 
anèmia hemolítica microangiopàtica (no immune), amb presència 
d’esquistòcits a la sang perifèrica i trombocitopènia. En el cas pre-
sentat, la pacient no presentava esquistòcits durant la clínica aguda 
i l’ADAMTS 13 era negatiu; tot i que la PTT pot afectar múltiples 
òrgans, l’afectació esplènica no és tan típica com les abans esmen-
tades.
Com a quarta opció diagnòstica hem discutit la síndrome anti-
fosfolipídica per tractar-se d’un estat d’hipercoagulabilitat amb 
presència d’anticossos antifosfolípids (anticardiolipina, anticoagu-
lant lúpic o ambdós). S’associa a trombosis venoses, arterials i avor-
taments repetits. Es tracta de la trombofilia adquirida més freqüent 
i s’associa a altres malalties. Per al diagnòstic definitiu necessitaríem 
coagulometries per detectar l’anticoagulant lúpic, tècniques immu-
nològiques com l’enzimoimmunoanàlisi per detectar els anticossos 
anticardiolipina i proves reagíniques, ja que és típic de la malaltia 
una serologia luètica falsament positiva. Seguint els criteris diag-
nòstics acceptats en el “Consenso del 8º Simposio Internacional so-
bre Anticuerpos Antifosfolípidicos. Saporo, 1998. Arthritis Rheum 
1999;42:1309-1311”, amb la informació actual de què disposem, 
la pacient no compleix criteris per diagnòstic de la síndrome anti-
fosfolípid.
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va estudiar una carrera universitària; de fet, no hi havia tradició 
d’estudiar Medicina; és més, al meu pare, que va veure morir dos 
dels seus germans per manca d’atenció mèdica, realment mai li va 
agradar que jo fos metge, ni li agradaven els metges en absolut. 
Suposo que em va sortir de dins.

2. Quins han estat els seus mestres?
Vaig estudiar a l’Autònoma i vaig estar a l’Hospital de Sant Pau. 
Ja amb el meu interès d’estudiar el sistema nerviós, vaig entrar en 
contacte amb el Servei de Neurologia i em van refermar que allò 
era el que m’agradava, tant el Dr. Grau com el Dr. Martí-Vilalta. Re-
cordo que vam fer un estudi sobre el reflejo palmomentoniano que 
va ser el primer estudi en què jo vaig participar. I posteriorment, de 
resident, el Dr. Peres també em va marcar una manera de fer. Però 
probablement, la persona que em va marcar més va ser el Dr. Pos-
ner quan vaig anar a Nova York a fer neurooncologia. Una persona 
que ha escrit llibres com Estupor y coma, poder veure’l explorar 
un coma, realment hauries de pagar. Ell també em va ensenyar les 
coses ocultes. Ara les coses han canviat a Espanya, però als anys 
80 a la gent no se li deia “Senyor Pepet”, se li deia “avi”, i a Nova 
York em van ensenyar com tractar el malalt, que la informació és 
important, la rigidesa en fer les coses, si ens havíem de trobar a les 
9 ens trobàvem a les 9. No és només neurologia el que em vam en-
senyar, sinó una forma de treballar. Ara potser les coses han canviat 
i no hi ha tantes diferències entre aquí i allà, però jo crec que va ser 
una gran diferència quan vaig anar als Estats Units, no perquè els 
malalts visquessin més temps o millor –els diagnòstics i tractaments 
eren més o menys iguals–, sinó perquè la manera de tractar els 
pacients i de treballar era molt diferent i això em va ajudar molt.

3. Podríem afirmar que la neurooncologia és una branca jove 
dins la neurologia i en el desenvolupament de la qual vostè 
ha tingut un paper fonamental. Ens podria explicar com va 
ser el seu camí cap a aquesta “subespecialitat”?
És una branca jove i encara no ben acceptada a molts llocs. Durant 
la carrera i la residència vaig prendre tres decisions. Una, intentaria 
que ningú em mediatitzés gaire el que volia fer. Això és impossible, 
òbviament; tots ens movem per interessos o per assegurar algunes 
coses en el futur, però jo vaig intentar dir: “faré el que cregui que 
m’agradi i el que cregui que estic preparat per fer encara que sigui 
rar”. La segona cosa és que me’n volia anar als Estats Units, no 
només per estudiar o fer Medicina, sinó per sortir d’un ambient que 
per mi era bastant opressiu; jo no tenia cap activitat política però 
l’ambient aquí era gris, com una pel·lícula en blanc i negre i vaig 
decidir anar-me’n. Després em vaig enamorar i quan ja tenia tots 
els papers fets per anar a fer la residència als Estats Units, en comp-
tes d’anar-me’n em vaig quedar aquí, i després vàrem marxar els 
dos. I la tercera decisió va ser fer neurooncologia. La vaig prendre 
durant la residència llegint precisament un article del Dr. Posner en 
què explicava què és el que fa un neurooncòleg, i em va interessar. 
Tothom em deia: “si a aquests malalts no els veuen, els neuròlegs!” 
Però jo vaig dir: “vull fer neurooncologia”, i me’n vaig anar.

4. La seva línia d’investigació ha permès confirmar la hipòte-
si immune de les síndromes paraneoplàsiques i caracteritzar 
diversos anticossos neuronals que s’utilitzen avui en dia per 
al diagnòstic d’aquestes síndromes. Digui’m, però: de la seva 
extensa publicació, quins diria que han estat els treballs més 
significatius?
Jo crec que els treballs que he fet, sempre en col·laboració amb 
altra gent, òbviament, han permès, com has comentat, cimentar la 
idea que el càncer pot provocar una resposta immunològica contra 
el cervell. Aquest seria el primer punt. El segon és que estudiant 
aquesta resposta i bàsicament estudiant els anticossos, s’han pogut 
identificar síndromes neurològiques que no estaven ben conegudes 
en el dia a dia de la neurologia i que podien ser paraneoplàsiques. 

16. L’ENTREvISTA - DR. FRANCESC GRAUS

 

El Dr. Graus es va llicenciar en Medicina l’any 1976 a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i va obtenir el títol de Doctor 
en Medicina l’any 1982. Va realitzar la seva especialització en 
Neurologia a l’Hospital Universitari de Bellvitge i en acabar 
va completar la seva formació en Neurooncologia al Memo-
rial Sloan-Kettering Cancer Center de Nova York. Va tornar al 
cap de tres anys com a metge adjunt de l’Hospital Clínic de 
Barcelona, del qual n’és el Cap de Servei a l’actualitat. També 
és professor interí de Medicina de la Universitat de Barcelona 
i coordina el grup d’investigació de malalties neurològiques 
degeneratives i autoimmunes de l’Institut d’Investigació 
Biomèdica August Pi i Sunyer.
Li agraïm molt que hagi estat el ponent de la Conferència de 
l’SCN en l’última reunió, i que ens hagi fet partícips de la seva 
tasca. Ell ha desenvolupat, si no creat, la subespecialitat de 
neurooncologia al nostre país. Tot i la seva dilatada i brillant 
trajectòria professional, conjuga amb seriositat i humilitat 
assistència, docència, investigació clínica i bàsica i gestió.
Per tot plegat, i tenint en compte la seva complicada agenda, 
és un privilegi comptar amb la seva col·laboració en el nostre 
Butlletí.

1. Una pregunta habitual per començar. Què el va motivar a 
estudiar Medicina i posteriorment decidir-se per la neurolo-
gia?

Jo crec que en això sóc bastant atípic en el sentit que va ser la 
neurologia la que em va motivar a fer Medicina. Jo tenia interès en 
saber com funcionava el cervell; pots imaginar-te en aquella edat 
dels 15 o 16 anys i en la situació del país en aquell moment, real-
ment hi havia poques carreres en les quals podies formar-te si volies 
conèixer millor el cervell i vaig decidir fer Medicina. Retrospectiva-
ment, podria haver estat un error perquè la medicina no és ben bé 
recerca, però jo sempre ho he entès com coses paral·leles. Per tant, 
va ser la neurologia la que em va portar a fer Medicina i no al revés.
Jo provinc d’una família relativament humil. El meu pare va viure 
la seva infantesa al Raval, jo vaig ser el primer de la família que 
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que tradicionalment el neuròleg no ha estat interessat o integrat en 
el maneig dels tumors cerebrals; ha estat entre cometes una feina 
del neurocirurgià, que aborda un aspecte molt important, però un 
aspecte, del problema.

7. Quin creu que és el paper de la Societat Catalana de Neu-
rologia?
Si t’he de ser sincer no ho tinc clar. En el segle XXI, amb tanta 
globalització, amb internet, amb l’accés a la informació des de 
qualsevol racó de Catalunya, m’és difícil saber-ho. La meva manera 
de veure-ho, i és molt general, és que tota la tecnologia –teòrica-
ment– mai hauria de privar el contacte humà, i si és així, tindrem 
un problema. L’SCN hauria de servir per aglutinar i aportar aquell 
plus de contacte humà que no aporta la tecnologia. Probablement 
hauria de ser un fòrum on es poguessin coure coses que d’alguna 
manera tinguessin una transcendència per a tot el país. Això els 
holandesos ho fan molt bé, ells no necessiten directrius. Posaré un 
exemple: quan una persona demostra que és bona i té interès en 
una malaltia, la gent li ho reconeix. Encara que aquella malaltia 
no es curi o la pugui tractar qualsevol, la informació li passen a 
aquesta persona. Un exemple molt clar són els estudis que s’han 
generat amb la malaltia d’Eaton-Lambert. El fet que estigui en un 
hospital comarcal o en un hospital acadèmic no ha de ser motiu per 
referir una persona a aquell company que li interessa; el motiu és 
que si aquell company en veu 60, d’això se’n beneficiarà la Societat 
Catalana de Neurologia i la societat catalana en general. A més, 
segurament aprendrem coses que tu o jo, que només n’hem vist 
un o dos en la vida, no en gaudiríem. El fòrum hauria de ser una 
mica això. Després, m’imagino que l’SCN hauria d’existir per fer-se 
valer com a interlocutora del govern o de les institucions. Ara no 
sé si passa, però quan jo formava part de la Junta de l’SCN –com a 
mínim vaig estar-hi vuit anys, dues juntes– et sabia greu que de ve-
gades la Generalitat no et consultava res o ho feia a altres fòrums. 
El que no podem fer és reproduir esquemes que altres fòrums fan 
millor. La qualitat científica de la European Neurology Society sem-
pre serà millor que la catalana perquè hi ha 2.000 persones que 
van a aquella reunió. Però aquest plus de contacte humà, de veure 
quina cara tens tu, quina cara tinc jo, què podem fer junts, sí que 
ho pot aportar l’SCN. I això com ho faria? No ho sé, però penso que 
ha d’anar per aquí. Els caps de servei haurien de veure la cara dels 
neuròlegs joves i veure si podrien ser vàlids pel seu servei. Els neu-
ròlegs haurien de poder parlar amb els seus caps de servei d’una 
manera informal i demanar si alguns residents podrien anar a fer 
un fellowship a un altre hospital. Això per correu electrònic i per 
internet jo no ho capto, potser la gent jove sí.

8. Als joves neuròlegs, residents i també als estudiants de 
Medicina que el veuen com un referent de la medicina i la 
neurologia, quins consells els donaria?
Potser els donaria els consells que em vaig aplicar a mi. Crec que és 
important tenir una idea, perquè hi ha gent que no té mai idees. 
Però si tens una idea i ets jove, tira-la endavant. Encara que sigui 
en un camp minoritari o en un aspecte que socialment no tingui 
impacte, encara que els vents no vagin a favor, tira-la endavant 
perquè després, si tu abandones una idea per interessos mercantils 
o d’un altre tipus, et pot anar molt bé, però en el fons sempre et 
preguntaràs per què no vas fer allò i què hauria passat si ho ha-
guessis fet. Aquest és un punt important. A més, la neurologia és 
molt àmplia. Si tots ens dediquem al mateix o al que socialment 
està més ben vist, hi haurà camps que quedaran buits. Tens por, és 
un país petit, però jo crec que si s’és bo, si tens una idea, intenta-la 
desenvolupar i ja te’n sortiràs i si has d’anar a fora te’n vas. I si lla-
vors veus que la teva idea no va enlloc, no és un temps perdut. Aquí 
sembla que si acabes la residència i dius “ara vaig a fer això”, vol dir 
que als 60 anys estaràs fent això. Als Estats Units un neuròleg acaba 
la residència i se’n va tres anys a un laboratori a fer bàsica i després 

Ara aquestes síndromes s’identifiquen una mica millor gràcies pre-
cisament a trobar aquests anticossos. I tercera, un avantatge que 
he pogut aportar jo concretament, és no allunyar-me de la clíni-
ca neurològica i intentar fer correlacions entre el que trobem en 
el sèrum o líquid cefaloraquidi del malalt, en forma d’anticòs, per 
exemple, i el patró clínic. Això ha servit per classificar i ordenar un 
camp que és una mica dispers. Moltes vegades, quan un malalt té 
uns símptomes que no se sap ben bé a quina malaltia es corres-
ponen diuen: “serà paraneoplàsic”, però en general, no qualsevol 
cosa és paraneoplàsica; en alguns símptomes i signes concrets el 
teu nivell d’alerta ha de ser molt més alt. Jo crec que fer aquestes 
correlacions clíniques i immunològiques han permès generar un 
cos de doctrina i de costum, com que aquestes malalties s’han de 
diagnosticar i classificar, i en d’altres grups això no s’ha fet tant. Fi-
nalment, la culminació va ser quan, amb un grup d’experts que vaig 
liderar, vàrem llançar els primers criteris diagnòstics de les malalties 
paraneoplàsiques. Han permès establir quan un neuròleg pot dir 
amb certesa que allò és probablement un quadre paraneoplàsic. 
Aquesta línia de la correlació clínico-immunològica és del que estic 
més content.

5. Actualment, en quins altres treballs o organitzacions està 
desenvolupant la seva activitat?
La part de recerca que fem amb el grup és bàsicament sobre malal-
ties paraneoplàsiques i actualment arran dels treballs excel·lents 
del Dr. Josep Dalmau intentem aprofundir en els anticossos que 
actuen contra receptors de neurones. Probablement aquesta re-
cerca ja surt una mica del camp de les paraneoplàsiques perquè 
aquests anticossos es veuen en malalties que no són pròpiament 
paraneoplàsiques, i que penso que són molt interessants perquè el 
seu diagnòstic correcte comporta un tractament que pot ajudar al 
malalt. Desgraciadament –penso que tothom té derrotes o espines 
clavades– no he pogut desenvolupar tota la recerca que voldria en 
tumors cerebrals. Potser, entre altres coses, pel fet que a l’Hospital 
Clínic no tenim una massa crítica de tumors com per poder fer 
una recerca de millor qualitat. Tot i això hem fet estudis, i encara 
n’estem fent, ara, sobre limfomes cerebrals, i en col·laboració amb 
els hematòlegs estem liderant un projecte de nivell nacional per 
veure si els malalts amb limfomes cerebrals es poden beneficiar 
d’un autotrasplantament i substituir el tractament de la radioterà-
pia holocranial per l’autotrasplantament, ja que la radioteràpia en 
aquests malalts és molt tòxica, no tant per la radioteràpia en si, sinó 
per l’associació de quimio i radioteràpia. Aquest és un dels projec-
tes que tenim entre mans.

6. Ha estat membre fundador i president del Grupo Español 
de Neurooncología (GENO) i de la European Association of 
Neurooncology (EANO). Quin paper creu que tenen i de qui-
na manera ens poden ajudar les societats en el món de la 
medicina?
De fet la GENO és una copia a nivell local de l’EANO. L’EANO té un 
missatge molt clar. Primer, que el tractament dels tumors cerebrals 
necessita d’un abordatge multidisciplinari i diverses especialitats te-
nen un rol en el maneig, diagnòstic i tractament dels tumors cere-
brals. L’abordatge no pot recaure en una sola especialitat i per tant 
hi ha d’haver una societat que aculli tots els especialistes interessats 
en tumors cerebrals. I l’altra raó que té, és la de fomentar l’interès 
per la neurooncologia entre els propis neuròlegs. De fet, l’EANO és 
fundada bàsicament per neuròlegs que han estat als Estats Units 
formant-se com a neurooncòlegs. Probablement, un repte de la 
societat en el futur és que la societat pugui uniformar, cimentar 
o definir els requisits mínims que ha de tenir un metge per poder-
se dir neurooncòleg. No està legislat i seria important, sobretot a 
nivell estatal, tenir unes pautes d’aquest tipus. Amb neurooncolo-
gia a Espanya lluitem contra dues coses: la primera, l’autisme que 
tenen les especialitats de tancar-se en elles mateixes, i la segona, 
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causa immunològica. En resum, és un camp molt interessant i que 
s’obrirà molt la propera dècada.

11. El seu treball diari amb pacients que pateixen tumors 
del sistema nerviós implica la capacitat de coordinar i tre-
ballar de manera multidisciplinària amb neuròlegs, neuroci-
rurgians, oncòlegs, radioterapeutes, hematòlegs i segur que 
me’n deixo algun. És molt complicat?
La lluita que hem fet, en sentit positiu, és intentar implantar un 
model, no només al Clínic, sinó a altres hospitals del país, basat en 
el fet que els tumors han de tenir un abordatge multidisciplinari. Hi 
ha d’haver equips de tumors cerebrals que abordin el tractament 
integral d’aquests malalts. Estem parlant més que de tumors ce-
rebrals, sobretot de gliomes, perquè altres tumors no necessiten 
un tractament tan multidisciplinari; el cavall de batalla serien els 
gliomes. Com s’aconsegueix? Primer, hi ha d’haver la voluntat de 
treballar i de col·laborar. Si un especialista creu que ell s’ho pot fer 
tot sol, en aquest hospital no es podrà fer; per més que les ins-
tàncies directives diguin: “en aquest hospital s’ha de fer un equip 
de tumor cerebrals”, no es podrà fer. Les persones han de tenir la 
mateixa filosofia. Així pots arribar fins a un nivell. Després hi ha 
d’altres necessitats que sense l’ajut de l’administració o la direcció 
de l’hospital són molt difícils d’abordar. Per exemple, si l’equip de 
tumors té l’ajut d’una infermera i se sap coordinar bé perquè truqui 
als malalts per veure com es troben, per exemple, això ajuda molt 
als malalts. Llavors et diuen: “home, pel número de malalts que 
són no fa falta!” Potser no s’adonen que d’aquests malalts n’hi 
ha pocs perquè es moren, desgraciadament, però el temps que 
viuen generen moltes necessitats i que hi hagi una infermera pot 
canviar de la nit al dia com el malalt percep la manera com el tracta 
l’hospital. Ara es parla molt de psicooncòlegs. No pot haver-hi un 
psicooncòleg que vegi de 9 a 10h un càncer de mama i de 10 a 11h 
un tumor cerebral, perquè les necessitats són totalment diferents. 
Si l’administració creu que el problema és que hi ha pocs malalts, 
que els centralitzi. Si pensen que el fet de veure només X malalts 
l’any no és eficient, que prenguin una decisió política i diguin: “a 
Barcelona, dels sis hospitals universitaris, els gliomes es concentren 
en dos”. Segur que els malalts hi guanyarien. Tornant a la pregunta 
inicial, la coordinació és bàsica si la gent s’entén i vol fer-ho. Si la 
gent no s’entén, no val la pena ni començar, no s’aconseguirà.

12. Després de repassar la seva important tasca assistencial 
i investigadora, permeti’m preguntar-li: li queda temps per 
alguna afició?
M’agrada llegir novel·les d’aquestes “infames” tipus Dan Brown. 
M’agrada molt la música de jazz i probablement va ser un dels mo-
tius pels quals me’n vaig anar a Nova York en comptes de Houston 
a fer neurooncologia. I també anar per la muntanya a caminar, no 
escalar, però sí fer senderisme. Ja trobem temps, ja. Se n’ha de 
trobar; si no en trobes repercuteix en tota la resta.

M. Àngels Font i Padrós

se’n torna a l’activitat clínica. Però si tu has estat en un laboratori 
i entens què és fer un experiment, el rigor d’analitzar les dades, 
aquest bagatge suma i t’ajuda a la vida, i no només en neurologia. 
És bo, quan ets jove, tenir una visió més àmplia. Canviar d’hospital 
també és bo, perquè cada hospital és diferent i això forma part del 
currículum ocult.

9. Continua sent difícil integrar la investigació en l’assistència 
i disposar d’espais i recursos. Quines creu que haurien de ser 
les estratègies per aconseguir-ho?
Jo ho veig molt clar. Als anys 70-80, quan jo vaig formar-me, un 
metge amb un mínim de coneixements de bàsica podia tirar enda-
vant i contestar preguntes rellevants. Però crec que aquesta figura 
s’ha acabat, perquè tot s’ha professionalitzat molt. Tots els hospi-
tals han de tenir, i en això ens estem posant les piles, instituts de 
recerca, gent entre altres que siguin metges però que tinguin un 
bagatge de ciències bàsiques molt bo. Programes que als Estats 
Units ja existeixen i que aquí es volen implementar de MD PhD, 
és a dir, un metge que durant la carrera ja va orientat a la recerca; 
aquest serà el futur de la gent que prendrà el relleu de la recer-
ca més lligada a la medicina o a la clínica. La segona part és que 
en un hospital acadèmic es fa recerca clínica; un tipus de recerca 
clínica són els assaigs clínics. Uns tenen molt poc de recerca però 
d’altres volen contestar preguntes molt interessants. També hi ha 
la recerca clínica fora de l’assaig clínic. Per exemple, pots estudiar 
aspectes neurofisiològics de malalties neurodegeneratives o aspec-
tes d’imatge dels pacients que s’operen de l’epilèpsia, i això s’ha 
d’integrar dins de l’hospital, que és on es veuen els malalts. El pro-
blema que tenim és que a la direcció dels hospitals la seva principal 
preocupació són els aspectes assistencials, i per molt que diguin, 
per molt que s’omplin la boca d’excel·lència en la recerca, creuen 
que aquesta recerca l’han de fer els instituts de recerca. I crec que 
algunes preguntes i necessitats de recerca clínica les ha de con-
testar l’hospital, no l’institut de recerca que té al costat, perquè a 
l’institut de recerca no s’hi poden portar malalts, els malalts estan a 
l’hospital. Ara imaginem que ens hem de traslladar de pavelló; per 
planificar l’espai, la direcció demana quants metges som i dic: “10, 
però és que tenim 13 o 14 persones més que estan en categoria de 
fellows, infermeres d’investigació, data managers pagats per recur-
sos propis per la recerca clínica...” I de l’hospital et diuen: aquests 
no existeixen, no compten. No home no! No poden donar aquesta 
resposta, no poden dir “d’això se n’encarrega l’institut de recerca”: 
l’IDIBELL, l’IDIBAPS, etc. Perdoni’m, d’això no se’n poden encarre-
gar ells, vostès se n’han d’encarregar!, i aquest és un repte que 
tenim, i si aquest repte no el contestem bé, tot el que hem guanyat 
en aquests vint-i-cinc anys ho tornarem a perdre. En vint-i-cinc anys 
hem guanyat, hem pujat un esglaó, però la competència –Europa, 
i no parlem d’EEUU– ja n’està pujant un altre i quedarem com als 
anys 80 un esglaó per sota.

10. Vostè és coordinador del grup d’investigació de malal-
ties neurològiques degeneratives i autoimmunes de l’Institut 
d’Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Cada 
cop més es descriuen mecanismes inflamatoris i immunolò-
gics en diverses malalties neurològiques que clàssicament no 
s’havien considerat immunomediades. Està vivint la neuro-
immunologia una transformació? Cap on anem?
Des dels anys 90, el rei és el gen; l’anàlisi del genoma ha marcat els 
avenços en recerca en malalties neurològiques. Però probablement, 
en neurologia la dècada que ve viurem una explosió de mecanis-
mes immunològics en moltes malalties que no es consideraven o 
que pensàvem que la immunologia hi tenia un paper molt secun-
dari. Probablement també veurem una explosió de medicaments 
associats al tractament d’aquestes malalties i d’aspectes immuno-
lògics de les malalties encara que aquestes malalties no tinguin una 



21

LXII Reunión Anual de la Sociedad Española de 
Neurología
Novembre  m2010. Barcelona

7th International Congress on Mental Dysfunctions 
& Other Non-Motor Features in Parkinson’s Disease 
(MDPD 2010) 
9-12 desembre 2010. Barcelona

II Curs de Formació en Neurologia Clínica de la 
Societat Catalana de Neurologia. Acadèmia de 
Ciències Mediques de Catalunya i Balears 
Setembre 2010 - maig 2011. Barcelona

XV Reunió i XXXIX Trobada de la Societat Catalana de 
Neurologia. XXV Curs d’Actualització en Neurologia. 
Vic 18 i 19 de març de 2011

17. L’AGENDA

I Curs de Formació en Neurologia Clínica de la Societat 
Catalana de Neurologia. Acadèmia de Ciències 
Mediques de Catalunya i Balears. Setembre 2009 - maig 
2010. Barcelona

XV Sessions de la Unitat de Malalties Vasculars 
Cerebrals de l’Hospital del Sagrat Cor de Barcelona. 
Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari del 
Sagrat Cor. Octubre 2009 - maig 2010.
(Activitat avalada per la Societat Catalana de Neurologia

XIX European Stroke Conference
25-28 maig 2010. Barcelona

International Symposium on Usher Syndrome and 
Related Diseases
27-29 maig 2010. València

II Taller Pràctic en el Maneig de les Cefalees per 
Residents. 31 de maig i 1 de juny. Hotel Gallery. Barcelona

Second International Conference “Advances in Clinical 
Neuroimmunology”
31 maig - 1 juny 2010 Gdańsk, Polònia

20th Meeting of the European Neurological Society
19-13 juny 2010. Berlín, Alemanya

14th International Aphasia Rehabilitation Conference 
27-29 juny 2010. Montreal, Canadà

7th FENS FORUM OF EUROPEAN NEUROSCIENCE
3-7 juliol 2010. Amsterdam, Holanda

Alzheimer’s Association International Conference on 
Alzheimer’s Disease 2010 (ICAD)
10-15 juliol 2010. Honolulu (Hawaii)
Annual 14th International Congress of Parkinson’s 
Disease and Movement Disorders
13-17 juliol 2010. Buenos Aires, Argentina

The 14th Congress of the European Federation of 
Neurological Societies (EFNS 2010)
25-28 setembre 2010. Ginebra, Suïssa

The 23rd Scientific Meeting of the International 
Society of Hypertension
26-30 setembre 2010. Vancouver, Canadà

The 7th World Stroke Congress. 
13-16 octubre 2010. Seül, Corea del Sud
International Danube Symposium for Neurological 
Sciences and Continuing Education. 21-23 octubre 
2010. Zàgreb, Croàcia

10º Congreso bianual de Neuroinmunología de la 
Sociedad Internacional de Neuroinmunología 
26-30 octubre 2010. Barcelona

The 4th World Congress on Controversies in 
Neurology (CONy) 
28-31 octubre 2010. Barcelona

Congreso “XXXIX Reunión de la Sociedad Española de 
Neurorradiología”. Badajoz del 11 al 13 de noviembre del 
2010. Palacio de Congresos de Badajoz.
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vor de la ergotamina (1871).
- Apoplejía raquidiana: muerte (1871).
- Patología de la médula (1873).
- Tratamiento antineurálgico; curación (1873).
- Epilepsia de origen periférico. Contribución a los estudios epi-

leptógenos (1874).
- Neumonía con delirio por anemia cerebral (1877).
- Discurs inaugural de la Real Acadèmia de Medicina i Cirurgia 

de Barcelona (30 de gener de 1880): “Necesidad de ampliar los 
estudios neuropatológicos”.

-  Estudios neuropatológicos (1882).
- Justifica la necessitat de la creació d’especialitats mèdiques en 

un article al diari La Vanguardia (1-9-1901). I des de Campro-
don, dóna un toc d’alerta perquè l’especialista no oblidi, però, 
que l’ésser humà és “un tot”.

-  Els seus ideals eren la medicina i Catalunya.

Dr. ARTUR GALCERÁN i GRANÉS 
(Girona, 1850 - Barcelona 1919).

El president de la primera Societat Neurològica Catalana

- Fundador de la primera societat neurológica catalana: la “So-
ciedad de Psiquiatría y Neurología de Barcelona” l’any 1911.

-  Membres de la primera Junta Directiva: F. Xercavins i Rius, Mo-
les Ornella, Conill Mataró, Farreras Sampere, Ribas Pujol i Safor-
cada. També hi col·laboraren Martí i Julià i Rodríguez Morini.

- Es denominava “neurólogo y mentalista” (1896).
- Era deixeble de l’escola de psiquiatria del Dr. Joan Giné i Parta-

gàs.
- Fou director del sanatori mental de Sant Boi i després del Pere 

Mata de Reus.
- Dirigeix “Archivos de Terapeútica de las Enfermedades Nervio-

sas y Mentales” i “Anales de la Sociedad de Psiquiatría y Neuro-
logía”.

- Té una monografia sobre “Tratamiento de las epilepsias”.
- Altres publicacions:
 “Algunas inducciones sobre estática y dinámica del cerebro, 

que pueden servir para el esclarecimiento del concepto de lo-
calización” publicat a la revista Independencia Médica (anys 
1883, 1884).

  “Neuropatología y Psiquiatria Generales” (1895).
  
 “¿En qué casos es posible diagnosticar la localización de las 

enfermedades de los centros nerviosos? amb F. Xercavins. Con-
greso de Ciencias Médicas de Barcelona 1890.

- El Dr. Domènec Marti i Julia (1860-1917) el va substituir a la 
Junta de la Societat Neurològica durant el període 1915-1917.

- Va morir a Barcelona a l’any 1919.

18. UNA MIRADA HISTòRICA 
Els mestres dels nostres mestres

A. Arboix

DR. BARTOMEU ROBERT 
i YARZÁBAL (1842-1902)

El mestre del Dr. Barraquer-Rovi-
ralta

- Precursor de l’especialitat 
neurològica a Catalunya, el 
Dr. Robert és un promotor 
de l’especialitat neurològica, 
ja que va facilitar al Dr. Ba-
rraquer Roviralta el primer 
dispensari de neurologia i 
electroteràpia a l’Hospital de 
la Santa Creu (1882).

- Va ser el metge més presti 
giós i la figura més represen-
tativa de la medicina del seu 
temps.

- D’una gran serietat, elo-
qüent, erudit i molt honest.

- Nascut a Tampico (Mèxic) el 
20 d’octubre de 1842. De petit es trasllada a viure a Sitges. 
Estudia Medicina a Barcelona i es doctorà a Madrid l’any 1867. 
Metge de l’Hospital de la Santa Creu fins l’any 1875, és nome-
nat catedràtic de Patologia Mèdica de la Facultat de Medicina. 
President de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona el 
1880.

- Aspecte cívic: inicialment era apolític, però les seves inquietud 
cíviques el convertiren en un precursor del catalanisme polític. 
Batlle de Barcelona i diputat al Congrés dels Diputats on va 
lluitar contra la corrupció i els abusos del poder central. Es va 
fer polític com a reacció per la desastrosa dependència que Ca-
talunya tenia dels governs de Madrid. Per culpa de la incompe-
tència i els abusos del poder central ens allunyàvem cada cop 
més d’Europa, el progrés, el comerç i la indústria. S’havia de 
regenerar el país, recordant que un dia Catalunya, confederada 
amb els seus veïns, es va fer mestressa del Mediterrani. Com 
a home del Modernisme, volia el canvi de la vida política es-
panyola, el regeneracionisme. Al Parlament de Madrid, va ser 
president de la minoria parlamentària, va defensar Catalunya 
com ningú no ho havia fet fins aquell moment i l’atacava dient-
li que era estranger. Els tres últims anys de la seva vida li van 
donar una projecció pública i política extraordinària a Catalun-
ya. Personalitat que s’ha mantingut en el record ciutadà. Home 
estimat pel poble català. Té un monument a la plaça Tetuan que 
va ser enderrocat pel franquisme el gener de 1940 i restablert 
de nou amb la democràcia el 14 de maig de 1985, i va ser 
l’alcalde del “tancament de caixes” i l’únic que ha dimitit per 
desavinences amb el govern.

- Va ser responsable del trasllat de l’antic Hospital de la Santa 
Creu als actuals terrenys. 

- Mort sobtada el 10 d’abril de 1902. Tenia 59 anys.
- Elabora més de dos-cents treballs científics de medicina, la qual 

cosa el situa com un dels metges catalans més actius en la tasca 
de les publicacions en el seu temps. Publica nombrosos treballs 
sobre temes neurològics:

- Parálisis del nervio facial: curación (1869).
- Meningitis.
- Diagnóstico de los tumores del encéfalo (1870).
- Apoplejía encefálica. Hemiplejía consecutiva. Tratamiento a fa-
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“Recorda’t de servar ferm l’esperit en les adversitats, i, no 
pas menys, si la sort t’és favorable, de tenir-lo allunyat 
d’una alegria insolent”
“Fer moltes promeses disminueix la confiança”
Horaci (65 a.C.- 8a.C.)
Odes, llibre segon, Oda III.

“El risc gros no pren en l’home covard”
Píndar 
Olímpica I, 476 a. C.

19. EL RACó LITERARI

“Un país, una civilització, es pot jutjar per la manera com 
tracta els seus animals”
Mahatma Gandhi (1859-1948).

“Quan el savi assenyala la Lluna amb el dit, l’imbècil es 
queda mirant el dit”
Proverbi xinès

“Tot està per fer i tot és possible”
Miquel Martí i Pol

“La cúpula de l’Església és molt tancada i conservadora, els 
falta visió de futur i deixar-se portar per l’Esperit Sant. Si 
avui tornés Jesús a la terra, ells serien els que el condemna-
rien a mort”
Josep Costa i Planagumà, frare franciscà
Aventures i desventures d’unes sandàlies, 2009, pàg 343.
 

“La modernitat és un repte, i l’immobilisme, un pecat”
Patricia Gabancho
AVUI, 3 de desembre de 2009

“La libertad de expresión implica el deber de respetar la 
dignidad de los demás”
“El intelectual puede acabar siendo un propagandista”
Valentí Puig
Moderantismo (Ed. Península), 2008

“Es molt més difícil descriure que opinar. Infinitament més. 
En vista de la qual cosa tothom opina”.
“Es indescriptible fins a quin extrem ens hem tornat curts, 
espessos i ignorants. Som uns perfectes ases”
Josep Pla
El Quadern Gris, 1966

“La veritat és de vegades lenta, però sempre s’acaba reve-
lant”
Blog, 26 de gener 2010
Salvador Sostres

“Res no cau en l’oblit, ni l’honor ni la misèria. Pot ser que 
ara no t’ho sembli; però res no cau en l’oblit en un país amb 
tanta gent que espera”
Blog, 18 de febrer 2010
Salvador Sostres

“Així com el País Basc no és viable en règim 
d’independència, l’economia catalana és perfectament via-
ble. És més, tindríem la renda per càpita igual a les primeres 
d’Europa. Això no és prendre partit: són faves comptades. 
Per això aquesta idea fa tanta por”.
Francesc Sanuy
Advocat, expolític i comentarista d’opinió.
Presència, núm. 1.979, febrer 2010, pàg. 18. L’opinador incòmo-
de.
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20. EL MIRADOR 
La nostra terra

Sant Hipòlit de Voltregà (Osona) cortesia de Julio Álvarez i Alba Arboix.

Vista panoràmica de les Escaldes (parròquia Escaldes-Engordany, principat d’Andorra) (cortesia de Julio Álvarez i Alba Arboix).
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21. FOTOGRAFIA DE LA JUNTA SORTINT 
DE LA SOCIETAT CATALANA DE 
NEUROLOGIA 2009-2010

I recordeu que LA SOCIETAT CATALANA DE NEUROLOGIA 

SOM TOTS!


