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La CUP denuncia e
Felip Puig per pre

La nova màquina d’anàlisi
serà operativa el 2017 ■ EFE

SOCIETAT

El Vall d’Hebron
avança en el camp
de la medicina
personalitzada
A partir de l’any vinent l’hospital Vall d’Hebron i l’Hospital
del Mar, de Barcelona, i el de
Bellvitge podran disposar
d’un nou aparell que els situarà més a prop de la medicina
personalitzada. Es tracta
d’una nova màquina que ja fa
setmanes que es prova al Vall
d’Hebron i que permetrà agilitar i multiplicar la capacitat i
la qualitat de les anàlisis dels
virus, els bacteris i les molècules per avançar en el tractament personalitzat de tipus
de pacients molt diversos:
amb càncer, VIH, tuberculosi,
hepatitis o el Zika. Aquest progrés forma part del projecte
Plataforma de Medicina Personalitzada, que, amb una durada de tres anys i una inversió de vuit milions d’euros, té
per objectiu principal el desenvolupament d’una metodologia de diagnòstic d’alt rendiment basada en la seqüenciació massiva de sistemes genòmics d’alta variabilitat, com
els virus, que permetin avançar en la medicina personalitzada. ■ REDACCIÓ
-7-

El grup de la CUP a la Diputació de Barcelona va interposar
ahir una denúncia contra Oriol
Pujol, director del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) i germà de l’exconseller Felip Puig, per presumpta
prevaricació i frau a l’administració. Segons els anticapitalistes, des que Oriol Puig va
ser nomenat director del Meteocat, l’any 2011, s’han fet actuacions destinades a “afavorir empreses amb qui comparteix interessos lucratius”. El
president de la CUP a la Diputació, Quim Duran, també va
acusar Puig “d’idear projectes

que des de l’inici e
ment inviables” am
“de desplaçar din
cap a societats en
directament inter
aquest sentit, la d
vant la fiscalia nei
projecte per crear
tori al cim del Turó
al Montseny, un e
“importants restr
nístiques” des que
ser inclòs en un p
de protecció. Per
Puig hi va projecta
trucció d’un centr
gic tot i saber que
dria materialitzar”
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Jordi Pujol:
“De vegades hi ha
persones que fallen,
i jo m’hi compto”
Jordi Pujol, president de la Generalitat entre els
anys 1980 i 2003, ha activat un projecte llargament meditat consistent en l’activació d’un lloc
web on, de moment, ja es poden consultar set
escrits que porten la seva signatura. Pujol
abandona així el seu silenci autoimposat arran
de la confessió del juliol del 2014 i que havia
trencat, només, per publicar recentment tres
articles a les pàgines d’El Punt Avui. El lloc web
porta el nom de l’associació Serviol, creada pel
mateix Pujol, el març del 2015, amb la idea de
“fomentar el pensament i coneixement de la
societat catalana”. Serviol és un topònim de
Premià de Dalt, municipi de referència sentimental per a Pujol. Entre els articles, n’hi ha un
on Pujol en puntualitza un altre d’anterior i on
reconeix obertament els errors comesos en el
passat: “A vegades hi ha persones que fallen –i
jo m’hi compto”, diu. ■ JORDI PANYELLA

