màcies catalanes pel retard
neralitat a pagar les seves
, que ja ascendeixen a més
milions d'euros, sense que
data de pagament, perquè
stració ha anunciat que no

niques Privades (FNCP), el representant de
la qual
a Catalunya és
PAÍS:
España
ACES, haPÁGINAS:
manifestat
4 el seu «malestar» pels impagaments de la
TARIFA: 245 €
Generalitat ja que considera que
ÁREA: 112 CM²
«és inacceptable
que- 10%
s'utilitzin

cendeix a més de 465 milions
d'euros
corresponents
al 33% de la
FRECUENCIA:
Semanal
facturació
del
juny,
més
el 100% de
O.J.D.: 5556
la facturació dels mesos de juliol,
E.G.M.: 36000
agost, setembre i octubre.
SALUD
LaSECCIÓN:
patronal
recorda que amb

efectes a 1 de maig del 20
entitats que representen es
gant als seus treballadors a
cursos propis.
La presidenta d'ACES, q
bé és presidenta de l'FNCP,
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PORDÀ

ió de cinema
a l’hospital
alamós

dG

mitè d’Ètica Assistencial del
de Salut Integrats del Baix
dà (SSIBE) ha organitzat
uest migdia un acte de ciètic sobre la convivència
mort.
e, que és obert a tothom, es
rà de les 14.45 a les 16.45 a
d’actes de l’ediﬁci Fleming
pital de Palamós i inclouojecció del programa de
serà fàcil «La mort» i un
osterior amb la participafamiliars i acompanyants
olors en el tram ﬁnal de la
da.

Cientíﬁcs de l’Idibell creen
un cuc per a investigar un
subtipus de ceguesa rara
BARCELONA | EFE

Investigadors de l'Institut de
Recerca Biomèdica de Bellvitge
(Idibell) liderats per Julián Cerón
han creat un model de cuc per investigar noves teràpies per a malalts d'un subtipus de retinosi
pigmentària, un tipus de ceguesa progressiva. El centre ha indicat que el C. elegans presenta alteracions genètiques similars a les
de la malaltia en éssers humans,
cosa que obre una via «prometedora» per entendre la patologia
i investigar noves teràpies eﬁ-

cients.
El subtipus de retinosi pigmentària esmentat el pateix més d'un
milió de persones, i està causada
per mutacions en gens que produeixen proteïnes responsables
d'un procés de maduració d'ARN
conegut com a splicing. Els gens
que produeixen proteïnes de splicing s'expressen en totes les
cèl·lules de l'organisme, però la
mutació en aquests gens afecta
només la retina, on es dóna la
mort de les cèl·lules, i no d'altres
teixits.
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Salut crearà
les dosis de
les proves d
BARCELONA | ACN/DdG

El Departament de S
presentat un nou registre
terminar les dosis de r
que s'utilitzen a cada pr
diagnòstic per la imatg
permetrà als pacients con
radiació acumulada des
sotmetre's a aquesta me
xàmens radiològics. La ini
desenvolupada per l'Agè
Qualitat i Avaluació Sanit
Catalunya (AQuAS) i la D
General de Planiﬁcació i I
gació en Salut amb moti
celebració el 8 de novem
Dia Internacional de la R
gia, té com a objectiu sen
zar els ciutadans i profes
sobre els riscos de la r
perquè evitin proves redu
o innecessàries.
Segons ha anunciat el
tament de Salut de la Gen
els ciutadans i profession
dran accedir a informaci
les dosis de radiació de ca
va de diagnosi, així com l'h
de «la dosi de radiació de c
ploració ja feta», calcul
microsieverts (mSv).
El director de l'AQuAS
M. Argimon, explica que
des s'obtindran a partir

