ACTA PRIMERA REUNIO GRUP D’ESTUDI DE LA COGNICIÓ I LA CONDUCTA (GECC) DE LA
SOCIETAT CATALANA DE NEUROLOGIA.
24 octubre 2013, 17:00hores.
Assistents: Ellen Gelpi, Jordi Peña-Casanova, Raquel Sanchez-Valle, Asun Vila, Susana
Fernandez, Begoña Berlanga, Joan Bello, Francesc Pujades, Oriol Grau, Antoni Rey, Ferran
Tognetta, Gerard Piñol, Ana Malagelada, M Dolores Lopez-Villegas, M Teresa Abellán, Mercè
Boada, Ana Espinosa, Isabel Hernandez, Rafael Blesa, Elisabet Capdevila, Albert Lleó, Albert
Lladó.
S’excusen: Antoni Turón, Marta Rubio, Raúl Pelayo, Jordi Gascón, Jerzy Krupinski, Jaume Viñas,
José Luis Molinuevo, Mercè Martinez.

1. Presentació: el coordinador i el secretari del grup d’estudi de la cognició i la conducta
(GECC) donen la benvinguda a tots els assitents i agraeixen el seu interès per participar
en el grup. Així mateix, es comenta que donada l’escassetat de recursos econòmics en
el camp d’estudi del grup, una dels principals objectius, a més dels establerts en la
formació del grup hauria de ser la docència.
Es comenta que el nom del grup es prou ampli, per no incloure només patologies
neurodegeneratives, i que seran els membres del grup els que decidiran quins seran
els temes prioritaris a tractar en el grup.
S’especifica que el grup GECC és una branca de la SCN, i tindrà un espai en la web de la
SCN i en el butlletí.
S’informa de les jornades organitzades entre la SCN i la Sociedad Española de Psiquiatria
Forense, que es duran a terme el proper 22 de novembre.
2. Propostes:
a. Renovació/actualització de les guies. Un dels objectius del grup és mantenir
les guies actualitzades. S’està d’acord que aquestes haurien de ser molt breus i
esquemàtiques perquè tinguessin utilitat, donat que n’existeixen altres. Els
membre dels grups interessats en fer la revisió d’aquestes guies ho
comunicaran en els propers dies
b. La Dra E Gelpi, desde Banc de teixits neurològics ofereix la possibilitat de fer
un curs de neuropatología als membres del GECC
c. La Dra Boada ofereix la possibilitat a tots els membres de la SCN de poder
participar en els diferents tallers que es realitzin dins el marc del BarcelonaPittsburg (21-23 maig 2014).
d. Es proposa que cal fer un acte institucional per la constitució del GECC en la
que hi participin les diferents institucions relacionades (Acadèmia de ciències
mèdiques, SCN), així com representants politics (Conseller de sanitat), per tal
de donar a conèixer al grup a la societat catalana. En aquest acte a més de la
presentació del grup es podria presentar algun tema relacionat amb la NPS en
català, el document Sitges, les noves guies, o la traducció d’alguna guía al

català. El grup ho aprova i el secretari ho presentarà a la propera junta de la
SCN.
e. S’expressa la preocupació per la no disponibilitat de tests neuropsicològics en
català i que no existeix la possibilitat de fer assaigs clínics en català per
limitacions de la Indústria. Donat que membres del grup estant treballant en
aquest tema es decideix la creació d’un subgrup encapçalat pel Dr PeñaCasanova i la Dra Boada, el qual s’encarregarà de valorar les accions a fer en
aquest aspecte.
f. Es proposa i s’accepta que el grup es reunirà amb una periociditat bimensual i
rotatori per tots els centres que hi estiguin interessats i que seran els
amfitrions els que decidiran el tema a tractar. A més en aquestes reunions
s’exposaran casos clínics. Queda per determinar el dia i hora de les reunions
(es proposa fer un Doodle o propera reunió) , així com l’ordre a seguir .
g. Es comenta la gran preocupació de la decisió d’aturar les donacions de teixit
neurològic al Banc de teixits Neurològics, encara que sigui de forma
transitòria. Es fa un especial énfasi, que donat que aquest és l’únic banc de
teixit nerviós de Catalunya, el funcionament d’aquest no hauria de dependre
només de la decidió de l’IDIBAPS. Caldria buscar solucions perquè això no es
repetís en el futur, i expressar a la Generalitat que, si cal dongui més suport a
un tema que és d’interès general/nacional. S’informa que a principis de
desembre hi haurà una reunió explicativa i de propostes pel futur en la que
podrem assistir. S’acorda que no es pot plantejar un programa de mínims i que
després de la reunió, en pròxima reunió del GECC es decidirà si cal fer noves
accions.
3. CATMA: S’exposa la gran carga administrativa que suposa fer les
sol·licituds/renovacions/finalitzacions del tractaments per la malaltia d’Alzheimer al
CATMA, i que això va en detriment del temps que es pot dedicar als pacients.
S’exposen varies raons per tal de sol·licitar que tot aquests procediments es deixin de
fer (no equitat amb altres fàrmacs, tots genèrics, segurs …). S’aprova que es valorarà
amb mes profunditat el tema (contacte CATMA,…), si bé tothom està d’acord en que
cal demanar la supressió d’aquesta burocràcia lo abans possible.
4. S’acorda que la propera reunió del grup serà al Hospital Clínic, posteriorment a la
reunió on s’exposi el nou plantejament del Banc de Teixits Neurològics.
Finalitza la reunió a les 18:50.

