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Un equip de científics de la Uni-
versitat de Salut i Ciència d’Ore-
gon ha portat a terme el primer 
intent als Estats Units de cre-
ar embrions humans genètica-
ment modificats i podria haver 
provat que és possible corregir i 
millorar de forma «eficient i se-
gura» gens defectuosos que cau-
sen malalties congènites.
 L’existència d’aquesta inves-
tigació ha sigut avançada pel 
Technology Review del MIT. Enca-
ra que els resultats detallats no 
es coneixeran fins que apare-
guin en una publicació científi-
ca, cosa que passarà en el futur 
pròxim, la informació facilita-
da fins ara apunta a diverses fi-
tes. I torna a subratllar els avan-
ços registrats en el camp de la 
modificació genètica, tan ple de 
possibilitats per corregir malal-
ties com controvertit i criticat 
pels que denuncien que obri-
rà les portes a la creació de «na-
dons a la carta».

 Els científics d’Oregon, diri-
gits pel kazakh Shoukhrat Mita-
lipov, han creat algunes desenes 
d’embrions utilitzant esperma 
de donants amb malalties con-
gènites. Després, utilitzant la 
tècnica d’edició genètica CRIS-
PR, que permet retallar i engan-
xar ADN de forma ràpida i preci-
sa, haurien aconseguit corregir 
els gens problemàtics. La inves-
tigació no va permetre que cap 
dels embrions creats i genètica-
ment alterats es desenvolupés 
més d’uns dies i mai hi va haver 
intenció d’implantar-los en cap 
úter.
 
PRECEDENTS XINESOS / Tres inves-
tigacions xineses ja havien rea-
litzat edicions genètiques d’em-
brions humans amb CRISPR pe-
rò es van trobar amb problemes, 
ja que la tècnica provocava er-
rors d’edició i els canvis d’ADN 
únicament es donaven en algu-
nes cèl·lules de l’embrió, no en 
totes. 
 L’equip de Mitalipov, que ha 
treballat amb desenes embri-
ons, pot haver solucionat aquest 
problema, conegut com a mo-
saïcisme, així com altres resul-
tats «fora d’objectiu», com es de-
nominen els errors de CRISPR.  
Segons Technology Review, ho 
haurien aconseguit realitzant 
l’edició del CRISPR en els òvuls 
al mateix temps que eren ferti-
litzats. H
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UN SECTOR CASTIGAT PER LA CRISI

Les residències de gent gran 
exigeixen al Govern 300 milions

TERESA PÉREZ

BARCELONA

E
l sector de l’atenció a la 
tercera edat (patronal i 
sindicats) va denunciar 
ahir l’abandonament que 

pateix per part de la Generalitat. 
Els dos col·lectius van fer entrega 
d’un manifest al Parlament de 
Catalunya en què exigeixen al Go-
vern català una aportació de 300 
milions d’euros, en tres anys, per 
evitar el «deteriorament i el col-
lapse» en les residències per a per-
sones grans i els centres de dia. 
Aquesta és la segona ocasió en tan 
sols sis mesos en què el sector de-
nuncia el tracte que rep de l’Admi-
nistració.
 Després d’aquesta acció no va 
trigar a produir-se la reacció. Ai-
xí, la Conselleria de Treball, Afers 
Socials i Famílies va anunciar que 
posarà en marxa un pla de millora 
de la qualitat i la sostenibilitat de 
les residències d’avis per d’aques-

Afers Socials 
anuncia un pla de 
millora després de les 
retallades produïdes

Vuit entitats socials
i sindicats denuncien 
l’abandonament 
que pateixen

ta forma poder «revertir la situació 
creada durant els anys d’ajustos i 
contenció pressupostària».
 La patronal i els sindicats que 
atenen la tercera edat han recor-
dat que les tarifes estan congela-
des des de l’any 2010, cosa que sig-
nifica que els recursos han minvat 
en aquest període gairebé l’11%, és 
a dir, el mateix que ha pujat l’ín-
dex de preus al consum (IPC) dels 
últims set anys. 
 Per això, les vuit entitats fir-
mants del text han denunciat que 
aquestes retallades han provocat 
que el sector estigui «en una situa-
ció límit i inadmissible» per la fal-
ta de recursos procedents de l’Ad-
ministració. El sector dona feina 
a unes 40.000 persones, el 90% de 
les quals són dones, i atén més de 
57.000 pacients.
 
SUPORT DE TOTS ELS GRUPS / Les orga-
nitzacions, que van rebre el suport 
de tots els grups polítics amb repre-
sentació al Parlament, es van reu-
nir amb la consellera de Treball, 
Afers Socials i Famílies, Dolors Bas-
sa, per denunciar la situació provo-
cada per les retallades pressupostà-
ries. El sector i l’Administració tor-
naran a reunir-se el pròxim mes de 
setembre, segons va informar Cin-
ta Pascual, presidenta de l’Associa-
ció Catalana de Recursos Assisten-
cials (ACRA), i que ha actuat com a 
portaveu del col·lectiu. Els afectats 
van reclamar més implicació polí-
tica i una millora pressupostària.

 La consellera Bassa, per la seva 
part, va emplaçar les entitats a rea-
litzar un estudi dels costos i va asse-
gurar, mitjançant un comunicat, 
que la Generalitat ha fet un esforç 
durant aquesta legislatura perquè 
l’assistència a la tercera edat reco-
bri el nivell que tenia els anys pre-
vis a la crisi econòmica. «Els pro-
blemes acumulats durant aquests 
anys no es poden solucionar de 
sobte, però estem treballant en la 
direcció correcta», va afirmar en el 
comunicat. 
 El sector, no obstant, quantifica 
la inversió necessària en 300 mili-
ons d’euros, una quantitat que per-
metria «posar el comptador a zero» 
de tot el que s’ha perdut, va afirmar 
Pascual.
  
PREVENCIÓ / El pla anunciat per la 
Conselleria de Treball, Afers Soci-
als i Famílies té com a objectiu mi-
llorar la qualitat del sector i «esta-
blir un marc de concertació social 
constructiva, rigorosa i positiva a 
llarg termini». Els possibles acords 
que s’obtinguessin s’inclourien en 
una nova llei catalana d’atenció 
a la dependència que estarà molt 
més enfocada a la prevenció, l’au-
tonomia i els serveis de proximi-
tat.
 El projecte proposa, a més, 
incloure els ajustos necessaris en la 
cartera de serveis, i estableix les rà-
tios, els perfils i les hores dels pro-
fessionals, així com l’atenció mèdi-
ca que reben els residents. H

33 Una dona gran entra acompanyada en un centre de la tercera edat de Barcelona.

CARLOS MONTAÑÉS

Gairebé 320.000 
dependents 
segueixen en llista 
d’espera per cobrar

33 Gairebé 320.000 persones amb 

dret a rebre prestacions o serveis 

per la llei de dependència seguei-

xen en llista d’espera. D’aquestes, 

120.000 són grans dependents, 

segons dades de l’Observatori 

Estatal per a la Dependència que 

es van presentar ahir.

33 El president de l’observatori i 

de l’Associació Estatal de Direc-

tors i Gerents en Serveis Socials, 

José Manuel Ramírez, va mostrar 

la seva preocupació per la situa-

ció de Catalunya i Andalusia,  

ja que atenen el 25,7% del total a 

Espanya però les seves llistes 

d’espera  representen el 57,4% 

(183.000 dependents).

33 Ramírez va recordar que el 54% 

d’aquestes persones tenen més 

de 80 anys. «Cada dia moren no 

menys de 100 dependents sense 

haver rebut la prestació o servei a 

què tenen dret», va lamentar. I va 

denunciar que tot i que hagi aug-

mentat el 22% les persones ate-

ses en els dos últims anys, s’ha fet 

amb serveis «de baix cost» com 

ara teleassistència o cures famili-

ars, i sense crear ocupació.
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