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ELS GORCHS, SOCIEDAD ANÓNIMA
Junta general de accionistas
Se convoca Junta general de accionistas de la sociedad, para el día 3 de agosto 
del presente año, a las doce horas, en primera convocatoria y, si procede, para 
el día 4 del mismo mes y año, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el 
domicilio social de la entidad, en LLerona, Les Franqueses del Vallès, avenida Els 
Gorcs, 20, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación 
de resultados del ejercicio 2015.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el 
ejercicio 2015.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuatro.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.
Se comunica el derecho que tienen los accionistas de obtener en el domicilio so-
cial, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la 
aprobación de la junta.
Les Franqueses del Vallès, 23 de Junio de 2016. El Secretario del Consejo de 
Administración Isidor González Martínez.

ANUNCI
Aprovació de l’avanç del POUM de Sant Martí d’Albars
Pel present es fa públic que l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars en sessió 
ordinària del Ple de 26 de maig de 2016, ha aprovat l’inici del procés per tal 
de redactar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) on es recullen 
els objectius, criteris fonamentals i prioritats de la proposta d’ordenació, el do-
cument d’avanç del POUM, que inclou el Document Inicial Estratègic, el pro-
grama de participació ciutadana, així com sotmetre els esmentats documents 
a exposició pública durant un termini de 30 dies hàbils a comptar des de la 
darrera publicació al BOP de Barcelona o al DOGC per tal que els interessats 
els puguin examinar i presentar els seus suggeriments, així com publicar un 
anunci a dos diaris i a la pròpia WEB municipal (www.santmartidalbars.cat).
L’alcalde,
Ramon Erra Soler
Sant Martí d’Albars, 2 de juny de 2016

Presó per tirar el 
nòvio pel balcó perquè 

no volia tenir un fill 

TRIBUNALS

L’Audiència de Barcelona ha condemnat a set 
anys de presó una dona que va intentar matar la 
seva parella perquè no volia tenir un fill amb ella. 
Segons la sentència, l’acusada havia amenaçat el 
noi: “Si no ets per a mi, no seràs per a ningú; si no 
em dónes un fill, et mato”. El tribunal assegura 
que la noia va empènyer la víctima des del balcó 
de casa seva, a Badalona, el dia de Nadal del 2012. 
El noi va patir diverses fractures en la caiguda i va 
estar gairebé quatre mesos sense poder treballar.  

L’acusada va reconèixer al judici que s’havia 
discutit amb el noi, però va assegurar que havia 
sigut ell qui s’havia despenjat tot sol pel balcó i ha-
via caigut, mentre ella era a la cuina. Segons la 
sentència, la víctima va acabar sortint al balcó per 
demanar ajuda perquè la condemnada “havia 
tancat el pis amb clau”.  

Conscient que el podia matar 
Tot i que el pis estava situat a la primera planta de 
l’edifici, el tribunal considera que l’acusada “era 
conscient” que empenyent la víctima des d’una 
altura de 5 metres “podia matar-lo” i té en comp-
te que durant aquests tres anys la dona no ha 
“mostrat cap tipus de penediment”. Tampoc no 
va fer res per ajudar el noi després de caure. Se-
gons la sentència, els tècnics de l’ambulància van 
veure com “abaixava la persiana i no obria la por-
ta a la policia”. 

A més dels set anys entre reixes, el tribunal 
també prohibeix a la dona acostar-se o comuni-
car-se amb la víctima durant sis anys més, a par-
tir del moment que surti de la presó, i l’obliga a 
indemnitzar-lo amb 19.500 euros. La fiscalia ha-
via demanat gairebé 10 anys de presó per a la 
condemnada.e
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“Hi ha obsessió per treure’s les 
ulleres, i en realitat són un casc”

En quins projectes treballa actual-
ment? 
Estem en tres consorcis d’investi-
gació europeus. Principalment es-
tem desenvolupant una tecnologia 
per mirar cèl·lules una per una. I en 
un dels altres projectes busquem 
nous biomarcadors per trobar nous 
subtipus de la malaltia en la seva 
forma atròfica per poder diferenci-
ar pacients que tenen un curs més 
benèvol d’un més dolent, i així els 
tractaments possiblement seran 
diferents. 

¿Cada cop hi ha més tecnologia i, 
per tant, més fronts oberts? 
Sí, hi ha molts camps per explorar, 
però tots són molt cars… T’has de de-
cantar cap a una banda o cap a una 
altra. Ara estem capficats a poder fer 
el salt en temes cel·lulars perquè 
crec que en pocs anys, en dos o tres, 
hauríem de poder estar fent assajos 
clínics amb cèl·lules amb pacients. 

¿Catalunya és un bon lloc per a la 
investigació? 
A Catalunya ho tenim tot: talent, 
animals per fer els experiments, els 
que ens fabriquen les cèl·lules i la 
teràpia gènica, els pacients, el co-

neixement... L’única cosa que 
ens limita són els diners, ens fal-
ta el múscul.  

Englobant totes les malalties 
oculars, ¿hi ha esperança 
d’acabar amb la ceguesa? 
En realitat ja ho hem fet en 
molts casos, com les oclusions 
vasculars, la retinopatia diabèti-
ca, la degeneració macular hu-
mida... Rescatarem altres malal-
ties que deixen sense visió en els 
pròxims anys i cada vegada les 
causes de ceguesa seran més pe-
tites. Quan vam poder frenar la 
degeneració macular humida fa 
una dècada, de seguida em vaig 
girar cap a la forma atròfica i cap 
a la malaltia de Stargardt i la re-
tinosi pigmentària. I crec que en 
deu anys estarem frenant i re-
vertint aquestes malalties amb 
teràpia regenerativa.  

¿La societat infravalora la pro-
tecció dels ulls? 
Una mica sí. L’ull és cervell i hi ha 
molta obsessió per treure’s les 
ulleres i en realitat les ulleres són 
com un casc... Hem de mimar i 
protegir els nostres ulls.e
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acumula més de dues dècades in-
vestigant la manera de frenar i 
acabar amb les malalties de la reti-
na, amb especial èmfasi en la dege-
neració macular, que elimina la vi-
sió central de l’ull i que afecta mi-
lions de persones a tot el món, so-
bretot a partir dels 50 anys. La 
seva lluita, però, també se centra a 
acabar amb altres malalties que 
llasten greument la visió de nens 
i joves.  

Què és la degeneració macular as-
sociada amb l’edat (DMAE) i en 
quin punt està mèdicament? 
La DMAE és una malaltia causada 
per uns defectes genètics de ma-
la programació en què les cèl·lules 
del mig de la retina comencen a 
deteriorar-se i causen ceguesa al 
centre de la visió. Es presenta en 
dues formes: la humida i l’atròfi-
ca, i actualment la primera, que és 
la més agressiva, la podem frenar 
gràcies a fàrmacs que no fa ni deu 
anys que tenim, i així mantenir en 
el temps la visió. El problema és 
que a la llarga apareix la forma 
atròfica, que és una de les nostres 
obsessions i reptes actuals, ja que 
no té cura encara, juntament amb 
la malaltia de Stargardt i la retino-
si pigmentària, que afecten nens 
i joves.  

Qui són els principals afectats? 
Alguna de les formes de degenera-
ció macular afecta un 30% de les 
persones més grans de 70 anys, i un 
de cada quatre dels més grans de 85 
anys presenta degeneració macular 
ja avançada. En societats industria-
litzades com la nostra, on l’expecta-
tiva de vida és molt llarga, això és 
una epidèmia brutal.  

Quins són els símptomes? 
La simptomatologia més sensible és 
veure les línies torçades, per exem-
ple a la carretera o mirant l’horitzó 
del mar. A partir dels 50 anys cal vi-
gilar-ho i una bona mesura de veu-
re-ho és tapar-se un ull i amb l’altre 
mirar quadrícules o enreixats per 
detectar-ho.  

Conèixer la malaltia, és, per tant, 
clau. 
Sí. Quan tens un tractament per a 
una malaltia degenerativa en què 
atures el procés, no que el cures si-
nó que l’atures, com en el cas de la 
forma humida, l’has d’agafar tan 
aviat com puguis. Per a la forma 
atròfica ara comença a haver-hi els 
primers fàrmacs amb assajos clí-
nics, i en vindran més.  
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