no li havia perdonat la gosadia de
dir la veritat.
Dir la veritat o satiritzar les vergonyes de la societat pot ser un
exercici de subversió que, paradoxalment, esdevingui la millor defensa de les llibertats enfront dels qui
les volen tiranitzar. Potser per això
el meu avi va guardar sempre aquella nota. Talment com un agraïment.
Com si, de2015
fet, digués “Merci,
13 Enero,
Charlie”.c

Martí Manyalich
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agafats ahir a la pancarta d’Hollande, confeccionada segons l’amplada
del carrers parisencs. A Madrid,
gairebé deu anys abans, havien mort
192 persones, un nombre gairebé catorze vegades més alt que el de París, però només vam tenir l’italià Berlusconi, el francès Raffarin i el portuguès Durão Barroso. Aquí es mentia; a França, no. Ara sortim al carrer per vèncer la por, però els grans
consensos també espanten.c

Donació d’òrgans a l’Àfrica

atalunya i Espanya tenen la taxa
més alta del món en trasplantament i donació d’òrgans; l’any
2013 hi van haver 35 donants
cadavèrics per milió d’habitants. Un dels
principals factors de l’èxit del nostre model de donació i trasplantament és la
professionalització d’aquesta activitat
dins dels hospitals. La formació especialitzada del personal mèdic i altres professionals sanitaris involucrats en aquest procés té un impacte positiu en l’augment de
M. MANYALICH, professor de la facultat de Medicina
de la Universitat de Barcelona

la taxa de donacions i de trasplantaments.
Tot i ser una teràpia consolidada i reconeguda internacionalment en l’àmbit mèdic i científic, el trasplantament continua
sent una pràctica clínica minoritària o fins i
tot inexistent en moltes regions del món. I
no només per la falta de donants, sinó per
la manca d’una estructura mèdica adequada que afavoreixi aquesta donació altruista. La falta d’aquesta estructura, a més, provoca grans desigualtats en l’accés al trasplantament i pot derivar en pràctiques il·lícites. L’única manera d’eradicar la mala
praxi és tenir professionals ben preparats.
L’experiència s’ha d’aprofitar no només

en el terreny clínic, sinó també en el de la
formació. Els nostres professionals poden
estendre aquestes pràctiques a altres països del nostre entorn, i generar així una autèntica cultura de la donació. Aquest és precisament l’objectiu de la Universitat de Barcelona i la Fundació Donation & Transplantation Institute, que, amb el projecte EMPODat, pretenen posar en marxa un programa de postgrau en donació i trasplantament d’òrgans adaptat a les necessitats locals i d’acord amb les directrius europees a
Egipte, al Líban i al Marroc.
Actualment la taxa més alta dels països
beneficiaris és la del Líban amb 1,8 per mi-

lió d’habitants, seguit del Marroc amb 0,3
i Egipte, que encara no ha tingut cap donant. En aquest país no existeix cap programa de donació d’òrgans de donant
mort ni professionals de la salut dedicats
a temps complet a aquesta tasca. D’altra
banda, al Marroc, el trasplantament de donant mort està limitat al ronyó i a la còrnia en tres hospitals, a Casablanca, Marràqueix i Rabat. Per tant, queda molt camí
per recórrer i és gratificant que sigui Catalunya i la seva principal universitat, la UB,
la que lideri la cultura de la donació a escala mundial, com reconeix la Unió Europea amb aquest postgrau.c

