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La jueza reprocha a Jordi 
Pujol «falta de colaboración»
Le achaca que no haya aportado documentos para determinar el origen 
de su fortuna en el extranjero ni tampoco el testamento de su padre
R. B. 
zona20barcelona@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

La jueza que investiga la for-
tuna en el extranjero del ex-
president de la Generalitat, 
Jordi Pujol, le ha reprochado a 
él y a su esposa su «falta abso-
luta de toda voluntad de coo-
perar» a la hora de aportar do-
cumentación que acredite el 
origen de sus fondos banca-
rios, así como la copia del tes-
tamento del padre del expre-
sident, Florenci Pujol Brugal.  

La magistrada titular del 
juzgado de Instrucción nú-

mero 31 de Barcelona ha de-
sestimado a su vez el recur-
so que había presentado la 
defensa de los Pujol contra 
la petición del sindicato ultra-
derechista Manos Limpias de 
personarse en el proceso. 
También ha ratificado el envío 
de comisiones rogatorias a 
Suiza y Andorra para cono-
cer los movimientos banca-
rios de la familia en ambos 
países, al sospechar que po-
drían ser «ilícitos». 

La jueza refleja en su auto 
que tanto Marta Ferrusola, 
esposa del expresident, como 

tres de sus hijos han regula-
rizado en Hacienda más de 
tres millones de euros, can-
tidad que la letrada conside-
ra «desorbitada» y cuyo ori-
gen debe ser investigado. 

A la denuncia de Manos 
Limpias en este caso han segui-
do cuatro querellas más pre-
sentadas por UPyD, Plataforma 
Per Catalunya, un abogado 
particular y el letrado José Emi-
lio Rodríguez Menéndez. Se-
gún la jueza, todas «aportan 
datos e informaciones más 
concretas, llegando a mencio-
nar informes policiales». 

El juez de la Audiencia Nacional 
Santiago Pedraz ha admitido la 
personación del hijo menor del 
expresident, Oleguer Pujol, en 
la causa abierta contra él por la 
compra de un hotel en Canarias 
con dinero supuestamente de 
origen desconocido proceden-
te de las Islas Vírgenes. El abo-
gado que lleva su defensa, Cris-
tóbal Martell, es el mismo que 
lleva la su padre y la de su her-
mano Jordi Pujol Ferrusola. 

Oleguer confía en 
el mismo abogado

� TARRAGONA 
El mosso que va ferir un 
menor serà jutjat. L’Au-
diència dóna la raó a la de-
fensa i el mosso que va ferir 
un noi de 13 anys d’un cop 
de porra en una càrrega po-
licial el 14-N serà jutjat per 
un delicte de lesions. 

� MOLLET DEL VALLÈS 
Malestar amb els pres-
supostos estatals. El pre-
sident de l’Associació Àmbit 
B-30 i alcalde de Mollet, Jo-
sep Monràs, lamenta que 
l’Estat no vegi el territori de 
la B-30 com un «eix eco-
nòmic prioritari». 

� SANT CUGAT 
Seu de la síndrome de 
Noonan. Sant Cugat és el 
centre neuràlgic d’afectats 
de la síndrome de Noonan, 
malaltia rara que afecta un 
de cada 1.000 a 2.500 naixe-
ments, i acull l’única entitat 
sobre aquesta patologia. 

� MATARÓ 
Set detinguts per robar 
productes de neteja. Els 
Mossos han detingut set 
persones acusades de ro-
bar productes de cosmèti-
ca, higiene personal i nete-
ja. El material sostret té un 
valor de 20.000 euros. 

� MOLINS DE REI 
Apartat de manera cau-
telar el mestre detingut. 
L’escola Manyanet ha apar-
tat «de manera cautelar» el 
mestre que va ser detingut 
per tenir pornografia infan-
til i assetjar diversos me-
nors d’edat pel Facebook. 

� GIRONA 
La ministra veu «segur» 
el túnel de l’AVE. La mi-
nistra de Foment, Ana Pas-
tor, considera «segur» el 
túnel de l’AVE de Girona, 
però demana a l’ACA que 
modifiqui el curs del Güell 
per evitar més inundacions.M
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Durante el Gobierno tri-
partito. Un exmediador de 
las ITV, Joan Martí Arjona, 
admitió ayer que cobró di-
nero a un empresario para 
defender sus intereses ante 
el Gobierno tripartito en la 
tramitación parlamentaria 
de la Ley de Seguridad In-
dustrial. 

A pesar de la confesión,   
ha defendido la legalidad de 
su actuación al no ser ni 
funcionario ni estar contra-
tado por la Generalitat. Ar-
jona declaró ayer como im-
putado por un delito de 
cohecho ante el juez que in-
vestiga si cobró 48.000 euros 
de la empresa Inteca, dirigi-
da por el empresario y tam-
bién imputado en la causa 
Ricard Puignou.  R. B.

Un exmediador 
de las ITV 
admite cobros  
a empresarios 

FLASH 
Risc de perdre el 
conveni col·lectiu� 
Segons CCOO, gairebé 
60.000 catalans corren el 
risc de perdre el conveni el 
2015 per manca d’acord. 

Regulen l’economia 
col·laborativa� El 
Govern regularà per comba-
tre la competència deslleial i 
l’economia submergida en 
l’utilització de serveis com 
Airbnb o Uber. 

Recurs al TC pel cas-
tellà � El Govern 
recorrerà el decret que 
l’obliga a pagar una plaça 
escolar privada als alumnes 
escolaritzats en castellà. 

Calen 230.000 pisos 
socials � La Taula del 
Tercer Sector Social alerta 
que Catalunya necessita 
incrementar en 230.000 
pisos el parc de lloguer social.
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Sant Cugat del Vallès acull l'única entitat d'afectats de la
malaltia rara síndrome de Noonan a tot l'Estat espanyol
La patologia afecta un de cada 1.000 a 2.500 naixements i es manifesta amb símptomes molt diversos

L'Associació Española Síndrome de Noonan va néixer de la mà de la seva presidenta, Mireia Martínez, que té una nena d'onze
anys amb aquesta patologia que va ser diagnosticada als sis mesos. Martínez explica que després del diagnòstic només tenien
preguntes i no hi havia ningú que els hi podés donar respostes. El 2010 van decidir crear l'entitat per evitar que les famílies a
qui se'ls diagnostica la síndrome visquin el mateix. "Encara que no tenim res podem donar suport i això dóna tranquil·litat a la
família", ha assegurat. L'organització agrupa actualment 30 famílies de tot l'Estat. 

La síndrome afecta un de cada 1.000 a 2.500 naixements però més d'un 25% de casos diagnosticats clínicament no es poden
confirmar en desconèixer-se la totalitat de mutacions genètiques que són a l'origen de l'aparició. El diagnòstic precoç esdevé
essencial per anticipar els possibles símptomes.

La patologia presenta complicacions molt diverses per als que les pateixen. La majoria d'afectats tenen una estatura baixa, les
orelles rotades, coll ample i parpelles caigudes, deformitat al tòrax, dèficit ocular i auditiu. El 80% presenta una cardiopatia, un
25% té problemes d'aprenentatge i un 20% trastorns mentals. A més, els nens poden tenir intensos refluxos durant la primera
infància, un endarreriment motor que fa que no comencin a caminar fins als dos anys i problemes hematològics. En el casos
més greus, la síndrome també es relaciona amb l'aparició de leucèmia.

Un centre de referència

Aquesta diversitat de simptomatologia fa difícil el seguiment mèdic i per això Martínez reclama la necessitat de que hi hagi un
centre de referència que porti aquests casos, que s'especialitzi i pugui donar resposta a totes les problemàtiques del nen. En
aquest sentit, ha explicat que estan a l'espera d'una reunió amb un professional de l'Hospital Can Ruti de Badalona que està
investigant sobre la síndrome.

Fins el moment però assegura que no hi ha cap tractament ni investigació al respecte i que l'únic que poden fer és anar
superant les complicacions que es van presentant en el dia a dia.

Davant d'aquesta situació, la presidenta de Noonan Espanya destaca la importància de donar a conèixer la malaltia tant entre
els professionals mèdics com entre la població en general. Martínez assegura que hi ha molta gent que pateix la síndrome i ni
ho sap i per això considera essencial que se'n faci difusió. Per aconseguir-ho, tenen previst donar xerrades a les escoles de
Sant Cugat perquè la gent conegui en què consisteix.
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Sabadell (ACN).- Quatre persones continuen ingressades pel brot
de legionel·losi de Sabadell, després que una hagi estat donada
d'alta en les darreres 24 hores, segons ha informat el
Departament de Salut. Els quatre ingressats presenten una
situació clínica molt greu i un d'ells està hospitalitzat a la UCI. En
total, el brot ha afectat 41 persones, de les quals sis han mort.
Totes les persones que han hagut de ser ingressades per
legionel·losi presentaven patologies de base important. L'Agència
de Salut Pública resta a l'espera dels resultats dels estudis
moleculars que han de permetre comparar les mostres humanes i
les ambientals i esbrinar l'origen causal del brot.
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EL TEMPS AMB NOMS I COGNOMS
Més de 1.000 l/m2 en quatre
aiguats des del setembre
Secció de Meteorologia de TV3 i
Catalunya Ràdio.

França encara la transició
energètica amb la vista posada
en el canvi climàtic i en el
mercat
Xavier Duran. Periodista científic de
TV3

EL BLOG DE JORDI CERVERA
Videoblog 22 - Lluís Llort, una
mirada singular a la novel-la
negra
Jordi Cervera. Periodista de Catalunya
Ràdio i escriptor
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Sant Cugat del Vallès (ACN).- Sant Cugat del Vallès (Vallès
Occidental) ha esdevingut el centre neuràlgic d'afectats de la
síndrome de Noonan, una malaltia rara que afecta un de cada
1.000 a 2.500 naixements. L'única entitat estatal sobre aquesta
patologia ha decidit instal·lar-se a la ciutat vallesana i s'ha
presentat aquest dimarts amb l'objectiu de donar a conèixer la
malaltia i donar suport a d'altres afectats. Aquesta síndrome és el
resultat d'una mutació genètica de difícil diagnòstic que es
manifesta amb símptomes molt diversos com estatura baixa, trets
facials característiques, cardiopaties, problemes d'aprenentatge i
en el casos més greus pot desenvolupar una leucèmia. Hi ha 30
famílies associades, vuit a Catalunya.
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Sant Cugat del Vallès acull l'única entitat
d'afectats de la malaltia rara síndrome de
Noonan a tot l'Estat espanyol
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L'Auditori aposta per les músiques de nova
creació a través de la proposta Sampler
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L'advocat de l'home que va apunyalar 5
persones a Lleida demana que se'l traslladi
de la presó a un psiquiàtric
18:02 15.10.2014

Un grup de ciutadans impulsa la
candidatura de Guanyem a Terrassa i fa una
crida per formar equip per a les municipals
de 2015
18:00 15.10.2014

L'Ajuntament de Montornès del Vallès no
facilitarà recursos per a celebrar "aquest 9-
N"
17:58 15.10.2014

La planta de residus del Maresme
assessorarà una xarxa de països
llatinoamericans
17:55 15.10.2014

El Parlament rebutja la proposta del PPC
per penalitzar els símbols independentistes
en el cos de Mossos d'Esquadra
17:53 15.10.2014

Les converses entre Govern i ERC sobre els
pressupostos del 2015 estan aturades per
la incertesa sobre el 9-N
17:52 15.10.2014

L'advocat de l'home que va apunyalar 5
persones a Lleida demana que se'l traslladi
de la presó a un psiquiàtric
17:44 15.10.2014

Abertis assegura que la devolució dels ajuts
declarats il·legals no tindrà impacte en el
seu compte de resultats
17:36 15.10.2014

EL Liceu estrena aquest dijous l'òpera de
Vivaldi 'Farnace' dirigida per Jordi Savall
17:31 15.10.2014

Sant Cugat del Vallès acull
l'única entitat d'afectats de la
malaltia rara síndrome de
Noonan a tot l'Estat espanyol
18:43 14.10.2014

Sant Cugat del Vallès (ACN).- Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) ha
esdevingut el centre neuràlgic d'afectats de la síndrome de Noonan, una
malaltia rara que afecta un de cada 1.000 a 2.500 naixements. L'única
entitat estatal sobre aquesta patologia ha decidit instal·lar-se a la ciutat
vallesana i s'ha presentat aquest dimarts amb l'objectiu de donar a
conèixer la malaltia i donar suport a d'altres afectats. Aquesta síndrome és
el resultat d'una mutació genètica de difícil diagnòstic que es manifesta
amb símptomes molt diversos com estatura baixa, trets facials
característiques, cardiopaties, problemes d'aprenentatge i en el casos més
greus pot desenvolupar una leucèmia. Hi ha 30 famílies associades, vuit a
Catalunya.
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Noonan Espanya atendrà
als malalts d'aquest
trastorn genètic a Sant
Cugat
Redacció

Sensibilització L'objectiu de l'associació sense ànim de
lucre, passa per donar a conèixer i sensibilitzar sobre la
síndrome de Noonan

Sant Cugat ha esdevingut el centre neuràlgic d'afectats de la síndrome de
Noonan, una malaltia rara que afecta un de cada 1.000 a 2.500
naixements. L'única entitat estatal sobre aquesta patologia ha decidit
instal·lar-se a la ciutat vallesana i s'ha presentat aquest dimarts, 14
d'octubre. Així l’Associació Espanyola de la Síndrome de Noonan ja s'ha
establert al Sant Cugat Trade Center. 

L'objectiu de l'entitat sense ànim de lucre passa per donar a conèixer i
sensibilitzar sobre la síndrome de Noonan en tots els àmbits de la societat;
integrar als afectats; fomentar el coneixement i intercanvi d'informació
sobre aquest a malaltia i impulsar una via de investigació per aconseguir
una cura. 

A l'acte de presentació de l'entitat, hi han participat la seva presidenta,
Mireia Martínez, que ha dit “per ara, els infants que tenen la síndrome de
Noonan són tractats per especialistes de diferents àmbits, però no hi ha
cap centre mèdic de referència que els pugui atendre globalment”. La
tinenta d’alcalde de Serveis a la Ciutadania, Susanna Pellicer, ha indicat
que l'entitat fa que: "Sant Cugat enforteixi la voluntat que ningú no quedi
enrere, tal com palesa el Pla d’inclusió, en el qual també s’ubica, a partir
d’ara, Noonan Espanya. La salut és una de les set àrees que hem
determinat essencials per a la inclusió social i és per això que volem donar
tot el nostre suport a Noonan Espanya”.

Què és la síndrome de Noonan
La síndrome de Noonan, considerada com una malaltia rara, és un
trastorn genètic que produeix un desenvolupament anormal de diverses
parts del cos. Les anomalies que es veuen amb més freqüència inclouen
la formació de membranes al coll, canvis en l’estern, anomalies facials i
malaltia cardíaca congènita. Hi ha 30 famílies associades, vuit a
Catalunya.

La majoria d’afectats tenen una estatura baixa i trets fenotípics
característics, com les orelles rotades, coll ample o parpelles caigudes. El
80% presenta cardiopatia i un 25% problemes d’aprenentatge. Poden
patir intensos refluxos durant la primera infància i un endarreriment motor
que els porta a començar a caminar als 21 mesos de mitjana. També
poden presentar problemes hematològics.

Els trastorns ocular també són freqüents i s’ha documentat una major
predisposició a la leucèmia juvenil, el TDAH, la hipoacúsia i el dolor intens
d’articulacions, entre altres símptomes. La síndrome de Noonan es molt
difícil de diagnosticar durant l’embaràs si no és que hi ha un historial

Presentació entitat Noonan. FOTO: Artur Ribera
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Sant Cugat del Vallès acull l'única entitat d'afectats
de la malaltia rara síndrome de Noonan a tot l'Estat
espanyol
Sant Cugat del Vallès (ACN).- Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) ha esdevingut el centre
neuràlgic d'afectats de la síndrome de Noonan, una malaltia rara que afecta un de cada 1.000 a
2.500 naixements. L'única entitat estatal sobre aquesta patologia ha decidit instal·lar-se a la ciutat
vallesana i s'ha presentat aquest dimarts amb l'objectiu de donar a conèixer la malaltia i donar
suport a d'altres afectats. Aquesta síndrome és el resultat d'una mutació genètica de difícil
diagnòstic que es manifesta amb símptomes molt diversos com estatura baixa, trets facials
característiques, cardiopaties, problemes d'aprenentatge i en el casos més greus pot desenvolupar
una leucèmia. Hi ha 30 famílies associades, vuit a Catalunya.
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SABADELL | Financer

Banc Sabadell crea Sabadell Negoci Turístic
L’objectiu fins 2015 és incrementar un 17% el finançament de projectes
d’inversió

CIÈNCIA | Salut

Sant Cugat acull la primera associació de l’Estat
per ajudar els afectats i familiars de persones
amb síndrome de Noonan
Es troba entre les cinc malalties rares amb més prevalença entre la població
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del CAET nominades
als Premis Butaca
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'B. Flowers' 
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Mercuri
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coneguda com a Montcada

SABADELL | Centre Normalització
Lingüística

Sabadell commemora
el 25è aniversari del
Centre per a la
Normalització
Lingüística
 Serà el proper dimecres 22
d’octubre a partir de les 19:30h

SABADELL | Tallers

Els equipaments
municipals de gent
gran de Sabadell
ofereixen aquest
trimestre més de 80
activitats
L’últim trimestre del curs passat es
van registrar 1140 usuaris i
usuàries
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ACTUALITAT. Emprenedors

Un retir quàntic que promet
creixement interior i sorpreses
Es farà el cap de setmana del 25 i 26 d'octubre

ACTUALITAT. Mossos d'Esquadra

Desmantellada una organització
criminal dedicada a la sostracció
especialitzada de vehicles d’alta
gamma
A banda, els Mossos els imputen quatre robatoris amb
força en establiments comercials d’arreu de Catalunya
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“Somos lo que hacemos y no lo que pensamos
que somos”Joan Carles Sánchez no repetirà com candidat
socialista a l'alcaldia de SabadellTerrassa balla al ritme de 'Happy' en un vídeo per
promocionar la ciutat“No puc estar sense fer res”

Presentació del 33è Festival de Jazz de Terrassa

El Dia Internacional de la Dona Treballadora es
representarà el musical “Isavel”La presentació del NEWT omple d'optimisme el
Teatre Principal
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Ciència. Salut

Sant Cugat acull la primera associació de
l’Estat per ajudar els afectats i familiars de
persones amb síndrome de Noonan

Salut

REDACCIÓ - 14-10-2014

 Twittear 0    1  

L’Asociación Española Síndrome de Noonan, Noonan España, s’ha presentat oficialment aquesta
tarda en un acte informatiu que ha tingut lloc a l’Ajuntament. La síndrome es troba entre les cinc
malalties rares de major prevalença que existeixen i és la síndrome rara més comuna, tot i que encara
hi ha un gran desconeixement social sobre la seva existència.

La tinenta d’alcalde de Serveis a la Ciutadania, Susanna Pellicer, ha remarcat que “estem molt
contents que Noonan España s’instal·li a Sant Cugat. D’aquesta manera, Sant Cugat enforteix la
voluntat que ningú no quedi enrere, tal com palesa el Pla d’inclusió, en el qual també s’ubica, a partir
d’ara, Noonan España. La salut és una de les set àrees que hem determinat essencials per a la
inclusió social i és per això que volem donar tot el nostre suport a Noonan España”.

La síndrome de Noonan

La síndrome de Noonan es manifesta en un de cada 1.000 a 2.500 naixements. No obstant això, més
d’un 25% dels casos diagnosticats clínicament no es poden confirmar en desconèixer-se la totalitat de
mutacions genètiques que són a l’origen de l’aparició. Els casos poden variar significativament d’una
persona a una altra quant a les característiques i gravetat.

 Twittear 0    1  

Hemeroteca
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ARA EN PORTADA

Ciència
Científics del CSIC
participen en una campanya
per a la prevenció de riscos
marítims a l'Estret de
Gibraltar
Monitoren en temps real la
trajectòria de boies

Ciència
Descobreixen una mutació
natural que confereix
resistència a compostos
tòxics
El treball s'ha publicat a la
prestigiosa revista PLoS Genetic

Ciència
L'Agrupació Astronòmica de
Terrassa celebra la VII
Trobada de Telescopis
La cita ha tingut lloc a la Plaça de
la cooperativa, on encara amb
llum de dia diverses famílies
s’han acostat per muntar els seus
propis telescopis. Durant
l’observació astronòmica els
participants han pogut veure Mart,
Júpiter, la Lluna, Orió i altres
cossos celestes
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Inici del VIII fòrum d’empreses del sector Industrial
i Aeronàutic ETSEIAT-EETGairebé un miler d'estudiants de secundària
visiten l'UPC“Em diuen ‘Matraca’ però sóc en Joan Siurana”

“Somos lo que hacemos y no lo que pensamos
que somos”Joan Carles Sánchez no repetirà com candidat
socialista a l'alcaldia de SabadellTerrassa balla al ritme de 'Happy' en un vídeo per
promocionar la ciutat“No puc estar sense fer res”

Presentació de Noonan España

Accepta

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio,
de acuerdo a tus hábitos de navegación.

Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más
información en nuestra Política de Cookies.

http://www.newt.cat/process/publicidad/index/88
https://plus.google.com/101422290172030691834/
https://twitter.com/newt_tsa
https://www.facebook.com/pages/NEWT/223046567861385
http://www.newt.cat/feed
http://www.newt.cat/personajes
http://www.newt.cat/zona/newsletter
http://www.newt.cat/login
http://www.newt.cat/registro
http://www.newt.cat/actualitat
http://www.newt.cat/cultura
http://www.newt.cat/esports
http://www.newt.cat/newtrends
http://www.newt.cat/ciencia
http://www.newt.cat/entrevistes
http://www.newt.cat/opinio
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.newt.cat%2Fciencia%2Fsant-cugat-acull-la-primera-associacio-de-lestat-per-ajudar-els-afectats-i-familiars-de-persones-amb-sindrome-de-noonan-1444&text=%20Sant%20Cugat%20acull%20la%20primera%20associaci%C3%B3%20de%20l%E2%80%99Estat%20per%20ajudar%20els%20afectats%20i%20familiars%20de%20persones%20amb%20s%C3%AD...&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fdu0.es%2F4fkm&via=newt_tsa
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fdu0.es%2F4fkm
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.newt.cat/ciencia/sant-cugat-acull-la-primera-associacio-de-lestat-per-ajudar-els-afectats-i-familiars-de-persones-amb-sindrome-de-noonan-1444
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.newt.cat/ciencia/sant-cugat-acull-la-primera-associacio-de-lestat-per-ajudar-els-afectats-i-familiars-de-persones-amb-sindrome-de-noonan-1444&title=Sant+Cugat+acull+la+primera+associaci%C3%B3+de+l%E2%80%99Estat+per+ajudar+els+afectats+i+familiars+de+persones+amb+s%C3%ADndrome+de+Noonan
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.newt.cat%2Fciencia%2Fsant-cugat-acull-la-primera-associacio-de-lestat-per-ajudar-els-afectats-i-familiars-de-persones-amb-sindrome-de-noonan-1444&text=%20Sant%20Cugat%20acull%20la%20primera%20associaci%C3%B3%20de%20l%E2%80%99Estat%20per%20ajudar%20els%20afectats%20i%20familiars%20de%20persones%20amb%20s%C3%AD...&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fdu0.es%2F4fkm&via=newt_tsa
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fdu0.es%2F4fkm
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.newt.cat/ciencia/sant-cugat-acull-la-primera-associacio-de-lestat-per-ajudar-els-afectats-i-familiars-de-persones-amb-sindrome-de-noonan-1444
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.newt.cat/ciencia/sant-cugat-acull-la-primera-associacio-de-lestat-per-ajudar-els-afectats-i-familiars-de-persones-amb-sindrome-de-noonan-1444&title=Sant+Cugat+acull+la+primera+associaci%C3%B3+de+l%E2%80%99Estat+per+ajudar+els+afectats+i+familiars+de+persones+amb+s%C3%ADndrome+de+Noonan
http://www.newt.cat/autores/
http://www.newt.cat/
http://www.newt.cat/hemeroteca
http://www.newt.cat/ciencia/sant-cugat-acull-la-primera-associacio-de-lestat-per-ajudar-els-afectats-i-familiars-de-persones-amb-sindrome-de-noonan-1444
https://www.facebook.com/sharer.php?app_id=1406804432890978&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.newt.cat%2Fciencia%2Fsant-cugat-acull-la-primera-associacio-de-lestat-per-ajudar-els-afectats-i-familiars-de-persones-amb-sindrome-de-noonan-1444&display=popup&ref=plugin
javascript:void(0);
https://www.facebook.com/sharer.php?app_id=1406804432890978&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.newt.cat%2Fciencia%2Fsant-cugat-acull-la-primera-associacio-de-lestat-per-ajudar-els-afectats-i-familiars-de-persones-amb-sindrome-de-noonan-1444&display=popup&ref=plugin
javascript:void(0);
http://www.newt.cat/ciencia/lecturas
http://www.newt.cat/ciencia/compartido
http://www.newt.cat/ciencia/comentarios
http://www.newt.cat/process/publicidad/index/118
http://www.newt.cat/ciencia/cientifics-del-csic-participen-en-una-campanya-per-a-la-prevencio-de-riscos-maritims-a-lestret-de-gibraltar-1301
http://www.newt.cat/ciencia/descobreixen-una-mutacio-natural-que-confereix-resistncia-a-compostos-txics-1256
http://www.newt.cat/ciencia/lagrupacio-astronmica-de-terrassa-celebra-la-vii-trobada-des-telescopis-660
http://www.newt.cat/ciencia/inici-del-viii-frum-dempreses-del-sector-industrial-i-aeronutic-etseiat-eet--261
http://www.newt.cat/actualitat/terrassa/gairebe-un-miler-destudiants-de-secundria-visiten-lupc-85
http://www.newt.cat/entrevistes/em-diuen-matraca-per-soc-en-joan-siurana-1188
http://www.newt.cat/entrevistes/-somos-lo-que-hacemos-y-no-lo-que-pensamos-que-somos-407
http://www.newt.cat/actualitat/comarca/joan-carles-sanchez-no-repetir-com-candidat-socialista-a-lalcaldia-de-sabadell--86
http://www.newt.cat/actualitat/terrassa/terrassa-balla-al-ritme-de-happy-en-un-video-per-promocionar-la-ciutat-591
http://www.newt.cat/entrevistes/no-puc-estar-sense-fer-res-35
http://www.newt.cat/ciencia/politica-de-cookies


Societat

Mireia Martínez

Les famílies que es trobin en la nostra
situació podran contactar-nos i els podrem
donar suport.

Escolta-ho

Martínez ha explicat que avui dia no hi ha
cap tractament que pugui prevenir o
combatre la malaltia, a banda de fer
operacions per corregir els problemes
físics. Per la presidenta, la millor solució és
que un hospital agrupi tots els esforços per
investigar possibles tractaments i ha
anunciat que està en converses amb

Noonan Espanya arriba a Sant Cugat per
fer difusió de la malaltia

Mikel Vilalta | Noticia publicada ahir

L'associació Noonan Espanya s'instal·la a la ciutat, al Trade Center, per
informar la ciutadania, especialment les escoles i les famílies, sobre aquesta
malaltia. La síndrome de Noonan és una patologia causada per un trastorn
genètic que provoca deformacions físiques, cardiopaties i dificultats en
l'aprenentatge.

Aquesta entitat és d'abast estatal, tot i que a partir d'ara operarà des del Trade
Center santcugatenc. De moment, 30 famílies de tot l'Estat espanyol en formen part
però la intenció és que el nombre augmenti en els propers anys. La síndrome de
Noonan va ser descoberta al 1963 però no es va diagnosticar com a una malaltia
estranya i poc freqüent fins al 2001. Actualment afecta un infant de cada 1.000 o
2.000 naixements.

Es tracta d'una patologia ocasionada per una alteració genètica a la regió del
cromosoma 12. Els senyals més visibles són diverses deformacions físiques com
una separació entre els ulls més gran que l'habitual, baixa estatura, un coll molt
ample i les parpelles caigudes. La síndrome, que afecta especialment els nens,
també causa problemes en l'aprenentatge i pot derivar en malalties molt greus com
la leucèmia.

La presidenta de Noonan Espanya, Mireia Martínez, ha explicat que el repte més
gran que té l'associació és donar a conèixer entre la ciutadania, especialment les
escoles, els símptomes d'aquesta síndrome, molt poc coneguda. Per Martínez, el
valor afegit de l'entitat és poder donar suport emocional i informació als nens i
famílies que la pateixin.

 DOCUMENTS RELACIONATS

Visita la web de Noonan Espanya
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Els veïns de la Floresta demanen respecte
per a la participació veïnal (Publicat avui, a les
17:15)

L'Ajuntament treu a licitació pública
l'explotació del supermercat de Volpelleres
(Publicat avui, a les 12:00)

Tres parcs de Sant Cugat tindran refugis de
fauna i flora (Publicat avui, a les 15:07)

Veïns de la Floresta denuncien que el
projecte d'asfaltat licitat no és l'acordat
(Publicat avui, a les 10:47)

La 5a edició del Petits! Grans! Llibres!
continua avui amb més activitats (Publicat
avui, a les 06:00)

Cugat.cat gravarà un videoclip amb nens de
Sant Cugat al Petits! Grans! Llibres! (Publicat
avui, a les 06:00)
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La presentació ha tingut lloc a l'ajuntament / Foto: Localpres



Susanna Pellicer

Ens agradaria no haver de celebrar els
dies de malalties, però com que no és així
hem de donar el màxim suport possible a
entitats com aquesta.

Escolta-ho

metges de l'Hospital Can Ruti per
aconseguir-ho.

De la seva banda, la tinenta d'alcalde de
Serveis a la Ciutadania, Susanna Pellicer,
ha expressat el compromís de l'Ajuntament
per ajudar l'entitat en la seva posada en
marxa a la localitat.

A partir de 2015, l'entitat engegarà una
campanya als centres educatius locals i de
la resta de l'Estat espanyol per divulgar
entre mestres, pares i mares la síndrome
de Noonan.
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Sant Cugat té 52 cases ocupades, 30
d'elles amb denúncia dels propietaris
375 lectures

Neix Edicions Xandri per donar llum a
noves històries 272 lectures

Noonan Espanya arriba a Sant Cugat
per fer difusió de la malaltia 260 lectures

Veïns de la Floresta denuncien que el
projecte d'asfaltat licitat no és l'acordat
231 lectures

El consell de Centre-Oest aborda el pas
soterrat de FGC i les obres al mercat
173 lectures

EL MÉS COMENTAT
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L'Ajuntament posa en marxa
un pla d'ocupació per a
aturats majors de 45 anys

'L'Esclat Creatiu de la
Floresta' acosta la figura de
Toutain i Berenguer a
València

Tots els membres de la
Penya Regalèssia seran Fills
predilectes de Sant Cugat

Max Rochaix s'estrena amb
el Junior deixant la porteria
a zero

El Grup Mediterrània ballarà
per lluitar contra l'ictus a
Sant Cugat

La biblioteca Marta
Pessarrodona descobreix
Maria Aurèlia Capmany

Tomás Yambria presenta
'Cristalizaciones', el seu
primer llibre, al SAF

Josep Ferré (OSSC) atén el
SAF per parlar del concert
dedicat a Bach i Txaikovski

Monogràfic lèxic d'animals i
bestioles amb el Servei
Local de Català, al SAF
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Aquest dijous al 'Sant Cugat a fons'...
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ELS ÚLTIMS PODCASTS

Veure tots els programes disponibes

Programa Data d'emissió Descarregar

Primera Plana (Primera Hora)
06:00h.

(dijous 16 oct, 06:00)    (20.61 MB)

Va de Swing 21:00h. (dimecres 15 oct, 21:00)    (41.21 MB)

Societat XXIE 20:00h. (dimecres 15 oct, 20:00)    (41.2 MB)

ARA EN ANTENA

Primera Plana Escolta-ho

Tot seguit:
08:00 Primera Plana (Tercera hora)
09:00 Primera Plana - El Gall del Monestir

ÚLTIM BUTLLETÍ DEL 91.5 FM

Escolta'l  

AGENDA L'agenda del dia

avui, 08:30h / EsadeCreapolis 
1r Congrés de salut, benestar i empresa per a
la dona directiva i empresària

10:30h  5a edició del Petits! Grans! Llibres!:
Visites escolars
10:30h  5a edició del Petits! Grans! Llibres!:
Visites per a estudiants d'educació
11:00h  Grup de suport a la lactància materna
[Avui]   [Demà]
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Tomás Yambria presenta
'Cristalizaciones', el seu
primer llibre, al SAF

Josep Ferré (OSSC) atén el
SAF per parlar del concert
dedicat a Bach i Txaikovski

Monogràfic lèxic d'animals i
bestioles amb el Servei
Local de Català, al SAF

Poesia per a nens dins el
14è Festival Nacional de
Poesia de Sant Cugat, al
SAF

'Societat XXIE' tracta l'ús de
la tecnologia en relació als
grups d'edat

Conversa amb Manel Cerdà i
novetats de la música local,
al SAF

'El Núvol' tracta el vincle
dels joves de Sant Cugat
amb la música

L'organització del festival
Petits! Grans! Llibres!, al
SAF

La tertúlia esportiva del SAF,
amb JM Félez, J.Galindo i
A.Casas

Share Image



Ràdio

Twittear 2 Comparteix 0  Imprimir en pdf

Descobreix la síndrome de Noonan, al
SAF

Sant Cugat A Fons | Noticia publicada ahir

L'associació Noonan Espanya s'instal·la a la ciutat per informar a la
ciutadania, especialment les escoles i les famílies, sobre aquesta malaltia
causada per un trastorn genètic que provoca deformacions físiques,
cardiopaties i dificultats en l'aprenentatge. Parlarem d'aquesta patologia amb
la presidenta i el secretari d'aquesta l'associació. Descobrirem una empresa
que dona servei a Sant Cugat, parlarem de cinema en català relacionat amb la
política del país i recordarem les propostes, per exemple musicals amb The
Pinker Tones a l'estudi, que ofereix per a les famílies catalanes el Petit! Grans!
Llibres! Ens hi posem a les deu del matí i us acompanyem fins a la una del
migdia aquí, a Cugat.cat.
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'Cristalizaciones', el primer llibre de
l'enginyer industrial Tomàs Yambria, al SAF
(Publicat dimarts)

Cristalizaciones, de Tomàs Yambria, al SAF
(Publicat dilluns)

L'arribada del festival Petits Grans Llibres, al
'Sant Cugat a fons' (Publicat divendres)

L'Aplec de la Salut de Valldoreix al 'Sant
Cugat a fons' (Publicat el 9/octubre)

Els Amics dels Veterans i la Penya
Regalèssia al 'Sant Cugat a fons' (Publicat el
8/octubre)

Els 20 anys de l'acampada per reivindicar el
0.7% de cooperació, al SAF (Publicat el
7/octubre)
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Sant Cugat del Vallès acull l'única entitat d'afectats de la malaltia
rara síndrome de Noonan a tot l'Estat espanyol
La patologia afecta un de cada 1.000 a 2.500 naixements i es manifesta amb símptomes molt diversos

1 de 3
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La presidenta de Noonan Espanya, Mireia
Martínez, explica que quan li van diagnosticar
la síndrome a la seva filla amb sis mesos no hi
havia cap informació i no sabien on havien
d'acudir ni què fer.

http://www.acn.cat/acn/766166/General/text/Noonan-sindrome-Sant-Cugat-del-Valles-entitat.html
http://www.acn.cat/acn/766166/General/fotografia/Noonan-sindrome-Sant-Cugat-del-Valles-entitat.html
http://www.acn.cat/acn/politica-cookies.html


14 de octubre 2014 Salut
Sant Cugat acull la primera
associació de l’Estat per a
afectats i familiars de persones
amb síndrome de Noonan
Aquesta síndrome, tot i el
desconeixement social que
l’envolta, es troba entre les cinc
malalties rares amb més
prevalença entre la població.
L’Asociación Española Síndrome de
Noonan, Noonan España, s’ha presentat oficialment aquesta tarda en un acte informatiu que ha tingut lloc a
l’Ajuntament. La síndrome es troba entre les cinc malalties rares de major prevalença que existeixen i és la
síndrome rara més comuna, tot i que encara hi ha un gran desconeixement social sobre la seva existència.
La tinenta d’alcalde de Serveis a la Ciutadania, Susanna Pellicer, ha remarcat que “estem molt contents
que Noonan España s’instal·li a Sant Cugat. D’aquesta manera, Sant Cugat enforteix la voluntat que
ningú no quedi enrere, tal com palesa el Pla d’inclusió, en el qual també s’ubica, a partir d’ara,
Noonan España. La salut és una de les set àrees que hem determinat essencials per a la inclusió
social i és per això que volem donar tot el nostre suport a Noonan España”.
Durant la presentació Mireia Martínez, presidenta de l’associació, ha destacat “la importància de donar a
conèixer aquesta síndrome que, històricament, en molts casos ha passat desapercebuda, fins i tot
entre els propis afectats, que desconeixien a què s’afrontaven. Actualment, una trentena de famílies
de diferents províncies de l’Estat s’ha mostrat interessada a formar part de Noonan España, una
xifra que es preveu incrementar amb la difusió adequada. La gran majoria d’aquestes famílies tenen
menors que pateixen la síndrome”.
Així mateix, Mireia Martínez ha assenyalat “la importància de fer xarxa, ja sigui per compartir recursos,
ja sigui per donar suport als afectats i familiars”. Martínez també ha remarcat que “per ara, els infants
que tenen la síndrome de Noonan són tractats per especialistes de diferents àmbits, però no hi ha
cap centre mèdic de referència que els pugui atendre globalment”. L’associació també preveu oferir
informació als centres educatius a fi de donar a conèixer la malaltia.
A la presentació, també hi ha participat Jordi Jiménez, secretària de l’associació.
La síndrome de Noonan
La síndrome de Noonan es manifesta en un de cada 1.000 a 2.500 naixements. No obstant això, més d’un
25% dels casos diagnosticats clínicament no es poden confirmar en desconèixer la totalitat de mutacions
genètiques que són a l’origen de l’aparició. Els casos poden variar significativament d’una persona a una
altra quant a les característiques i gravetat.
La síndrome de Noonan es d’una gran complexitat per les nombroses alteracions que pot presentar. Per
aquest motiu, és fonamental obtenir un diagnòstic precoç que permeti anticipar possibles símptomes i iniciar
els tractament pertinents. En aquest sentit, és prioritària la difusió social de la síndrome perquè els
ciutadans en coneguin l’existència.
La majoria d’afectats per la síndrome de Noonan tenen una estatura baixa i trets fenotípics característics,
com les orelles rotades, coll ample o parpelles caigudes. El 80% presenta cardiopatia i un 25% problemes
d’aprenentatge. Poden patir intensos refluxos durant la primera infància i un endarreriment motor que els
porta a començar a caminar als 21 mesos de mitjana. També poden presentar problemes hematològics.
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Els trastorns ocular també són freqüents i s’ha documentat una major predisposició a la leucèmia juvenil, el
TDAH, la hipoacúsia i el dolor intens d’articulacions, entre altres símptomes. La síndrome de Noonan es
molt difícil de diagnosticar durant l’embaràs si no és que hi ha un historial familiar conegut que faci sospitar
de la transmissió. En molts casos, els pares s’han assabentat que tenien la síndrome quan han realitzat les
proves als fills. En un 50% dels casos, la síndrome sorgeix en la família de forma espontània.
Noonan España
L’Asociación Española Síndrome de Noonan ha ubicat la seu central al Sant Cugat Trade Center. Les
persones interessades poden contactar-hi a través del web www.sindromenoonan.com o bé adreçant un
correu electrònic a noonanespana@gmail.com. L’associació també disposa de pàgina a Facebook.

http://www.santcugat.cat/
http://www.santcugat.cat/web/actualitat
http://www.santcugat.cat/web/noticies
http://www.sindromenoonan.com/
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