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INTRODUCCIO

En 1'ambit de la medicina en general, i en particular en I'ambit de l'oncologia, es essencial el
treball multidisciplinar i multicentric per tal de comparar resultats i obtenir una curaci6
maxima en els pacients afectes de cancer. S'han desenvolupat durant aquests anys nombrosos
grups cooperatius, que reunien oncolegs dins de Catalunya (Societat Catalano-Balear
d'Oncologia), oncolegs de Catalunya i de la resta de I'Estat espanyol (AERO-Asociacion
Espanola de Radioterapia y Oncologfa, SEOM-Asociacion Espanola de Oncologfa Medica,
FESEO-Federaci6n Espanola de Sociedades Oncol6gicas, etc.), i d'oncolegs catalans amb la
resta de paisos de la Uni6 Europea (ESTRO-European Society of Radiation Therapy and
Oncology, ESMO- European Society of Medical Oncology, etc.).

Dins d'aquest darrer context, i corn a exemple de cooperaci6 entre dos paisos de la Unio
Europea, esta el GOCO (Grup Cooperatiu Catala-Occita). Aquest grup que va ser Great
I'any 1992, reagrupa oncolegs radioterapics de les regions de Catalunya, Midi-Pyrenees i
Languedoc Rousi116. Aquest grup enllaca la cooperacio ja historica en 1'ambit medic entre
aquestes regions i en particular potencia el triangle Barcelona-Toulouse-Montpellier.

Aixi mateix aquest grup reagrupa tres tipus d'especialistes, els oncolegs radioterapics, els
fisics medics i els tecnics de radioterapia.

A continuaci6 es passara a descriure breument aquest grup, corn a exemple de tots aquests
grups cooperatius en oncologia que existeixen a Catalunya, a 1'Estat espanyol i a tota la
Unio Europea.

ANTECEDENTS HISTORICS DEL GOCO

El dia 8 de febrer de 1989 es va elaborar un protocol de cooperaci6 , en 1'5mbit de la salut,
entre la Generalitat de Catalunya i el Conseil Regional de Midi-Pyrenees , que va permetre
la creaci6 del GOCO. Pero la relaci6 cientffica catalanooccitana en el camp de les radiacions
ionitzants, no era un fet nou . Els dies 9 i 10 de juny de 1935 es trobaren a Barcelona, els
representants de les dues filials de la Societe de Radiologie Medicale de France : la Societe
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de Radiologie du Litoral Mediterraneen i la Societe d'Electro-radiologie du Sud-Ouest.

La jornada de treball va ser sobre el diagnostic radiologic de la tuberculosi intestinal, a

carrec del doctor Pinos. A continuacio es va visitar el pave116 del cancer de l'Hospital de la

Santa Creu i de Sant Pau, que destacava per les seves modernes instal•lacions de radioterapia

profunda. La jornada cientifica va continuar en la Facultat de Medicina de Barcelona on el

doctor Astier de Marsella va presentar "Radiotherapie de I'Hyperthyroidisme". Es va acordar

una segona reunio per a 1'any 1936, que per raons conegudes per tots nova arribar a celebrar-

se.

SITUACIO ACTUAL DEL GOCO

A partir de 1936 va existir un periode de mutu desconeixement, fins a l'abril de 1979 que es

va celebrar a Carcassona el I Congres Interregional de Medicina.

El dia 30 de setembre de 1989 es reunien a Tolosa de Llenguadoc representants de la regio
Midi-Pyrenees i del Centre Hopitalier Regional (CHR) de Tolosa per debatre sobre

transferencia tecnologica i cooperacio amb Catalunya. El 30 de gener de 1990 el conseller de
Sanitat de la Generalitat de Catalunya, doctor Xavier Trias firmava el Protocol de cooperacio,

en el camp de la sanitat entre la Generalitat de Catalunya i la regio Midi-Pyrenees.

El desenvolupament d'aquests acords es va iniciar el 27 de mare de 1990 amb una visita al

CHR de Toulouse per part d'una delegacio catalana i amb la visita a Barcelona el 15 de juny

de 1990 de dos metges del Centre Hospitalier Regional (CHR) de Tolosa. En el mes de

novembre les relacions en l'ambit de l'oncologia radioterapica es consoliden amb l'intercanvi

de dues infermeres de la Unitat de Braquiterapia de I' Hospital de Bellvitge al CHR. Aquest

centre, a partir del curs academic 1990-1991 va acollir un radiofisic en la Diplornature

d'Etudes Approfondies (DEA) de fisica radiologica, fet que s'ha repetit fins a 1'actualitat.

Continuant amb aquesta linia de col•laboracio en el camp de la radiofisica, es van reunir a
finals de gener de 1991 en ('Hospital Claudius Regaud, els responsables de la DEA de
radiofisica, representats peI Professor Blanc (director de Fisica Atomica, Universitat Paul

Sabatier de Toulouse), amb el doctor J. M. Borras i les responsables dels serveis de radiofisica

de 1'Hospital de Bellvitge i de Sant Pau. En aquesta reunio van participar tambe els radioffsics

de ('Institute Gustave Roussy, els doctors Chavaudra i Aubert.

El dia 27 de mare de 1992 es va celebrar en Arties (Vail d'Aran) la I Jornada de Treball

Francocatalana en el camp de la cancerologia, preveient especialment les associacions

radioquimioterapia i les perspectives de futur en el tractament dels tumors d'ORL.

Poc temps despres es presentava corn a memoria de la DEA de fisica radiologica

Intercomparison de la dose absorbee dans deferents faisceaux d'irradiation. Project multicentrique

franco-catalan.

A 1'any seguent, en el mes de mare de 1994, J. M. Bachaud i P. Francois del CCR es desplacen

a Barcelona amb dos objectius principals: dotar al GOCO d'estatuts juridics i organitzar la
segona reunio del GOCO, amb intencio fundacional, que es celebraria el dia 4 de novembre

de 1994 en l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. En els anys 1995 i 1996, la
tercera i quarta jornada de treball del GOCO, es van celebrar respectivament a Toulouse i

Reus, i van destacar per 1'alt grau de participacio, tant de metges com de fisics i tecnics.
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[:any 1997 en el mes de novembre es va celebrar el V Congres anual, amb una assistencia de

186 membres i en el qual es van establir per primera vegada conferencies de formacio

continuada per a metges , fisics i tecnics de radioterapia . Aixi de forma paral • lela cada grup

podia assistir a les conferencies sobre temes particulars d'interes i participar en la seva

discussio . La VI reunio del GOCO va tenir lloc els dies 6 i 7 de novembre de 1998 a Barcelona,

i va congregar al voltant de 160 participants , presidida pel doctor Valls, de I' Hospital de

I'Esperanca de Barcelona . Finalment la VII reunio del GOCO es va celebrar a Perpinya el

mes de desembre de 1999 i va reagrupar 180 persones.

En 1'ambit de treballs cientifics , el GOCO ha realitzat fins at moment , un estudi aleatoritzat

multicentric per estudiar la utilitat de l'hiperfraccionament en el cancer de laringe i diferents

protocols de tractament conjunts. Tambe s ' elaboren bases de lades conjuntes en el

tractament conservador del cancer de mama . Recentment s'ha publicat en la International

Journal of Radiation Oncology Biology and Physics (44:47-52,1999 ), un estudi retrospectiu dels

sarcomes uterins tractats en els ultims anys en la majoria dell hospitals que pertanyen al

GOCO.

Tambe s'han presentat diferents propostes per a nous estudis que inclouen la braquiterapia

de parpella i la del penis, un estudi retrospectiu dels timomes malignes tractats pels centres

que pertanyen al GOCO i finalment un estudi sobre el valor pronostic de la quimioterapia

neoadjuvant a la irradiacio, en el tractament del cancer de pulmo no microcitic inoperable.

El proper congres del GOCO esta previst que es celebri a Lleida el 17 i 18 de novembre de

2000.

IMPORTANCIA DELS GRUPS COOPERATIUS

Aquest exemple de cooperacio entre dos paisos de la Unio Europea en 1ambit de I'oncologia

radioterapica, ens demostra la importancia que tenen els grups cooperatius des d'un punt

de vista cientific, tecnic, motivador en l'amhit professional i d'interrelacio entre especialistes
i centres.


