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EDITORIAL
18

Benvinguts i benvingudes a la nostra
revista científica.
Tenim la satisfacció de presentar-vos
el segon número de la revista “Life
and Science”, emblema del Tàndem de
l’Institut Bellvitge amb l’Institut de
Recerca Biomèdica (IDIBELL) propiciat
per l’ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat.
La nostra revista pretén fer arribar a
tothom qui la llegirà tot un seguit
d’activitats realitzades al llarg del curs
a l’entorn de la ciència; un eix
important sobre el qual hem treballat
és l’univers, tema del projecte de 1r
d’ESO i tema també del concurs literari
“Life and Science” celebrat per Sant
Jordi. Ens complau també destacar
les entrevistes realitzades a diferents
persones lligades, d’una manera o
altra, a les disciplines científiques.
És la nostra voluntat el foment de les
vocacions cientificotecnològiques
entre els i les alumnes, sense oblidar
ni la sensibilitat artística ni el
necessari domini de les diferents
llengües, ja que aquestes són el
vehicle indispensable per a poder
explicar als altres els nostres
aprenentatges. Esperem que aquestes
pàgines puguin contribuir a la
consecució d’aquests objectius.
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EDITORIAL
La majoria dels articles de la revista
han estat escrits per l’ alumnat de 3r
d’ESO, els noms dels quals són a la
relació annexa. Així mateix, n’han fet
el disseny i la maquetació. Hem
comptat també amb la col·laboració
dels alumnes de 1r de Batxillerat
artístic que han resumit i il·lustrat els
articles de l’apartat de genètica
(resums fets per: Raquel García,
Ainhoa Quillez, María Wei, Ainhoa
Alonso, Naomi Gómez, Jing Dan
Huang , Yu Chen i Yongying Xia i
il·lustracions de Natalia Cano,
Alexandro del Robles i Zoe Sebastià
López). A més, alumnes de 1r i 2n
d’ESO han contribuït a la redacció
d’alguns dels articles. Concretament,
Daniel Gómez de 1r A ha explicat el
projecte PlanetBase i Jugatx
Rodríguez, Joel Blanco i Hugo
Fernàndez de 2n C han escrit l’article
de la xerrada de trastorns alimentaris.
No podem deixar d’agrair la sempre
atenta col·laboració i inestimable
ajuda de Joan Duran i Gemma
Fornons, els nostres referents del
Tàndem Institut Bellvitge-IDIBELL. I
agraïm també la col·laboració de
l’exprofessor de Física i Química de
l’institut Aleix Diz.
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Twitter "InstBellvitge"

6

FELIÇ ANIVERSARI,
IDIBELL!
L'Institut d'Investigació Biomèdica de
Bellvitge, centre de recerca en
biomedicina, va ser creat el 16 de juny
del 2004; així doncs, és a punt de fer 15
anys. Està situat a l'Hospitalet de
Llobregat, al sud de Barcelona. Les
seves instal·lacions són distribuïdes
entre l’Hospital Duran i Reynals,
l’Hospital Universitari de Bellvitge i els
edificis del campus de la Universitat de
Barcelona a Bellvitge. És participat per
l'Hospital Universitari de Bellvitge i
l'Hospital de Viladecans, de l'Institut
Català de la Salut, l'Institut Català
d'Oncologia, la Universitat de
Barcelona i l'Ajuntament de l'Hospitalet
de Llobregat. Té convenis de
col·laboració científica amb la
Universitat de Barcelona (UB) i el Parc
Científic de Barcelona, l’Hospital
Universitari de Bellvitge (HUB),
l’Institut Català d’ Oncologia (ICO),
l’Institut de Diagnòstic per la Imatge
(IDI) i el Banc de Sang i Teixits (BST).
Pel que fa al finançament, el 20% del
seu pressupost és públic i la resta és
recaptat de fonts privades.
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L'IDIBELL unifica els recursos de
recerca i estableix un nou marc a fi de
potenciar la creació de xarxes de treball
per a la transferència de tecnologia i la
formació de plataformes
biotecnològiques mixtes. Així mateix, un
altre dels objectius bàsics de l’IDIBELL
és integrar en un mateix institut de
recerca biomèdica els investigadors
bàsics i clínics i treballa per fer
avançar la recerca en benefici directe
dels malalts i de la societat.
Des de la seva fundació, s’ha investigat
sobre aquestes àrees: Càncer i genètica
molecular humana; Neurociències;
Patologia infecciosa i trasplantament;
Factors de creixement, hormones i
diabetis; Malalties inflamatòries,
cròniques i degeneratives i Epigenètica
i biologia del càncer.

FELIÇ ANIVERSARI,
IDIBELL!
L’actual director de l’Idibell és Gabriel
Capellà, doctor en Medicina i Cirurgia
per la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Alguna de les tasques remarcables ha
estat la caracterització dels epigenomes
complets dels tumors més freqüents,
treball realitzat pel doctor Manel Esteller,
director del programa d’Epigenètica i
Biologia del Càncer, i el seu equip
d’investigació.
L’Ajuntament de L’Hospitalet va posar en
marxa un projecte de singularització de
les escoles públiques i fruit d’aquest,
des de fa tres cursos, el nostre institut
fa tàndem amb l’institut de recerca
IDIBELL amb l’objectiu de reforçar les
competències dels i les alumnes en
matèria de ciències biomèdiques, tot
introduint el mètode científic com a eina i
competència transversal aplicable a les
diverses matèries educatives.

L’exprofessor de Física i Química de
l’Institut Bellvitge Aleix Diz ha dedicat a
l’Idibell el poema següent:

IDIBELL
Acròstic
Al personal de l’IDIBELL

Il·lumina els intel·lectes amb llum
Diàfana de claríssim saber.
Investiga, dins l’embrollat volum
Babèlic de gens, quin és metziner.
Espera trobar dels codis l’error
L’error fatal que egoistament creix
L’errada que va matant i no mor...
...I que ella mateixa no es reconeix.
Del Llobregat nou far per singladures
Importants, però que avui és terra endins .
Bon referent per a cerques futures
El que porta llum per a nous destins.
L’institut obre portes fa quinze anys!
Les noces de fòsfor, nous viaranys!

Desitgem que l’IDIBELL segueixi creixent i treballant en
la recerca durant els propers anys.
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ENTREVISTEM EL DR. GABRIEL CAPELLÁ,
DIRECTOR GENERAL DE L’IDIBELL
El doctor Gabriel Capellá és director de
l’ IDIBELL des de juliol de 2018. És
doctor en Medicina i Cirurgia per la
Universitat Autònoma de Barcelona. Va
treballar com a investigador postdoctoral al California Institute of
Biological Research de La Jolla
(California, EEUU) i a l’ Hospital de
Sant Pau. També ha estat professor
visitant a la Universitat de Michigan. En
l’àmbit assistencial, ha exercit com a
cirurgià a l’ Hospital de Sant Jaume de
Calella. La seva investigació s’orienta
al diagnòstic molecular del càncer, tant
hereditari com esporàdic, especialment
en càncer colo-rectal.
En relació als estudis de medicina, hi
ha moltes diferències avui dia respecte
a com s’estudiava abans?
La medicina actual ha evolucionat molt; ens
centrarem en tres àmbits. En primer lloc,
gràcies als coneixements sobre genètica
molecular i cel·lular podem saber millor què
passa quan emmalaltim. En segon lloc,
també s’ha millorat quant a comunicació i
empatia amb el pacient i, per últim, els
grans avenços en noves tecnologies
permeten fer pràctiques no amb malalts
sinó amb simuladors.
.
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Pel que fa a la recerca mèdica,
Catalunya – Espanya – té un bon nivell?
Efectivament, la millora ha estat
espectacular, sobretot en recerca
biomèdica. A nivell mundial estem entre
els quinze països capdavanters. A part
de la gestió que és la seva tasca actual,
en quins camps de la medicina ha
treballat? Ha impartit mai docència de
la medicina?
He investigat sobre predisposició genètica
al càncer i he ensenyat genètica clínica.
Com definiria la feina de l’investigador/a
científic/a? Quines qualitats són
imprescindibles per a qui s’hi vol
dedicar?
Es requereixien capacitats diverses com
ara el talent en diferents disciplines; la
capacitat de treball, la motivació interna, la
perseverància, la paciència, saber treballar
en equip de forma multidisciplinar i
internacionalment.

Quins avenços de darrera hora
realitzats aquí han estat més celebrats?
Em centraré sobretot en Catalunya, que és
el que conec millor i parlaré de tres dels
avenços més celebrats: un d’ells, l’estudi
sobre el càncer de coll d’úter d’origen viral,
la qual cosa ha dut a la vacunació
universal de noies. L’altre avenç té a veure
amb la detecció en estadis primerencs de
l’alzheimer a partir d’identificació de
patrons. I el darrer és la descoberta de
medicaments autoinmunes per combatre el
rebuig d’òrgans transplantats.

És factible compaginar els àmbits
d'assistència, recerca i gestió?
La compaginació dels tres àmbits és difícil,
i ara per ara el meu repte és la gestió.

A l’Idibell hi ha equilibri d’ homes i
dones investigadors? Tenen les
mateixes oportunitats ells i elles?

En realitat a l’Idibell no hi ha gaire equilibri,
però en el nivell més bàsic de recerca la
balança es decanta a favor de les dones
(56%) El hàndicap o el topall és la
maternitat, això segurament explica que el
percentatge de líders de grups de recerca
baixi a 21%. L’Idibell no fa discriminació
positiva, però es té molt en compte el
sostre de vidre.

Quines són les tasques del director
d’una institució tan important com
l’IDIBELL?

D’una banda, he d’ajudar els
investigadors tot oferint-los un entorn
estable per tal que puguin fer bé la
seva feina. De l’altra, i molt important,
no perdre diners i buscar-ne. En bona
mesura l’IDIBELL viu de subvencions
tant privades com públiques i cal
gestionar-les.

Voldríem agrair-li el temps esmerçat en aquesta conversa tan enriquidora, el seu
didactisme i esforç pedagògic.
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SELECCIONADOS PARA EL
PROGRAMA STEAMCAT
El Institut Bellvitge es uno de los 25 centros de
secundaria seleccionados para formar parte del
programa de innovación pedagógica.

Nuestra propuesta consiste en crear
espacios compartidos entre las materias
de los ámbitos cientificotecnológico y
artístico. Se busca así establecer las
condiciones para poder trabajar en
proyectos globalizados, creativos y
contextualizados.
La primera franja de proyectos STEAM
se lleva a cabo en 1º de ESO. Los
alumnos trabajan en el proyecto
PlanetBase, en el que tienen que
establecer una colonia humana en un
planeta habitable. El proyecto integra
conceptos y competencias de las
materias de Biología y Geología,
Tecnología y Visual y Plástica.

El pasado 11 de febrero, con motivo del
Día internacional de la mujer y la niña en
la ciencia, el instituto realizó una jornada
a la que asistió la escuela Ramón
Muntaner y en la que nuestros alumnos
de Tecnología de 4º de ESO, con la
colaboración de Nubòtica Academy,
prepararon unas actividades que
demuestran el compromiso del centro
con los principios del programa STEAM.
Entre las actividades que mostraron
nuestros compañeros se encontraban:
“Maker Electric Thing”, “Disseny i
Impressió 3D”, “Robòtica i
telecomunicacions” i “Fem música amb
Makey-Makey”.

STEAMcat (Science,
Technology, Engineering,
Arts and Maths) es un
programa de innovación
pedagógica que busca
impulsar las vocaciones
científicas, tecnológicas,
matemáticas y de
ingeniería entre los
estudiantes,
especialmente entre las
alumnas y en contextos
sociales desfavorecidos
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PLANET BASE. El nostre
projecte STEAMCat
amb la col·laboració de l'IDIBELL
Aquest any hem començat una nova
aventura al nostre institut. El curs
passat un grup de professores vam
voler saber més sobre els anomenats
aprenentatges STEAM i ens va
encantar la idea de poder
implementar-los al nostre centre.
Ens van explicar que, per impulsar
les professions científiques i
tecnològiques, sobretot entre les
noies, un grup de centres educatius
del nostre país impulsarien
projectes interdisciplinaris per
tractar-hi de forma globalitzada les
Ciències, les Tecnologies, les
Enginyeries, les Arts i les
Matemàtiques.
Per explicar-vos una mica en què
consisteix el nostre projecte STEAM
de 1r d'ESO us presentem el relat fet
per un dels seus protagonistes:

Hi havia una vegada un grup de nois de
noies de 1r d’ESO de l’Institut Bellvitge que
es van embarcar en una extraordinària
missió: PlanetBase. Aquesta consistia a
trobar un exoplaneta que pogués ser
colonitzat per la humanitat, ja que, per
culpa de les seves males decisions, la
Terra s’havia fet malbé.
En aquesta missió els van acompanyar tres
especialistes: la Carol, l’Ana Pérez i l’Ana
Cadenas.
El primer que havien de fer era organitzar
els grups. En aquests equips hi havia
d’haver un comandants, oficials
d' enginyeria, oficials de
telecomunicacions i un oficial científic/a de
navegació.
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La primera missió consistia a fer una
anàlisi de diversos sistemes planetaris i
trobar una llista d’exoplanetes habitables
on hi hagués aigua líquida. Durant uns
dies tots van haver de transformar-se en
astrònoms i van dissenyar la sonda
espacial equipada amb diversos aparells
que permeten traçar la ruta que havien
de seguir.
Tot i que no ho semblava, l’expedició a
l’espai era un repte prou dificultós.
Entre d’altres coses van dissenyar uns
prototips que simulaven la nau espacial
real. I un cop fet tot això, l’alumnat
aconseguí superar la 1a missió amb un
èxit rellevant.

Consulteu el nostre entorn digital
PlanetBase!
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Així que van emprendre llavors la
segona missió: escollir un exoplaneta
per establir-s’hi.
La tercera missió consistia a preparar la
colonització de l’exoplaneta, el KEPLER
62e.
Però, estimats amics i amigues, la
història del grup de 1r d’ESO encara no
ha acabat. De fet, continuaran immersos
en l’espai més profund fins a final de
curs. I per saber del cert, si aquest grup
ha aconseguit habitar l’exoplaneta,
haurem d’esperar a la propera entrega
d’aquest relat.
Tot i així, si n’esteu encuriosits i
encuriosides, sempre podeu preguntar a
les tres especialistes que els
acompanyen, per tal que us expliquin
alguna particularitat del procés espacial.

PLANET BASE,
missió a missió
PRIMERA MISSIÓ (1r trimestre):
CERQUEM EXOPLANETES
HABITABLES
Trobem la possible zona habitable.
Detectem una sèrie d’exoplanetes que
podrien contenir aigua.
Dissenyem la trajectòria fins a
arribar-hi.
Dissenyem i construïm la sonda
espacial per enviar-la a l’espai i
obtenir més dades d’aquests
planetes. En decidim els materials i
en calculem les necessitats
energètiques de sensors i panells
solars.
Coneixem la missió BepiColombo de
l’ ESA, enlairada el 20 d’octubre de
2018, que transporta dues sondes a
Mercuri.
Construïm el nostre prototipus.
Enlairem la nostra sonda! S’inicia el
viatge exploratori.

SEGONA MISSIÓ (2n trimestre):
TROBEM L'EXOPLANETA IDONI
Posem a punt els sensors de les nostres
sondes, acoblant-hi una placa
controladora micro:bit amb suports
impresos en 3D.
Muntem un model de radiotelescopi de
l'estació de seguiment de la Terra, per
entendre com funciona la
telecomunicació d'aquestes obres
d’enginyeria amb les sondes.
Analitzem les dades dels exoplanetes
candidats, teòricament rebudes des de
les nostres sondes.
Decidim a partir d’anàlisis científiques
(de massa i composició) quin és
l'exoplaneta més idoni per establir-hi la
nostra missió Planet Base: el planeta
Kepler 62e, a 1.200,3 anys llum de la
Terra.
Dibuixem un retrat robot de Kepler 62e.
Dissenyem el logotip de la missió.

TERCERA MISSIÓ (3r trimestre):
PREPAREM LA COLONITZACIÓ
Representem en 3D la superfície del
nostre exoplaneta.
Pensem i preparem el que cal per al
funcionament de la nostra colònia
espacial (suport vital, robots, etc.).
Dissenyem l’hàbitat de la colònia.
Dissenyem la mascota de la colònia.
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ELS CIENTÍFICS DE 1r D’ESO DE LA
MISSIÓ PLANET BASE VISITEN EL
BIOBANC DE L’IDIBELL

Dilluns 20 de maig una part de l’alumnat de
1r d’ESO vam visitar el Biobanc, el Banc
de cèl.lules i teixits humans de l’IDIBELL.
El Biobanc HUB-ICO-IDIBELL es va crear
amb l'objectiu de gestionar i regular les
diferents col·leccions de mostres
biològiques recollides a l'Hospital
Universitari de Bellvitge (HUB), a l'Hospital
Duran i Reynals (ICO) i altres centres
associats, amb finalitats de recerca
biomèdica i del tractament de les mostres
biològiques d’origen humà.

15

Aquesta va ser una activitat complementària
del projecte Planet Base, emmarcat en el
programa d’innovació pedagògica
STEAMcat, en el qual estem investigant com
haurien de ser les condicions de vida en una
hipotètica colònia formada per persones que,
arran de la desertització de la terra, s’hagués
instal·lat en un exoplaneta. És per això que
vam anar al Biobanc. Potser n’hauríem de
tenir un a la nostra colònia.
La Dra. Laura Arregui ens va explicar un
munt de coses sobre el funcionament del
Biobanc. Va posar en valor com fa de pont
entre la societat i la investigació científica
gestionant les mostres que li arriben, des dels
diversos hospitals catalans, per ser
analitzades i estudiades. Ens va dir com són
custodiades al Biobanc, en un rigorós ordre, i
com les analitzen, per aprendre més sobre
malalties greus.
Vam poder veure els súper-congeladors que
mantenen les mostres biològiques per sota
de – 80ºC. També vam fer un taller amb un
científic de l’IDIBELL, l’Àlex, i vam congelar
amb nitrogen líquid unes mostres de patata
que vam preparar nosaltres mateixos.
Tota una experiència! … i ben útil per a l’èxit
de la nostra missió Planet Base.

50 AÑOS DE LA LLEGADA DEL
HOMBRE A LA LUNA
Un gran salto para la humanidad

El 21 de julio de 1969, ante la mirada atenta
de millones de espectadores, Neil Armstrong
daba “un pequeño paso para el hombre” que
habría de marcar la historia de la humanidad:
los EE.UU. ponían por primera vez a una
persona sobre la superficie de la Luna.
Parte de ese hito que nos llevó a la Luna se
debe a la carrera espacial entre los EE.UU y la
Unión Soviética, uno de los pocos efectos
positivos de la Guerra Fría, pues ambas
superpotencias utilizaban la ciencia como
arma propagandística. En esa “batalla por el
espacio” los rusos comenzaron con ventaja:
fueron los primeros en enviar al espacio a un
ser vivo y, con la nave Vostok 1, a un ser
humano: en 1961 Yuri Gagarin se convertía
en el primer cosmonauta.
Los americanos sabían que tenían que
realizar un golpe de efecto, ¿y qué mejor que
llevar a un hombre a la Luna ? El programa
Apolo fue desarrollado para conseguir ese
objetivo. Cuando el Apolo 1 acabó en
tragedia, con sus tres tripulantes muertos
por un incendio durante la fase de pruebas,
nadie hubiera predicho que un par de años
después el Apolo 11 lograría el eterno sueño
de viajar a la Luna.

El hombre volvió a pisar la Luna con éxito en
seis ocasiones más. Las naves se
perfeccionaron y en cada viaje se permanecía
más tiempo sobre la superficie, pero la
pérdida de interés del público, el enorme
coste de las misiones y la falta de unos
objetivos claros, llevaron al abandono de las
misiones Apolo. En 1972 Gene Cernan,
tripulante del Apolo 17 se convertía en el
último hombre en haber pisado la Luna hasta
hoy.
Pero las ganas de seguir conociendo y
explorando nuestro satélite no se han
extinguido. Aunque el interés mediático está
centrado en viajar a Marte, tanto la NASA
como Rusia tienen planes en desarrollo para
volver a llevar a la humanidad a la Luna, esta
vez con el objetivo no sólo de visitarla, sino
de colonizarla.
Para conmemorar los 50 años del primer
aterrizaje del hombre en la Luna, la NASA,
entre otras cosas, presentó dos ediciones
especiales de sellos, en las que aparecen
imágenes históricas del recordado suceso. En
el primer sello, aparece el astronauta Buzz
Aldrin; en el segundo, se observa una
fotografía completa de la Luna. También la
Casa de la Moneda de los Estados Unidos
emitió una serie de monedas para
conmemorar este logro.
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A LA CARA OCULTA DE LA LLUNA
LA XINA HI HA ARRIBAT PER PRIMER COP
A LA HISTÒRIA
La sonda Chang’e 4 va aterrar a la
cara oculta de la Lluna.
El 8 de desembre de 2018 va ser
llançada des del centre de
satèl·lits de Xichang, a Sichuan,
al sud-oest de la Xina. El 12 de
desembre, la Chang'e 4 va entrar
a l'òrbita lunar, i dijous 3 de
gener, a les 10.26 (hora local) va
tocar terra lunar, a la conca
d'Aitken, al pol Sud del satèl·lit.
La sonda Chang’e 4 va portar a
terme feines d'observació
astronòmica de ràdio de baixa
freqüència, anàlisi del terreny i
del relleu, detecció de la
composició mineral i de
l'estructura de la superfície lunar
poc profunda i van mesurar la
radiació de neutrons i àtoms
neutres. A més va portar llavors
de cotó, colza, patates i
arabidopsis (gènere de plantes
amb flor dins de la família
Brassicàcia o Brassicaceae), ous
de mosca de la fruita i alguns
llevats, amb l’objectiu de poder
crear una “minibiosfera simple”.
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Les imatges enviades per la Chang’e 4
van mostrar un brot de cotó que havia
crescut amb èxit, l’única llavor que ha
aconseguit créixer fins ara. Aquest
cultiu no és gens fàcil, ja que les
temperatures a la Lluna poden superar
els 100 graus al dia i baixar als 100
negatius a la nit, a més de rebre més
radiació solar i de presentar menys
gravetat que a la Terra.
Xie Gengxin, un dels científics
encarregats de l’experiment, va
assenyalar que el seu equip havia
dissenyat un recipient que mantindria
la temperatura entre 1 i 30 graus, la
qual cosa permet la llum natural i el
subministrament d’aigua i nutrients.
Tot i així, el brot de cotó va morir, a
causa de l'inici de la nit lunar, durant
la qual les temperatures poden caure
fins als 170 graus centígrads sota
zero.

LA LUNA Y LA CULTURA CLÁSICA
Te tuve alguna vez. Hoy, en la linde
La Luna no es sólo un satélite de la
de los años cansados, te diviso
Tierra, un astro definible en términos
lejana como el álgebra y la Luna.
astronómicos, sino también algo
(J.L. Borges)
mucho más íntimo, más humano: a lo
largo de la historia de la humanidad,
Se la representaba
su presencia constante en nuestras
como una mujer joven
y hermosa que recorría
vidas la ha convertido en protagonista
el cielo montada en un
de cantos, poemas, mitos,
carro de plata tirado
sentimientos…
por dos caballos
La vocación científica y artística del
blancos. Es célebre el
Institut Bellvitge se evidencia en esta
mito que cuenta que
misma publicación y otros muchos
en una de esas noches
proyectos que realizamos, pero
vio durmiendo al raso
nuestro centro también es consciente
al bellísimo pastor
de la necesidad de preservar y
Endimión y se
trasmitir los valores humanísticos
enamoró perdidamente
Selene y Endimión
que, heredados de la civilización
de él.
clásica, de Grecia y de Roma, nos
hacen ser lo que somos.
LA LUNA EN EL LENGUAJE
En este artículo, los alumnos de la
Nuestras palabras “Luna” y "Lluna"
asignatura de Cultura Clásica nos
proceden del latín "Luna", que
explican el origen de la palabra
comparte raíz con lux (luz), luceo
“Luna” y la representación mítica que
(brillar, lucir) y lumen (lumbre). Es una
de ella se hicieron griegos y romanos.
raíz indoeuropea *leuk-, que, por
ejemplo, en griego antiguo dio la
LAS DIOSAS DE LA LUNA
palabra λευκός, “blanco brillante”.
Luna era la diosa romana que
Originalmente, por tanto, “Luna” había
personificaba a nuestro satélite,
de significar algo así como “la
introducida, al parecer, por los
luminosa”, “la que ilumina”.
sabinos y en Roma sabemos que hubo De “Luna” derivan palabras como
al menos un templo dedicado a ella.
“lunes”, el día de la Luna, o
No pasó de ser una divinidad
“lunático”. Paracelso, un alquimista,
secundaria y muy pronto quedó
astrólogo y médico renacentista,
clasificó a los enfermos mentales
asimilada a Diana, cuyo santuario
permanentes en tres categorías: los
estaba próximo. Entre los escritores
“lunáticos” eran aquellos cuya
latinos y, sobre todo, los poetas,
enfermedad, según él, tenía su origen
“Luna” traduce a “Selene”.
Selene (Σελἠνε) era la personificación en la Luna. Qué cosa tan curiosa y al
mismo tiempo tan bella: estar enfermo
de la Luna entre los griegos.
de Luna...
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ULTIMA THULE
EL COS MÉS LLUNYÀ I PRIMITIU MAI EXPLORAT
PER LA HUMANITAT

Primera imatge real NASA (New Horizons)

Ultima Thule és un tipus d'astre mai
observat abans, el cos més llunyà i
primitiu mai explorat per la humanitat, és
un món petit molt fosc i vermellós de 35
quilòmetres de longitud amb una forma
semblant a un ninot de neu. Així ho
revelen les imatges de la missió New
Horizons de la NASA.
La NASA ha rebut fotografies amb molta
nitidesa de l'astre. Les fotografies
mostren que en realitat es tracta de dos
objectes units, el que es coneix com un
cos binari de contacte.
El lòbul més gran, al qual els
responsables de New Horizons han
anomenat com Ultima, és tres vegades
més gran que el menor, que ha rebut el
nom de Thule, i es considera creat en els
principis del sistema solar.

New Horizons, missió espacial no
tripulada de l’Agència espacial Nordamericana, es va acostar a només 3.500
quilòmetres d'Ultima Thule el passat 1 de
gener, a una velocitat de 50.000
quilòmetres per hora. L'astre es troba en
el cinturó de Kuiper, a 6.600 milions de
quilòmetres del sol.
Alan Stern, investigador principal de la
missió New Horizons, ha afirmat que els
descobriments d’aquesta revolucionaran
el nostre coneixement sobre la ciència
planetària.
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EXOPLANETA BARNARD

Uns astrònoms espanyols han descobert
un exoplaneta en òrbita al voltant d'una
de les estrelles més properes al Sol.
Aquest planeta s'anomena Barnard.
L’exoplaneta descobert és d’una mida
similar a la Terra, i està tan a prop del
seu Sol que el seus anys només duren
onze dies.

Actualment es creu que en aquest
exoplaneta, no hi pot haver vida, encara.
Ho podem veure perquè no hi ha l' aigua
que coneixem i també ho dificulten les
baixes temperatures, uns -170 graus.
Però observem que la Terra també va
passar per una situació similar fa uns
650 milions d'anys enrere.
Els investigadors van utilitzar un mètode
en el qual es detecten oscil·lacions en
les estrelles causades per la força
gravitatòria.

Van estar observant i analitzant les
dades durant un període de vint anys.
Totes aquestes investigacions van estar
liderades per investigadors de la
Universitat Queen Mary de Londres, l'
Insitut d' Estudis Espacials de Catalunya
i l'Institut de Ciències Espacials del
CSIC.
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LA COSMÒLOGA LICIA VERDE,
PREMI NACIONAL DE RECERCA
El guardó li fou atorgat el passat 2018 per les
seves investigacions sobre l’Univers.
L'astrofísica i cosmòloga italiana
va rebre el Premi Nacional de
Recerca 2018 atorgat per la
Generalitat i la Fundació
Catalana per a la Recerca i la
Innovació (FCRi) pels seus
estudis sobre l’origen,
composició, estructura i evolució
de l’Univers.
El premi vol reconèixer la tasca
d’investigadors que han
contribuït recentment a l'avenç
d'una disciplina científica i té una
dotació econòmica de 40.000
euros.

Gràcies a les investigacions de la
reputada cosmòloga, sabem que
l’ Univers té 13.700 milions d’ anys
i que el seu 96% està format
per matèries i energies fosques.

Licia Verde es va graduar en física a la
Universitat de Padova l’any 1996 i va
completar la seva formació amb un
doctorat. Actualment, treballa com a
professora a ICREA (Institució
Catalana de Recerca i Estudis
Avançats) de Física i Astronomia a la
Universitat de Barcelona.
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ALYSSA CARSON ES PREPARA PER
A LA PRIMERA MISSIÓ HUMANA
A MART

Alyssa Carson, també
coneguda com Blueberry, és
una astronauta i
conferenciant estatunidenca;
és candidata a ser una de les
primeres persones que
participaran en la primera
missió humana a Mart cap a
l’any 2033.Des d’octubre de
2016, és la persona més jove
a ser acceptada en la
Advanced Possum Academy.
Va néixer el 10 de març de
2001 a Louisiana, Hammond,
EEUU. Viu a Baton Rouge,
Louisiana,

amb el seu pare.

Des de l'any 2017
assisteix a l'Institut
Internacional de Baton
Rouge International, on
estudia les seves
assignatures en xinès,
anglès, francès

i

espanyol. Va aparèixer
a la pel·lícula The Mars
Generation que va ser
presentada al Festival
de Cinema de
Sundance.
És la sol·licitant més
jove per accedir a la
Universitat
Internacional de
l’Espai.
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PROJECTE IT-JOBS/EDUHACK
A L'INSTITUT ENS PREPAREN
PER A LES PROFESSIONS DEL FUTUR?
També vam assistir a la xerrada
impartida per Salvador Ferré, biòleg i
divulgador de ciència, codirector
d’Eduscopi (empresa que potencia la
innovació en educació a través del
disseny de projectes i recursos). Ens
va parlar de diferents professions, no
ja del futur sinó del present,
associades a la digitalització. Una
altra xerrada interessant fou la de
Toni Rivilla, Tècnic Audiovisual a l’
Hospital Sant Joan de Déu.
Per tal que reflexionem sobre el
recorregut que ha fet el món laboral des
del que van viure els nostres avis i àvies
fins al que nosaltres viurem, 3r d’ESO
ens hem endinsat en el projecte IT-JOBS,
impulsat per EduHack/mSchools, que vol
posar de manifest les conseqüències de
la revolució digital al món laboral. Hem
investigat sobre el món laboral, els
sectors econòmics, els canvis que les
noves tecnologies han incorporat i hem
conegut algunes noves professions,
relacionades amb les noves tecnologies i
Noves Realitats, virtual, augmentada i 3D.
IT-Jobs és un projecte col·laboratiu que
compta amb la intervenció de les tutories
i Departaments de Socials, Tecnologia i
Llengües (catalana, castellana i anglesa),
liderat per les professores Carolina
Crespo i Carme Torrijos. Un del seus
objectius és ajudar-nos a descobrir
l’àmbit professional i millorar les nostres
competències comunicatives,
tecnològiques i informàtiques.
Una de les activitats proposades va ser
l’anàlisi de l’entrevista a l’expert en
innovació i impacte social Ángel Bonet
(La Vanguardia, 23 de gener de 2019) que
té el significatiu títol “Encara formem per
fer treballs que en 20 anys ja no
existiran” i on l’autor adverteix que ens
trobem davant d’una nova revolució de
la humanitat, motoritzada pels grans
canvis tecnològics.
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Durant els dies que hem dedicat al
projecte hem hagut de fer una
entrevista a un/a professional d'una de
les professions emergents i un vídeo
promocional d'una de les professions
de futur, entre moltes altres tasques.
Un cop fetes totes les activitats
proposades, donem per descomptat
que el món laboral serà molt diferent
en el futur; tot i que potser moltes
feines les faran robots, sempre caldrà
un control humà.
Si voleu conèixer millor el projecte
podeu visitar l'espai virtual a la nostra
web.
http://www.ibellvitge.net/web/projecteitjobs/

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA
AL YOMO‘19
L'alumnat de l'Institut Bellvitge seguim
sumant experiències. Enguany hem
participat en una proposta innovadora:
el “Young Mobile Festival” (YoMo) dintre
del marc del Mobile World Congress. Hi
ha participat l’alumnat de 2n d’ESO, com
a visitants i l’alumnat de 4t d’ESO, com a
organitzadors.
.

Així els nostres companys i companyes
van poder gaudir d’un munt de
propostes STEAM relacionades amb l’ús
de tecnologies mòbils en l’àmbit
educatiu, mitjançant la manipulació i
interacció amb les últimes propostes
tecnològiques, a més, de la realització
del taller “La màgia de les
matemàtiques”, on van descobrir les
seqüències binàries, entre d’altres!

Els estudiants de 4t d'ESO van col·laborar
com a organitzadors a l’estand
de l’ajuntament de l’Hospitalet, oferint al
públic visitant una demostració, en format
partit de futbol, dels seus aprenentatges
sobre telecontrol en robòtica amb
micro:bit. Per a aquesta activitat vam
comptar amb la col·laboració dels
professionals de Nubòtica, especialment
del Sergio i del Pablo, exalumnes del
nostre institut.
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FEM CIÈNCIA CIUTADANA: PROJECTE BEEPATH/Eduscopi
IMPROVING BELLVITGE WITH
THE BEEPATH CITIZEN SCIENCE PROJECT

Throughout the first term of this
course, about 50 students between 1415 years old have participated in the
project, working on it through the
Mathematics, Technology and Physical
Education subjects. We had the help
and assistance of the Beepath research
team and our teachers. We developed
the project analysing our patterns of
urban mobility in our daily school
routes and we suggested some ideas
according to the obtained results to
improve the environment of our
institute and the mobility in the
neighborhood.

DATA ANALYSIS:
It can be seen that 80% of the routes
are on foot, 10% by metro and the last
10% by bike. The angle average of
these paths is 30º. This indicates that
most of the routes are by walk, quite
rectilinear by the urban structure of
the neighborhood, but once you see
the institute building we have to go
around it to find the entrance. The
distance average of the routes is 800
meters, a big amount of students come
from the same neighborhood and the
building is located in the east border.

25

THE CITIZEN SCIENCE:
BEEPATH PROJECT
In order to find an answer to all these
questions, we ask the following
scientific question: How do we get to
and from the educational center?
Through the Beepath App and the GPS
to our mobile devices, we recorded the
geolocated data of the routes to and
from the institute from home. After
several preparatory sessions we
performed the final experiment on
November 8, 2018, indicating the
means of transport used.
With the data collected and processed
by the team of scientists we made
several maps with the Carto software.
Once the maps were developed and
the routes were displayed, we started
the analysis process and looked for
conclusions.

OUR BELLVITGE MOBILITY

THE NEIGHBORHOOD
The urban morphology corresponds to
that of the massive housing estates of
the 60s’ built to absorb migratory
movements with blocks and housing
towers. It was built in 1964. The
neighborhood is known for its fighting
spirit of the 60s and 70s. It is important
to point out the role of neighborhood
mobilisations and struggles
throughout the neighborhood's history
to achieve various improvements such
as that of stopping of the construction
of several blocks and towers, to reduce
the density and achieve more green
spaces. The struggles for the
improvement of the Health Service,
the accessibility and the
communications are also paramount.

Currently, many of us ask ourselves:
Do we like our neighbourhood?
Does the urban structure of the
neighborhood respond to our needs as
students and teenagers?
What is our perception of the
environment?
How are our daily round trips to the
educational centre?
How long do we need to get to the
educational centre?
Which mode of transport do we use?
Many of the students came across
certain difficulties and obstacles in our
daily mobility to the educational
center. There is the general perception
that in order to reach the institute one
has to go through unsafe routes, with
narrow lanes and traffic, to cross large
infrastructures such as the train tracks
or go around the institute. Objective
data is needed to understand the real
problems and how to solve them.
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ENTREVISTAMOS A EMILI HORMÍAS
Un exalumno del Institut Bellvitge mejora el mundo desde la arquitectura
Los alumnos de 3º de ESO del Institut Bellvitge hemos realizado el proyecto de
ciencia ciudadana Beepath, en el que hemos analizado los patrones de movilidad
urbana en los recorridos de ida y vuelta al instituto para, a partir de esos datos,
sugerir potenciales mejoras. Para enriquecer lo aprendido durante nuestro
proyecto, hemos querido hablar con un experto en la materia. Emili Hormías es
arquitecto, profesor de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) y ciudadano
de L’Hospitalet. Colabora con el también arquitecto y profesor César Díaz en
proyectos de rehabilitación del barrio de la Mina.
¿Dónde estudió la enseñanza obligatoria,
lo que hoy en día sería la ESO?
Yo estudié EGB en el Bernat Metge, que es
una escuela pública que está aquí al lado, y
luego Bachillerato, que era desde los
catorce hasta los dieciocho años, en el Insti.

¿En el Bellvitge?
Sí, claro.
¿Y por qué quiso estudiar para ser
arquitecto?¿Hubo algo que le inspirara?
Bueno, inspirar no. Me gustaba dibujar, mi
padre era albañil y se hizo su casa en el
pueblo, con lo cual todos los veranos nos
hacía trabajar a todos y me gustaba, me
divertía. Entonces algunos profesores sí que
me decían “por qué no estudias ingeniería” o
cosas así, pero me gustaba más
arquitectura.
¿En qué consiste su trabajo en la UPC, la
Universidad Politécnica de Catalunya?
Soy profesor asociado, es decir, profesor
que trabaja fuera de la universidad en su
carrera profesional y va a la universidad a
enseñar su experiencia en el trabajo que
hace en la calle.

27

¿Y qué asignaturas imparte?
Doy la asignatura Rehabilitación de
edificios, además, últimamente lo hago en
inglés.
Usted ha realizado varios proyectos en
Bellvitge sobre ciencia ciudadana: ¿Qué
opina de la ciencia ciudadana?
Yo a esto lo llamo “compromiso social de la
arquitectura”. Esto es un despacho de
arquitectura donde nos dedicamos a hacer
proyectos de rehabilitación de edificios y
hay una parte de nuestro tiempo que
también procuramos dedicarlo a temas de
compromiso social. A veces vinculado a
proyectos directament sociales.

¿Nos podría especificar qué tipos de
proyectos ha realizado?
Sí, mira, he hecho la rehabilitación de un
edificio que se llama Caladona; es la sede
social de una asociación feminista. Sandra,
que es mi socia en el despacho,
ha hecho casi cien reuniones con las
diferentes asociaciones que conforman la
entidad para ver qué es lo que necesitan e
ir haciendo el proyecto con ellas. Después
hacemos muchos proyectos de
accesibilidad al espacio público. Además,
trabajamos con fincas que se les llama
“vulnerables”, que por su situación
socioeconómica puedan tener dificultades
para pagar la rehabilitación. Ahora, por
ejemplo, en Barcelona estamos
colaborando en un proyecto de
rehabilitación de fachadas de edificios en
fincas en las que la gente no tenía ni una
comunidad de vecinos. Pues se les ha
ayudado a conseguir una subvención para
poder rehabilitar el edificio.
¿Y esta vocación social ha sido
reconocida? ¿Ha ganado algún premio
como arquitecto?
Mira, uno que ganamos que me hizo mucha
ilusión es el primer premio en el Congreso
Iberoamericano de madera en Portugal, en
el que quedamos primeros.
Y luego quedamos segundos en los
premios de sostenibilidad del año 2008 de
la Generalitat.
En el proyecto Beepath, llegamos a la
conclusión de que nuestro Instituto está
mal situado: ¿Qué opina usted al
respecto?
Creo que se puede solucionar entrando por
el patio. Es tan fácil como eso, pero, claro,
luego hay que preveer criterios de control
de acceso.

Salimos del despacho de Emili Hormías
agradeciéndole que nos haya dedicado su
tiempo y sorprendidas por su afable
humildad. Gracias a su experiencia,
hemos enriquecido las conclusiones que
habíamos desarrollado en nuestro
proyecto Beepath y hemos podido
entender mejor qué aspectos mejorar de
nuestro barrio para poder convertirlo en
un sitio un poco más habitable para todos.
No considero que esté mal situado, porque
cuando se hizo el insti (sic.) todo eso se iba a
llenar de torres, con lo cual seguramente
alguna torre hubiera quedado por delante de lo
que sería el patio. Pero sí que no tiene sentido
entrar por el lado donde entran los coches en
un barrio donde la mayoría de la gente viene
andando.
¿Qué aspectos cree usted que se pueden
mejorar en el barrio?
Lo primero, evidentemente, está el tema de los
ascensores, para que estos puedan parar en
planta, y luego también que los edificios se
puedan revestir de aislamiento térmico para
que no haga tanto frío y no haya que utilizar
tanta calefacción. Haría falta una rehabilitación
térmica, que evidentemente la gente no se
puede permitir, y esto requiere de ayudas y
subvenciones, eso en cuanto a los edificios.
En cuanto al espacio público, una es el acceso
a las escuelas, pero no solo vuestro insti (sic.);
también, por ejemplo, el Marina, el Bernat
Metge, que hace unos años conseguimos
retirar un poquito el lugar de giro y ya los
coches no maniobran en la puerta de colegio.
Actualmente, ¿tiene algún proyecto nuevo
en mente?
Dos fachadas del Polvorín, tres chalets, una
rehabilitación en Ciutat Vella y las fachadas de
Bellvitge, y además hemos hecho un libro sobre
los jesuitas de Bellvitge que es bastante
interesante.
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SEGUIM PEDALANT AMB L'IDIBELL
Marta Pessarrodona ens parla de
Mercè Rodoreda, Virginia Woolf i el codi de barres

MARTA PESSARRODONA (Terrassa,
1941), guanyadora del Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes en la seva darrera
edició, gran poetessa, especialista en
literatura i feminista, va venir a l’institut
per a fer una xerrada sobre algunes
escriptores il·lustres a les quals ha
dedicat assaigs. Va parlar també de
vivències literàries personals i, al
capdavall, de cultura.
Es va aprofitar la seva presència per a
inaugurar l’obra "DNA. Desxifrant el
nostre codi de barres", realitzada el
curs passat per alumnes de la branca
científica de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat
científic i també alumnes de la modalitat
artística de 1r de Batxillerat. L’objectiu
d’aquest projecte era aprendre el
funcionament de l’ADN (o DNA) i
plasmar-lo en una obra artística, una
escultura, feta en alumini i metacrilat,
de gairebé 2 metres i 15 kg.
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L’acte va tenir lloc al 2n pis de l’institut
al davant de la instal·lació i juntament
amb la poetessa es va comptar amb
l’assistència del poeta-científic Joan
Duran com a referent de l’IDIBELL, el
regidor d’Educació Jaume Graells i
d’altres persones lligades a
l’ajuntament de l’Hospitalet que fan
possible el nostre Tàndem amb l’Institut
de Recerca Biomèdica.

Després d’una breu intervenció de la nostra directora Adela Barreda, en què va fer
una defensa dels tres pilars de la societat del segle XXI: les ciències, la tecnologia i
les humanitats, que vertebren el nostre Projecte Educatiu de Centre, els alumnes
de Batxillerat Jordi (de 1r Humanístic) i Javier i Carla (de 2n Humanístic i
Artístic) van llegir poemes de Marta Pessarrodona, Joan Duran i David Jou. I també
l’exprofessor Aleix Diz, col·laborador dels projectes del Tàndem, va llegir el seu
David Blanco Aguilar, 3r B
poema "Horitzó". Un cop més, l’institut Bellvitge agermana ciències i lletres.

Horitzó
Els anys giravolten amb exactitud
repetint ombres puntuals
a les cites del calendari.
Però alguna cosa no quadra.
No plou igual, ni bufa el vent
com abans bufava.
Se’ns han trencat els refranys.
Tant se val si la Candelera riu o plora,
que cada dia un raig
no serà pas pel maig.
Ja no tornen els anys
a la casella de sortida.
S’han oblidat de l’etern retorn
quan hem acabat d’assassinar
el Déu immanent a tot
que abans ens protegia.
Es com si haguéssim desmuntat
i tornat a muntar, malament,
el gran rellotge.
Els anys ja no són
ni tant sols assemblats
a ells mateixos.
Més aviat, semblen lluitar
per veure quin d’ells
exagera més la febre
que ens devora.
I ens han retornat
aquell Déu terrible,
distant i transcendent,
que a la fi ens aguaita.
Aleix Diz
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UN NADAL DE TÀNDEM

El dia 19 de desembre de 2018, unes
alumnes de diferents cursos vam anar
a l’IDIBELL amb les nostres
professores. Durant l’estància a l’acte,
van anunciar la guanyadora del concurs
de postals científiques nadalenques que
s'ha promogut des del Tàndem amb
l'IDIBELL. És una companya de 1r de
Batxillerat Artístic del nostre institut,
Zoe López. Amb aquesta postal
l'IDIBELL ens ha felicitat les festes.
També va haver-hi un concurs de
pastissos ambientats en el Nadal, molt
originals i bonics. Va haver-hi diferents
guanyadors segons categoria:
originalitat, gust, etc.
Per últim, vam tenir el privilegi de parlar
amb Mercè Martí, la cap del servei
cientificotecnològic del CMRB IDIBELL;
amb Ángel Raya, director del Centre de
Medicina Regenerativa de Barcelona
(CMRB) i amb Antonia Gaona, Sonia del
Oro i M. Rosa González, que formen part
dels serveis cientificotècnics.

Mercè Martí
1. T’agrada la postal?
Sí, m’agrada moltíssim, l’he vist aquest
matí, venint cap a la feina, ens han
passat un enllaç per veure-la i m’ha
semblat molt maca, molt jove, molt d’avui
dia, m’ha encantat que hagi enllaçat el
campus Bellvitge amb la ciència.
.

2. Què opines del Tàndem de l’IDIBELL
amb l’institut Bellvitge?

3. Com veus la situació de la dona
en el món de la recerca?
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Doncs com en tots els àmbits encara hi
ha una certa desproporció en els
càrrecs directius, sempre solen ser
homes i no dones.

Considero importantíssim la divulgació que
es fa des del Tàndem, perquè avui dia la
gent jove pensa que la recerca és molt
complicada i aquesta és una forma que la
ciència arribi als adolescents.

David Blanco Aguilar, 3r B

Antonia Gaona, Sonia del Oro i
M. Rosa González
1. Us ha agradat la postal?
Sí, ens ha agradat molt.
2. Quines sensacions us
transmet el dibuix?
Com que surt una dona, ens
transmet que vol donar
rellevància al paper de les dones
en els àmbits
cientificotecnològics.
3. Què opineu del Tàndem amb
l’Institut Bellvitge?
Ens sembla genial que hi hagi
col·laboració amb gent jove
perquè sàpiguen el que fem a
l’IDIBELL.

Angel Raya
1. Què fas a la teva feina?
Som en un centre de medicina regenerativa
a Barcelona, que ha vingut ara a l’entorn de
l’IDIBELL. Intentem aconseguir, des del
punt de vista de la investigació, que la
medicina regenerativa arribi als pacients.

VA SER UNA JORNADA D'ALLÒ MÉS
INTERESSANT.

2. Què es la medicina regenerativa?

VAM APRENDRE MOLT AMB LES
RESPOSTES DELS ENTREVISTATS.

La medicina regenerativa és una forma de
tractar malalties que es produeixen perquè
es perd la funció d’algun tipus de cèl·lula en
algun òrgan en concret.
3. I com ho feu?

Nosaltres al laboratori creem les cèl·lules
que el pacient necessita i les hi introduïm,
d’aquesta forma no curem la malaltia, però
almenys les pèrdues de funció que pateix
desapareixen.

EL QUE VA CRIDAR MÉS LA NOSTRA
ATENCIÓ VA SER TOT EL REFERENT A LA
MEDICINA REGENERATIVA.
TAMBÉ HO VAM PASSAR BÉ AMB EL
PERSONAL DE L'IDIBELL I ELS
PASTISSOS EREN BONÍSSIMS.!!!
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UNISTEAM DAY ACTIVITY
Last Friday 15th March all the students
from 3rd ESO and Batxillerat who
attended the subject of Biology went to
Centre de Medicina Regenerativa de
Barcelona (CMRB) to celebrate the
Unisteam Day 2019.

Nowadays there is also some work with
stem cells of induced pluripotency, that
is adult cells who are reprogrammed to
become stem cells and can become

another cell type so that rejection can be
This act is organized for High School
avoide since the dono rand the receiver
students since 2009 with the intention of aret he same person.
spreading Science and Research of the We have also contacted through video
stem cells.
conference with nine Spanish
This year 2019, universities from
universities that were also receiving
Germany, Australia, Colombia, Spain,
France, Greece, Netherlands, Hungary,
Italy, Singapore, Sweden, Poland,

students from High Schools.
We have played a game called

Rebuilding òrgans with stem cells and
Portugal and United Kingdom have taken there has been a small final debate
part in the act through video conference. where the students have given our
The researcher from IDIBELL Begoña

opinion about the research with
Aran has explained very enthusiastically embryonic cells.
their last discoveries and investigations.
She told us what cell therapy is and how Thank you IDIBELL for this opportunity.
they carry this out with both adult stem It was great!
cells and embryonic stem cells. She also
mentioned the large number of diseases
that could be improved or even cured
thanks to this treatment.
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PARLEM DE TRASTORNS
ALIMENTARIS
HÀBITS ALIMENTARIS I ALIMENTACIÓ SALUDABLE

A la xerrada, impartida per les
professionals especialistes de l’IDIBELL,
ISABEL Ma SÁNCHEZ i JÉSSICA
SÁNCHEZ, vam parlar d’alguns
trastorns alimentaris i estereotips
imposats per les modes o els prejudicis.
En primer lloc, cal dir que els estereotips
no haurien d’existir; hem d’acceptar les
persones tal i com són: primes, grosses,
negres o amb alguna malaltia.

Nosaltres creiem que aquesta xerrada va
ser bona i profitosa, perquè, si fas que
un nen/nena es conscienciï des de petit,
creixerà amb la idea que menjar sa i
practicar esport és bo i pot evitar o
disminuir la possibilitat de posar-se
malalt.

Si menges saludable, és a dir
tens una dieta variada i
equilibrada, hi haurà menys
possibilitats de patir trastorns
alimentaris; a més el teu cos
estarà més àgil i sa i et
sentiràs millor amb tu mateix.
En canvi, si no tens cura del
teu cos pots agafar més
ràpidament malalties o potser
el teu cos estigui més dèbil i
fins i tot, en un cas extrem,
pots arribar a sentir-te molt
malament i fins i tot arribar a
morir.

Hem d’inculcar als nens/nenes
que no han de seguir els
estereotips imposats per les
modes, sinó ser ells/elles
mateixos i permetre que la resta
també ho siguin.
En conclusió, si ensenyem a la
canalla les bones pràctiques
esdevindran persones amb
bona salut i qualitat de vida i un
exemple a seguir.
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DONES I CIÈNCIA
2N SLHAM DONES CIENTÍFIQUES
DIA INTERNACIONAL DE LA NENA I
LA DONA EN LA CIÈNCIA

El dia 23 de febrer, alguns i algunes
alumnes de 3r d’ESO i Batxillerat
vam assistir al 2n SLHAM de dones
científiques, on deu investigadores i
professionals de l’Institut
d’Investigació Biomèdica de
Bellvitge (IDIBELL) i del Centre de
Medicina Regenerativa de
Barcelona (CMR[B]) - ubicats al
campus de Bellvitge de L’Hospitalet
- van defensar els seus monòlegs a
l’entorn del món de la ciència i les
seves tasques de recerca,
divulgació i innovació.
És el segon any consecutiu que se
celebra aquest acte relacionat amb
l’11 de febrer, en què es
commemora el Dia Internacional de
la Nena i la Dona en la Ciència.
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Abans de començar les seves
intervencions vam tenir l’oportunitat
de dialogar amb algunes de les
científiques. Roser Pons (estudiant
de doctorat a l’IDIBELL), Mercè Martí
(Dra de l’Institut d'Investigació
Biomèdica de Bellvitge i Centre de
Medicina Regenerativa de Barcelona) i
Ruth de Diego (Professora
investigadora de la Institució Catalana
de Recerca i Estudis Avançats ICREA- en la Universitat de Barcelona)
ens van explicar com és el seu dia a
dia dedicat a la recerca científica o
les qualitats d’un /una investigador/a
de ciència, entre d’altres qüestions.

Concretament, vam fer-los les preguntes
següents en relació amb la dona i la
ciència.
CREUS QUE LA DONA TREBALLA EN LES
MATEIXES CONDICIONS QUE L’HOME DINS
DEL MÓN DE LA RECERCA CIENTÍFICA?
Ruth de Diego: Al principi és més fàcil, més
igualitari, però així com vas avançant, quan
tens família o tens fills, és més difícil de
compaginar per a la dona que per a l’home.
CREUS QUE EN EL MÓN DE LA RECERCA
CIENTÍFICA ES VALORA LA DONA IGUAL
QUE L’HOME?
Roser Pons: Jo acabo de començar perquè
sóc estudiant de doctorat, i crec que si bé
actualment, al nivell on sóc, se la valora
igual, a mesura que vas avançant sí que és
cert que les dones no han estat tan
valorades com els homes (...)

11 DE FEBRER A L'INSTITUT
Per celebrar i difondre
aquesta data, vam conèixer la
tasca de moltes dones que,
sovint en condicions
adverses, s’han endinsat en
àmbits científics i tecnològics
que durant molt de temps han
estat reservats a homes i en
els quals encara avui dia
sembla una proesa que hi
puguin destacar, tot fent
compatibles la seva vocació i
la vida privada.
Com a homenatge cap a totes
les dones científiques vam
confeccionar un mural.

ÉS MOLT ALT EL SOSTRE DE VIDRE EN EL
MÓN DE LA RECERCA CIENTÍFICA?
Mercè Martí: Jo crec que sí; així com hem
comentat, en els primers nivells no hi ha
diferències: totes i tots tenim les mateixes
possibilitats, però a mida que vas pujant hi
ha aquest sostre de vidre i només som
nosaltres mateixes que podem trencar-lo i
seguir pujant, però només sent nosaltres
podrem fer-ho.
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ADA LOVELACE DAY

ADA LOVELACE
Ada Lovelace va néixer a Londres, el 10
de desembre de 1815, i va morir de 27
de novembre de 1852. Va ser
matemàtica i escriptora, coneguda
sobretot pel seu treball sobre la
calculadora general de Charles
Babbage, la màquina analítica (disseny
d’un ordinador modern d’ús general).
Entre les seves notes es va trobar el que
diuen que és el primer algoritme. Va
deduir i preveure la capacitat dels
ordinadors per anar més enllà dels
simples càlculs. La seva mare, Anne
Isabella Noel Byron, va ser matemàtica i
activista política i social. El seu pare,
George Byron, va ser un conegut poeta.

Per saber una mica més d’Ada Lovelace, per inspirar a altres científics d’arreu del món i
per intentar reivindicar els èxits de les dones al camp de la ciència, la tecnologia,
l’enginyeria i les matemàtiques s’ha creat aquest dia, que se celebra tots els segons
dimarts d’octubre. Aquesta idea va sorgir al 2009, gràcies a Suw Charman-Anderson
(Periodista i Directora d’ Open Rights Group). Encara que han passat bastants anys,
poca gent coneix de l’existència d’aquesta celebració. A més, tot i que es reconeix l'Ada
Lovelace com la primera persona a crear un programa d’ordinador, pocs saben sobre la
seva importància científica.
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ADA YONATH
PREMI NOBEL
QUÍMICA 2009
Els seus treballs van ser pioners en la
determinació de l'estructura dels
ribosomes, van revelar els modes
d'acció de més d'una dotzena de famílies
d'antibiòtics i van obrir el pas a d'altres
nous.

Ada E. Yonath va néixer el 22 de juny de
1939 a Jerusalem, en una família de
pocs recursos. Els seus pares jueus van
emigrar a Palestina des de Polònia l'any
1933. El 1968 es va doctorar en
cristal·lografia de raigs X al Weizmann
Institute of Science.

Per a ella, les investigacions són el seu
dia a dia: dedicar-se a la ciència és
sinònim de plaer; la ciència permet a la
humanitat progressar.
"El treball científic dona satisfacció
intel·lectual i sento que, si faig el que
m'agrada, puc ser millor persona."

Va ser guardonada amb el premi Nobel
de Química el 2009, junt amb els
estatunidencs Venkatraman i Thomas
A.Steitz, pels seus estudis sobre
l'estructura i la funció del ribosoma, la
fàbrica cel·lular de les proteïnes.
Ada, Venkatraman i Thomas han
aconseguit desxifrar, gràcies als rajos X,
la base estructural de la selecció dels
antibiòtics i demostrar com tenen un
paper clau d' utilitat clínica.
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DONNA STRICKLAND
ha estat guardonada
amb el premi Nobel de
Física, juntament amb
Arthur Ashkin i Gérard
Mourou.
Strickland, professora
de física i astrofísica
de la Universitat de
Waterloo (Ontàrio,
Canadà), ha guanyat
aquest reconeixement
gràcies a la seva tesi
doctoral titulada
``Desenvolupament
d’un làser ultra brillant
i una aplicació per a la
ionització de múltiples
fotons´´.
En el camp de la física,
només tres dones han
estat reconegudes
amb el Nobel: MARIE
CURIE l’any 1903,
MARIA GOEPPERTMAYER el 1963 i
Donna Strickland el
2018.

39

Quina dona ha
rebut el Nobel de
Física 2018?

LES DONES CIENTÍFIQUES PATEIXEN
DESIGUALTAT PER RAÓ DE GÈNERE?
A l'àmbit científic, la dona ha estat molt
perjudicada per constants desigualtats
presents al dia a dia. Per exemple, si
anem a una facultat podem trobar-hi
bastants dones a despatxos o fent
classe; però en anar pujant laboralment
a llocs més elevats, com ara direcció
d’instituts d'investigació, o com a caps
de grans projectes internacionals, se'n
veuen menys.
Una d’elles, Diana de la Iglesia –
enginyera informàtica i doctora en
Intel·ligència Artificial per la Universidad
Politécnica de Madrid que va treballar
com a investigadora i gestora de
projectes a la UPM – diu que el seu
currículum “s’ha devaluat” ja que té uns
“forats” que corresponen al període en
què va néixer la seva filla; mesos sense
publicar i investigar que penalitzen a
l’hora d’accedir a determinats llocs de
treball i optar a alguns projectes.
Això és així a causa d’un munt de
prejudicis, com ara el fet de tenir baixa
maternal; potser també se li presta
menys atenció a una investigació feta
per dones que a una feta per homes i així
un llarg etcètera.

Recentment Diana de la Iglesia, Ana
Isabel Gozález, María de la Fuente y
Carmen Agustín, totes elles
investigadores que se senten
discriminades per raó de la seva
maternitat van llançar una campanya de
conscienciació a través de Change.org
per tal que es deixi de descomptar en les
avaluacions de mèrits per a la projecció
laboral el temps que van ser de baixa
maternal.
En conclusió, també en el camp de la
investigació científica les dones han
patit i segueixen patint una greu
discriminació; i per canviar això hem de
lluitar conjuntament homes i dones.
Esperem que la recollida de signatures
contribueixi a la correcció d’aquest
dèficit d’igualtat que afecta les dones
que es dediquen la investigació en els
organismes públics d’Espanya.
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GRAN DESCOBRIMENT D'INVESTIGADORS
DE L'IDIBELL
LIDERAT PER LA DRA. GRAUPERA
HAN ESTUDIAT EL MECANISME D'ACCIÓ D'UN GEN QUE ES
RELACIONA AMB LA PATOLOGIA DELS VASOS SANGUINIS

El 16 de novembre de 2018 un equip de
recerca de l'Idibell va publicar a la revista
“Nature Communications” un avenç molt
important que els ha permès conèixer el
paper deteminant d’un gen i d’una proteïna
en un context patològic.
Han pogut entendre una mica més les
malformacions venoses. Aquestes són
vasos sanguinis dilatats i deformes que
tant poden aparèixer sota la pell, causant
dolor i desfiguració, com més profunds en
el cos, donant lloc a diversos problemes
greus de salut.
La Dra. Mariona Graupera liderà aquesta
recerca. L’especialitat de la Dra.
Graupera és el camp de l’angiogènesi,
que consisteix en la formació de vasos
sanguinis a partir de vasos preexistents, i
de les malformacions vasculars.
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En investigacions passades també
van descobrir una sèrie de
mutacions d’un gen que estan
implicades en les malformacions
venoses i el creixement dels vasos
sanguinis la qual cosa té vincles
evidents amb el càncer,
ja que els tumors, per progressar
i disseminar-se, necessiten
formar nous vasos sanguinis.

ENTREVISTEM
LA DRA. MARIONA GRAUPERA,
INVESTIGADORA EN L’ÀMBIT DE
L’ANGIOGÈNESI TUMORAL DE L’IDIBELL

El grup de recerca que la doctora
Graupera lidera ha descobert el
mecanisme d'acció d'un gen clau, el
PIK3CA, la qual cosa ha permès
entendre de quina forma es
desenvolupen les malformacions
venoses i altres patologies de
sobrecreixement com el càncer.
La patologia de les malformacions
venoses afecta una de cada 5.000
persones i no té cap cura efectiva. Per
aquesta recerca ha estat recentment
guardonada amb el premi Best
CIBERONC Female Researcher.
Amb ella hem parlat de vocació
científica, formació, avenços en recerca,
els esforços per buscar inversions
públiques i privades per finançar els
projectes i fins i tot qüestions de gènere
o el sostre de la maternitat per a les
dones que es dediquen a la investigació i
els esforços que s’estan fent per a
trobar-hi solucions.

En ser preguntada per les qualitats d’un
investigad@r de ciència ha expressat
característiques com ara: curiositat,
perseverança, talent, motivació interna,
intuïció i esforç. Nosaltres podem
afegir: estar disposats a no donar mai
per tancada la seva formació (després
dels anys de doctorat, la majoria dels i
les investigadors/es en passen uns
quants més a l’estranger) i també molta
paciència ( la mitjana d’anys que
dediquen a un projecte de recerca és de
quatre).
Concretament la doctora va
respondre'ns aquestes preguntes:
Quan va sorgir la seva vocació
científica? Ja des de petita? Per què li
agradava i li agrada la ciència?
Vaig voler dedicar-m’hi ja des de 1r de
Batxillerat (l’equivalent a 4t d’ESO actual).
Des de sempre m’ha agradat investigar.
Què va estudiar i on i per què es va
especialitzar en el camp que actualment
desenvolupa?
Em dedico a la Biomedicina. S’hi pot arribar
des de moltes carreres: Farmàcia,
Biologia... En el meu cas, vaig fer un
Doctorat en Bioquimica per la Universitat de
Barcelona i posteriorment un postdoctorat.

42

És imprescindible per a un/una
investigador/a científica ampliar estudis
a l’estranger? On cal anar?
No és imprescindible formar-te a l’estranger,
però ajuda. Particularment, vaig fer el
postdoctorat durant sis anys al Ludwig
Institute for Cancer Research i més tard al
Barts Institute of Cancer de Londres.
A nivell de ciència, té més dificultats una
dona que un home pel fet de ser-ho? Es
complicat fer compatible vida familiar i el
treball per a les dones investigadores?
No he viscut, ni crec que n’hi hagi,
discriminació pel fet de ser dona; però sens
dubte ser mare té un preu, o un cost ja
només sigui per qüestions de logística
familiar. A nivell d’Europa s’estan buscant
solucions per compensar d’aquests esculls
les dones investigadores (per exemple
donar-los uns períodes de temps més llargs
en la presentació de projectes).

És fa bona investigació a Catalunya i
Espanya? Hi ha figures importants?
Es fa molt bona recerca a Catalunya. Hi
ha molt bons investigadors; en els últims
vint anys s’ha invertit molt en projectes tot
i que darrerament hi ha potser un
davallada d’inversions.
Q
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Quins projectes lidera actualment?
Les línies de recerca en les quals
estic implicada estan relacionades
amb la malformació dels vasos
sanguinis, per tal d’entendre la seva
relació amb malalties com ara el
càncer, l’obesitat i la diabetis.
Quant de temps s’allarga una
investigació abans d’obtenir algun
resultat?
Normalment una recerca sol ser lenta,
amb una mitjana de durada d’uns
quatre anys. De vegades els resultats
s’obtenen de manera fortuïta; estàs
investigant sobre quelcom i te
n’adones que aquella troballa explica
una altra cosa o té una aplicació en
alguna cosa diferent de l’interès
original.
Com se sent un investigador quan
obté algun èxit com el darrer sobre
malformacions vasculars?
Evidentment, quan pots donar per
tancada una recerca després d’uns
anys de dedicació i la pots donar a
conèixer a la comunitat científica, és
quelcom molt satisfactori; i sobretot ho
és quan la troballa pot ser rellevant en
la millora dels tractaments de
patologies humanes.

La troballa que explicaré a l’SLHAM
de dones científiques que se
celebrarà amb l’objectiu de
commemorar el Dia Internacional de
la Nena i la Dona en la Ciència va
començar amb ratolins i, gràcies al
descobriment d’una mutació en les
cèl·lules endotelials ( que
recobreixen l’ interior dels vasos
sanguinis), ara tracten nens petits
que presenten aquesta mutació.

Els joves ens impliquem en el futur

GRETA THUNBERG
CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

QUI ÉS?

Greta Thunberg és una activista sueca
de setze anys que lluita contra el canvi
climàtic. Com a protesta, va deixar
d’anar durant una setmana al col·legi
per denunciar la inactivitat del govern.
L’any passat Suècia va viure una
onada de calor que va afectar gran part
del país nòrdic cosa que li va originar
la curiositat per saber més coses sobre
el canvi climàtic.
Com a conseqüència d’això va decidir
plantar-se davant del Parlament per
poder parlar del problema del canvi
climàtic, perquè ella creia que als
polítics no els importava el que estava
passant.

Va reincorporar-se a l’escola, però amb el
propòsit de faltar-hi cada divendres per seguir
protestant davant del Parlament.
Gràcies a les accions de Greta Thunberg, la
protesta s’ha estès entre els joves de 270
països.
La seva acció ha permès Greta participar en la
Cimera sobre el canvi climàtic a Katowice
(Polònia) on va acusar els polítics d’ immadurs
per no fer res per evitar el canvi climàtic.
La jove ambientalista també va anar a Davos
per intervenir en el Fòrum Economic Mundial
on es reuneixen les elits econòmiques del
món. Va decidir viatjar-hi en tren perquè
considera que no és coherent parlar de
l’escalfament global i volar en avió i menys en
jet privat.
Ella persisteix en la seva lluita.
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LA VAGA DEL CLIMA OMPLE ELS
CARRERS DE BARCELONA I
IMPACTA A NIVELL EUROPEU
A Espanya, la revolta va començar a
partir que tres estudiants gironins de
Biologia i Ciències ambientals es van
plantar divendres 18 de gener a la seu de
la Generalitat a Girona seguint l’exemple
de la Greta. I van sumar-s'hi persones
fins que el fenomen es va anar estenent
gràcies a les xarxes socials.

El passat 15 de març centenars de joves
van sortir a manifestar-se als carrers de
Barcelona amb motiu de la vaga pel
clima responent a la crida del moviment
“Fridays for future” generat a partir de
l’acció de Greta Thunberg.
A les 12 h la gent es va concentrar a la
plaça de la Universitat i va arribar fins a
la plaça Sant Jaume que va quedar
petita per la quantitat de gent que hi
havia assistit a la vaga.
Segons els organitzadors hi van
participar unes deu mil persones, però
les fonts de l’ajuntament rebaixen la xifra
a dos mil.
L’impacte de la protesta va tenir veu a 89
estats en tot el món. Concretament, a
Espanya, el moviment va tenir
repercussió a més de 40 ciutats; algunes
d’aquestes, a part de Barcelona, Madrid,
València i Girona. A més de
manifestacions, també es van fer
xerrades i concentracions que busquen
reclamar accions immediates per frenar
l’escalfament global.
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A la manifestació de divendres 15 es
van poder llegir i sentir consignes
com:
“QUÈ PASSA, QUÈ PASSA? QUE
CONTAMINEM MASSA”
“NI UN GRAU MÉS NI UNA ESPÈCIE
MENYS”
“ENS REVELEM, PERQUÈ NO PODEM
SOMIAR EL NOSTRE FUTUR MÉS
PROPER FORA D’UN MALSON”

PARLEM DE GENÈTICA
REVISTA
INVESTIGACIÓN Y CIENCIA
Enguany l’equip de redacció de

Així s’aconsegueix aplanar el camí de la

LIFE&SCIENCE ha volgut ampliar el

comprensió més completa possible de

tipus de continguts, com correspon a

l’article, capacitant l’alumnat per fer-ne

la categoria que ha de tenir un fruit del

el resum. Un resum ben fet és la prova

Tàndem INS Bellvitge-IDIBELL. Per

que l’article ha estat ben entès. Quan el

aquest motiu hem recorregut a

llegim accedim a la informació

l’extraordinària revista d’actualitat

d’actualitat des del nivell acadèmic que

científica INVESTIGACIÓN y CIENCIA,

l’alumnat ha assolit.

que és la traducció a l’espanyol, des

En la nostra revista d’enguany,

del 1976, de la veteraníssima revista

trobareu els resums de tres articles

SCIENTIFIC AMERICAN, que es

d’INVESTIGACIÓN Y CIENCIA dels

publica des del 1845. Hi trobarem

números de febrer i abril de 2018 que

sempre continguts de gran relleu

no va ser possible d' incloure a la

científic i de palpitant actualitat.

revista del curs passat, però que pel

Per a l’assignatura "Ciència per al Món

seu innegable interès, hem maldat per

Contemporani" de 1r de batxillerat la

publicar a la d’enguany. Els resums els

revista és una eina de primeríssima

han fet els i les alumnes de 1r de

utilitat. El problema és que el nivell

Batxillerat.

dels continguts dels articles

Esperem que els lectors apreciïn el

monogràfics sol ser molt alt i restar

resultat.

fora de l’abast acadèmic de l’alumnat.

Ale ix D iz

Per aquest motiu el professorat
orientem la comprensió dels articles
amb qüestionaris adients, en els quals
es pregunta a l’alumnat sobre quin és
el significat d’una paraula concreta,
què vol dir una determinada expressió,
per què es fa una afirmació
determinada, quina relació hi ha entre
dues afirmacions diferents ...
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INSTITUT BELLVITGE

LA GENÈTICA
AL SERVEI DE LA CONSERVACIÓ DEL LINX IBÈRIC

El linx ibèric és una espècie de mamífer
carnívor endèmic de la península ibèrica,
víctima de les activitats de l'espècie
humana i que representa un símbol de la
conservació de la fauna ibèrica. Aquesta
situació va motivar la seva catalogació
com a espècie en perill crític d'extinció
per la Unió Internacional per a la
Conservació de la Naturalesa (UICN).
La baixa quantitat de linxs ibèrics va
causar una gran alerta, ja que durant els
últims anys aquesta espècie ha entrat en
un declivi dràstic. A principis del 2000
només quedaven dues petites
poblacions: a Doñana i a Sierra Morena.
La reducció del nombre de poblacions
ocasiona l'augment de variants
genètiques nocives i la consanguinitat.
Com més petita és una població, més
probable és que els individus
emparentats es reprodueixin entre ells
tot generant individus menys diversos
genèticament.
Per millorar les oportunitats d'existència
del linx ibèric calia decidir si les dues
poblacions havien de gestionar-se de
manera independent o havien de
barrejar-se.
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La decisió de barrejar-les no va ser del
tot acceptada, ja que les
conseqüències podrien arribar a ser
catastròfiques. La hibridació podria
eliminar les adaptacions de les dues
espècies i disminuir la viabilitat de les
dues poblacions; tot i així les van
acabar barrejant. Van decidir-ho en
entendre que la diversitat genètica
entre les dues poblacions principals
no era fruit de les adaptacions al medi,
sinó conseqüència de l’esmentada
deriva genètica.
Amb això s’ha aconseguit una major
viabilitat de les poblacions. Però per
assegurar-la, cal que les poblacions
siguin tan grans com sigui possible. La
mida poblacional efectiva i la mida
poblacional total no coincideixen, ja
que no tots els individus tenen les
mateixes oportunitats de reproducció.
Caldria, per tant, gestionar la seva
reproducció per fer que es
reproduïssin tots igual i els nascuts
estiguessin menys emparentats
genèticament amb la resta de població,
cosa que milloraria encara més la
viabilitat. L'inconvenient és que
aquesta gestió genètica tendeix a
homogeneïtzar les freqüències de
totes les variants existents a la
població, el que significa que les fa
impossibles de distingir ja que es
veuen iguals. Això afavoreix també les
variants nocives, que no han estat ben
purificades de les poblacions petites
per la selecció natural.

INSTITUT BELLVITGE

PER QUÈ SOM HUMANS?
PÈRDUES D’ADN EN LA NOSTRA
EVOLUCIÓ
Quan visitem el zoo i veiem els primats, ens
adonem del nostre gran paregut. Però al mateix
temps, no hi ha dubte alguna que som diferents.
Ens preguntem què podria haver passat fa milions
d’anys en la nostra evolució que ens va fer
singularment humans. Una de les raons que s’ha
descobert és la pèrdua d’alguns fragments d’ADN.
Alguns laboratoris han descobert que fa més de 8
milions d’anys que el llinatge humà s’ha separat del
dels ximpanzés, és a dir, va ser quan vam
desprendre els fragments d’ADN o interruptors que
ens feien desenvolupar-nos com a ximpanzés.
Philip L. Reno, amb l’objectiu de descobrir els gens
interruptors perduts, va començar a investigar al
laboratori de Kingsley. Però, aquesta no era una
tasca gens fàcil, a causa de la immensitat dels
genomes. Per això va caldre l’ajut d’experts en
genòmica computacional. Al laboratori, primer van
comparar el genoma del ximpanzé, el macaco i el
ratolí per trobar seqüències quasi intactes en els
tres. Després van buscar fragments absents en el
genoma humà i que, per tant, s’haurien perdut en
algun moment posterior a la nostra separació del
llinatge dels ximpanzés. Finalment van trobar més
de 500.

A continuació es van fixar en tres interruptors: el que activaven gens que estaven implicats, un en la
destrucció de les neurones durant el creixement embrional, el que estava implicat en el creixement de
l’esquelet, concretament els dits del peu i un tercer que regula els receptors d’andrògens (hormones
masculines). La seva inactivació explica el nostre gran cervell i el bipedisme.
Pel que fa a l’interruptor que regula els receptors d’estrògens, explicaria p. ex. la pèrdua de les espines
penianes que va tenir efectes transcendentals per a la nostra evolució. Va ser possible augmentar el
temps de la còpula, al mateix temps fent-lo més íntim. Per l’altra banda, l’aparellament dels humans
també és diferent, ja que treballem llaços de parella bastant duradors. La competència dels mascles
tampoc no és tan enconada. A més a més, els mascles també participen en la criança dels fills.
En conclusió, mai sabrem tot sobre aquesta remota historia. Però, encara que no podem estar segurs del
perquè del canvi evolutiu, sí que podem saber com.
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SALVARÀ L'ENGINYERIA
GENÈTICA
LES ILLES GALÀPAGOS?
Les illes Galápagos han sofert problemes
pel nombre d'individus de les espècies
invasores en augment des que van ser
descobertes. Serà possible la seva
eradicació i salvar l’ecosistema natural de
l'arxipèlag?
Floreana és l’illa que necessita una
intervenció amb més urgència a causa de
les extincions provocades per les plagues
d’espècies invasores (sobretot ratolins i
cabres) i perquè té la major quantitat
d’espècies en perill crític. D’aquest projecte
s’encarrega l’entitat Island Conservation,
que es dedica a la conservació de la
biodiversitat en illes de tot el planeta. Karl
Campbell és el director de projectes i està
buscant una alternativa als tradicionals
mètodes d'extermini.
Un dels mètodes era la dispersió de
raticida, perillós per als habitants i els seus
ramats. Un altre la introducció de cabres
Mata Hari, en zel permanent, però
esterilitzades. Un altre la introducció de
cabres Judes, proveïdes d’un collaret
radiotransmissor que permetia el seguiment
dels ramats descontrolats. Els habitants,
però van tornar a introduir les espècies
novament com a protesta perquè no van
rebre part de la carn de les cabres mortes i
com a oposició a les normatives de pesca.

Per això Campbell fa èmfasi en la
necessitat de comptar amb el suport dels
pobladors i ell i el seu equip s'esforcen a
establir una relació personal amb els
floreans per aconseguir l’aprovació a
l’hora d’emprendre el seu ambiciós
projecte d’eradicació de plagues a l’illa
Floreana.
El seu projecte està basat en l’ús de
l’enginyeria genètica, en la nova
modalitat d’impuls gènic. Es tracta
d’alterar l’ADN, en aquest cas dels
ratolins, mitjançant per exemple l’estri
d’edició genètica CRISPR (eina
molecular utilitzada per a "editar" i
"corregir" el genoma de qualsevol
cèl·lula) per afavorir l’herència del sexe
masculí. En només haver-hi
descendència d’un dels dos sexes es
quedarien sense descendents i
s’acabaria la multiplicació incessant
d’aquests invasors.
Si aconsegueix el finançament i salvar
els aspectes legals, iniciaria un mètode
que podria ser increïblement efectiu i que
podria canviar la manera de gestionar la
pèrdua de biodiversitat en el planeta.
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UN ALTRE ANIVERSARI:
LA TABLA PERIÓDICA CUMPLE 150 AÑOS
La tabla periódica de los elementos, que
organiza todos los elementos químicos
de la naturaleza, cumplió el pasado día 5
de marzo 150 años: Dmitri Mendeléyev
publicó su primera versión en 1869.
La tabla periódica es la ordenación de
todos los elementos químicos, es decir,
el tipo de materia constituida por átomos
de la misma clase, conocidos por orden
creciente de su número atómico. La T.P
no se llama así por casualidad, sino
porque tiene una serie de propiedades
que se repiten periódicamente, formando
así 18 columnas o grupos y 7 filas o
periodos.
Dmitri Ivánovich Mendeléyev fue un
químico ruso conocido principalmente
por haber descubierto la ley periódica,
también llamada tabla periódica. Pero,
además, también se le conoce por otras
grandes obras, como las aportaciones a
la fisicoquímica de las disoluciones y los
gases, más concretamente a la
temperatura crítica, la ecuación de
estado de los gases y la teoría de las
disoluciones.

Los elementos de la tabla periódica se
organizan en filas horizontales por
número atómico ascendente. El número
atómico, característica única de un
elemento, hace referencia a la cantidad
de protones en el núcleo de un átomo.
Debajo del símbolo del elemento se
indica el peso atómico, calculado a partir
de la media del peso de los isótopos de
ese mismo átomo. Además, también
está organizado por columnas, que
determinan la cantidad de electrones que
tiene el elemento en la última capa del
átomo.
Aunque muchos de los elementos de la
tabla periódica han contribuido al
desarrollo del mundo en general,
algunos elementos están empezando a
escasear a causa de la gran explotación
de estos. Algunos de los elementos en
peligro de extinción más significativos
son: el helio, indio, galio, selenio, y la
plata.
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SANT JORDI 2019
AGERMANEM CIÈNCIES I LLETRES A L’ENTORN DE L’UNIVERS FÍSIC I EL POÈTIC DE
JOAN BROSSA
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Un curs més, aquesta jornada ha
propiciat l’agermanament de les lletres i
les ciències, sense oblidar el pensament
creatiu, és a dir, l’art. En aquesta
ocasió, hem treballat a l’entorn de
dos temes: l'univers i l’homenatge al
poeta Joan Brossa, de qui es
commemora el centenari del seu
naixement.
“L’UNIVERS cada nit ens obsequia amb
el contrast de la seva foscor i la
brillantor dels estels. Juga amb l’atzar
per veure qui cau en els forats negres
de la seva xarranca mentre intensifica la
immensitat de la seva existència”, ha
escrit l’alumna de 2n Batxillerat Denisse
Otero.
Moltes han estat les raons per les quals
hem volgut dedicar aquesta jornada a un
tema que ens ha intrigat des de temps
immemorials i encara ho fa. Una d’elles
és, sens dubte, la celebració del 50è
aniversari de l’arribada de l’home a la
lluna el 1969. La lluna no ha deixat mai
d’atreure els humans. Darrerament ha
despertat gran expectació la gesta de la
nau espacial New Horizons de la NASA
que el dia d’Any Nou de 2019 va
sobrevolar un objecte a milions de
kilòmetres del Sol, anomenat “Ultima
Thule”, un terme llatí que significa “lloc
més enllà del món conegut”.

El cel, la lluna, els estels, el sol han
estat tema de molts poemes escrits en
totes les llengües, ja siguin d’autors
anònims com de poetes reconeguts.
Vam escoltar la versió musicada del
poema El sol i la lluna de Gabriel Janer
Manila i vam llegir, entre d’altres, el
cèlebre Romance de la luna, luna de
Federico García Lorca i The Moon, de
la poetessa estatunidenca del s.XIX
Emily Dickinson.

Un cop recreat l’univers real, ens vam
endinsar en un de virtual: L’UNIVERS
BROSSA (1919-1998), autor prolífic,
artista avantguardista
multidisciplinari, que va treballar
l'escriptura, la poesia narrativa i
visual, el cinema, la música, entre
d'altres. DE LA “A” A LA “Z” és un
diccionari brossià fet a partir dels
seus versos. Hi trobem una invitació
al joc, la revolta i la vida. A la U
d’Univers podem llegir aquest breu
poema que forma part del recull
Poemes civils de 1960.
Amor
en aquest poema
no existeix el temps:
tot el curs de l’Univers
s'hi dona a la vegada.
A la manera de l’artista els i les
alumnes dels cursos de Batxillerat
artístic han realitzat diferents i
personals interpretacions dels
poemes visuals i els poemesobjecte brossians que han estat
exposats a l'institut, a la Fundació
Brossa i al Centre Cultural
Bellvitge.

I PER SANT JORDI...
RECOMANACIONS LITERÀRIES
Aquest llibre, que compta amb la
col·laboració de l’escriptor i periodista
Francesc Miralles, és publicat per
l’editorial Rosa dels vents.

Dilluns 18 de febrer l’alumnat de 3r vam
anar a l’auditori de l’edifici Planeta de
l’Hospitalet. Allà vam tenir la sort de
poder assistir a la conferència The Big
Bang Theory: diversión con partículas, a
càrrec de SÒNIA FERNÁNDEZ-VIDAL.
Aquesta va ser una de les activitats
organitzades per l’ajuntament en relació
al Mobile World Congress amb la
voluntat d’acostar-lo als més joves.
Sònia Férnandez-Vidal, doctora en
Física Quàntica, escriptora i divulgadora
científica, té la capacitat de fer que la
ciència sigui quelcom divertit,
apassionant i fàcil d’entendre per
tothom. La seva xerrada va ser diferent,
sense tecnicismes i plena de bon humor.

Quantic love
Les anècdotes científiques i la seva
original ambientació fa que aquesta
sigui, més que una novel·la d’amor, una
novel·la d’amor quàntic.
Al CERN, el centre d'investigació més
avançat del món, la Laila s'enfronta al
misteri més gran que existeix: com triar
entre dos amors.
Publicat per l’editorial Àgora.
La porta dels tres panys
Mitjançant enigmes i aventures podeu
descobrir tots els misteris de l’Univers i
de la Física Qüàntica. La teoria quàntica
és una de les més belles i fascinants de
la ciència. Les regles que segueix són
esbojarrades si les comparem amb el
nostre dia a dia. I després d’aquest en
podreu llegir un altre: La porta dels tres
panys 2. La senda de les quatre forces.

US PRESENTEM 3 LLIBRES SEUS
Esmorzar amb partícules
Acceptaries una invitació a esmorzar? Si
t'aventures a fer-ho, descobriràs un
univers tan meravellós com
desconcertant. Quan ens endinsem en el
món quàntic es qüestionen les nostres
creences sobre la realitat quotidiana. A
aquest esmorzar tan divertit també
assistiran Newton, Einstein, Heisenberg i
altres físics famosos de la història. Entre
magdalenes, torrades, cafè amb llet i
sucs de taronja, podràs emprendre un
viatge excitant i revelador als orígens de
l'univers.

52

PREMIS LIFE &

SCIENCE

Aquesta és la segona convocatòria dels guardons que agermanen les ciències amb les
lletres, en aquesta ocasió a l'entorn del tema de l'univers.
Els premis són dotats amb llibres de divulgació científica.

1R I 2N ESO:

1R PREMI: CLARA ALVAREZ,
STRANGE PLANET
2N PREMI: LUCIA MOYA, L'UNIVERS

3R I 4T ESO:

DAVID PUERTAS:
EL BOSÓ DE HIGS

CRANC REFLEXIU

(A J.C)
Hi ha vora la mar serena,
un cranc regit per la lluna,
d’esguard fix, prop la carena,
mira el cel, sa fortuna.
Veu un
passat
donant
que en

estel que enllumena
i futur tot d’una
sentit a l’escena
sa ment l’importuna.

Ara pot viure el present,
amb la saviesa del cosmos,
el gran espai omnipotent,
patró de la maduresa,
símbol del seny ardent,
l’enemic de la incertesa.
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Javier Otero

BATXILLERAT

1R PREM: JAVIER OTER, CRANC
REFLEXIU
2N PREMI: AINHOA QUILEZ,
PENSAMIENTOS DE UNA
ESTRELLA.

PENSAMIENTOS DE UNA ESTRELLA
Solía creer que aquel redondo satélite con
cráteres que orbitaba alrededor de
la Tierra era el mayor misterio que había
encontrado, pero pronto me di cuenta
que no había nada más misterioso que
aquello desconocido en el enorme espacio.
Pude descubrir aquello gracias a la misión
de seis años que me encomendaron, de los
que ya llevamos poco más de cuatro fuera.
Aún recuerdo la felicidad que irradiaba mi
rostro cuando nos la encargaron, tan
brillante como una estrella. Una estrella cuya
luz se fue debilitando y extinguiendo, pues el
viaje se fue tornando cada vez más
monótono y repetitivo.
Contra más tiempo estamos en este
inmenso mar de constelaciones, más
complicado parece notar cuando termina un
día y cuando empieza otro. Cada día resulta
más retador mantenerse en pie y anclarse
al suelo, lo cual puede sonar irónico ya que
la gravedad en esta nave es artificial. (...)
Ainhoa Quílez

A STRANGE PLANET
First of all, let me explain briefly where I
am and why I am here. About six years ago,
I went with other workmates on a trip
through the space thanks to my work as
spacecrafts technician. However, during
the second day of my journey, the
spaceship collided against an enormous
asteroid that made the spaceship hav a
forced landing on an unknown planet and
with me as the only survivor. That same
day, when I came to my
senses after the crash, I found myself in a
kind of cave where several odd beings
were staring at me. (...)

Clara Álvarez

EL BOSÓ DE HIGGS
Gràcies a tu tot té massa
i per això “moles” massa.

Oh! Bosó del meu cor,
sense tu, l’espai no existiria.
Et van descobrir recentment,
però vas néixer ja fa molt de temps.
El CERN va ser el teu descobridor;
això no va ser fàcil sense l’accelerador.
Vas demostrar que l’espai no està buit
des de llavors, la gent pensa diferent.
Jo, com Higgs, la física voldria dominar
per un nou futur interestel·lar
dissenyar.
David Puertas

L’UNIVERS

Univers, quin gran misteri al teu voltant.
Sort que entre nosaltres hi ha ments bril ants:
enginyers i astronautes treballant,
en els secrets que el Cosmos ens vol amagar.
En l’Univers, pou fosc i infinit,
t’hi pots perdre i mai ressorgir.
Forat negre, que per densa matèria estàs format i
al teu camp gravitatori ni la l um hi pot passar.
Via Làctia, Andròmeda.. Belles galàxies per explotar,
hi ha tantes estrelles que ni les podem comptar.
Ossa Major i Perseu són constel·lacions que es
mouen lentament.
Menys la que marca el nord, allà al firmament.
Estrella Polar, a quants navegants has guiat?
Marca’m el rumb pel meu destí trobar.

Lucía Moya
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PREMIS FOTOGRAFIA MATEMÀTICA
2019
CATEGORIA C
TÍTOL: GEOMETRIA CONGELADA
ALUMNE: MARC BONET BAÑOS (2N BAT)
1R PREMI

CATEGORIA C
TÍTOL: PARAL·LELISME REAL
ALUMNE: IMANOL POROMA LIMA (1R BAT)
MENCIÓ D'HONOR
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CATEGORIA C
TÍTOL: DOBLE ESPIRAL FIBONACCI
ALUMNE: YU CHEN (1R BAT)
MENCIÓ D'HONOR

CATEGORIA B
TÍTOL: Π R2
ALUMNA: MARIAM RODRÍGUEZ GATA (4T ESO)
1R PREMI

PREMIS FOTOGRAFIA MATEMÀTICA

CATEGORIA A
TÍTOL: CILINDRE METÀL·LIC
ALUMNA: YAIZA GARCÍA ROCHA (1R ESO)
MENCIÓ D'HONOR
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FEM CRIPTOGRAFIA AMB
L'ÒSCAR FONT
El matemàtic Alan Turing i les màquines ENIGMA

Òscar Font, expert en criptografia i
propietari de la segona màquina ENIGMA
a Espanya, ens ensenya criptografia a
l’Institut Bellvitge.
El passat dimecres 24 de d’abril, l’expert
en criptograia Òscar Font, músic
d’orquestra i “falsificador” professional,
va venir al nostre Institut a fer una
xerrada sobre la criptografia, i
posteriorment, un taller pràctic.
A la xerrada ens va parlar sobre què era
la criptografia i com havia anat
evolucionant al llarg de la història. La
criptografia, paraula derivada del grec
“kryptos” - que significa "amagat",
"secret" - s’ocupa de l’escriptura oculta
o encriptada.
En el seu recorregut per la història
d’aquesta disciplina, ens va explicar que
el primer missatge encriptat el van
enviar els espartans mitjançant una nena
tatuada al cap, però, òbviament, com que
aquest mètode era molt lent, ja que calia
esperar que el cabell creixés, van
desenvolupar nous mètodes, fins arribar
a avui dia, a la màquina ENIGMA, el
mètode d’encriptació més complex creat
fins ara, amb més d’un bilió de
combinacions possibles.

57

A l’inici de la Segona Guerra Mundial, el
1939, els alemanys utilitzaren màquines
criptogràfiques per comunicar-se entre
ells, se servien d’un codis que canviaven
cada dia. Tot i la dificultat evident, el
matemàtic Alan Turing fou capaç de
desxifrar-los i d’aquesta manera, es va
aconseguir escurçar la guerra dos anys.
Posteriorment, al taller, a més a més
d’encriptar i desencriptar missatges amb
els mètodes abans vistos, l’Òscar ens va
ensenyar una de les dues màquines
ENIGMA existents a Espanya, de la seva
propietat i que va adquirir per 45.000
EUR.
Justament, ens ha interessat saber més
sobre criptografia perquè aquest curs els
i les alumnes de 3r hem llegit el relat
d’Edgar Allan Poe L’escarabat d’or on
els protagonistes troben un tresor
milionari amagat per un pirata gràcies a
saber desxifrar el contingut encriptat
d’un missatge ocult en un pergamí.

PASSATEMPS
US PROPOSEM QUE RESOLGUEU ELS CRIPTOGRAMES
SEGÜENTS, TOTS ELLS RELACIONATS AMB LA REVISTA.
US DONEM UNES PISTES:

EN AQUESTS S'HA EMPRAT EL MÈTODE DE XIFRAT
PER RAIL.
1.Criptograma:
RANNO ETLADECS VSIESI3E IFCR
2. Criptograma:
2METE NADNSNIUS SHEOCEFQ LDII

3. Criptograma:
DALAN ILNIAALEC AEEADNAII DNOCA

EN AQUESTS ALTRES S'HA EMPRAT EL MÈTODE DE
XIFRAT CÈSAR (DE JULI CÈSAR)
1. Criptograma:
2L PIEXK BC BL·LLCP ZFCLQFÇFNRCP
2. Criptograma:
YÇU YZ FU IZIU Ç FU YJIU U FU WÇZIWÇU
3. Criptograma:
HULYIJP BYVU PDT IRYUNRU 3H UIE
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ATREVEIX-TE!
TROBA LES RESPOSTES DEL QÜESTIONARI FINAL

A quines disciplines corresponen les sigles STEAM?
Quina dona va rebre el Nobel de Física 2018?
A quin relat d’Edgar Allan Poe els protagonistes troben un tresor gràcies
a un missatge encriptat?
Quin moviment ha generat la consciència climàtica de Greta Thunberg?
Què és “Ultima Thule”?
Com anomenaven la lluna els antics grecs?
Per què s’ha dedicat un dia a Ada Lovelace?
Quin és l' objectiu del projecte de 1r d’ESO anomenat PlanetBase?
Quin animal fou catalogat com a espècie en extinció per la UICN?
Qui va trepitjar la lluna per primer cop i quan s’esdevingué aquesta fita?
A qui devem la primera versió de la Taula periòdica dels elements?
Què és l’angiogènesi?
Com s’anomena l’actual director general de l’Institut de Recerca
Biomèdica de Bellvitge?
Qui és Marta Pessarrodona i quina relació té amb el “codi de barres”?
Quin va ser l’objecte d’estudi del projecte Beepath?
Què significa “it jobs” en català?
Quina és la disciplina de Sonia Fernández-Pidal i què aconsegueix amb
les seves obres literàries?
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FEU UN COP D'ULL ALS NOSTRES
ENTORNS DIGITALS
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