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CIÈNCIA wLa Comissió Europea (CE) conce-
dirà 150.000 euros a 27 investigadors euro-
peus, dos dels quals espanyols que tenen
projectes amb possibilitats de ser comercia-
litzats. El Nanosmart és un dels projectes
espanyols que rebran ajuda europea. Dirigit
per Eva Martín del Valle, de la Universitat
de Salamanca, està destinat a desenvolupar
un sistema de partícules intel·ligents per
aplicar en el càncer de pulmó. L’altre pro-
jecte, titulat Theralight, explora l’aplicació
terapèutica de fàrmacs regulats de forma
òptica, i està dirigit per Pau Gorostiza, de la
Fundació Privada de Bioenginyeria de Ca-
talunya (IBEC). Els ajuts procedeixen del
Consell Europeu d’Investigació (CEI) i cons-
titueixen l’última fase del programa de fi-
nançament complementari Prova de Con-
cepte. / Agències

CONSUM wL’Agència de Residus de Cata-
lunya (ARC) calcula que cada català llença
35 quilos de menjar a l’any. Això suposa
llençar a les escombraries els aliments con-
sumits durant 25 dies consecutius i una
pèrdua econòmica equivalent a 841 milions
d’euros. En total 260.000 tones d’aliments,
xifra que va donar a conèixer ahir el director
de l’ARC, Josep Maria Tost, i que ha fet que
l’entitat posi en marxa un pla per aturar
aquest malbaratament. Aquesta xifra perme-
tria alimentar mig milió de persones, una
tercera part de les que són ateses en bancs
d’aliments. Amb les propostes de la guia Un
consum + responsable dels aliments, es preveu
frenar aquest malbaratament, el 58% del qual
es produeix directament a les llars per la fal-
ta de consciència i la poca planificació, se-
gons Josep Maria Tost. / Redacció

MEDI AMBIENT wL’ecòloga
dels Estats Units Jane
Lubchenco, que ha establert
les bases per a la protecció
dels ecosistemes marins, va
ser guardonada ahir amb el
premi Fronteres del Conei-
xement de la Fundació BBVA
en la categoria d’Ecologia.
Nascuda a Denver (EUA) el
1947, Lubchenco “va tenir
l’habilitat de convertir els
resultats dels seus experi-
ments en un cos conceptual,
de coneixement, traslladable
al disseny de les reserves ma-
rines”, destaca l’acta del jurat.
“Va establir un marc científic
per definir els llocs idonis, la
mida i la cobertura de les
xarxes de reserves marines”,
cosa que va permetre “aplicar
principis científics a les polí-
tiques públiques”. En parti-
cular, va demostrar “que no
cal protegir tota la superfície
marina per fer-ho de forma
eficaç”. Lubchenco va expli-
car ahir: “La meva forma de
treball s’ha basat a comprovar

les meves idees amb experi-
ments per poder entendre de
veritat com funcionen els eco-
sistemes marins”. En les inves-
tigacions ha treballat amb
diferents espècies d’estrelles
marines, de mol·luscos i de
peixos per descobrir quin pa-
per tenen en el manteniment

de la salut dels ecosistemes.
Una de les aportacions més
reconegudes de Lubchenco va
ser demostrar la importància
de les espècies situades en la
base de la cadena tròfica, com
el plàncton i els cargols ma-
rins, en la regulació dels eco-
sistemes costaners. Aquest
resultat va obligar a canviar el
paradigma que dominava fins
aleshores, que teoritzava que
són els depredadors els que
determinen la dinàmica
d’aquests ecosistemes.

Professora de la Universi-
tat Estatal d’Oregon durant
més de trenta anys, el 2009 va
ser nomenada per Barack Oba-
ma com a directora de l’Agèn-
cia Nacional de l’Atmosfera i
els Oceans (NOAA) dels Es-
tats Units, càrrec des del qual
ha defensat la pesca sosteni-
ble. “Si volem menjar peix i
que els pescadors continuïn
tenint feina –ha declarat–,
hem de començar a pescar
des d’ara de forma responsa-
ble”. / Redacció

CIUTADANS wLa portaveu de
la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca (PAH), Ada Colau,
va tenir ahir una tòrrida inter-
venció davant la Comissió
d’Economia del Congrés que
va galvanitzar les xarxes soci-
als. Colau va dir que els desno-
naments no eren un problema
social, sinó una estafa genera-
litzada, i va qualificar de cínic
i “criminal” el secretari gene-
ral de l’Associació Espanyola
de Banca, Javier Rodríguez
Pellitero, que la va precedir
en l’ús de la paraula i que va
defensar el sistema hipotecari
espanyol. “Dir que la legisla-
ció espanyola és formidable
quan hi ha persones que s’es-
tan suïcidant per una llei injus-
ta és absolutament criminal.
Els asseguro que no li he tirat
una sabata perquè volia expli-
car el meu punt de vista”, va
afirmar Ada Colau amb la veu

trencada per l’emoció. Les
seves paraules van provocar
un conat de suspensió de la
sessió i que el president de la
cambra li exigís infructuosa-

ment que es retractés. La
PAH, que ha recollit un milió
de firmes, va instar davant els
diputats la modificació de la
llei sobre desnonaments, la
dació en pagament retroacti-
va, una moratòria universal
dels desnonaments i un parc
públic de lloguer. Segons
Colau, els arguments econò-
mics també estan de part se-
va, ja que “Espanya no sortirà
de la crisi si a milers de perso-
nes les expulsen per sempre
del sistema i les empenyen a
l’economia submergida”. A
més, contra els arguments
d’inseguretat jurídica, ha re-
cordat que n’hi ha molts que
“no paguen els seus deutes i
no els passa res, com partits
polítics, immobiliàries, promo-
tors o fins i tot les entitats
financeres”. Tot i així, “els
únics deutes perpetus són els
de les famílies”. / Agències
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