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En l'anterior gran aniversari del
telescopi Hubble fa cinc anys es va-
ticinava que a hores d'ara ja esta-
ria convertit en escombraries es-
pacials, però, quan compleix un
quart de segle, el giny funciona mi-
llor que mai.

Després de la cinquena i última
missió el 2009 per reparar i millo-
rar els seus sistemes, l'agència es-
pacial nord-americana (NASA) va
anunciar que no esperava que el
telescopi espacial seguís funcio-
nant més enllà del 2014.

«Estem molt feliços i sorpresos.
El telescopi funciona excel·lent-
ment bé, millor que mai. Ara es-
tarem satisfets si segueix operatiu
cinc anys més», va explicar a Efe
Nolan Walborn, un reconegut as-
trònom que treballa des del 1984
a l'Institut de Ciència del Telesco-
pi Espacial (STScI), ubicat a Balti-
more (Maryland).

El centre d'operacions científi-
ques ha fet avui una festa d'ani-
versari del Hubble on han assistit
els astronautes que van participar
en les missions de reparació i mi-
llora, entre ells, l'actual adminis-
trador de la NASA, Charles Bolden.

«Fins els més optimistes mai
haurien predit, quan es va llançar

el 1990, el grau en què el Hubble
arribaria a reescriure els llibres
d'astrofísica i ciència planetària. Ha
canviat la nostra comprensió de
l'univers i del nostre lloc en aquest,
va comentar Bolden .

L'administrador de la NASA va
participar en l'acte central de la ce-
lebració, al Newseum de Was-
hington, on es va presentar la
imatge oficial de l'aniversari: un es-
pectacular i brillant tapís d'estre-
lles joves localitzat a 20.000 anys
llum de la Terra, en la constel·lació
Carina, i d'uns 2 milions d'anys.

Durant la seva llarga missió, el
Hubble ha revolucionat la visió de
l'univers i ha efectuat alguns dels
descobriments més innovadors
de l'astronomia del segle XX.

La seva longevitat i èxit ha sor-
près fins els més optimistes. Es-
pecialment després dels revessos
i complicacions amb què va co-
mençar el seu camí a l'espai.

El 1986, el llançament del Hub-
ble es va haver de retardar pel
desastre del transbordador espa-
cial Challenger, en què van morir
els set membres de la tripulació en
desintegrar-se l'aparell 73 segons
després de la seva sortida.

Finalment, el 24 d'abril del 1990
es va llançar el transbordador Dis-
covery (STS-31) amb el telescopi
espacial cap a una òrbita de 600
quilòmetres sobre la Terra, però
l'endemà els astronautes van des-
cobrir que el seu mirall principal
tenia una aberració esfèrica que
feia que les imatges es veiessin bor-
roses. Això es va solucionar el 2 de
desembre del 1993, quan es va
llançar el transbordador espacial
Endeavour per instal·lar al Hubble 
una òptica correctiva.

Dues dècades i quatre missions
de millora després, les imatges
del telescopi espacial d'avui són
més definides i aconsegueixen
distàncies més elevades que mai.

La NASA ha esmerçat un gran
esforç a aconseguir que les es-
pectaculars imatges capades pel
Hubble siguin accessibles al públic,
que des de l'inici va acollir amb en-
tusiasme les revelacions del giny
espacial.

CRISTINA GARCÍA C./EFE | WASHINGTON 

Calidoscopi

El Hubble compleix 25 anys
i funciona millor que mai
Fa cinc anys no s’esperava que estigués actiu més enllà del 2014

Recreació del Hubble orbitant
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Una investigació en la qual han
participat els hospitals Clínic i
Sant Joan de Déu i l'Institut de Bio-
enginyeria de Catalunya (IBEC) ha
permès desenvolupar en ratolins
una nova tècnica genètica que
elimina les mutacions mitocon-
drials als òvuls i evita la transmis-
sió de malalties hereditàries. La in-
vestigació, liderada pel científic i
professor del Laboratori d'Ex-
pressió Gènica del Salk Institute de
La Jolla de Califòrnia (EUA) Juan
Carlos Izpisúa, ha estat publicada
avui per la revista Cell.

Els investigadors han recordat
que les malalties que afecten les
mitocòndries, que són petites cen-
trals elèctriques que generen en-
ergia a les cèl·lules del cos, es

transmeten de manera exclusiva
de mare a fill. Actualment, l'única
opció per als pares que desitgen
evitar que els seus fills heretin les
malalties mitocondrials és recór-
rer al diagnòstic genètic preim-
plantacional per seleccionar els
embrions, encara que això no ga-
ranteix que el nadó neixi sa.

Ara, els investigadors han des-
envolupat una tècnica simple per
eliminar les mutacions mitocon-
drials en òvuls o embrions en una
fase primerenca del desenvolu-
pament que té el potencial d'evi-
tar que els nadons heretin les ma-
lalties mitocondrials.

«Actualment, no hi ha tracta-
ment per a malalties mitocon-
drials i la nostra tecnologia pot ofe-
rir una nova esperança per als
portadors de malalties mitocon-
drials que desitgin tenir fills sen-
se la malaltia», ha explicat Juan
Carlos Izpisúa.

Les cèl·lules vives poden tenir
centenars -o fins i tot milers- de
mitocòndries i cadascuna d'elles

conté el seu propi ADN, una peti-
ta col·lecció de 37 gens que són es-
sencials, ja que, si muten, causen
una àmplia gamma de malalties i
poden provocar la mort del nou-
nat, una esperança de vida de no-
més uns pocs anys, o generar
símptomes durant dècades.

«Pensem que és millor prevenir
la transmissió d'aquestes muta-
cions de forma primerenca en el
desenvolupament embrionari»,
ha dit Alejandro Ocampo, investi-
gador associat en el laboratori de
Izpisúa i un dels primers autors del
treball.
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Una nova tècnica evitarà que es
transmetin malalties hereditàries
La nova tècnica genètica

elimina les mutacions
mitocondrials als òvuls i
n’evita la transmissió 


Actualment els pares només
poden recórrer a la selecció
dels embrions, tècnica que no
garanteix un nadó sa

«Pensem com prevenir la
transmissió de les mutacions 
en el desenvolupament
embrionari des de ben aviat»

L'actriu Sandra Bullock, de 50
anys, va ser triada com la dona més
bella del món per la revista People,
que va fer pública ahir la notícia.
Aquest mateix honor va corres-
pondre a Lupita Nyong'o, Gwyneth
Paltrow i Beyoncé els anys 2014,
2013 i 2012, respectivament.

La guanyadora d'un Oscar per
The Blind Side (2009) va assegurar
per la seva banda que li resultava
«ridícul» el nomenament, i que li
va provocar riallades, si bé va po-
sar per a la sessió fotogràfica que
va servir per confeccionar el nou
número de People que arribarà di-
vendres a les llibreries amb el seu
rostre a la portada.

Bullock va dir que havia trobat
la bellesa autèntica com a mare del
seu fill Louis, de 5 anys, i va indi-
car que la gent a la qual conside-
ra més bella és aquella que no s'es-
força a ser-ho.

«La bellesa real és silenciosa. Es-
pecialment en aquesta ciutat, és
molt dur no dir 'Oh, necessito as-

semblar-me a això'», ha comentat
la que va ser protagonista dels
films de Miss Congeniality.

La revista People confecciona
anualment diverses llistes de be-
llesa, tant masculina com feme-
nina, que es nodreixen principal-
ment de famosos del món de l'es-
pectacle als EUA

En aquesta ocasió, entre les deu
primeres figura en sisè lloc l'actriu
transsexual Laverne Cox (Orange
is the New Black), i just per darre-
re de Bullock van quedar la model
de 19 anys Gigi Hadid i l'actriu Ta-
raji P. Henson (Empire).

L'actriu Lupita Nyong'o va en-
capçalar aquesta classificació l’a-
ny passat, un any després que ho
fes la també actriu Gwyneth Pal-
trow i dos anys més tard que la
cantant Beyoncé
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L’actriu, de 50 anys,
afirma que es va posar a
riure quan li van comunicar
el «ridícul» nomenament



Sandra Bullock és la dona
«més bella del món»,
segons la revista People

Bullock & maquillatge a People

L'exfutbolista argentí Diego Ar-
mando Maradona es va definir
ahir «seguidor (hincha) de Fran-
cesc», moments després de man-
tenir una trobada privada amb el
Papa, al qual va agrair «l'afecte» re-
but i de qui va dir que és un «Papa
molt bo, fantàstic». Maradona va
fer aquestes declaracions a la Ciu-
tat del Vaticà més tard de trobar-se
per tercera vegada amb Jorge Ber-
goglio, després que tots dos es ve-
iessin l'1 i el 4 de setembre amb
motiu del «Partit per la Pau».

«És un Papa molt bo, fantàstic
diria jo, farà coses molt bones per
als nois (...). L'única cosa que puc
dir és que sóc avui seguidor de
Francesc, el primer seguidor de

Francesc sóc jo», va assegurar.
L'exfutbolista va participar en

una roda de premsa organitzada
per «Scholas Occurrentes» per de-
tallar els projectes en què treballa
en aquests moments l'entitat va-
ticana. Maradona va explicar que,
durant la seva reunió privada amb
el pontífex, tots dos van parlar
«de moltes coses», com ara de la
tasca que porta a terme «Scholas
per (lluitar contra) la fam dels
nois» en diferents «parts del món». 

El futbolista va destacar del
Papa el seu «saber estar amb altres
éssers humans», i va confessar
que així és com se sent quan està
amb el papa Francesc, com un és-
ser humà. «Vaig estar amb gent
que, per ser potser qui sóc, es cre-
ien que jo era de goma. No, a mi el
Sant Pare em tracta com un ésser
humà. I tracta tothom per igual, els
beneeix tots, els abraça tots. Tre-
balla molt i, no obstant això, sap
trobar temps per als altres», va
assenyalar.
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Maradona es declara
«seguidor» del Papa després
d’una reunió privada 
El futbolista destaca el

«saber estar amb els éssers
humans» de Bergoglio:
«tracta a tothom igual»
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