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restes fòssilshanestat
descobertesen lade-

senacampanyad’excavacionsalMolídelSalt
(Vimbodí iPoblet).Destaquendosgravats i
duespuntesde llançade fa13.000anys, se-
gons l’equipd’investigadorsde l’IPHES ide
l’àreadeprehistòriade laURV.Ciència
5.000

La doctora Carmen Sandi al Cosmocaixa de Barcelona el dimarts 9 de juny� FRANCESCMELCION

E
l cervell ésunaestructura
complexade laqual cada
dia s’aprènmés.Ladocto-
raCarmenSandi ésunade
les investigadoresd’aquest

apassionant campde la ciència.Di-
marts va ser alCosmocaixade l’Obra
Social deLaCaixaperparlar sobre
els potenciadors cognitius.

Quèhemaprèsúltimament enel ter-
renyde lamemòria?
Nosaltres treballemambmolècules
d’adhesió cel·lular neural. Sónmo-
lècules que fan que el contacte
entre les neurones siguimés fort o
més relaxat. Ja no parlemdeneuro-
transmissors, sinó de la plasticitat
dels circuits. Ara treballemper
saber comes regulen i el paper que
tenen en lamemòria a llarg termini.
Un cop entenguemaquests proces-
sos, que és en el que treballa elmeu
grup, podrempredir quines són les
actuacions farmacològiques impor-
tants, ja que sónmolècules comple-
xes ambmolts dominismoleculars.

Quinpaper tenen lesmolècules d’ad-
hesió neural al cervell?
Ésdoble.Hi tenenunpaper estruc-
tural, però tambéunadimensió in-
tracel·lular. Obrenuncampd’actua-
ciómolt important. Si entrenesun
animal enuna feinad’aprenentatge

“Perestudiariaprendre,
unamicad’estrèsésbo”

li provoques canvis en la regulació
d’aquestesmolècules. Però el circuit
que es construeixhade ser flexible
perquèhi pugui haver aprenentatge.

Comfuncionaaquestaplasticitat?
Sabemquehi ha un sucre, l’àcid po-
lisiàlic, que hi té un papermolt im-
portant. I per tant, també el té en
l’aprenentatge i la formació dels
nous circuits. Sense aquest sucre,
l’aprenentatge ésmolt pitjor.

¿Pot arribar undiaqueper resoldre
problemesd’aprenentatgehaguem
de subministrar aquest sucre?
Ho investiguem. L’àcid polisiàlic és
una llarga cadena d’àcid siàlic. ¿Sap
onn’hi hamolt? A la lletmaterna.
Una de les hipòtesis ambquè treba-

llem és que l’àcid siàlic de la lletma-
terna facilita el desenvolupament
cognitiu dels nens.

¿Hihan trobatalgun factorque faci
que les connexions siguinmés fortes?
L’entrenament. O les emocions.
Sabemque un estrès emocional po-
tencia la conservació de la informa-
ció, de lamemòria duradora. N’hi ha
molts exemples: recordemmolt bé
què fèiem l’11 de setembre del
2001. L’activació emocional és im-
portant permobilitzar aquestesmo-
lècules. Volem saber com les emoci-
ons i l’estrès potencien lamemòria.

¿Unamicad’estrès per estudiar i
aprendre ésbo?
Jo diria que sí. Hem comprovat que

unamica d’estrès és bo, peròmolt
és dolent. Però què és poc omolt es-
très? Això varia segons els indivi-
dus. És difícil saber si l’estrès és bo
o dolent per estudiar. Diferents in-
dividus necessitaran diferents
graus d’estrès. Amb elmateix es-
très, alguns es bloquejaran i altres
s’activaran. El repte és saber què hi
ha de diferent entre els subjectes.
Per què a uns els bloqueja i a altres
els ajuda...

Tenenalguna sospita?
L’estrès augmenta la vulnerabilitat
a les psicopatologies. Si vostè té una
personalitat altament neuròtica o
ansiosa seràmenys resistent a l’es-
très i es bloquejaràmés. I això es
veu a nivell neurobiològic. El seu ni-

PERFIL:

Carmen Sandi

va néixer el 1961
a Torrelavega
(Cantàbria).
Va estudiar
psicobiologia
a la Universitat
de Salamanca i
es va doctorar
a l’Autònoma
de Madrid.
Investiga a Suïssa
des de fa més de
cinc anys.

FUNCIÓ ·Els
circuits neurals
han d’establir
connexions sòlides,
però alhora flexibles,
perquè lamemòria
i els nous
coneixements siguin
possibles. És el paper
de lesmolècules
d’adhesió neural
Per: LluísMartínez

CarmenSandi DirectoradelLaboratorideGenèticadelComportamentalBrainMindInstitutedeSuïssa
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Evolució

Pares interessats.Els
homes s’ocupenmésdels
fills que tenenuna
semblança física o una olor
similar a la seva, segons un
estudi realitzat per experts
de laUniversitat de
Montpeller al Senegal.
L’estudi s’ha fet preguntant a
lesmares quin era el temps i
l’atenció que els seusmarits
dedicaven a cadaundels fills
i, de formaparal·lela,
preguntant a persones
independents quins eren els
infants quemés
s’assemblaven als seus
pares. Aquest estudi sembla
indicar que els pares tenen
una tendència natural
(possiblement basada en
raons evolutives) a tenirmés
cura dels seus fills biològics.

Salut

Donesmarginades. Les
dones continuen estanpoc
representades en estudis
sobre el càncer, segons un
estudi de laUniversitat de
Michigan. Després de revisar
els estudis internacionals en
quèparticipenmésdemig
milió de persones, els
experts vandescobrir que en
el 75%dels casos hi havia
unapresència de dones per
sota del 50%.Durantmolts
anys, les dones han estat
marginades en estudis
clínics per simplificar el
procés d’experimentació i
evitar problemes de tipus
hormonals i d’embarassos
durant el període d’estudi.
Unproblemade
discriminació similar es
produeix ambels infants.

Tecnologia

Escalaadaptada. Jesús
Sánchez, estudiant de la
Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) ha
dissenyat una escala
mecànica quepot ser
utilitzada per qualsevol
usuari, incloent-hi persones
ambmobilitat reduïda que
vagin en cadira de rodes. El
disseny de la nova escala
permet salvar desnivells a
discapacitats, ancians i
persones que transporten
cotxets de nens o càrregues
voluminoses, amés de
suposar un estalvi d’energia,
material de construcció i de
costos d’instal·lació. El nou
sistemad’escala ha estat
patentat i està a l’espera de
trobar inversors per
desenvolupar-lo.

Expliquencomesformen
lesestrellesmésgrans

J. Elcacho
BARCELONA

Un equip internacional li-
derat per l’investigador ca-
talà JosepMiquelGirart, de
l’Institut de Ciències de
l’Espai (Consell Superior
d’Investigacions Científí-
ques i Institutd’EstudisEs-
pacials de Catalunya) ha
descobert que el procés de
formació de les estrelles
massives en les etapesmés
primerenques està regulat
pels camps magnètics
interestel·lars, un procés
que s’assembla al de la for-
mació de les estrelles simi-
lars alSol, segonsunestudi
quepublica avui la prestigi-
osa revistaScience.

L’equip responsable
d’aquestdescobriment, for-
mat entre d’altres per
MariaTeresaBeltrán (actu-
almenta l’Observatori d’Ar-
cetri deFlorència) iRobert
Estalella (Universitat de
Barcelona), ha fet ser el ra-
diotelescopiSubmillimeter
Array (SMA), situata4.080
metres prop del cim de
Mauna Kea, a Hawaii, per
analitzar un núvol de gas i
pols,moltdens i calent, que
alberga estrellesmassives
molt joves. El núvol estudi-
at, situat en la constel·lació
Serp, està situat a 23.000

anys llumde laTerra.
Les estrelles massives

demés de 8masses solars
representen únicament
l’1% de la nostra galàxia,
però dominen l’aspecte i
l’evolució delmitjà interes-
tel·lar. A més, són respon-
sables de la producció dels

ASTRONOMIA

Representació de la regió estudiada�M. CARRILLO - J.M. GIRART

XavierQuerol
Investigadorde l’Institut deDiagnosiAm-
biental i Estudis de l’Aiguadel CSICha
rebut el premiMedi Ambient 2009, concedit
per la Generalitat, en reconeixement a una tra-
jectòria encaminada a lamillora de la qualitat
de l’aire.

elements pesants. Les es-
trelles es formen ennúvols
moleculars, però no se
sabia quin era el paper dels
camps magnètics en el
col·lapse d’aquests núvols.
Fins ara, la hipòtesi era
que la turbulència regula la
formació de les estrelles.�

vell d’activació cerebral és diferent.
Aquestes persones haurien de fer
un entrenament antiestrès.

¿Hemdepreservar la nostra infància
de l’estrès?
Simés no, de l’incontrolable. L’es-
très que apliquemals animals els in-
dueix una por que no poden contro-
lar. Llavors senten una desesperan-
ça que els influeix la conducta. És
donar una explicació biològica a la
societat, perquè un fet que passa en
una etapa inicial de la vida determi-
na o influeixmolt com serà l’indivi-
du quan sigui adult.

¿Algunneurotransmissor estàmolt
relacionat amb la intel·ligència?
Sembla que la dopamina serà im-
portant. S’activa quan cal fer un es-
forç cognitiu.Hi ha una certa corre-
lació inversa amb els receptors de la
dopamina. És a dir, commillor sigui
el coneixement cognitiu després
d’un entrenament,més gran és la
reducció del receptor de la dopami-
na. Però per ara és difícil d’interpre-
tar aquest resultat.

¿Les investigacions cognitives ajuda-
ranapal·liar l’Alzheimer?
Enaquest i altres trastornsneurode-
generatius intentemesbrinarquins
mecanismes s’alterenabansque
n’apareguinels símptomes i lespla-
ques. Jo estic enunconsorci euro-
peu i dirigeixounprojecteper enten-
dre el paperde lesmolèculesd’adhe-
sióneural enels dèficits cognitius.
Som llunyencarade la solució, però
tenimresultatsprometedors.

Comdeprometedors?
Undels problemes que apareixen és
que es perden connexions sinàpti-
ques. Lesmolècules amb les quals
treballemestanmolt relacionades
ambel reforçament de les connexi-
ons sinàptiques.Undels primers
fàrmacs que vamassajar ambani-
mals, quepotencien l’aprenentatge i
lamemòria a llarg termini, està ara
en fase d’assajos clínics i potser es
podrà aplicar amalalts d’Alzheimer.
Però encara passaran cinc anys.

Perquèestàmal vist ser intel·ligent?
Té a veure amb l’aversió a la desi-
gualtat que tenim tots. La desigual-
tat en estatus i en jerarquia causa
molts problemes de salutmental i
física. No perquè aquests individus
visquin en la pobresa. El problema
és la desigualtatmateixa.Hi ha
algun factor biològic que tenimels
humans, i sembla que els primats
també, que fa que no vulguemque
hi hagi desigualat.

Perquè?
Jo crec que té una explicació evolu-
tiva. Estar en desigualtat pot signi-
ficar quedar-se sense recursos i que
la supervivència perilli.�

Entrevista

JoanSeoane,
premiBanc
Sabadellde
biomedicina

J.E.
BARCELONA

L’investigador Joan Seoane,
investigador ICREAa l’Institut
d’Oncologia de l’Hospital Vall
d’Hebron, ha estat guardonat
amb el premi Banc Sabadell a
la Investigació Biomèdica en
reconeixementa la seva trajec-
tòria professional. El jurat
d’aquest premi dedicat a fo-
mentar els treballs en biome-
dicina de joves investigadors
(menors de 40 anys) ha desta-
cat que el doctor Joan Seoane
“constitueix un exemplemolt
rellevant de la importància de
traslladar la recerca bàsica a
noves estratègies diagnòsti-
ques i terapèutiques en paci-
ents amb càncer i especial-
ment en tumors cerebrals”.

Joan Seoane va néixer a
Barcelona fa 38 anys i és doc-
tor en bioquímica i biologia
molecular per la Universitat
de Barcelona. Després de rea-
litzar la seva tesi doctoral al la-
boratori del professor Joan
JosepGuinovart es va incorpo-
rar com a investigador post-
doctoral al laboratori del doc-
tor JoanMassagué alMemori-
al Slona-Kettering Cancer
Center de Nova York, on va
aconseguir el ResearchFellow
Award. L’any 2004, Seoane es
va incorporar a l’Institut de
Recerca de l’Hospital Vall
d’Hebron, on dirigeix el seu
propi equip dedicat principal-
ment a les cèl·lules mare dels
gliomes, responsables de la ini-
ciació i resistència als fàrmacs
d’alguns dels càncers de cer-
vellmés agressius.�

SALUT

Joan Seoane, de l’Institut
d’Oncologia Vall d’Hebron� ARXIU

El granobservador. L’Institut d’Astrofísi-

ca de Canàries inaugurarà el pròxim 24 de

juliol el Gran Telescopi de Canàries (GTC).

Aquest equip valorat en 130milions d’euros

serà el telescopi òptic infraroigmés gran del

món, amb unmirall de 10,4metres.


