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Gent
aplicada

S i algú rellisca i es fa una esgar
rinxada, li podem aplicar un
apòsit a la ferida. Si la rellisca
da ja no és relliscada sinó una

bona castanya, potser la persona ha
quedat prou malmesa perquè calgui
arreglar algun os i aplicarli algun
tractament per evitar infeccions o
mals més grossos.
El verb aplicar també és el que es fa

servir en casos com aplicar una pres
sió en un punt determinat, aplicar un
mètode a una investigació, aplicar les
matemàtiques a la música i fins i tot
aplicar un càstig a una persona. A la
meva època escolar als mestres els
agradava “aplicar un correctiu”.
Als estudiants que treballen dema

nera perseverant no cal que els apli
quin cap correctiu perquè són alum
nes aplicats. “Ets una alumna molt
aplicada”, li diu el professor. “T’has
d’aplicar més”, li diu a un altre alum
ne que no estudia prou. I les universi
tàries del grau de Lingüística Aplica
da sempre són lingüistes aplicades.
Però ara resulta que el verb aplicar

no en té prou amb tots aquests signifi
cats, en volmés. I comhoestà aconse
guint, a poc a poc però sense aturar
se? Doncs per la via del fals amic de
l’anglès to apply. Aquest verb també té
alguns sentits coincidents amb el nos
tre aplicar, però en té uns altres que
s’estan adoptant amb total impunitat.

¿És bo que els estudiants esmoguin
cada vegada amb més facilitat pels
països europeus? ¿És bo que puguin
estudiar en qualsevol universitat grà
cies als seus coneixements d’anglès?
Evidentment que sí. Però com que
l’anglès és la llengua franca, encara
que el Regne Unit se’n vagi del club
europeu, ara resulta que quan un es
tudiant vol presentar una sol∙licitud
per estudiar en algun d’aquests cen
tres, diu que “aplicarà a aquesta uni
versitat” o “aplicarà per fer aquest
màster”.
EldoctorEnriqueGargallo, de la fa

cultat de Filologia de laUB,m’explica
que als anys vuitanta alguns estu
diants estrangers ja el feien servir, i ell
els corregia, comprensiu de l’error
perquè traduïen mentre parlaven. En
canvi als anys noranta es va adonar
que també alguns estudiants d’aquí el
començaven a fer servir, sobretot
quanvolien fer estudis enuniversitats
estrangeres.
Jo demanaria a aquesta gent tan

aplicada, amb tants d’estudis i tan
viatjada, que fes el favor de vigilar
també la llengua.De lamateixamane
ra que s’apliquen a parlar un bon an
glès, que ho facin també quan parlen
la seva llengua. Perquè aquest ús
d’aplicar amb el sentit d’enviar una
sol∙licitud es fa servir sobretot en
l’àmbit acadèmic. I són els mateixos
estudiants que, si no els ve la feina do
nada atesa l’alta preparació, aplicaran
per a un lloc de treball.

Els estudiants estan
deixant de presentar
sol∙licituds i comencen
a ‘aplicarse’ malament
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Trobats disruptors endocrins en
peixd’onzepaïsos europeus
Les substàncies, capaces de danyar el sistema reproductiu de les
persones, s’han detectat en nivells inferiors als valors de risc

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

Cada vegada hi hamés interès i una pre
ocupació més gran per l’impacte en la
salut dels contaminants emergents. En
aquesta línia s’inscriuen els estudis per
rastrejar la presència als aliments dels
anomenats disruptors endocrins, subs
tàncies químiques capaces d’alterar
l’equilibri hormonal i el sistema repro
ductiu dels éssers humans. Un equip de
l’Institut Català de Recerca de l’Aigua
(ICRA) ha trobat una presència signifi
cativa d’aquests compostos en mostres
de peix i marisc preses en onze països
europeus.
L’estudi, publicat a la revistaEnviron

ment International, ha revelat que els
disruptors endocrins han arribat fins al
medimarí, tal comdemostra la sevapre
sència en les mostres de peix i marisc
analitzades. Es confirma així la transfe
rència d’aquests contaminants des del

medi aquàtic als organismes que hi vi
uen. “Els disruptors endocrins, en altes
concentracions, poden arribar a repre
sentar un risc per als consumidors”, re
cordaDiana Álvarez, de l’Institut deDi
agnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua
(Idaea) del CSIC, una de les investiga
dores de l’estudi. Per això, resulta clau
conèixer els nivells presents en els pei
xos i mariscos que habitualment són
consumits, afegeix.
Les concentracions de contaminants

trobats no haurien d’alarmar la ciutada
nia ni ferlos canviar d’hàbits alimenta
ris, explica Álvarez. Tot i això, conside
ra necessari el seguiment d’aquest focus
de contaminació, perquè es tracta d’un
problema ambiental recent.

En la investigació, es van recollir i es
van estudiar 65 mostres de peix i ma
risc procedents dels mercats europeus,
llotges i importacions. En total es van
analitzar dotze espècies d’elevat con
sum (verat, tonyina, bacallà, perca, pan
ga, llenguado, orada, palaia, salmó,mus
clo, gambes i cranc). En tots aquests ca
sos es va mesurar la presència de 12
compostos disruptors endocrins, tant
en mostres crues com en aliments cui
nats al vapor.
Alguns d’aquests disruptors són pre

sents en lamajoria de lesmostres analit
zades. Les concentracions més grans
són de bisfenol A (utilitzat com a plasti
ficant i en el recobriment interior de les
llaunes de conserva, i que la UE va pro
hibir en biberons el 2011), triclosan (po
tent agent antibacterià i fungicida utilit
zat en desodorants, dentifricis o col∙lu
toris) i metilparabèn (també utilitzat en
cosmètica i pintura, entre altres àmbits).
Es vanmesurar fins a 36 nanograms per

gram (ng/g) de triclosan a la palaia, 27
ng/g de bisfenol A a la tonyina en con
serva i 4 ng/g de metilparabèn al verat.
“També hem observat un augment
significatiu de les concentracions
d’aquests disruptors quan les mostres
de peix cru eren cuinades al vapor”, afe
geix Álvarez. El treball forma part d’un
projecte europeu destinat a valorar la
seguretat alimentària del peix i marisc
(ECsafeSEAFOOD).
Així mateix, es va avaluar el risc po

tencial per a la població, per a la qual co
sa es van creuar les dades disponibles
sobre hàbits de consum de peix en cinc
països i els nivells d’aquests contami
nants. Els resultats van indicar que Es
panya era el país amb més exposició a
aquests agents disruptors –degut prin
cipalment a l’alt consum de peix i ma
risc–, seguit de Portugal, Itàlia, Irlanda i
Bèlgica. El grau d’exposició més impor
tant corresponia al bisfenol A, seguit del
metilparabèn i el triclosan.
Els experts jutgen que el risc estimat

per a aquests compostos, en les concen
tracions en què s’han detectat, no ha de
ser motiu de preocupació. “Els nivells a
què estem exposats són molt inferiors
als valors que es consideren de risc”, se
gons explica Diana Álvarez. Tot i això,
no existeix una regulació que estableixi
un límit legal per a la concentració
d’aquestes substàncies en aliments. Fins
ara, per tenir una referència sobre el
risc, s’ha emprat la regulació dels fàr
macs presents als aliments (residus dels
tractaments veterinaris que arriben al
bistec, per exemple).
L’absència d’una regulació sobre

aquests compostos es deu a que fins ara
no es detectaven; però actualment s’es
tan prenent mesures per restringirlos,
vistes les sospites que susciten. D’altra
banda, existeixenmolt pocs estudis que
avaluïn els nivells de disruptors en el
peix; i aquest és el primer en peix cui
nat. Diana Álvarez recomana ampliar
aquests estudis a altres aliments suscep
tibles d’incorporar disruptors endo
crins com, entre d’altres, els cereals i
grans.c

CHRISTOPHER GROB / EYEEM / GETTY

Els disruptors endocrins han arribat fins al medi marí, com demostra la seva presència en les mostres de peix

1 En altes concentracions, els
disruptors endocrins poden provocar la
feminització dels peixos pels seus efectes
estrogènics.

2 En persones poden tenir efectes en
el sistema reproductiu (irregularitats en
el cicle menstrual de la dones, infertilitat,
alteració de les hormones femenines)
i causar alteracions metabòliques
relacionades amb l’obesitat, la diabetis
i els danys hepàtics.

3 El bisfenol A s’utilitza per fabricar
envasos d’aliments, però pot alliberar-se
dels recobriments interiors de les llaunes
de conserva. Classificat com a tòxic per a
la reproducció, ha estat relacionat amb
malalties hormonals i trastorns del
metabolisme. Va ser prohibit als biberons
a Europa el 2011. L’Autoritat Europea de
Seguretat Alimentària (EFSA) afirma que
els nivells actuals d’exposició al bisfenol
A no són un risc per a la salut.

ALGUNES CLAUS
Lamajoria de lesmostres
de dotze espècies de peix
i marisc d’elevat consum
contenien contaminants
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Un equip de l’Institut Català
de Recerca de l’Aigua ha

trobat en mostres de peix i marisc
d’11 països europeus presències de
disruptorsendocrins,
unes substàncies quí
miques capaces d’al
terar l’equilibri hor
monal i el sistema re
productiu.PÀGINA35

LA SEGONA

Mojitos ben poc caribenys

ELmojitoésundelsgransclàssicsdelacocteleria.
Elseuorigensemblaqueéscubà–comeldeldai
quiri–, i lasevabaseéselrom–meitatblanc,mei
tatreserva–,alquals’afegeixuncopd’angostura,

fullesdementa,duesculleradetesdesucreisoda.Ésproba
blequeprovinguidelsesclausdel’Àfricaquetreballavena
lesplantacionscubanes,peròelcertésquelasevareceptava
serrescatadaperunhoteldel’Havanaalsanystrentai lava
popularitzardesprésErnestHemingway,quanelspreniade
dosendosaLaBodeguitadelMedio.Elcinemavacontribuir
afernedifusióquanJamesBond(PierceBrosnan),aMorun
altredia (2002),sedueixHalleBerryambaquestcòctelen
unaciutatquevolser lacapitalcubanai,enrealitat,ésCadis.
LaimatgedelmojitoenunaplatjadelCaribésunapostal

mentaldemomentsdefelicitat–viscutsosomiats–,dema
neraquenoésestranyalasevavendail∙legala lesplatgesde
laBarceloneta.Elnegociéspròsperinopagaimpostos.I,
comquenohaexistitunapressiórealperpartdelConsistori,

s’haenquistat. Tot iaixò,enlesúltimeshoress’hasabutque
laGuàrdiaCivil i laGuàrdiaUrbanahanintervingut ingredi
entsperalapreparaciódemojitos,amagatsalesclavegueres
delaVilaOlímpicaialscontenidorsd’escombrariesdels
espigons.Durantduessetmaness’hadutatermeunaopera
ciódedetecciód’aquestesxarxesdevenedors,enquès’ha
identificat18personesis’haconfiscatabundantmaterial.
Enanalitzarels ingredientss’hihadetectat lapresència

delbacteriE.coli,quecausadiarrees,gastroenteritis idesor
dresdigestius.Amés,encarafaltaprecisar lacomposició
d’unessubstànciesverdesperacolorirelsmojitos.Estem
davantuncasgreudesalutpública,quenohaestatabordat
seriosamentiqueéslametàforad’unaciutatqueesdegrada
sensequeningúhiposiremei.
AmbpotinguesaixíBondno
hauria lligatmai,peròsíque
podriahaverdeixatelsseus
rivals foradecombat.

v

Eliud Kipchoge (33) va su
perar en 1m18s el rècorddel

món de marató, quan va firmar
2h1m39s, ivaarrodonirunacarre
ra professional im
pecable: ha guanyat
nou de les seves deu
maratons, incloent
hi l’or alsJocsdeRio
2016. PÀGINES 4849

v

El mallorquí Mario Mola
(28) es va proclamar ahir

campiómundial de triatló per ter
cer any consecutiu. Els seus títols,
sumats als d’un altre
superatleta, Javier
Gómez Noya, fan
d’Espanyalagrando
minadora d’aquesta
disciplina.PÀGINA49

v

Simon Yates (26) és el nou
campió de la Vuelta després

dedemostrarungrandominientots
els terrenys. El ciclista delMitchel
ton confirma l’hege
monia dels britànics
després que Geraint
Thomas guanyés el
Tour i Chris Froome
elGiro.PÀGINA50

v

Nou cas d’enverinament a
Rússia. Aquesta vegada la

víctima és un membre de Pussy
Riot, Piotr Verzilov, que protes
tava per la brutalitat
de la policia. La seva
família ha aconse
guit traslladarlo a
un hospital de Ber
lín. PÀGINA 4

v

MayaHawke
fa el gran salt
L’actriuMayaHawke, filla
dels actorsEthanHawke i
UmaThurman, roda amb
QuentinTarantino, que l’ha
inclosa enel repartimentde
Onceupona time inHolly
wood juntament ambestrelles
comLeonardoDiCaprio,
BradPitt iMargotRobbie.
Tambéapareixerà a la tercera
temporadadeStranger things.

El lapsus de Torra Cal transparència

E l president de la Generalitat, QuimTorra, va visitar
ahir Arenys deMunt per inaugurar la urbanització
de la Riera. Torra coneix bé elMaresme perquè

estiueja a Cabrils i sap de la rivalitat secular que hi ha
entre els pobles de costa i d’interior d’aquesta comarca.
Un exemple d’aquesta pugna històrica és Arenys deMar i
Arenys deMunt. El president va començar ahir el discurs
dient: “Gràcies a tot el poble d’Arenys que sou aquí...”. El
públic el va interrompre amb una bona xiulada i al crit
de “Nooo! Ets a Arenys deMunt!”. La protesta s’explica
perquè el termeArenys a seques se l’ha apropiat Arenys
deMar i, per això, els veïns reclamaven a Torra que espe
cifiqués “deMunt”. El president va rectificar ràpidament
utilitzant un frase que s’ha fet popular al municipi:
“D’Arenys només n’hi ha un i és Arenys deMunt”. La
reacció vamotivar l’aplaudiment dels assistentsmalgrat
que Torra va reconèixer amb humor que potser aquest
últim comentari li faria difícil visitar Arenys deMar .

S i els Jocs del Mediterrani van ser l’èxit que prego
nen els seus impulsors, és urgent facilitar més infor
mació a la ciutadania. Seria d’agrair un exercici de

transparència que faci llum sobre l’organització i el ba
lanç d’un certamen finançat principalment amb diners
públics. Que dos mesos i mig després d’acabarse els Jocs
encara no s’hagi fet públic el nombre d’entrades que es
van vendre o que transcendeixi que la facturació final per
la venda dels articles promocionals va ser de només un
20% del previst en l’adjudicació del contracte no augura
bones notícies. La previsió de vendes que es va fer en la
licitació del marxandatge va ser de mig milió d’euros
(més IVA), però en realitat només es va acostar a 100.000
euros. Seria desitjable que la Fundació Tarragona 2018
presenti els resultats oficials commés aviat millor per
evitar una imatge d’autocomplaença davant d’uns resul
tats que no han complert les expectatives. La ciutadania
mereix saber en què s’inverteixen els diners públics.
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La difícil existència
d’Astrid Lindgren
L’autora dels
llibres de Pippi
Calcesllargues
no va tenir
una vida fàcil.
Un film narra
l’embaràs no
desitjat d’As
trid Lindgren.
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INTERNACIONAL

Tifó a la Xina
El tifóMangkhut va envestir
ahir la costa de la Xina amb
vents que van arribar als 200
quilòmetres per hora. Al nord
de les Filipines els morts comp
tabilitzats ahir a la nit ja supera
ven el mig centenar. PÀGINA 6

POLÍTICA

Eleccions incertes
Els sondejos suggereixen que el
PSOE consolidarà el vot recupe
rat de Podem, però aquest pro
grés no li garanteix la victòria
electoral. PÀGINA 2O

EDITORIALS

Els temes del dia
El diari editorialitza sobre la
necessitat que la universitat
recuperi el prestigi i sigui una
prioritat social i política. En un
segon editorial, aborda l’aposta
per mitjans de transport soste
nibles i respectuosos amb el
medi ambient, com és el cas
de la bicicleta. PÀGINA 24

OPINIÓ

Carta a Soraya
Després que l’exvicepresidenta
del Govern espanyol, Soraya
Sáez de Santamaría, abandonés
la política, Antoni Puigverd li
escriu una carta i li diu: “Vostè
ho tenia tot a favor per canviar
la visió de la dreta: majoria
absoluta i una clara comprensió
del problema. Va preferir el
fàcil escut de l’anticatalanisme,
que cohesiona el seu electorat
i ajuda a eclipsar altres pro
blemes”. PÀGINA 25

TENDÈNCIES

Cirurgia robòtica
Una nova generació de robots
més petits, barats i flexibles
portarà aquesta tècnica a més
pacients i hospitals. PÀGINA 30

CULTURA

Història de Catalunya
El 14 de novembre es presenta
rà i sortirà a la vendaHistòria
mundial de Catalunya, una obra
que va encarregar fa un any
Josep Ramoneda, president de
Grup 62, a Borja de Riquer.
Ramoneda i Riquer subratllen
que “no es tracta d’una història
convencional, sinó que són
episodis de temàtica variada
que donen una visió polièdrica
de la història”. PÀGINA 41

ESPORTS

Alts vols periquitos
L’Espanyol doblega el Llevant
al fortí de Cornellà (10) i s’enfi
la a la part alta de la classifica
ció. L’equip que dirigeix Juan
Francesc Ferrer, Rubi, recull
el premi merescut a la seva
vocació ofensiva. PÀGINA 56

ECONOMIA

Més fotovoltaica
L’energia fotovoltaica ressor
geix amb un 145%més de po
tència instal∙lada a Espanya el
2017. La tercera font més im
plantada de renovables aporta
aproximadament un 3% al total
de generació elèctrica. PÀGINA 63


