i el juliol passat, poc després d’ac-

Finalment, Elton John va pujar l'estació espacial quan va con- en euros), carregada amb més d
sobre l’escenari per tal d’interpre- cloure el seu programa de trans- tones de material d'abastime
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A la gala de Nova York, Elton Song. No obstant això, el músic va
Orbital Sciences és, al costat de tíﬁcs, però la NASA assegura que
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John va dir que el Papa és el seu aﬁrmar que actualment s’està re- SpaceX, una de les dues empreses sis astronautes de l'EEI no corr
«heroi» per la seva tasca per ac- cuperant d’una operació al ge- privades contractades per la NASA perill de quedar-se sense subm
ceptar els homosexuals en el si de noll, a la qual es va sotmetre la set- per portar material a l'EEI, mentre nistraments. «Encara que la NA
l'Església catòlica, i va afegir que mana passada.
que Boeing i SpaceX transportaran
està frustrada perquè la terce
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Descobreixen el mecanisme
que reactiva una cèl·lula
com a cèl·lula mare
BARCELONA | EFE

Cientíﬁcs de tres centres d'investigació de Barcelona han descobert un mecanisme que permet a
una cèl·lula diferenciada, és a dir,
que ja forma part d'un òrgan concret, reactivar-se com a cèl·lula
mare. El descobriment l'han fet
cientíﬁcs de l'Institut de Biologia
Molecular de Barcelona (IBMBCSIC), de l'Institut d'Investigació
Biomèdica (IRB) de Barcelona i de
l'Institut de Biologia Evolutiva
(CSIC-UPF), que han publicat el seu
treball en la revista Cell Reports. Segons els investigadors, hi ha un tipus de cèl·lules mare, les denominades «facultatives», que formen
part d'estructures i òrgans ja for-

mats, al costat d'altres cèl·lules.
Aparentment no hi ha res que diferenciï aquestes cèl·lules de les altres,
però tenen una característica especial: mantenen la capacitat de tornar a activar-se com a cèl·lules
mare. Això succeeix al fetge, que disposa de cèl·lules capaces de fer
créixer el teixit hepàtic, fet que permet la regeneració de l'òrgan en cas
de trasplantament. Conèixer quins
mecanismes són els que permeten
a aquestes cèl·lules mantenir aquesta capacitat és, per tant, un dels reptes per a la medicina regenerativa
actual. El treball ha estat dirigit per
Jordi Casanova, del CSIC i per Xavier Franch-Marro, de l'Institut de
Biologia Evolutiva (CSIC-UPF).

Jeff Jarvis considera «
la Llei de Propietat In
 L’expert en comunicació

afirma a Madrid que la
reforma convertirà Espanya
en un país hostil per la xarxa
MADRID | EFE

El professor universitari nordamericà i gurú del nou periodisme
Jeff Jarvis va sostenir ahir que la reforma espanyola de la Llei de Propietat Intel·lectual acabarà amb els
avantatges de l'enllaç a internet, el
que considera perillós i innecessari, i convertirà a Espanya en un
territori hostil per a la xarxa.
El projecte de reforma de la
Llei de Propietat Intel·lectual, que
previsiblement s'aprovarà avui de

forma deﬁnitiva al Congrés d
Diputats, preveu que els editors
ben una compensació econòm
irrenunciable per part d'agreg
dors i cercadors d'internet quan
facin servir fragments dels se
continguts.
«Demà potser es mata a la x
xa amb la taxa, em sembla peril
i bastant innecessari», va assev
rar Jarvis en el fòrum «Big Ten
organitzat per Google per deba
sobre el futur del periodisme i
mitjans digitals. Jarvis va subratl
que és «immadur» protegir
mitjans de comunicació a través
reglamentació i va sostindre q
detecta a Europa proteccionism
«per controlar la xarxa».
El periodista, col·laborador d

