nim tots els colors de la nostra vida”, explica Brunet.
O.J.D.:
23535
L’entrada completa la trobareu a http://ara.cienE.G.M.: 80000
cia.cat/fractal.
Tarifa: 815 €
Área:
168 cm2 - 20%

DE RERUM NATURA

ns i flors

nspiraran en la natura,
etats úniques

xen els materials biològics dels seus
homòlegs sintètics. Una és l’autoacoblament. Les estructures biològiques s’acoblen a partir d’elements
més simples sintetitzats prèviament que es van repetint moltes vegades, com per exemple els aminoàcids d’una proteïna. Això li dóna
més capacitat d’adaptar-se a necessitats concretes i d’introduir variants. A més, aquest acoblament permet una organització jeràrquica:
molècules individuals s’uneixen per
formar una cadena, diverses
d’aquestes cadenes s’uneixen per
formar una estructura de grau superior, i així successivament fins a generar l’estructura biològica final.
Això confereix propietats diferents.

Moltes utilitats

Els materials naturals també es diferencien dels sintètics en el fet que
sovint tenen més d’una funció. Per
exemple, les plomes serveixen per
volar, per camuflar-se i per a l’aïllament tèrmic. Els ossos són una estructura de suport, un ambient propici per al creixement de les cèl·lules de la sang i una protecció per als
òrgans interns.
I, finalment, la naA
tura té una gran cana és
pacitatd’autoreparant que
ció. Molts materials
elàstica
sintètics, quan pateis manté
xen danys, acostudurant
men a ser irreversianxa
bles, a diferència dels
s forta
materials biològics
que sovint tenen la
capacitat de revertir
els efectes del dany.
Per tots aquests motius, i altres de
méstècnics,elsmaterialsdefuturseran, amb tota probabilitat, molt més
orgànics que els actuals. Un concepte que tanmateix no és nou, atès que
grans dissenyadors com Gaudí ja ho
van percebre i ho van utilitzar en les
seves creacions.e

El càncer i el dilema
cost-benefici
a dues setmanes es va celebrar un
debat sobre el càncer a la Fundació
Vila Casas, en el marc del projecte
conjunt amb la Universitat Pompeu Fabra
que es coneix com l’Informe Quiral, que fa
més de quinze anys que analitza la medicina i la salut, la seva comunicació pública i
la interacció amb la societat. Hi van sorgir
diverses qüestions: ¿Avancem realment
en la lluita contra el càncer? ¿És una malaltia que pot cronificar-se encara que no
la curem realment? Quina percepció en té
la societat?
Anem cap a una medicina científica
cada vegada més preventiva, fins i tot
predictiva. Cada persona és un cas, ambiental, circumstancial i genètic. La solució, sens dubte, serà una medicina personalitzada. Teràpies i fàrmacs a la carta. Hi ha bons resultats i sobretot un horitzó d’esperança
fonamentada.
Costos
Però també hi ha
Alguns nous
un problema molt
tractaments per seriós. Serà una
al càncer tindran medicina amb un
un preu gairebé cost gairebé prohibitiu. És el resultat
prohibitiu; s’obre de l’aplicació d’una
un debat ètic
recerca molt capdavantera i revolucionària, sí. Però insostenible per a la
medicina pública (amb crisi o sense...) i
en altres àmbits.
Se’ns planteja un dilema cabdal: ¿La relació entre el benefici i el cost pot suposar
una nova exclusió en funció de la capacitat
econòmica de cadascú de nosaltres? Ara ja
hem de viure el problema ètic de la impossibilitat d’aplicar determinats tractaments en països que no els poden pagar.
Sense anar a parar a aquesta eterna insolidaritat nord-sud, aquí mateix, en el si
d’una societat dita desenvolupada,
¿l’avenç de la ciència implicarà més injustícia social? Tenim por de la resposta.
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