
Va néixer el 17 de gener de 1706. 
Era el quinzè germà d’un total de 
disset i va estudiar solament fins 
als deu anys. En el terreny 
polític destacà per participar en 
la redacció de la Declaració 
d’Independència dels Estats 
Units i, en el terreny científic, 
pels seus estudis sobre 
l’electricitat i, sobretot,  per 
haver inventat el parallamps. 
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Per a la realització del famós 
experiment va usar un estel dotat 
d’un filferro metàl·lic unit a un fil 
de seda. Durant una tempesta va 
apropar la mà a una clau que 
penjava del fil de seda i va 
observar que en saltaven 
espurnes.  Els seus treballs sobre 
l'electricitat el van portar a 
formular conceptes com ara el de 
l'electricitat negativa i positiva.

Llegiu-ne més a:

BENJAMIN 
FRANKLIN

ALEXANDER 
FLEMING

Un dels grans avenços que es van dur a 
terme durant el segle XIX fou 
l’establiment de la relació de l’origen 
microbià de les malalties infeccioses. 
Malgrat això, moltes d’aquestes malalties 
no tenien tractament i seguien sent 
mortals. Alexander Fleming va descobrir 
la penicil·lina, substància capaç de 
destruir els gèrmens patògens, fet que va 
revolucionar la medicina i donà lloc a 
l’era dels antibiòtics.

Alexander Fleming va néixer el 6 
d’agost de 1881 a Lochfield (Escòcia). 
Fins que va tenir 13 anys va rebre una 
educació molt elemental que, malgrat 
això, estava caracteritzada per donar 
importància a l’observació, cosa que li va 
servir decisivament en el seu futur 
professional. Quan tenia vint anys va 
rebre una petita herència, que li va 
permetre iniciar els estudis de medicina. 
Va obtenir una beca per al St. Mary’s 
Hospital School of Paddington, institució 
amb la qual va establir una relació que va 
durar tota la seva vida. El 1928 fou 
nomenat catedràtic, any en què Fleming, 
durant un estudi sobre les mutacions de 
determinades colònies d’estafilococs, va 
veure que havien estat contaminades 
accidentalment per un fong (penicillum 
notatum). L’observació que havia après 
de petit li va servir en aquest cas per 
comprovar que els bacteris s’havien fet 
transparents a la zona en què hi havia el 
fong, cosa que Fleming va interpretar 
com que el fong era una substància 
antibacteriana. Així doncs, l’observació i 
l’atzar van fer possible un dels grans 
descobriments de la història.

A Catalunya hi ha molts centres d’investigació en ciències. 
L'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge n’és un. 
Manel Esteller és un dels caps dels grups d’investigació, 
concetament el que fa referència a l’epigenètica (ciència 
que estudia com l'ambient i la història de l'individu 
influeixen sobre l'expressió dels gens) del càncer.
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El dia 15 de març de 2018 tornen les 

PROVES CANGUR 
DE 

MATEMÀTIQUES! 

Relativitat general

Es podria dir que la teoria de la relativitat general és la incorporació de la 
gravetat a la relativitat especial. 

Albert Einstein va reconèixer que la gravetat era una conseqüència de 
trobar-se en un sistema de referència en acceleració. Gràcies a aquesta 
idea va estar els darrers anys reconstruint  tota la teoria gravitatòria i la va 
denominar relativitat general. Amb la seva teoria, la llum es podia corbar 
per mitjà d'un camp gravitatori. 

Un fet curiós d’això és el de la lent gravitatòria, que es produeix quan una 
galàxia de fons està just darrere de l'objecte pesat que intervé. En aquest 
cas, la seva llum es deforma i descriu un cercle complet, anomenat anell 
d'Einstein. Moltes fotografies d'aquest bell espectacle han estat preses 
gràcies al telescopi espacial Hubble. L'any 1919 es va poder provar 
l'exactitud de la predicció amb un eclipsi solar.

Natàlia Pradas · Wenxian Lin ·

El passat dia 7 de novembre els 
alumnes de segon de Batxillerat es 
van formar en física nuclear i en el 
desmantellamernt de centrals 
nuclears a l’espai ENRESA, a 
l’antiga central nuclear de 
Vandellòs-1 :

El passat dia 3 de novembre els alumnes de primer 
de Batxillerat es van formar sobre la gestió d’aigües 
residuals a la depuradora de Manresa:



La publicitat ha anat canviant 
al llarg del temps. Els anuncis 
antics que trobem a la xarxa 
ens deixen molt parats i són 
realment curiosos. Al de 
l’esquerra, es pot veure com el 
problema de la calbesa en els 
homes no és cosa de fa quatre 
dies, ni tampoc els productes 
miraculosos que pretenen 
trobar-li remei. A l’anunci de 
la dreta veiem com abans de 
les bombes d’Hiroshima i 
Nagasaki, a la 2a Guerra 
Mundial, la radioactivitat 
estava de moda...

Una fórmula matemàtica desmunta la idea que es pot aturar l'envelliment

Investigadors de la Universitat d'Arizona han provat que és matemàticament impossible aturar l'envelliment en 
organismes multicel·lulars, entre els quals hi ha les plantes i els animals. De fet, han conclòs que l'envelliment biològic és 
una característica pròpia dels éssers vius complexos. «L'envelliment és matemàticament i totalment inevitable. No hi ha 
cap via d'escapament lògica, teòrica ni matemàtica», ha dit en un comunicat Joanna Masel, professora d'ecologia i 
biologia evolutiva a la Universitat d'Arizona i coautora de la investigació.

En un article publicat a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, Masel i el seu col·laborador Paul 
Nelson han aplicat un model matemàtic per simular l'evolució de les cèl·lules d'un organisme i han trobat proves de per 
què l'envelliment és una veritat intrínseca dels organismes multicel·lulars.

Amb aquesta finalitat, han simulat el procés de selecció natural a través del qual els individus que són més aptes 
sobreviuen amb més freqüència que els menys aptes. La idea que van tractar de posar a prova és si es podria evitar 
l'envelliment d'un organisme complex si cadascuna les seves cèl·lules passés per un fenomen de selecció natural 
«perfecte» que permetés «depurar» totes i cadascuna de les que són defectuoses o velles. Per desgràcia, segons Masel i 
Nelson no és possible fer-ho.

Els dos motius de l'envelliment: el principal impediment és que l'envelliment consisteix en dos processos diferents que 
l'organisme no pot frenar alhora: si bloquegés l’un, es dispararia l'altre, i viceversa. El primer d'ells és la disminució de la 
velocitat de creixement de les cèl·lules i la pèrdua de funció dels teixits; per exemple, quan les cèl·lules epitelials 
envelleixen deixen de produir pigments i el cabell es blanqueja; quan passa el mateix en el teixit conjuntiu, l'organisme 
deixa de regenerar les xarxes de col·lagen i la pell perd elasticitat i s'arruga. El segon procés consisteix en el fet que 
algunes cèl·lules queden fora de control i disparen el seu creixement, de vegades generant tumors. No hi ha manera de 
frenar els dos fenòmens alhora: «Si et desfàs de les cèl·lules que funcionen malament, llavors les cèl·lules canceroses 
proliferen. Però si et desfàs de les canceroses, o simplement les frenes, llavors permets que s'acumulin les cèl·lules 
defectuoses. Pots fer una cosa o una altra, però no les dues alhora», ha dit Paul Nelson, coautor de la investigació. La 
resposta que ells han trobat és que al final, segons les matemàtiques, tractar d'arreglar les coses només empitjora el 
procés. «Potser puguis alentir l'envelliment, però no pots aturar-lo-», ha assegurat Masel. «Tenim una demostració 
matemàtica de per què és impossible solucionar els dos problemes (l'eliminació de les cèl·lules defectuoses i impedir el 
creixement de les canceroses). Pots arreglar l’un però l'altre romandrà. I la raó bàsica n’és que les coses es trenquen. No 
importa les vegades que ho intentis, no pots evitar-ho». Potser no sigui un consol, però segons aquest investigador és una 
cosa que tots hem d'afrontar: «És senzillament una cosa amb la qual has de conviure si vols ser un organisme 
multicel·lular». A diferència d'ells, els bacteris són capaços de reparar els seus danys a l'ADN i de tant en tant es 
reprodueixen i generen clons per garantir-se la immortalitat. Però, qui voldria ser un bacteri?

Carla Manonellas · Vinyet Sojo
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SOLUCIONS

- ¿Qué le dice un 2 a un 0?
- Veinte conmigo, guapetón 

Horitzontals:
1: Correspon a deu metres.
5: Que conté exactament, un cert nombre de 
vegades, un altre nombre o quantitat.
8: Segment de recta que uneix dos punts de 
qualsevol corba o superfície.
9: Quadrilàter amb els quatre costats iguals i 
els quatre angles iguals rectes.
11: Angle menor que el recte.
13: Angles que comparteixen un mateix 
costat.

Verticals:
2: Políedre regular format per sis cares 
quadrades. 
3: Valor més freqüent d’un conjunt de dades.
4: Línia que dóna la distància més curta 
entre dos punts. 
5: Donat un segment, línia que el parteix de 
manera perpendicular en dues parts iguals.
6: Angle de 180 graus. 
7: Quocient de la suma de dues o més 
quantitats per llur nombre. 
10: Distància del centre a qualsevol punt de 
la circumferència. 
12: Polígon de cinc angles i cinc costats. 

ENCREUATS MATEMÀTICS

En un restaurante:
– Camarero, camarero, ¿tiene 
usted ancas de rana?
– Sí, señor.
– Bueno, pues brinque hasta la 
cocina y tráigame mi filete, por 
favor

Vndo tclado casi nuvo a bun 
prcio. Solamnt falla una tcla. 

Seríeu capaços de 
resoldre aquest 
Sudoku? Si el resoleu 
abans de cinc minuts, 
sereu els 
“MEGAMÀSTERS”

Ja heu mirat totes les simulacions de la pàgina web?
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/new  

https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/new

