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Censurat als nou anys per dir-li
al president xinès que perdi pes
PEQUÍN | EFE

Una carta d'un nen xinès de 
anys per al president del país, Xi Jinping, en la qual el noi li demanava
que enviés naus a Mart però també que perdés pes, ha estat esborrada d'internet després que arribés
a la premsa. La missiva, relata el South China Morning Post, era en realitat un treball per l'escola realitzat pel nen, anomenat Niu Ziru i estudiant de quart grau a la ciutat central xinesa de Zhengzhou.
La carta, en la qual el nen es dirigia al president, comença advertint al mandatari que s'afanyi a

enviar naus a Mart, «ja que els
EUA, Rússia, l'Índia i la Unió Europea estan ja fent plans per a
això». Llavors Niu canvia sobtadament de tema i recomana a Xi que
es posi a dieta, encara que assenyala que «tampoc ha de semblar
tan prim com Obama» i que el millor és prendre per model al seu homòleg rus, Vladímir Putin.
La carta mai va ser enviada al
president xinès, però va fer tanta
gràcia al pare del jove que aquest la
va publicar a internet. Finalment la
premsa local de Zhengzhou la va
publicar ahir.

Troben fragments d'ADN clau
per a la maduració de neurones
BARCELONA | EFE

Una investigació internacional
en la qual ha participat el Centre de
Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona ha descobert un conjunt
de petits fragments d'ADN, denominats microexons, que regulen la
maduració de les neurones i que tenen relació amb l'autisme. El descobriment, que va publicar ahir la
revista Cell, suposa un avenç qualitatiu important per a la comunitat
científica, que des de fa anys estudia aquests exons «alternatius» que,
combinats, donen lloc a diferents
proteïnes. Fins ara, els científics co-

neixien exons alternatius prou grans
per ser detectats amb les tècniques computacionals disponibles.
Els autors d'aquest treball no només
han estat capaços de detectar exons
més petits, que es diuen «microexons», sinó que també han aconseguit determinar les seves funcions. «Són fragments molt curts,
fins i tot n'hi ha que codifiquen per
només un o dos aminoàcids –components bàsics de les proteïnes–,
però hem vist que són crucials per
a la maduració de les neurones», va
explicar l'investigador gallec Manuel
Irimia.
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Avui la Cristina fa 18 anys!! Per
molts anys! T'estimem!

GUIA GASTRONÒMICA

SOPAR DE CAP D’ANY

«UN RESTAURANT FAMILIAR»
CUINA TRADICIONAL
ESPECIALITAT
EN CARGOLS
DIMECRES TANCAT
Dissabtes i Diumenges
fem esmorzars de forquilla
De dilluns a divendres:
Obrim a les 13.00 h

Ctra. Girona-Santa Coloma, km 10
SANT DALMAI
Tel. 972 47 33 94

Gambes

Aperitiu
Salmó al forn

Musclos

Primers plats
Pollo Tica
Pit de pollastre marinat amb salsa barbacoa, amb guarnició,
i cuit en forn tradicional pakistanès (“Tandoor”)
o
Jarret de xai a la brasa
Segons plats
Prams Korma
Gambes pelades amb salsa d’anacards, tomàquet i nata
o
Chicken Jalfrezir
Cuixa de pollastre desossada a la barbacoa amb salsa de pebrot,
tomàquet, our dur i ceba
o
Nehari (picant)
Pota de vedella, amb salsa d’all, gingebre i espècies tradicionals de l’Índia
o
Lamb Krahi Ghosht
Xai guisat amb salsa d’iogurt, tomàquet i gingebre
Postres
5€
PREU: 4 a)
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Kui Fi
Gelats artesans de la casa (mango, fruits secs, coco, aigua de roses)
Vi Peralada Cava Peralada Cafè Raïms de la sort
Plaça de l’Estació, 4 · 17600 Figueres · Tel. 662 531 182
www.elpanjabfig.es

Una part de la zona de menjador de l’establiment.

Bar Antonio: 40 anys servint
tapes de peix fresc a Roses
ROSES | C.ROCA

PESCADO DE LA BAHÍA DE ROSES

T. 972 25 49 88 - Carrer Figueres, 16 - 17480 ROSES ABIERTO TODO EL DÍA

Ara fa  anys va néixer a Roses
el bar Antonio, un dels primers locals de tapes de la zona amb preparacions a base de peix fresc de
la costa rosinca. En aquell temps
el local el portava Antonio Pérez,
de Huelva. Des de fa deu anys,
però, els reponsables són els ger-

mans Rachida i Mohamed Amrani, que segueixen amb la tradició de la cuina de l’establiment que
sempre ha conservat el seu ambient familiar. Així, i com ja és habitual, es poden degustar tapes de
lluçet, sardines, saitons, cloïsses,
escamarlans, tataki de tonyina,
musclos a la planxa... essent la

seva gran especialitat els «chocos» i en general, tot el peix fregit
fresc ja sigui en tapa o en ració.
L’horari d’hivern és de  del matí
a  de la tarda i de / de  fins
després de sopar, i la festa setmana és dimecres. A partir de Setmamana Santa, però, obre tot el
dia i compta amb una terrassa.
KABIR UDDIN

indian

HG00002224

restaurant

Menú del dia 12,50 €
Diumenges i festius 13,50 €
Plats especials de Tanoori
C/ Cort Reial, 6 / Rambla Llibertat, 19
17004 GIRONA. Tel: 972 22 26 55
Horari: de 12.00 a 16.30 h
de 19.00 a 12.00 h

RESERVES Mòbil 669 13 63 56

