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■ Els metges de la concertada 
tornaran a fer vaga al febrer

Metges de Catalunya (MC) ha convocat una vaga de 
facultatius de la xarxa sanitària concertada del 18 al 
22 de febrer per reclamar millores assistencials, 
laborals i retributives, que volen negociar amb el 
Servei Català de la Salut (CatSalut) i les patronals del 
sector després de no aconseguir-ho durant la 
setmana de vaga que van fer al novembre. 
El president del sector d’hospitals concertats, Xavier 
Lleonart, va explicar ahir en roda de premsa que les 
aturades per al febrer són la continuació de la vaga 
de fa dos mesos, que va tenir una mitjana de 
seguiment del 70%: “Tot i l’èxit de participació, 
lamentablement no vam veure cap voluntat de 
negociació”.  Estan cridats a la vaga 10.000 metges 
de 53 hospitals d’aguts, 86 equips d’atenció primària, 
50 centres sociosanitaris i 25 de salut mental 
gestionats per les patronals concertades pel 
CatSalut. La medicina concertada representa el 82% 
dels hospitals i el 20% de l’atenció primària. 
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Descobreixen una nova espècie d’homínids
(CNAG-CRG), el Centre de Regula-
ció Genòmica (CRG) i la Universitat 
de Tartu, a Estònia.  

L’anàlisi computacional d’ADN 
humà actual ha ajudat a fer la troba-
lla. “Fa uns 80.000 anys una part de 
la població humana, que ja era d’hu-
mans moderns, va abandonar el 
continent africà i es va estendre per 
altres continents, i van donar lloc a 
les poblacions actuals”, va explicar 
ahir a l’agència Efe Jaume Bertran-
petit, investigador de l’IBE-UPF. 

“A partir de llavors –ha puntua-
litzat el catedràtic de la UPF– sabí-
em que es van produir encreua-
ments d’humans moderns amb els 
neandertals en tots els continents 
menys a l’Àfrica i amb els denisso-
vans a Oceania i segurament al sud-

est d’Àsia, però l’evidència 
d’aquesta tercera espècie extin-
ta encara no s’havia confirmat 
amb certesa”.  

Fins ara, l’existència de la ter-
cera espècie de l’avantpassat hu-
mà era només una teoria que ex-
plicaria l’origen d’alguns frag-
ments del genoma humà actual, 
però, segons Bertranpetit, ha si-
gut l’ús del deep learning, l’eina 
que ha permès passar de l’ADN a 
la demografia de les poblacions 
ancestrals.  

El problema més gran al qual 
s’han enfrontat els investigadors 
ha sigut encarar l’anàlisi de mo-
dels demogràfics molt més com-
plexos que els que s’havien con-
siderat fins ara.e
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L’encreuament entre denissovans 
i neandertals fa 90.000 anys a l’Àsia 
no va ser puntual, sinó que va donar 
com a resultat una nova espècie 
d’homínids fins ara desconeguda. 
La intel·ligència artificial ha ajudat 
un grup d’investigadors a descobrir-
ho, pocs mesos després que un frag-
ment d’os mostrés el primer cas de 
barreja entre les dues espècies.  

L’estudi, publicat a Nature Com-
munications, l’han fet investigadors 
catalans de l’Institut de Biologia 
Evolutiva de la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF) amb l’ajuda del Centre 
Nacional d’Anàlisi Genòmica 
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Una moratòria prohibeix construir a 
500 metres del litoral a la Costa Brava

ma SOS Costa Brava va crear l’agost 
de l’any passat un mapa d’amenaça 
urbanística on advertien del risc que 
es construïssin milers d’habitatges 
nous, així com naus industrials i un 
prolongament de la C-32 que també, 
creuen, perjudica el medi ambient i 
la sobreexplotació del territori.  

Aquest estiu, a més, “es va donar la 
tempesta perfecta”, assegura De Ri-
bot, perquè els fons d’inversió inter-
nacional van començar a posar-se a 
adquirir els terrenys. “Fins ara, teni-
en preus inassumibles per al mercat 
nacional, però ara que el capital ha 
vingut i hi ha persones amb alt poder 
adquisitiu que volen una parcel·la, 
els riscos augmenten”, alerta De Ri-
bot. L’advocat adverteix, a més, que 
“està prohibit construir en pendents 

de més del 20%” i que moltes de 
les noves construccions s’estan 
fent en aquests terrenys.  

La moratòria que es presenta 
avui, segons estima De Ribot, 
afectarà a sectors urbanístics de 
Llançà, Roses, Aiguafreda, Cada-
qués, Begur, Tossa i Cap Roig, en-
tre d’altres, mentre que hi ha pro-
jectes de Palamós, a la Pineda 
d’en Gori, on caldrà veure si s’exe-
cuten les obres. Per a la platafor-
ma, el pla director que està estu-
diant la Generalitat ja hauria d’es-
tar enllestit fa temps, i ha sigut la 
pressió dels ecologistes la que ha 
precipitat la moratòria. “Si conti-
nuàvem esperant, potser no hau-
rien quedat arbres quan arribés el 
pla”, reflexiona De Ribot.e

Zona boscosa de la cala Morisca, una de les afectades pels plans 
urbanístics denunciats per SOS Costa Brava. DAVID BORRAT

Les mobilitzacions ecologistes precipiten la suspensió d’un any
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La plataforma SOS Costa Brava, que 
aplega 21 entitats ecologistes, ha 
aconseguit una victòria provisional 
per tal que es deixi de construir a 
500 metres del mar a la franja en-
tre Portbou i Blanes. A partir d’ara, 
i com a mínim fins que la Generali-
tat aprovi un nou pla director que 
reguli les construccions, estarà pro-
hibit edificar-hi, segons va avançar 
ahir TV3. La moratòria durarà un 
any, impedeix les noves llicències i 
suspèn les que ja estan en tràmit.  

La Comissió d’Urbanisme de Gi-
rona –formada per la Generalitat i 
els municipis– ha d’anunciar i ex-
plicar la moratòria avui dijous, des-
prés d’una reunió extraordinària 
amb el departament de Sostenibili-
tat i Territori, en què aclarirà què 
passa amb les obres iniciades o a 
punt de començar amb la llicència 
ja en execució.  

Per a SOS Costa Brava, “cal que 
una entitat supramunicipal reguli 
les construccions i classificacions de 
sòl o poden aparèixer fins a 250 ur-
banitzacions en els 22 municipis”, 
adverteix Eduard de Ribot, l’advocat 
d’Ecologistes Naturalistes, una de 
les entitats associades a la platafor-
ma. Són aquests 250 projectes en 22 
municipis, que podrien arribar a 
convertir-se en 30.000 habitatges 
nous, els que estudia la Generalitat 
com a punt de partida per abordar la 
creació del nou pla director. “No es 
pot sacrificar més territori de la cos-
ta Brava per creixements urbanís-
tics que ni tan sols són per a prime-
ra residència, sinó per passar un mes 
l’any”, afegeix De Ribot.  

Sota el lema “Ni un pam més de 
ciment al nostre litoral”, la platafor-
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