
Les grans companyies tecnolò-
giques van reafirmar ahir la inten-
ció de participar en el Congrés
Mundial de Mòbils (MWC), que
començarà el pròxim 24 de febrer
a Barcelona, enmig de les mesu-
res preventives anunciades per
l'organització de l'esdeveniment i
després que la sud-coreana LG
Electronics renunciés a assistir-hi
davant el risc de propagació del
coronavirus.

Algunes tecnològiques xineses,
com Huawei, acudiran a la cita, tot
i que s'incrementarà a la Ciutat
Comtal la presència de personal
procedent d'Europa en detriment
del de la Xina, que prèviament
mantindrà un estricte període
d'aïllament abans d'assistir al
MWC, segons van informar ahir a
Efe fonts de la companyia.

Una altra companyia, sobre la
qual ha sobrevolat la incògnita de
si aniria o no al congrés, va ser
ZTE, que va anunciar oficialment
que sí que anirà a l'esdeveniment,
tot i que cancel·larà una compa-
reixença que hi tenia prevista.

En aquest context, altres em-

preses xineses com Xiaomi, Real-
me i Oppo mantenen els seus
plans per a aquest congrés, tot i
que totes estaran expectants i
aplicaran mesures de protecció
per als assistents, segons van in-
formar.

Tampoc variaran els seus plans
les tecnològiques nord-america-
nes com IBM, que continua treba-
llant amb normalitat a Espanya, o
HP, que tampoc preveu novetats.
La que no acudirà a l'esdeveni-
ment, com és habitual en aquesta
companyia, és Apple.

La sud-coreana Samsung tam-
bé preveu participar en l'esdeve-
niment.

L'anunci de LG de no assistir al
congrés ha posat el focus en l'or-
ganització de l'esdeveniment, la
GSMA, que va anunciar que l’es-
deveniment es mantindrà, ja que
l'impacte del coronavirus a Barce-
lona fins ara ha estat «mínim».

No obstant això, l'organització
del MWC ha ampliat les mesures
preventives i s'han difós consells,
com ara que s'evitin les encaixa-
des de mans per saludar-se.

La GSMA va precisar que con-

tinua monitoritzant i avaluant el
potencial impacte del coronavi-
rus, però va remarcar que l'edició
d'enguany del Mobile es farà «tal
com s’ha planejat» en tots els re-
cintes habilitats.

Totes aquestes reaccions van
tenir lloc ahir, després que LG
Electronics anunciés que
cancel·lava la seva exposició i par-
ticipació al MWC per eliminar
«completament» el risc d'exposar
els seus empleats al coronavirus
en viatges internacionals.

La directora de Màrqueting de
Mòbils de LG a Espanya, Helena
Mayoral, va confirmar a Efe que,
en lloc d'acudir al MWC, la com-
panyia presentarà abans de l'estiu
una nova gamma de mòbils del
2020 a cadascun dels països on
opera.

El conseller de Polítiques Digi-
tals i Administració Pública de la
Generalitat, Jordi Puigneró, va fer
una crida a la «calma» i va afirmar
que l’organització treballa perquè
el MWC transcorri de manera
«normal».

El conseller va defensar que no
hi ha motius d'alarma. Puigneró
va destacar que es tracta d'una de-
cisió «global» de l'empresa, que ha
renunciat a desplaçar els seus tre-
balladors «enlloc». «No ho rela-
cionaria directament amb el
MWC, tot i que evidentment té un

efecte», va afegir.
A més, va subratllar que s'està

intensificant la coordinació entre
els organitzadors del congrés i les
diferents administracions, i la in-
formació que es trasllada als ciu-
tadans per evitar que s'estengui
una inquietud injustificada da-
vant la imminència del Congrés
Mundial de Mòbils.

El primer tinent d'alcalde de
l'Ajuntament Barcelona, Jaume
Collboni, va enviar  un missatge
de «tranquil·litat» davant l'anunci
de LG de no participar al Mobile
pel coronavirus. «Barcelona està
preparada per acollir el MWC
amb la total tranquil·litat i garan-
tia d'estar coordinats amb les
agències sanitàries espanyola, ca-
talana i de la ciutat», va dir als mit-
jans. 
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Un treballador instal·la un rètol informatiu del Congrés Mundial de Mòbils

Un equip de científics espa-
nyols ha identificat un mecanis-
me de mutació clau en el tracta-
ment de càncers com el d’esòfag,
cap i coll, pulmó i colorectal. 

La troballa s’ha desenvolupat
en el marc del consorci interna-
cional Pan-Càncer, una iniciativa
en què van participar durant set
anys prop de 1.000 investigadors
en l’anàlisi de tumors en 3.000 pa-
cients i de 38 tipus diferents de
càncer. 

Es tracta, segons els responsa-
bles de l’estudi, del més extens tre-
ball  fet fins ara en el camp de la
genòmica del càncer, i ha estat re-
collit pel Grup Nature en 22 arti-
cles científics. 

En la investigació també hi ha

participat el Centre Nacional de
Supercomputació de Barcelona
(BSC) i el Centre Nacional d'Anà-
lisi Genòmica (part del Centre de
Regulació Genòmica a Barcelo-
na), el director del qual, Ivo Gut,
va explicar que les conclusions de
Pan-Càncer «són clau per al de-
senvolupament de la medicina
personalitzada».

En una d’aquestes investiga-
cions, els científics espanyols han
descobert un mecanisme de mu-
tació implicat en el desenvolupa-
ment dels càncers que posa en el
punt de mira els retrotranspo-
sons, regions d’ADN fins ara igno-
rades que expliquen l’origen i pro-
gressió de certs tumors i obren no-
ves vies de prevenció i tractament
d’aquesta malaltia.

«Hem identificat un nou meca-
nisme de mutació que consisteix
en el fet que quan els retrotrans-
posons es mobilitzen en el geno-
ma tumoral, cosa que passa amb
més freqüència que en les cèl·lu-
les no tumorals, poden produir

pèrdues enormes de material ge-
nètic en el punt en el qual s’inte-
gren», explica Bernardo Rodrí-
guez-Martín, primer signant de
l’article i investigador a la Univer-
sitat de Santiago de Compostel·la
(USC).

Desaparació de gens
Rodríguez-Martín detalla que
aquestes pèrdues causades per la
integració de retrotransposons
poden implicar la desaparició de
gens que són importants en el
manteniment del funcionament
normal d’una cèl·lula i, quan això
passa, facilita l’aparició de càncer.
Aquesta nova classe de mutació
en el càncer és particularment fre-
qüent en quatre tipus: esòfag, cap
i coll, pulmó i colorectal.

Els científics pensen que
aquest descobriment tindrà un
impacte a curt termini en la millo-
ra dels diagnòstics oncològics i en
el pronòstic sobre l’evolució dels
pacients; i a mitjà termini en els
tractaments dirigits a frenar

aquest mecanisme de mutació,
en què ja treballen.

Els retrotransposons són una
part important del nostre material
genètic, fins a un 75%, i fins no fa
gaire eren considerats ADN es-
combraria per la seva naturalesa
repetitiva i l'absència aparent de
funcionalitat. Aquest concepte
erroni va fer que molts científics
no aprofundissin en el seu paper

determinant en el càncer.
El director del grup Genomes i

Malaltia del Centre d'Investigació
en Medicina Molecular i Malalties
Cròniques de la USC (CiMUS),
José M. C. Tubío, i el seu equip de-
senvolupen des del 2010 «algorit-
mes bioinformàtics per a l'estudi
d'aquesta matèria fosca» i, segons
va apuntar, han trobat «diversos
tresors».
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Identificada una mutació en el
càncer que permetria predir-lo
Científics espanyols
troben un mecanisme clau
per tractar casos a l’esòfag,
el cap, el pulmó i el còlon
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L’organització del congrés ha
difós consells de prevenció,
com ara que s’evitin les
encaixades de mans
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