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Continuem
recollint
preguntes
per a una
nova entrevista
Al Rector
a la revista
LO CAMPUS ...

Mentiríem sinó us diguéssim que ens plau
molt a la redacció de LO CAMPUS i de LO
CAMPUS DIARI estar a punt de fer una
entrevista periodística al Rector de la
Universitat de Lleida, Roberto Fernández.
Fa 5 anys, quan el professor Fernández
n’era candidat a Rector que li vàrem fer
la primera i única entrevista a LO CAMPUS (número 14 / abril-maig 2011), i ara
després de haver guanyat dues vegades
les eleccions al rectorat, hi ha moltes de
les seves decisions de gestió i acadèmiques que necessiten ser explicades per

què ho puguem seguir tota la nostra co- I per això ja fa uns dies que la nostra remunitat universitària.
dacció ha buscat entre estudiants i professors propers de totes les Facultats i
Un grup d’estudiants del Grau de perio- Escoles les preguntes que farien al Recdisme audiovisual de la UdL, un fotògraf tor.
professional de primera de Lleida i un
incisiu entrevistador que serà el nostre
director, faran l’entrevista que es grava- Per continuar preparant aquesta entrerà en vídeo i fotografiarà per tots cos- vista participativa i continuar amb la
tats, i serà editada al número de desem- transparència de la nostra UdL, obrim
bre de la revista LO CAMPUS i serà pen- encara més a tothom a traves d’aquest
jada a LO CAMPUS DIARI.
“El mini-LO CAMPUS 3.0”, la recollida
de preguntes per a l’entrevista al RecNo hi ha res pactat i es podrà preguntar tor.
de tots.

Que preguntaries al Rector de la UdL, Roberto Fernández?
Envieu les preguntes a: entrevistarector@locampus.cat

RESPOSTA als PROFESSORS
Arcadi Burria, estudiant del Grau en Administració
i Direcció d'Empreses de la UDL respon l’article
"La pobresa: conseqüència del model econòmic
i les noves relacions laborals" dels professors Allepuz,
Enciso, Lapresta i Pelegrí
Vàrem rebre un e-mail del nostre company de universitat Arcadi
Burria, que és estudiant del Grau en Administració i Direcció d'Empreses, que es cursa a la Facultat de Dret, Economia i Turisme de
la UdL, en el que a més de fer uns comentaris crítics sobre com
treballem a LO CAMPUS, incorporava una resposta a l’article "La
pobresa: conseqüència del model econòmic i les noves relacions
laborals" dels professors Rafael Allepuz i Joan Pere Enciso del Departament d’Economia Aplicada i Cecilio Lapresta i Xavier Pelegrí
del Departament de Geografia i Sociologia de la UdL.

Aquest article s’havia publicat per primera vegada a la revista LO
CAMPUS (número 30 / Abril-Maig 2016) i per segona vegada a “El
mini-LO CAMPUS 3.0 OPINIÓ/UdL” (Número 1 / Setembre 2016).
Els links de les dues publicacions en versió digital, on hi ha l’article dels professors són:
https://issuu.com/locampus/docs/lo_campus__n__mero_30
http://locampusdiari.com/wp-content/uploads/2016/09/Final-ElminiLO-CAMPUS-3-0-set.pdf

Missatge de l’e-mail:
15 de setembre de 2016
Hola, sóc estudiant de la UDL i penso que Lo Campus i els seus Articles d'opinió segueixen una línia editorial molt concreta i no suficientment
oberta i plural com s'hauria d'esperar d'una publicació Universitària. És per aquest motiu que he escrit i adjunto una resposta a l'article "La
pobresa: conseqüència del model econòmic i les noves relacions laborals".
Arcadi Burria Avellana
Estudiant d'ADE de la UDL
Article:
Resposta a l'article “La pobresa: conseqüència del model econòmic i les noves relacions laborals”.

Els economistes de la UDL no entenen els números
Els nostres professors d'economia, que tenen com a únic objectiu adoctrinar, ignoren dia si, dia també les realitats
econòmiques. És necessari fer una crítica de les seves metodologies i conclusions, perquè la veritat s'ha d'imposar
al Status Quo i a lo que és políticament correcte.
Comencen l'article amb una estadística impactant, però buida de valor. 62 persones tenen un patrimoni igual al de
la meitat de la població mundial, i que?
La llista Forbes de les persones més riques canvia cada any, no ni ha prou en tenir papes rics o que et toqui una loteria. Per estar a dalt el que és necessari és crear valor. És a dir fer el mon millor oferint al consumidor el que demana. Persones com Bill Gates o Amancio Ortega han creat aquest valor i han deixat la seva marca en la nostra societat. Han usat la seva ment per crear productes, han pres riscos, han treballat molt dur i han guanyat. I amb ells
hem guanyat tot.
Segon, aquesta estadística no reflexa la realitat, ja que lo important és la qualitat de vida. Sabem que hi han països
o zones on amb 100€ al mes pots llogar una casa, mentre que en altres zones necessites un múltiple d'aquesta
quantitat. També ens trobem en que si una persona demana un crèdit de 50.000€ i ho perd, tindrà un patrimoni
net negatiu, però no per això ha de tenir una qualitat de vida pitjor que un individu amb 0 de patrimoni.
Un altre error imperdonable és lligar la pobresa a la falta de dació en pagament, o a la austeritat pública.
Sobre la dació en pagament és molt simple: unes persones van adquirir una casa en comptes de llogar. Van prendre
un risc i van perdre. Que han de fer els bancs? Acceptar uns actius molt inferiors a la quantitat que els hi deuen?
Tampoc la justícia pot ignorar un contracte firmat lliurement per les dos parts.
L' austeritat pública, per altre banda, ja no és un aspecte ideològic. El problema sorgeix quan els nostres
“economistes” són incapaços d'entendre les dades macroeconòmiques. Els hi donaré mastegades perquè dubto que
sàpiguen utilitzar la web del EuroStat, o deixin la falç i el martell per agafar la calculadora:
El percentatge de despesa pública respecte el PIB des de 2006 a 2015 és (38.3 , 38.9 , 41.1 , 45.8 , 45.6 , 45.8 ,
48.0 , 45.1 , 44.5 , 43.3)*. És a dir al 2015 tenim una depesa d'un 5% superior al d'abans de la crisis. I aquesta despesa es finança amb deute. Realment voleu que les generacions futures hagin de pagar els nostres errors?
Mentre culpeu als “rics” ignoreu tots els recursos que l'administració malgasta, la manipulació dels diners per part
dels bancs centrals i les traves a l'emprenedoria i a la contractació. Perquè aquestes són les causes reals de la situació en que ens trobem.
Senyors economistes i Marxistes/Keynessians en general, si voleu acabar amb la pobresa no jugueu amb els diners
dels altres, penseu, treballeu i creeu valor. I si no en sou capaços, si us plau, aparteu-vos del camí d'aquells que si
ho poden fer. (* http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_10a_main&lang=en)

DEBAT OBERT: amicsdelocampus@gmail.com

Més material per a discutir
Com vàrem escriure en el primer número: “... La riquesa de la universitat està possibilitant que hi hagin grups
de tota mena a la nostra comunitat que discuteixen de multitud de temàtiques. Aquests grups estables o puntuals, institucionals o particulars, formals o no, etc, etc.; són una bona base per el debat i per a tots ells a continuació us oferim el que anomenem: “Material per a discutir”... que en aquesta ocasió és un article publicat
al LO CAMPUS MÈDIC, suplement que acompanyava a la revista LO CAMPUS (número 31 / setembre – octubre
2016).
Aparentment és un article per a estudiants en temes de salut però no és del tot cert, qualsevol estudiant o
professor pot llegir i seguir l’article, i us convidem a que el llegiu involucrant-hi temes humanístics i ètics fins i
tot econòmics.

L’era de la farmacogenètica
L’estil de vida, l’edat, el pes, la funció renal/hepàtica i l’existència d’altres patologies són factors clínics determinants en la dosificació d’un medicament o fàrmac. Malgrat la influència d’aquests
paràmetres en la prescripció mèdica, el model terapèutic prevalent
és aquell on “una dosi és adequada per tothom”. Tanmateix ara sabem que els nostres gens juguen un paper clau en la resposta enfront dels fàrmacs i per tant, que han d’ésser presos en consideració durant la selecció del fàrmac i la seva dosi idònia. No hi ha dubte que efemèrides com la seqüenciació completa del genoma humà
el 2003 han jugat un paper rellevant en la identificació dels gens
clau per la resposta enfront dels fàrmacs. La farmacogenètica és la
disciplina de la farmacologia que estudia com el nostre fons genètic
afecta a la resposta davant dels fàrmacs, més en concret, com un
únic gen afecta a la resposta enfront un fàrmac. La farmacogenètica forma part d’un camp en expansió conegut com “medicina personalitzada” o també “medicina individualitzada o de precisió” i
que té com a últim objectiu l’adaptació dels recursos terapèutics al
pacient, fent que les decisions mèdiques encaixin amb les seves característiques específiques, assegurant/maximitzant l’eficàcia dels
tractaments farmacològics i abaratint-ne els costos per la sanitat
pública. De manera similar, la farmacogenòmica és la disciplina de
la farmacologia que estudia les bases genètiques i moleculars de la
patologia per tal d’identificar noves dianes terapèutiques o eines
diagnòstiques i pronòstiques. En altres paraules, la farmacogenòmica estudia com la totalitat dels nostres gens condicionen la resposta enfront els fàrmacs. A pesar d’aquestes subtils diferències, a la
pràctica els dos termes es fan servir indistintament.
La farmacogenètica és ja una realitat en la prescripció mèdica. L’agència europea (EMA) i americana (FDA) dels medicaments han incorporat informació relativa a marcadors genètics en els prospectes
d’un número creixent de fàrmacs per tal de millorar-ne l’eficàcia i/
o la seguretat. Això implica efectuar una anàlisi genètica que identifiqui aquest marcador, per exemple, a través de la coneguda reacció de polimerització en cadena o PCR. Aquesta anàlisi es realitza sobre material biològic divers, que va des de obtenir cèl·lules
amb un raspallat de l’interior de la cavitat bucal a, en el cas d’un
tumor, utilitzar la mateixa biòpsia tumoral.
Variacions en la resposta enfront dels fàrmacs: eficàcia dels fàrmacs
La resposta enfront els fàrmacs varia en el següent rang: eficaç, poc eficaç, resistent i tòxica. Aquesta gradació en la resposta és funció del propi fàrmac i de la seva dosi. La dosi d’un fàrmac es traduirà en la quantitat de fàrmac present al torrent
sanguini, sent determinants els fenòmens que expliquem a continuació. Primerament, els fàrmacs són absorbits, és a dir, creuen barreres fins arribar a la sang, la
qual actua com a via de distribució del fàrmac a qualsevol part del nostre organisme. Un cop als vasos, els fàrmacs es poden dissoldre o unir-se a components de
la nostra sang, que actuen com a vehicles del transport. Des de la sang es situen
als teixits, on han de ser capaços de desencadenar canvis de funcionament en el
nostre organisme. Al respecte, Paul Ehrlich, un Premi Nobel de principis de segle
passat, ja deia Corpora non agunt nisi fixata, és a dir, els agents només actuen si
estan units. En les cèl·lules i teixits, els fàrmacs s’uneixen a components biològics
o, en llenguatge farmacològic, les dianes terapèutiques. Aquesta unió és específica i depèn de l’estructura molecular del fàrmac i la seva diana, per fer un símil
clàssic, com una clau encaixaria en un pany. Al llarg de tot aquest procés, el fàrmac com a molècula és exposat a un gran ventall de reaccions químiques que
anomenem reaccions de biotransformació. Aquestes reaccions químiques són
mitjançades per una sèrie de proteïnes anomenades enzims, les quals poden conduir a l’activació o a la desactivació del fàrmac. La biotransformació determina així
l’eficàcia i rapidesa amb que un determinat fàrmac desapareix de l’organisme.
Com hem mencionat, alguns fàrmacs (pro-fàrmacs) precisen alteracions en la seva estructura molecular per tal de ser actius, aquestes alteracions també són
realitzades per enzims.

Tots els fenòmens explicats fins ara determinen les dosis d’un fàrmac
que s’acabaran administrant a la població general i estan mitjançats
majoritàriament per proteïnes. La informació (seqüència) per fabricar
les proteïnes es troba encriptada en el nostre genoma en forma de
gens i d’aquí la importància de seqüenciar els gens, o si més no,
aquells que són rellevants en el context d’un determinat fàrmac.
Variacions en la resposta enfront dels fàrmacs:
seguretat dels fàrmacs
El 510 a.c, Pitàgoras va observar que la ingestió de faves resultava en
una reacció fatal de certs individus mentre que d’altres seguien sans.
Aquest trastorn s’ha anomenat favisme. Estudis posteriors van desvelar que aquesta reacció és explicable pel dèficit d’un gen que codifica
la glucosa-6-fosfat-deshidrogenasa, que és un enzim. Igual que les faves, la presa d’alguns antibiòtics produeix una reacció similar a l’observada en el favisme, que pot ser molt greu pel pacient. En farmacologia, a les reaccions indesitjables degudes al fons genètic de l’individu, les anomenen reaccions adverses per idiosincràsia i, a priori, són
gairebé impossibles de predir.
Un altre exemple, el trobem en la codeïna, un derivat de l’opi present en xarops infantils. La codeïna és parcialment transformada a
morfina. Aquesta transformació és mitjançada per l’enzim CYP2D6,
que presenta més d’un centenar de variants gèniques. Algunes d’aquestes variants gèniques produeixen augments de l’activitat de CYP2D6, i per tant poden desencadenar un excés de generació de morfina, i, per tant, situacions de sobredosi. A l’altre extrem trobem individus amb variants que impliquen una pèrdua d’activitat de CYP2D6, i
per tant, un menor efecte terapèutic de la codeïna.
“Next generation sequencing” com a eina
en els estudis farmacogenòmics
L’arribada de noves tècniques de seqüenciació massiva del nostre material genètic s’ha acompanyat d’un abaratiment dels cost d’aquestes
tecnologies. Durant aquests anys de seqüenciació massiva de l’ADN i
gràcies a projectes com el de seqüenciació de 1000 genomes de diferents poblacions, s’ha constatat la diversitat genètica humana en forma de: i) polimorfismes genètics, és a dir, mutacions presents en almenys un 1% de la població, ii) nombroses mutacions d’ un sol nucleòtid al llarg de tot el nostre genoma iii) insercions i delecions de fragments de material genètic. Addicionalment, estudis d’associació genòmica global han revelat que moltes d’aquestes alteracions gèniques
s’hereten en bloc, és a dir de manera conjunta. Aquesta informació
juntament amb dades clíniques han servit per realitzar associacions
entre el genoma i determinades patologies. Aquestes dades estan revolucionant les aproximacions, el diagnòstic, tractament i prevenció
de les malalties. En un futur, és esperable que el sistema sanitari disposi d’informació relativa al genoma dins de les històries clíniques de
cada pacient, de manera que els nostres gens determinaran “a priori”
tant el risc de desenvolupar certes patologies com el tractament a rebre.
En conclusió, estem assistint al despertar de les anomenades
“òmiques”, és a dir, metodologies que exploren globalment algun aspecte de la nostra biologia. Per exemple, la genòmica que estudia els
nostres gens però cal no oblidar altres metodologies germanes, com la
proteòmica (proteïnes), la metabolòmica (metabòlits), la epigenòmica
(modificacions no heretables del genoma) o la transcriptòmica (ARN).
És previsible que ens propers anys noves tecnologies facin més accessibles aquests estudis i millorin àmpliament la gestió de las nostra salut.
Jacint Boix i Torras i Judit Ribas Fortuny,
Unitat de Farmacologia,
Departament de Medicina Experimental
de la Universitat de Lleida
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Tallers LO CAMPUS per
a estudiants de la UdL
L’equip de la publicació LO CAMPUS, com fa tres anys,
seguim organitzant Tallers per a estudiants per prepararlos en habilitats culturals i de comunicació.

Taller:Aprendre a
parlar en públic
(En català i en castellà)
Cada 10 participants
activem un grup de Taller
Treball en grup i seguiment a la carta de cada
participant.
NO DONEM CREDITS, NI CAP ACREDITACIÓ.
NOMÉS GARANTIM QUE DOMINARÀS LA PARLA.

DURADA: 30 hores.
DIES: El Taller queda concentrat el mes de
maig (comença la segona setmana) i la primera
setmana de juny.
Els dies del taller són els dimarts, dijous i dissabte.
Comença el dimarts 9 de maig de 2017.
Els dimarts i dijous: 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 de
maig / 1, 6 i 8 de juny.
Els dissabtes són 13, 20, 27 de maig / 10 de
juny.
HORARI: 19-21h. els dies de la setmana i de 11
a 13h els dissabtes.
GRUP: Màxim 12 estudiants i mínim -per fer-se
- de 10 estudiants. (Si hi ha molta demanda
muntarem altres grups de Taller amb uns dies i
horaris nous a determinar). Places limitades.
PREU: 30 euros.
BEQUES: Tenim ajudes econòmiques. (Ningú
deixarà de fer el taller per una raó de diners).
INSCRIPCIÓ: Fins el 31 de març de 2017.
CONNECTA: tallers@locampus.cat
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