DIJOUS, 8 DE SETEMBRE DE 2011 | Diari de Girona

LA DOS

2

LA FOTO DEL DIA
LIBERTAD DIGITAL TELEVISIÓN

LLETRES

PRODUCTIUS
EN CIÈNCIA
«No hi ha suficient gent
competent per portar a terme
la revisió per consemblants»
a productivitat en recerca
es mesura de diverses maneres, però la més reconeguda és la publicació d’articles cientíﬁcs. Tant és així que la
pressió per publicar és tan alta que
darrerament alguns han manifestat
els problemes que això representa.
Sense anar més lluny, dilluns es publicava al diari The Guardian l’article:
«Publicar o morir: la revisió per consemblants i la corrupció de la ciència». La revisió per consemblants
(peer-review) és la que es porta a terme en les revistes cientíﬁques de qualitat quan s’hi envia un article. Si el director de la revista creu que és adequat l’envia a uns quants experts (consemblants) perquè decideixin si és bo.
Aquests revisors han de fer comentaris a l’article i retornar-lo als autors
amb preguntes i comentaris perquè
en facin la correcció. Tot plegat implica molt de temps (uns 6 mesos) i una
feina ingent tant per als revisors com,
sobretot, per als investigadors.
Doncs bé, el diari, que feia esment
de la quantitat d’articles que es publiquen (1,3 milions en gairebé 24.000
revistes l’any 2006), aﬁrmava que no
hi ha suﬁcient gent competent per
portar a terme la revisió per consemblants i això, juntament amb la pressió
de les institucions cientíﬁques, fa que
hi hagi errors en tot el procés i es publiquin articles amb biaixos importants.
Deixant, però, de banda aquest debat, ahir l’Observatori de la Recerca
de l’Institut d’Estudis Catalans publicava una bona notícia: en el període
2000-2009, els investigadors catalans
han publicat un total de 62.715 articles
a les revistes indexades de qualitat,
signiﬁcant un augment del 120% (de
4.321 articles l’any 2000 a 9.494
el 2009, amb una acceleració a
partir de 2006). Tota una lliçó
de productivitat.
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AMUNT
BANC DE SANG
DE GIRONA
Creixen les
donacions de sang
del grup zero
negatiu, que fa
unes setmanes
estaven sota
mínims a la
demarcació

AVALL
TRANSAVIA
L’aerolínia ha
cancel·lat els vols
amb Girona a
l’hivern pel descens
del nombre de
passatgers

L’anècdota El ministre Blanco s’adorm durant una intervenció de Zapatero a Turquia
 Tot apunta que les llargues reunions de l’equip de Govern en l’actual context de crisi borsària han passat factura al ministre
de Foment i portaveu de l’Executiu, José Blanco. Potser per aquest motiu o potser per simple avorriment, Blanco es va adormir
aquest dimarts en plena roda de premsa del president del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, i els seu homòleg turc, Recep
Tayyip Erdogan. La «migdiada» de Blanco va cridar l’atenció de la ministra d’Exteriors, Trinidad Jiménez, que se’l va mirar sense
atrevir-se a despertar-lo perquè escoltés com Zapatero repassava els acords bilaterals amb Turquia.

LA FINESTRA
La Frase

CUINA
FONOLL MARÍ PER AL MENÚ ESTRELLA DEL GASTROMUSICAL
Sanjosex i el seu disc Al marge
d'un camí és l'inspirador d'almenys un dels plats estrella d'aquest
estiu al festival Gastromusical del restaurant El Molí de l'Escala. Segons va dir
ahir en la roda de premsa de balanç de
temporada el xef Jordi Jacas, ell i els
seus col·laboradors s'han fet un tip de
recollir herbes de marge, entre elles fonoll marí, per condimentar els plats que
surten de la seva cuina. El fonoll marí és
una planta comestible que creix a la
vora del mar, rica en vitamina C, un dels
ingredients que aromatitza el plat de recuit de Fonteta amb figues i anxoves de
l'Escala inspirat pel músic bisbalenc Sanjosex, i que ahir els periodistes van poder tastar al dinar de final de temporada. Entre l'Escala i la Bisbal, tot recorrent
els marges dels camins, hi ha una rica
varietat d'ingredients que, combinats
amb talent, donen plats elaboradíssims,



ARTUR MAS
PRESIDENT DE LA
GENERALITAT

«Per què als
catalans ens
han de tocar els
nassos amb el
nostre
idioma?»

de fort contrast mediterrani.
INFRAESTRUCTURES
L’ALCALDE DE GIRONA ÉS OBVIAT
PER TELEVISIÓ DE CATALUNYA
L’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, va assistir ahir a un acte pel
corredor del mediterrani, a Castelló. TV3
va informar de l‘esdeveniment tot indicant que hi eren presents els alcaldes
de «Barcelona, Tarragona i València, entre d’altres». Posteriorment només van
aparèixer imatges primer del barceloní
Xavier Trias i la valenciana Rita Barberá.



QUEIXES
LES OBRES A GIRONA, OBSTACLES
PER A TURISTES
Un redactor d'aquest diari va ser
testimoni de les queixes i gesticulacions diverses d'una família de turistes estrangers que, després d'haver de
fer una important volta per creuar el carrer Ultònia, van haver d'esperar alguns
minuts per fer-ho per la zona indicada



en trobar-se que passaven pel lloc diverses màquines. Ja se sap que mai plou a
gust de tothom, però recordem la paciència que va demostrar l'actor Danny
de Vito en una de les seves visites a la
capital de l'Estat, una ciutat marcada per
les obres: «Madrid? M'ha encantat, quan
trobin el tresor que busquen ja m'avisaran».
ECONOMIA
SANTI VILA ES PREGUNTA SI QUEDA
ALGÚ A L’ESQUERRA EN EL PAÍS
L’alcalde de Figueres, Santi Vila,
es preguntava ahir en el seu bloc
si en aquest país «queda algú a l’esquerra». Deia que les recents paraules
del director de globalització de l’ONU,
Heiner Flassbeck, alertant sobre l’excés
de zel antidèficit dels governs el recomfortaven. «És realment insòlit que l’única objecció de calat que s’hagi plantejat
a la reforma constitucional espanyola sigui procedimental i de signe autonomista», explicava.



Obert tots els dies
Esmorzars de forquilla
Menú diari
Carta
Ja hem obert la Rostisseria!
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