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Imatge del mosquit tigre, que prové del sud-est asiàtic

�� MMAANNRREESSAA  ��

Investigant el mosquit tigre
Un treball sobre aquest insecte guanya un premi de la FUB

L’autora del treball és
Mireia Prat, una noia
de 18 anys que
estudia al Col·legi
Escorial de Vic 

�� G. C.
�� Manresa

El mosquit tigre s’ha convertit
els darrers estius en un dels grans
protagonistes de la informació.
També ho és del treball de recer-
ca que la FUB ha premiat en la
modalitat de ciències de la salut
dels guardons que concedeix
anualment des de fa cinc anys.
L’autora és Mireia Prat Vergés,
una noia de 18 anys que estudia
al Col·legi Escorial de Vic i que
ahir es va emportar els 700 euros
amb què està dotat el guardó per
Catalana Occident.L’acte de lliu-
rament es va fer a la sala d’actes
de la FUB i va incloure una il·lus-
trativa conferència de Jesús M.
Prujà, coordinador de la preins-
cripció universitària del Consell
Interuniversitari de Catalunya,

sobre què cal tenir en compte per
dedicar-se a la recerca.

Mireia Prat explicava ahir, en-
cara emocionada, després de re-
bre el premi, que va llegir un pa-
rell de notícies a la premsa i es va
interessar pel mosquit tigre i, so-
bretot, pels efectes d’aquest in-
secte en la població catalana. I
d’això tracta el seu treball (de
120 pàgines, més els annexos, de
93): les característiques del mos-

quit tigre, l’origen i distribució,
les actuacions a Catalunya, els
efectes en els éssers humans i la
prevenció de la picada. Inclou
també un estudi estadístic a una
mostra de 150 veïns de Sant Cu-
gat del Vallès (una de la localitats
més afectades per la presència
del mosquit tigre; Prat explicava
que havia parlat amb persones
que tenien fins a vint picades) i la
informació apareguda a la prem-
sa des de l’any 2003 al 2005. Les
conclusions del seu treball són
que aquesta classe de mosquit té
una efectivitat en les picades del
80 % i que la seva proliferació a
casa nostra no té aturador. D’a-
quí, el subtítol: «Un nouvingut
que ha arribat per quedar-se».

El treball «Made in China»,
premiat amb 1.000 euros (dotats

per Pirelli) i mereixedor del pri-
mer premi d’economia i empre-
sa, pretén, segons les seves auto-
res, Carlota Burgueño Torres i
Aina Oliva Fàbrega,ambdues es-
tudiants de l’IES Mig-Món de
Súria i de 17 anys, mostrar «com
influeix el desenvolupament eco-
nòmic i social de la Xina en l’eco-
nomia mundial». Elles també es

van interessar per aquest tema
mitjançant els articles apareguts
als diaris. Ahir destacaven que
van voler fer la recerca tenint en
compte aspectes molt quotidians,
com els basars orientals que hi ha
actualment a la majoria de ciu-
tats,que van tractar a través d’en-
trevistes a treballadors i propie-
taris d’aquests establiments.

Les guanyadores de la 5a edició dels premis FUB a la recerca

Tres treballs amb
guardó del total
de disset que es
van presentar

Les guanyadores dels premis
FUB de recerca en les modalitats
de ciències de la salut i d’econo-
mia i empresa són: Mireia Prat
(al mig; primer premi de ciències
de la salut per «El mosquit Ti-
gre»). Aina Oliva i Carlota Bur-
gueño (a l’esquerra; primer pre-
mi en la modalitat d’economia i
empresa per «Made in China»). I
Montse Mora i Núria Alcubilla
(a la dreta; que van rebre un ac-
cèssit en la modalitat de ciències
de la salut per «Les bactèries de
la flora intestinal»).

Crida d’ICV a aprofitar l’oportunitat
que suposa el nou Estatut del 2006

Màrius Garcia,
secretari
d’Organització, diu a
Manresa que «no hi ha
lloc per a mentides»

�� F.G./Manresa

Iniciativa va donar ahir el tret
de sortida a Manresa a les com-
pareixences públiques que durà a
terme al Bages,Berguedà i Solso-
nès per demanar el vot positiu al
nou Estatut de Catalunya.En ro-
da de premsa,el secretari d’orga-
nització d’ICV,Màrius Garcia,va
assegurar que hi ha la voluntat de
fer una campanya pedagògica
que, alhora, serà bel·ligerant per-
què no hi pot haver «lloc per a
mentides».

Des d’Iniciativa es va voler ad-
vertir a ERC i el PP que s’ajustin
a explicar punts de vista sobre el
text estatutari o a expressar opi-
nions, però no a desinformar la
ciutadania. Màrius Garcia va as-
segurar que no només cal que
s’aprovi l’Estatut en el referèn-
dum del dia 18, sinó que cal fer-
ho amb la convicció suficient per
propiciar el seu desenvolupa-
ment. I això només serà possible
si «som conscients que l’Estatut és

una eina útil per avançar en el re-
coneixement de la identitat nacio-
nal de Catalunya, que ens aporta
més competències i avenços en el
finançament».

En el cas que no s’aprovés l’Es-
tatut, el secretari d’organització
d’Iniciativa va advertir que es
produiria una situació en la què
comunitats com la valenciana o
l’andalusa tindrien textos estatu-
taris més avançats que el català,
de 1979, i això produiria un dese-
quilibri que tindria mal resoldre,
ja que no hi ha cap seguretat so-
bre quan hi podrà haver una se-
gona oportunitat per arribar fins

a l’estadi actual. Màrius Garcia,
acompanyat de la presidenta
d’ICV de Manresa,Núria Sensat,
i del president de la formació a
les comarques del Bages, Ber-
guedà i Solsonès, Xavier Rubio,
va fer especial esment dels aven-
ços en el camp dels drets civils.
Sensat va demanar que es tin-
gués en compte que aquest Esta-
tut recull un conjunt de drets que
fins ara no quedaven clarament
normativitzats com,per exemple,
el reconeixement de la capacitat
de decisió de les dones sobre el
seu propi cos,que situa qüestions
com la planificació familiar en un
estadi més enllà de conjuntures
polítiques. Els polítics d’Iniciati-
va van explicar que la teranyina
informativa que s’ha creat a l’en-
torn de l’Estatut ha impedit, fins
ara, poder comunicar fets relle-
vants com,per posar un exemple,
que Renfe passarà a ser gestiona-
da per la Generalitat. L’acte cen-
tral a Manresa es farà el dia 14.
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