
 El restaurant ofereix en un ambient agradable la
possibilitat de gaudir de la millor cuina catalana.
L’establiment, obert durant tot el dia, té un menú
diari i de cap de setmana, a més de servei a la carta.
A la seva emblemàtica terrassa, els divendres i dis-
sabte s’hi fa sopar amb música en directe. 

La Brasa
de Quart

CUINA CATALANA
I DE MERCAT

Carretera Sant Feliu, km 3,3 La Creueta  ☎ 972 29 80 34 ☎ 643 37 79 10
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Racons
culinaris
La província gironina ofereix un ampli ventall de

propostes gastronòmiques que van des de la cuina

casolana i mediterrània fins a la més internacional

www.diaridegirona.cat

GUIA GASTRONÒMICA

 El restaurant Can Rafa
és, des de fa temps, un refe-

rent dins el món gastronò-
mic del poble de Cadaqués i

la comarca de l’Alt Empor-
dà. La seva gastronomia es
basa en la cultura medite-
rrània i ofereix plats de la

cuina de mercat des del
1982. L’establiment, situat
al passeig de Cadaqués i a
pocs metres de la platja, és
conegut per ser un restau-
rant familiar especialitzat

en peix fresc del dia. 

Plaça Passeig, 7. Cadaqués 
☎ 972 15 94 01

Cultura i Societat  FETS I GENT
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 Els dos establiments que té l’empresa a Girona
ofereixen una proposta atractiva i diversa de men-
jar pakistanès i del sud d’Àsia. El plat estrella del
local són els seus deliciosos kebabs. Una broqueta
condimentada amb es pè cies tradicionals, acom-
panyada amb diferents salses i productes.

Gondal
Kebab

MENJAR PAKISTANÈS
PER EMPORTAR

C/ Rutlla, 70 ☎ 972 48 39 51  Passeig Ramon Berenguer II, 4. ☎ 972 40 23 02 

ANIOL RESCLOSA

Restaurant
Can Rafa
CUINA MARINERA 

DE CADAQUÉS

Moltíssimes felicitats, Viri! De part de
la teva família del barri. Després ens
veiem per celebrar-ho.

En Miquel avui fa 60 anyets de res.
Tranquil, que els portes molt bé!
Estàs fet tot un jovenet. Que passis
un molt bon aniversari. T'estimem!

ENVIEU UNA FOTOGRAFIA RECENT AMB UN TEXT BREU AMB 48H.
D’ANTELACIÓ A L’ADREÇA DE CORREU fets.diaridegirona@epi.es

AVUI FELICITEM

EFE MADRID

■ L'edició genètica o la possibili-
tat de modiicar el genoma d'un
organisme ha revolucionat la re-
cerca bàsica en els últims anys, ex-
plica el cientíic Lluís Montoliu,
per qui el futur d'aquestes tècni-
ques no està en aplicar-les en em-
brions sinó en adults amb diver-
ses malalties.

«Abans de pensar a modiicar
embrions, amb els riscos que
comporta, hem d'investigar i de-
senvolupar tractaments d'edició
genètica que puguin ser útils per
als pacients d'avui dia», assenyala
aquest investigador del Centre
Nacional de Biotecnologia i mem-
bre del Comitè d'Ètica del Consell
Superior de Recerques Cientíi-
ques.

Per a Montoliu, el futur de l'edi-
ció genètica està en la teràpia gè-
nica somàtica, una estratègia que
si bé encara està en fase de recer-
ca, ha fet en els últims anys passos
importants: el seu objectiu és in-
troduir material genètic especíic
en cèl·lules –no embrionàries–
per reparar gens danyats i comba-
tre malalties.

Per exemple, ja s'ha aconseguit
amb teràpia genètica –basada en
les tècniques d'edició– corregir en
ratolins la distròia muscular de
Duchenne: s'ha reparat un nom-
bre reduït però signiicatiu de i-
bres musculars afectades i alguna
cosa semblant podria plantejar-se
en pacients aviat, una vegada els
protocols terapèutics hagin de-
mostrat seguretat i eicàcia, deta-

lla aquest investigador.
«L'edició genètica pot donar

esperances per guarir malalties
que no tenen cura», resumeix
Montoliu, que també forma part
del Centre de Recerca Biomèdica
en Xarxa de Malalties Rares (Ci-
berer).

No obstant això, això no impli-
ca –continua– que no es pugui in-
vestigar en embrions. Aquest di-
mecres, cientíics d'EEUU, Xina i
Corea del Sud van publicar a la re-
vista Nature la correcció d'una
mutació genètica en embrions,
responsable de la miocardiopatía
hipertróica, una malaltia heredi-
tària que és la causa més comuna
de mort sobtada en atletes.

Encara que aquesta publicació
ens faci relexionar –per les millo-

res plantejades–, «per prudència,
jo no aplicaria l'edició genètica en
embrions mentre existineixin es-
tratègies més senzilles com el
diagnòstic preimplantacional».

La manipulació d'embrions
comporta a més qüestions èti-
ques, per això –creu– ha arribat el
moment d'iniciar un debat sobre
aquestes i les implicacions socials
per posteriorment legislar el seu
ús i aplicació.

A Espanya, la llei de recerca
biomèdica de  prohibeix ge-
nerar embrions ad hoc l'única i
dels quals sigui l'experimentació;
però es poden usar embrions so-
brants de processos de fecunda-
ció in vitro prèvia autorització de
comitès especíics i amb el con-
sentiment dels progenitors.

Lluís Montoliu: «El futur 
de l’edició genètica no 
està en els embrions»
El científic defensa que s’investiguin els embrions però assegura que és
més prudent utilitzar tècniques com el diagnòstic genètic preimplantacional

Seqüència de desenvolupament d’embrions. HEALTH & SCIENCE OREGÓN

EFE LONDRES

■ L’actor britànic Robert Hardy,
que va interpretar al ministre de
màgia Cornelius Fudge a les pel·lí-
cules de Harry Potter, va morir
ahir als  anys. A més del seu pa-
per en les adaptacions al cinema
de les novel·les de J.K. Rowling,
Hardy era conegut per la sèrie de
televisió All Creatures Great and
Small, que la BBC va emetre entre
 i . Els seus ills –Emma,
Justine i Paul– van lamentar que
hagués arribat el inal de la «tre-
menda vida» de l’actor, que va cul-
tivar una «gegantesca carrera de
més de  anys al teatre, la televi-
sió i el cinema», fet pel qual serà
recordat com «un artista brillant».

Mor als 91 anys
Robert Hardy, actor
de les pel·lícules
de «Harry Potter»


