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Entrevista Dr. José Manuel Soría, responsable de la unidad genomica y de enfermedades complejas del IIB Sant Pau.
24 Horas - LAB24

Un estudio genético evaluará cómo reacciona el cuerpo humano ante la falta de oxígeno. El alpinista Ferran Latorre se
marcha el domingo al Everest y tratará de lograr su catorce 8.000 sin oxígeno. Decl.
BTV - BTV NOTICIES VESPRE

Ferran Latorre y Óscar Cadiach comparten el sueño de coronar la última cumbre que les falta para completar los catorce
8.000 del planeta sin oxígeno artificial. Es una gesta que en toda la historia del alpinismo solo han conseguido quince
escaladores. Decl. Ferran Latorre.
TV3 - TN MIGDIA

Entrevista a José Manuel Soria, responsable de la Unidad Genómica y de Enfermedades Complejas del Instituto de
Investigación del Hospital de Sant Pau, y Oriol Sibila, médico adjunto del Servicio de Neumología. Presentan el Proyecto
Sherpa Everest 2017, una investigación científica sobre el impacto de la falta de oxígeno que desarrolla un equipo del
hospital.
RAC 1 - TOT ES POSSIBLE

Esta tarde sale de Barcelona la expedición científica y deportiva "Sherpa Everest 2017", impulsada por la Obra Social de La
Caixa y el Hospital de Sant Pau. Servirá para investigar la adaptación a la hipoxia y su relación con el genoma. Decl.
responsable de la Unidad de Genómica y Enfermedades Complejas del Instituto de Investigación del Hospital de Sant Pau.
Catalunya Radio - INFORMATIU MIGDIA

Hoy sale de Barcelona la expedición científico-deportiva Sherpa-Everest 2017. El alpinista Ferran Latorre encabeza un
proyecto impulsado por la Obra Social La Caixa y el Hospital de Sant Pau para estudiar la adaptación a la hipoxia y su relación
con el genoma. Decl. responsable de la Unidad Genómica y Enfermedades Complejas del Hospital de Sant Pau.
Catalunya Radio - EL SUPLEMENT (INFORMATIU)

Entrevista a José Manuel Soria, del Hospital San Pau habla sobre, Ferrán Latorre, que se ha propuesto subir y bajar el Everest
sin ayuda de oxígeno artificial. Quiere terminar el reto de coronar los 14 ochomiles del mundo y apoyar un estudio de la
Fundación La Caixa y el Hospital San Pau de Barcelona cuyos resultados han de permitir identificar bases genéticas que
determinen las adaptaciones a la altura. Este estudio busca cura para enfermedades como el asma.
Cadena Ser - LA VENTANA9
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E NT R EV I STA
ROSA M. BOSCH
Barcelona

O

n és la Nutella?”. Ha estat el crit de guerra cada
matí a l’hora de l’esmorzar a la tenda-menjador
ocupada per Ferran Latorre i els seus companys d’expedició, al camp base de l’Everest. La
crema de xocolata i avellanes era
un bé molt escàs, el colofó a un esmorzar a base d’ous, i embotits de
Vic, servit pel servicial Geyijzen
Sherpa,elnoidelacuina,unjovede
laregiódelMakalusempredesitjós
d’atendre els plaers més mundans
dels seus hostes. Acabat d’aterrat
del Nepal, Latorre, de 46 anys, reflexionava ahir sobre l’Everest, que
l’ha portat a convertir-se en el primer català que corona les 14 muntanyes més altes del planeta.
La crema de xocolata i ametlles no deu haver faltat en l’esmorzar de dissabte?
Sí! Aquest matí he comprat al forn
on vaig cada dia, a Sant Julià de Vilatorta, coca del mossèn, un pa boníssim que he pres amb tomàquet i
embotits. I de postres, Nutella.
A casa, lluny del Nepal, com està digerint el seu Everest?
No he tingut temps d’assimilarlo.Elpremimésbonichaestatlafelicitació de la gent, la seva complicitat, veure com han fet seu el meu
projecte, una lluita en silenci amb
molt esforç. Han vist que això no
era un suflé i que mereixia acabar.
No sé si soc un bon esportista, soc
un vell guerrer que ha acabat com
ha pogut.
El seu Everest i els dos de Kilian Jornet poden actuar com a revulsiu per a l’alpinisme?
Sí, pot ser un element que impulsi
aquest esport a les noves generacions; més el Kilian que jo, ell és el futur.
Però el muntanyisme no és un
esport de masses?
El muntanyisme ho engloba tot:
l’alpinisme, l’excursionisme, les
curses de muntanya, l’esquí, l’escalada... És la tercera federació amb
més federats, és superpopular; de
fet, la cultura catalana no s’entendriasense elmuntanyisme.Vull retre un petit homenatge a tots els escaladors i alpinistes d’aquest país;
jo, sense Josep Manuel Anglada,
sense Jordi Pons, sense Carles Vallès... no existiria. Soc un fill més de
l’alpinisme català.
Després de pujar tots els vuit
mils sense oxigen embotellat, li
va costar de prendre la decisió de
recórrer a aquesta ajuda?
Sí, ja que la meva il·lusió era fer-ho
sense, però d’altra banda tenia clar
que volia acabar, volia tancar
aquest cercle, no em cabia al cap
tornar a casa sense l’Everest. Vaig

“No em cabia al cap
tornar sense l’Everest”
Ferran Latorre, primer català que puja les 14 muntanyes més altes del món

municacions. El 1995 no podíem
trucar per telèfon ni hi havia internet, ara et pots connectar des del
cim via satèl·lit.
El preocupa en el que s’ha convertit l’Everest?
Aquesta comercialització banalitza els vuit mils, que gent tan poc
preparada s’atreveixi amb l’Everest és preocupant. Pujar aquesta
muntanya continua sent dur i perillós: a la Cascada de Gel cauen pedres, a la gent se li acaba l’oxigen,
molts no poden seguir per esgotament... Les agències haurien de ser
més exigents i posar filtres.
Molts canvis i pèrdues.
He viscut moments de tots els colors, i assumeixo aquests 14 vuit
mils amb humilitat, soc conscient
BAN ALIT ZA CIÓ D E L ’ HIM ÀL AIA

“Abans anava a l’Everest
gent preparada i amb
experiència; ara hi ha
de tot, és preocupant”

DAWA SANGAY SHERPA

Ferran Latorre, patrocinat per CaixaBank, mostra la foto de la seva filla Clara al Coll Sud de l’Everest

fer tot el possible per pujar sense
oxigen artificial; el dia 15, quan vaig
arribar amb Yannick (Graziani)
finsalCollSud(7.950metres),enla
segona ronda d’aclimatació, hauria
pogut aprofitar aquella finestra de
bon temps i seguir fins al cim sense
oxigen, però vaig deixar passar
aquella oportunitat, vaig posposar
l’ascens fins al final per intentar-ho
sense. Degut al mal temps i com
que no em sentia al 100%, el vaig
utilitzar... Però crec que s’ha de fer
una valoració global de tots els vuit
mils.
Al final va ascendir l’últim
tram sol. Hans Wenzl anava més
enrere perquè no feia servir oxigen embotellat, i els seus altres
dos companys, el xerpa Dawa
Sangay i Graziani, van fer marxa
enrere als 8.500 metres.
No vaig poder compartir el cim
amb els meus companys i és una
pena. L’ascensió ideal hauria estat
sense oxigen artificial, amb bon
temps i tots junts, encara que al finalvaighaverdepujarsol,amboxigen, amb vent... Vols que les coses

L ’OB JECTI U

“Dins meu hi ha alguna
cosa que em diu que tornaré
a l’Everest, però sense
oxigen i per la cara nord”
L ’ALP I NIS ME C A TALÀ

“Jo, sense Josep Manuel
Anglada, sense Jordi
Pons, sense Carles
Vallès... no existiria”
surtin rodones, però aquest és un
esport imprevisible.
Després de tota una vida viatjant a l’Himàlaia tem ara trobar a
faltareldiaadiad’unaexpedició?
O, alliberat de la pressió dels 14
vuit mils, tornarà per intentar
l’Everest sense oxigen?
Tinc al cap tornar a l’Everest, però
sense oxigen i per la cara nord, dins
meu hi ha alguna cosa que em diu

que hi tornaré, encara que per a això necessito un patrocinador.
També em plantejo altres metes,
com obrir una via nova en un 8.000
ambelYannickGraziani.Hetancat
la meta dels 14, però encara no s’ha
acabat el Ferran d’altres projectes.
Encara em queden per fer un parell
de coses.
Aquesta ha estat la seva setena
vegada a l’Everest. Com l’ha viscut respecte al seu intent inicial?
El primer va ser el 1995, a la tardor, i amb 24 anys. Des d’aquí vull
recordar Xavi Lamas, que va morir
allà per una allau. Anàvem amb un
esperit molt genuí, volíem fer-ho
en estil alpí pel corredor Hornbein,
però quan va morir en Xavi ho vam
intentar per la ruta clàssica del vessant nord. En aquella època només
hi havia tres expedicions, una de
les grans diferències respecte ara,
que s’ha obert la veda i hi ha molta
més gent, una comercialització excessiva de l’Everest. Abans hi anava gent preparada i amb experiència, ara hi ha de tot. Un altre gran
canvi és la revolució de les teleco-

que he tingut sort que no em passés
res.Ésunesportperillósenquès’hi
han deixat la vida massa amics: en
Xavi, en Manel de la Matta, en Juanjo Garra, en Miguel Ángel Pérez... Jo no soc un superman, crec
que soc l’antiheroi, no soc el Kilian,
el que he aconseguit ha estat per tenacitat, ganes, persistència. Hi ha
gent molt més forta. No he estat
mai extraordinari en força física
però sí que he estat un bon escalador. Estic tan orgullós dels meus 14
vuit mils com d’haver escalat Sant
Benedictes de la paret de Diables
de Montserrat.
L’Everest és la muntanya més
alta, la més mediàtica, però quina
és la que li ha exigit més?
El Nanga Parbat. La vaig pujar gairebé dues vegades; la primera,
obrint una nova via, ens vam quedar a 150 metres del cim. No va sortir bé i vam tornar a començar per
la ruta normal en estil alpí, nosaltres sols, amb Hélias Millerioux i
Boyan Petrov. A l’Everest m’hauria
agradat ser més pur però he tingut
la sort de pujar diversos cims sol
amb els meus companys d’expedició, a l’Annapurna, al Shisha Pangma,alNangaParbat,alG-4.Itambé
he fet el Cho Oyu non-stop.
En aquest Everest, la seva expedició aporta un valor afegit, el
Sherpa Project.
L’esport, en general, és molt inútil i
ferunacosaproductivaqueajudila
humanitat a prosperar és gratificant. És un honor que bons científics liderats per l’hospital de Sant
Pau hagin escollit la meva expedició per avançar en la investigació
impulsada per La Caixa sobre malalties respiratòries.

PA NORA MA

El València, a una
victòria de la final

El Barça es jugarà
la Lliga amb l’Inter

El Dauphiné,
examen per al Tour

Les millors parelles
busquen el títol

BÀSQUET El València
Basket va vèncer el Baskonia
(75-69) i agafa un avantatge de
2-1 a les semifinals de la Lliga
Endesa. Diot i San Emeterio,
amb 18 de valoració cadascun,
van decidir pels de Pedro
Martínez. El quart partit es
jugarà demà a la Fonteta
(20.30 h). Els valencians bus-

FUTBOL SALA  El Barcelona
Lassa jugarà la final de la Lliga
contra el Movistar Inter després d’eliminar El Pozo Múrcia
als penals. El partit va acabar
2-2 després de la pròrroga,
forçada per un gol del blaugrana Dyego. Fernan i Miguelín
havien remuntat el gol inicial
de Ferrao. L’errada d’Andresito

CICLISME Chris Froome (Sky)
i Alberto Contador (Trek) encapçalen el cartell de favorits
del Criterium del Dauphiné que
comença avui com a assaig
general per al Tour. A excepció
de Nairo Quintana, Vincenzo
Nibali i Tom Dumoulin, totes
les figures aspirants
- 6 al
- tron de
París es veuran les cares a la

PÀDEL  Les dues millors parelles del món juguen la final de
l’Estrella Damm Barcelona
Masters (12 hores). A les semifinals, els números u, Fernando
Belasteguín i Pablo Lima, van
eliminar Maximiliano Sánchez
i Matías Díaz (1-6, 6-4 i 7-6);
mentre que els segons del rànquing, Francisco Navarro i

Cap de setmana
FUTBOL
SEGONA DIVISIÓ A LLIGA 1 2 3 (41a)
Lugo-Llevant
1-0
Cadis-Elx
20.00
Getafe-Almeria
20.00
Girona-Saragossa
20.00
Osca-Numància
20.00
Mirandés-Mallorca
20.00
Rayo Vallecano-Còrdova
20.00
Oviedo-Sevilla Atlètic
20.00
Reus-Valladolid
20.00
Tenerife-Nàstic
20.00
UCAM Múrcia-Alcorcón
20.00
PROMOCIÓ A SEGONA A (anada)
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enbreu
Alpinisme

Ferran Latorre
arriba aquesta
tarda a Barcelona
Després de fer cim a l’Everest i
completar els 14 vuitmils, l’alpinista Ferran Latorre arriba aquesta
tarda (17.25 hores) a Barcelona.
Amb motiu de la seva expedició,
s’ha dut a terme un estudi científic pioner a escala internacional sobre la falta d’oxigen, una iniciativa
impulsada per la Fundació La Caixa i liderada per un equip de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
l’Institut de Recerca de Sant Pau i
l’Hospital Germans Trias i Pujol.

Ferran Latorre durant
l’expedició a l’Everest. ARA
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L’aclimatació en un simulador va
facilitar la gesta de Jornet a l’Everest
Els ascensos del corredor obren noves possibilitats per adaptar-se a l’altura
ANA MACPHERSON
Barcelona

Les fites de l’atleta Kilian Jornet
de coronar dues vegades seguides
l’Everest en poques hores i sense
ajuda d’oxigen obren una nova via
d’investigació sobre l’aclimatació
del cos a l’altura. Jornet va fer
aquest procés a Noruega amb
l’ajuda d’un simulador, una tenda
d’hipòxia en què es reprodueixen
les condicions d’una determinada
altura. “Fins ara els resultats dels
simuladors no havien estat especialment positius. En Kilian va
provar una programació pensada
per ell i se’n va anar directament
al Cho Oyu, un altre vuit mil, i es
va sentir bé. L’aclimatació del simulador havia funcionat. Per això va decidir passar a l’Everest”,
explica Enric Subirats, el seu metge internista i director de la càtedra de Medicina de Muntanya de
la Universitat de Girona. I ja a
l’Everest, va pujar-hi dues vegades.
D’aquesta experiència d’un atleta excepcional en podrien derivar noves maneres d’aclimatar-se
per a alpinistes normals. “Si funciona realment i no només per a
naturaleses excepcionals com la
de Kilian Jornet, molts muntanyencs que no disposen de tres

Els metges no saben
si pujar corrent
exposa a menys riscos
que fer-ho de
manera gradual
mesos, sinó de 15 dies de vacances, es podrien plantejar assolir
aquestes altures”, apunta Subirats.
Al mateix temps que Jornet, va
fer el cim l’alpinista Ferran Latorre, que amb l’Everest va aconseguir el seu catorzè vuit mil. Latorre ho va aconseguir a la manera
tradicional, ascendint pas a pas,
aclimatant el seu organisme a poc
a poc. La seva expedició ha permès una àmplia investigació sobre què passa en l’organisme
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SUMMITS OF MY LIFE / ACN

Kilian Jornet es va preparar en un simulador, va pujar el Cho Oyu i a continuació l’Everest dues vegades

quan es puja a tanta altura en la
qual participen l’hospital de Sant
Pau, el de Can Ruti, la UB i la UPC
i que finança la Fundació La Caixa. “Vam fer un ascens gradual
des dels 2.800 metres fins als
5.400 del campament base en vuit
dies”, explica l’expert en genòmica de Sant Pau, José Manuel Soria, que dirigeix el projecte d’investigació. “Latorre va seguir un
sistema de doble cicle: des del
campament base va pujar fins al
campament 1, va parar, va continuar fins al 2, però va baixar a dormir a l’1. Aquest és el model que li
va bé a ell. Cada alpinista coneix
el seu cos i estableix amb la seva
experiència el que li funciona millor. No hi ha protocols: és totalment empíric”, reconeix el metge.
L’equip d’investigació que va
pujar amb Latorre ha pres mostres i ha observat 22 xerpes i 15 alpinistes occidentals d’elit. “Estem convençuts que hi ha diferències en l’expressió del genoma
i volem trobar aquesta diferència
que pugui predir quan una perso-

Menys pressió,
menys oxigen
a la sang
A més altura, la pressió

parcial de l’oxigen es
redueix. Així que l’hemoglobina és capaç de carregar menys quantitat. “Al
campament base de l’Everest, la saturació d’oxigen
normal no passa d’un 80%
o 85%. A Barcelona, amb
aquesta saturació, et posarien oxigen. Allà es
tolera bé. Això és l’aclimatació. Es produeixen canvis fisiològics que generen
més glòbuls vermells per
augmentar la capacitat de
captar oxigen”, descriu
l’investigador José Manuel Soria. “Per això es triga
fins a vuit dies a arribar al
campament base”.
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na és susceptible de patir mal d’altura”, explica Soria. No és banal:
“Calculem que 140 milions de
persones s’exposen cada any a
aquest problema”.
Si el programa dissenyat per
Kilian Jornet amb el simulador
fos extrapolable a persones amb
condicions físiques menys excepcionals, l’aclimatació es podria
portar feta. Els efectes d’aquesta
adaptació fisiològica es manté entre dues i quatre setmanes, segons
Enric Subirats.
Ascendir més ràpidament pot
suposar que l’organisme s’exposi
durant menys temps als problemes de l’altura. Seria un avantatge? “No m’atreviria a assegurar si
els beneficis d’estar-hi menys
temps exposat compensen els riscos d’un exercici més dur. No ho
sabem”, apunta Enric Subirats.
Dels dos assoliments, el doblet
espectacular de Kilian Jornet i el
cim a la manera clàssica de l’alpinista Ferran Latorre, diversos
equips d’investigació estan disposats a aprendre’n.

trat en els últims onze anys.
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L’alpinista de Vic s’erigeix en el primer català que culmina els 14 vuit mils

Ferran Latorre, alliberat de l’Everest
Els altres 8.000
1. 29/IV/1999
Annapurna 8.091
2. 4/IX/2005
Shishapangma 8.013
3. 12/VII/2007
Broad Peak 8.051
4. 1/V/2008
Dhaulagiri I 8.167
5. 5/X/2008
Manaslu 8.156
6. 18/V/2009
Kanchenjunga 8.586
7. 31/VII/2012
Gasherbrum II 8.035
8. 22/V/2013
Lhotse 8.516
9. 26/IX/2013
Cho Oyu 8.201
10. 26/VII/2014
K2 8.611
11. 24/VII/2015
Gasherbrum I 8.080
12. 23/V/2016
Makalu 8.481
FERRAN LATORRE

Latorre, que ha tingut el suport de CaixaBank, es fotografia al cim amb altres alpinistes, que apareixen reflectits a les seves ulleres

ROSA M.
BOSCH
Kàtmandu
Enviada especial

Al camp base nepalès de l’Everest
s’hi veu de tot. La realitat supera
àmpliament la ficció. No és un
tòpic que un grapat d’aspirants a
arribaralsostredelmónsiguiincapaç de calçar-se els grampons sense l’ajuda del seu xerpa. Candidats
amb experiència nul·la. I després
aflora una minoria d’alpinistes de
debò. Entre ells Yannick Graziani,
Ralf Dujmovits, Hans Wenzl, Elisabeth Revol... i Ferran Latorre,
que ales vuit del matí d’ahir (gairebé quatre hores menys a Espanya)
s’alçava com el primer català que
culmina els 14 vuit mils del planeta, tot i que en aquesta ocasió amb
oxigen embotellat a l’últim tram
de la ruta del vessant sud. L’esportista de Vic, de 46 anys, s’alliberava
així per fi de l’Everest, cim que haviaintentantconquerirsisvegades
sense oxigen. A la setena va ser per
fi la vençuda.
“Estic alliberat, content, no es
puja l’Everest cada dia , ni s’acaben
els 14 vuit mils... Però ara mateix
del que tinc ganes és de deixar
aquest infern del coll sud”, manifestava ahir a La Vanguardia mentre esperava que el seu company,
l’austríac Hans Wenzl, tornés del
cim. El pla A de Latorre era intentar-ho sense oxigen, però si el
panorama es torçava en aquesta
ocasió no posaria objeccions a recórrer-hi. “No ha estat fàcil, he ca-

gen. Graziani, Revol, Dujmovits...
no han aconseguit coronar l’Everest mentre que desenes de persones amb escassíssima experiència,
però amb el suport de xerpes,
cordes fixes i oxigen des de bon
començament sí que marxaran del
Nepal amb el cim a la butxaca.
Latorre va coronar els 8.848 metres a les vuit del matí. En total va
necessitar unes deu hores per superar els 900 metres de desnivell

minat una hora i de seguida he vist
que no era el meu dia, a més ja
començaven a caure flocs de neu,
mal presagi”. Dels quatre integrants de l’expedició que divendres, poc abans de les deu de la nit,
van partir del camp 4 (C4), a 7.950
metres,dos,GrazianiielxerpaDawa Sangay, van fer mitja volta als
8.500 metres. El primer, pel fred
extrem, i el segon, per un problema en el subministrament d’oxiEVEREST
8.848 m

LA RUTA DEL COLL SUD
Lhotse
8.516 m

CAMP IV
8.000 m

Nuptse
7.861

CAMP III
7.200 m

.

MP I

GLACERA KHUMBU
Cascada de gel

FONT: Elaboració pròpia
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entre el C4 i el cim. I a aquesta hora, a les vuit, començaven les
confusions. El munt d’aficionats
que seguien la seva evolució a través del dispositiu GPS cantaven
victòria i llançaven felicitacions
quan l’aparell va situar l’alpinista
als 8.848 metres. Però l’alegria es
va tornar desconcert. Els gestors
d’aquesta eina que va documentar
la seva ascensió, i que cap a les vuit
va marcar cim, van evitar corroborar-ho al·ludint que “l’altura màxima rebuda ha estat de 8.812 metres, però hi ha hagut 34 minuts
durant els quals no hem rebut dades”. És durant aquesta mitja hora
quan va trepitjar el punt més alt?
Així que no va ser l’última tecnologia la que va avalar el triomf de Latorre. Van haver de passar més de
tres hores, les que va fer servir l’alpinista per tornar al C4 i anunciar
que sí, que sí que havia gaudit
breument del cim a les vuit.
El company de Latorre, Hans
Wenzl, que anava a un ritme més
lent perquè no feia servir oxigen
embotellat, tornava al C4 passades
les sis de la tarda. Una altra bona
notícia.
Latorre,Wenzl,GrazianiiDawa
Sangay, a més de prop d’una trentena de xerpes i alpinistes estrangers, han aportat un valor afegit a
la seva expedició, la participació
en un estudi científic liderat per
l’hospital de Sant Pau i finançat
perlaFundacióBancàriaLaCaixa.
La investigació pretén determinar
els mecanismes fisiològics d’adaptació a l’altura partint de l’expressiódelgenomademuntanyencsde

13. 25/VII/2016
Nanga Parbat 8.126
diferents països i dels xerpes, que
s’hansotmèsaanàlisidesangiatota mena de proves abans i després
de superar com a mínim els 7.000
metres. L’objectiu és avançar en el
diagnòstic i tractament de patologies respiratòries com la malaltia
pulmonar obstructiva crònica.
Amb els cims d’ahir de Latorre i
Wenzl, per la cara sud; i els d’Adrian Ballinger i Cory Richards,
per la nord, entre altres, la temporada de l’Everest ha arribat a la seva recta final, amb permís de Kilian Jornet, de qui a l’hora del tanA LA S E TENA

L’alpinista de Vic
ja havia intentat
coronar el cim fins a sis
vegades sense oxigen
cament d’aquesta edició ni s’havia
confirmatnidesmentitquehagués
emprès un segon intent de rècord.
Billi Bierling, una de les assistents
de la nonagenària Elizabeth Hawley, més coneguda com la notària
de l’Himàlaia, sí que va apuntar
ahir a Kàtmandu que veu poc probable assistir a més ascensos amb
la imminent arribada del monsó.
Bierling viu la seva època més enfeinada de l’any, anant d’hotel en
hotel, de cafè en cafè, entrevistant
els alpinistes que han coronat
algun vuit mil de l’Himàlaia. La
seva missió: corroborar que diuen
la veritat. Però la veritat, igual com
l’alpinismemesautèntic,noestàni
de bon tros assegurada.
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tòria d’aquest esport ric en cops
de teatre pels problemes intestinals del líder. Quan s’encarava la
pujada a l’última dificultat del dia,
aquest Umbrailpass que connecta
Suïssa amb Itàlia per la carretera
més elevada dels Alps suïssos, asfaltada totalment des del 2015 i lògicament mai inclosa en el recorregut
Giro, 2017
quan tothom sa24d’un
Mayo,
bia que després del desgast del

ciclisme, però que no sol aparèixer entre elsPAÍS:
líders quan
es juguen
España
la victòria. Dumoulin va perdre
al voltant d’un
minut en aquesta
PÁGINAS:
54
operació fisiològica i va obrir
totes les incògnites.
tractava
TARIFA:Es7644
€
d’una molèstia sobtada i passatgera... o era ÁREA:
una indicació
de
pro294 CM² blemes més importants que podien anul·lar-lo com a aspirant a la
victòria?

9 Adam Yates (GBR-Orica)

Pel cim de l’Umbrailpass el pri- 10 Thibaut Pinot (FRA-Fdj)
mer va ser Mikel Landa, protago13 Tom Dumoulin
(HOL-Sunweb)
FRECUENCIA:
Diario
nista de l’atac més sòlid de la jor- General
1 Tom Dumoulin (HOL-Sunweb)
nada. A uns deu segons van
coro- 120418
O.J.D.:
2 Nairo Quintana (COL-Movistar)
nar Nibali i Quintana, i a poc més
3 Vincenzo Nibali (ITA-Bahrain)
d’un minutlarestadecapsdefiles,
E.G.M.: 581000
4 Thibaut Pinot (FRA-Fdj)
els Pinot, Mollema, Zakarin, Poz5 Ilnur Zakarin (RUS-Katusha)
zovivo... Dumoulin, queSECCIÓN:
cal dir
6 Domenico
Pozzovivo (ITA-Ag2R)
26%
DEPORTES
que es va defensar amb prou sol7 Bauke Mollema (HOL-Trek)
8 Bob Jungels (LUX-QStep)
vència, perdia aquí 2 m20 s.
9 Steven Kruijswijk (HOL-LottoNL)
Després d’un descens marca de

m.t.
m.t.
a 2m18s
70h14m48s
a 31 s
a 1m12s
a 2m38s
a 2m40s
a 3m5s
a 3m49s
a 4m35s
a 6m20s

cosa i poder aconseguir-la no és el
mateix”, va afegir el colombià.
Dumoulin a part, el més decebut a la meta era Landa. S’ha apoderat del lideratge de la muntanya, però se li va esmunyir la victòria per mil·límetres. “Què hi
farem! El ciclisme és així. De vegades es guanya... i de vegades
aprens una lliçó”. I el Giro, més
viu que mai.

ALPINISME

L’alpinista de Vic assoleix el camp 2 de l’Everest en poc més de 5 hores

Latorre inicia l’ascens
ROSA M.
BOSCH
Camp base
Enviada especial

El muntanyenc català Ferran
Latorre i els seus companys
Yannick Graziani, de França, i
Hans Wenzl, d’Àustria, han elegit els últims dies de la temporada, poc abans de l’arribada del
monsó, per abordar l’atac final al
cim de l’Everest, de 8.848 metres, sense l’ajuda d’oxigen artificial. El grup vol aprofitar la finestra de bon temps, amb escàs

vent, que es preveu per a dissabte vinent, quan ja bona part de
les expedicions hauran deixat el
campament base (5.350 metres).
Latorre i Graziani van assolir
ahir el camp 2, a 6.475 metres,
on avui pujarà Wenzl. Demà dijous travessaran la vall del Silenci per des d’aquí enfilar fins al
camp 3 (7.200 m) i divendres arribaran al camp 4 (prop de 8.000
m). Dissabte, si es compleixen
totes les previsions, emprendran l’atac final al cim, en una
data que voreja el final de la
temporada. Aquesta primavera,
uns 380 alpinistes han sol·licitat

permís per escalar el sostre del
món pel vessant sud, pel Nepal.
A aquesta xifra cal sumar un
nombre similar de xerpes que
els guien i assisteixen fins al cim
i al voltant de 200 persones més
que es calcula que han pujat o
pujaran pel vessant nord, pel Tibet.
Aquest és el cas de Kilian Jornet, que la mitjanit de diumenge
a dilluns va culminar el seu ascens en només 26 hores. En espera de verificar quants cims
s’han aconseguit aquest 2017, es
preveu un any rècord.
Latorre, Graziani i Wenzl po-
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dran comprovar els pròxims dies que un dels principals esculls,
l’Esglaó Hillary, a uns 8.780 metres, ha desaparegut.
Ahir, Uta Ibrahimi, la primera
dona d’Albània que corona
l’Everest, va confirmar a la seva
arribada al camp base que “de
l’esglaó ni rastre; si abans era un
punt complicat ara no té cap dificultat”. Cal recordar que en
anys anteriors, en aquest enclavament de la muntanya més alta
de món es formaven llargues cues que complicaven l’ascensió
dels alpinistes que no feien servir oxigen embotellat, obligantlos a passar més temps en aquella altura.
Tant Latorre com els seus
companys d’expedició participen en l’estudi Sherpa Project,
liderat per l’hospital de Sant Pau
i finançat per la Fundació Bancària La Caixa, que té l’objectiu

d’identificar els mecanismes fisiològics d’adaptació a l’altura
extrema partint de les diferències en l’expressió del genoma de
muntanyencs occidentals i de
xerpes.
Aquests últims dies, el cardiòleg Jorge López Ayerbe, de
EL C ÀLC UL

Si es compleixen totes
les previsions, aquests
dissabte el català
emprendrà l’atac al cim
l’hospital Germans Trias i Pujol
de Badalona, i el doctor del
camp base, Sanjeeb Bhandari,
han pres mostres de sang i han
fet tota mena de proves a una
vintena de persones que han
descendit des d’una cota superior als 7.000 metres.

DIMARTS, 23 MAIG 2017
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José Manuel Soria ha investigat a l’Everest l’adaptació dels nostres gens a l’altura
Tinc52anys,peròl’alpinismeemdonaalturaiemtreuedat.VaignéixeraBarcelona.Esport,sí,però
apartirdels42quilòmetres,córrernofa béaningú. Estemelaborantunpredictorpersonalitzatdel
mald’alturaapartirdelesdadesquevam prendreal’Everest.Socgenetistaal’hospitaldeSantPau

“En sentir el generador, venien
els xerpes a carregar el mòbil”
Ciència en ascensió

Q

uè ens pot dir l’Everest sobre els
nostres gens?
Abans diré que estem canviant el
paradigma de recerca biomèdica.
En comptes d’investigar els mecanismes de la malaltia en pacients,
els estudiem en individus sans.
Per exemple.
Durant cinc anys, en el projecte Summit, amb
Emma Roca, hem estudiat com afecta la pràctica d’esport en tres grups segons el seu nivell
d’entrenament: un d’elit –amb Kilian Jornet–;
un segon grup ben entrenat però no tant, i un
tercer d’esportistes poc actius.
Conclusions?
A partir dels 42 quilòmetres...
La marató.
Cap cos sembla beneficiar-se de l’exercici: els
molt entrenats toleren l’esforç; als mig entrenats pot perjudicar-los i per als menys preparats resulta nociu. A l’últim grup, la mitja maratójan’alteraelsparàmetresfisiològicsnormals.
Quin tipus de perjudici pateixen?
L’expressió dels seus gens es veu afectada i se’n
ressent el sistema immunitari i inflamatori. Els
maratoniansacostumenareportarinfeccionsa
les vies respiratòries i refredats després de la
prova.

INMA SAINZ DE BARANDA

Lesultramaratonsilesprovesderesistència extrema de moda són perjudicials?
Hem endegat el projecte Summit precisament
per estudiar-ne la repercussió, també a llarg
termini, en aquells que les practiquen.
Pujar l’Everest tampoc no és un passeig.
I els escaladors també experimenten una caiguda semblant del sistema autoimmune.
Coms’adapten elsnostresgensal’exercici
extrem?
Elnostregenomatéduesmaneresd’adaptar-se
als canvis del medi: amb l’evolució, que és molt
lenta i es va aconseguint a través de generacions;oambl’epigenètica,queéslarespostagenètica immediata als canvis de medi. I aquesta
és la que mesurem.
Van anar a l’Everest per mesurar-la?
Vam aprofitar l’expedició de Ferran Latorre el
mes passat, que ja havia fet 13 vuit mils dels 14
que hi ha al planeta i només li faltava l’Everest, i
ens hi vam afegir –ell ens va admetre encantat–
per estudiar l’adaptació dels humans a aquestes altures extremes.
Va ser tan fàcil com ho explica?
Aquí, sí. La Fundació La Caixa ens va concedir
una ajuda en només tres setmanes. Però la burocràcia nepalesa ha estat més intransigent i
ens va fer emplenar muntanyes de papers en la
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Qualsevol que arribi a
una ciutat a més de
3.000 metres d’altitud
notarà un cert mareig
inicial, que pot acabar
provocant vòmits, neuràlgia i, fins i tot, un
edema pulmonar o cerebral: depèn dels gens de
cadascú. El genetista
Soria i el seu equip han
pres mostres a l’Everest
de xerpes i alpinistes
–Kilian Jornet inclòs:
enhorabona per coronar-lo ahir!– per estudiar com s’adapten a l’ascensió. Així tindran un
predictor de qui patirà
el mal d’altura i salvaran
vides entre els 140 milions d’humans que cada
any s’hi exposen. Els
resultats també s’aplicaran a la malaltia pulmonar obstructiva crònica
(MPOC) de pacients que
respiren com si fossin
a l’Everest.

seva llengua. Ens va ajudar molt el metge del
camp base de l’Everest, el doctor Bhandari.
Com van prendre les mostres allà?
Vaminstal·larunhospitaldecampanyaalcamp
base de l’Everest, que és enorme. El primer dia
vaigtrigar45minutsatravessar-lod’unextrem
a l’altre. És tot un poble, i dels grossos.
Centenars de tendes de campanya?
I res d’electricitat al matí. Només connectaven
els generadors a partir de les 17 h. En vam portar un, el vaig endollar a les 11 h i, de sobte, el
nostre hospital es va omplir de xerpes que, en
sentir el motor, venien a carregar els mòbils.
No et deslliures dels mòbils ni a l’Everest.
Doncs no, perquè hi ha cobertura i, a més, wifi.
Però el nostre problema és que havíem de refrigerar les mostres per mantenir-les. Així que al
finalelquevamfervaserdeixar-lescongelar–a
-18ºC– a la nit i enterrar-les a la cascada de gel
veïna del Kumbo durant el dia, quan la temperatura es disparava fins als 25ºC.
De gel no en falta, a l’Everest.
I així vam aconseguir la millor mostra que s’ha
recollit mai de la resposta genètica humana a
l’altura. Prenent sang dels trekkers i xerpes a
2.800 m al poble proper de Lukla; i a 5.400, ja al
campament base.
I ara on són aquestes mostres?
LesvamportarenhelicòpteraKàtmandu.Amb
tres vols, ja estava fet. Romandran allà fins que
les portem cap aquí.
Com aplicaran aquesta investigació?
Volem crear un predictor de l’aclimatació de
cada persona a l’altura. Una altra aplicació
biomèdica és estudiar els mecanismes d’adaptació a la falta d’oxigen que trobem en pacients
amb malaltia pulmonar obstructiva crònica
(MPOC), que pateixen insuficiència respiratòria com si estiguessin permanentment al camp
base de l’Everest.
Com ens adaptem els humans a la falta
d’oxigen?
Depèn del genoma de cadascú. Cada any 140
milions de persones s’exposen al mal d’altura i
moltstenendiarrees,vòmitsi,finsitot,edemes
pulmonars i cerebrals que posen fi a la vida de
molts alpinistes.
Vostè s’hi va adaptar?
Els tres investigadors de la meva expedició ho
vampassarmalamentlaprimeranital’Everest,
però un en especial va patir moltíssim. Estava
més mal entrenat? No, eren els seus gens. Per
aixòvolemsabercoms’expressenidetectarqui
s’adaptarà pitjor o millor a l’ascensió.
Treballa en altres línies?
Hem aconseguit predir quins pacients amb
càncer tenen propensió a patir una trombosi
durant la quimioteràpia. Un 20% de malalts en
tenen avui i, d’aquest 20%, nosaltres ja en podem detectar el 80% més propens abans que
comencin la químio.
Això són moltes vides salvades.
Els oncòlegs no sabien com prevenir aquestes
trombosis i ara en tenim l’algoritme. Estem
personalitzant la medicina.
LLUÍS AMIGUET
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T EN D ÈN C IE S

Mor el besavi nepalès que volia
tornar a coronar l’Everest
Min Bahadur Sherchan, 86 anys, buscava ser el més veterà en assolir-ho

L LE T RA
P E T ITA

Un
de

A

NAVESH CHITRAKAR / REUTERS

El cos del finat arriba a l’hospital a on va ser traslladat en helicòpter des del campament base
ROSA M.
BOSCH
Dingboche (Nepal)
Enviada especial

Una setmana després de la mort de l’alpinista suís Ueli Steck a la cara est del
Nuptse, dissabte a la tarda perdia la vida el muntanyenc nepalès Min Bahadur Sherchan, als 86 anys, al camp base
de l’Everest, situat a una altitud de
5.350 metres. L’oficial d’enllaç del Govern del Nepal destinat al campament
base, Gyanendra Sherestha, va confirmar la mort del veterà alpinista que volia ser la persona de més edat en coronar el sostre del món.
De fet, Sherchan ja havia trepitjat el
cim de l’Everest als 76 anys, però el
2013 el japonès Yuichiro Miura, de 80,
li va arrabassar el títol. Des d’aleshores
el nepalès havia reiterat en diverses
ocasions que volia tornar a ascendir
aquesta muntanya per superar el japonès, però va haver de desistir el 2013
per falta de pressupost i el 2015 pel terratrèmol que va matar prop de 9.000
persones. Aquesta primavera estava
molt il·lusionat en poder per fi repetir
la seva gesta.
Sherpan, antic soldat gurkha i besavi

de sis nens, havia manifestat per telèfon –el mateix dissabte al matí– al diari
de Kàtmandu The Himalayan Times
que es trobava molt bé per complir el
seu objectiu. La causa de la seva mort
encara no s’ha confirmat.
El Govern del Nepal ja havia anunciat la temporada passada la seva intenció de prohibir ascendir l’Everest
a les persones majors de 75 anys, als
menors de 18 i als muntanyencs amb
alguna discapacitat física, tot i que,
com tants altres plans anunciats,

Ferran Latorre descendeix
del camp dos a causa
d’un estat gripal i haurà
de reposar durant cinc dies
aquest tampoc no va prosperar.
Al voltant de mil persones, entre alpinistes, xerpes i personal amb diferents funcions, omplen el campament
base, on ahir va tornar des del camp
dos Ferran Latorre abans del previst.
“He hagut de baixar, estic malalt...
Com una grip”, informava ja des del
camp base. El metge el va visitar, i va
- 15 -

confirmar el diagnòstic gripal. Ara, seguint les instruccions del doctor, descansarà cinc dies per recuperar-se i
poder reprendre els seus plans d’ascendir l’Everest sense l’ajuda d’oxigen
embotellat. El muntanyenc català havia iniciat divendres la segona etapa
d’aclimatació amb l’objectiu d’assolir
el Coll Sud, a 7.900 metres. Però la grip
l’ha obligat a parar. Ahir deia que quan
es trobi millor decidirà si emprèn el
primer intent de cim cap al dia 20. Latorre participa en l’estudi liderat per
l’hospital de Sant Pau i finançat per la
Fundació Bancària La Caixa que persegueix identificar els mecanismes fisiològics de l’adaptació a l’altura partint de les diferències en l’expressió
del genoma.
Un grup de deu xerpes d’altura havien previst acabar d’equipar la ruta
clàssica de l’Everest per la cara sud de
la muntanya entre ahir i avui. Aquest
equip d’alpinistes ha col·locat cordes
fixes i escales fins al cim per facilitar
la feina als aspirants a arribar a coronar la muntanya que constitueix el sostre del món. Els primers ascensos podrien iniciar-se aquesta mateixa setmana, sempre que les condicions
meteorològiques siguin favorables i ho
permetin.
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pesa energètica i en un rosari
d’efectes secundaris.
Soria, Sibila i Abulí partien
amb l’avantatge d’haver participat prèviament en altres aventures en alta muntanya i/o de córrer ultramaratons. Soria ha estat
als camps bases del Broad Peak,
també a més de 5.000 metres, al
Karakorum (Pakistan), i al del
Makalu, a 4.800; ha coronat el
volcà Mauna Kea (4.207 metres), a Hawaii, i un grapat de
tres mils del Pirineu. El seu company Oriol Sibila atresora un vo-

Entre tots tres
alpinistes sumen
desenes de supercurses
de muntanya i de
maratons, travessies...

XAVI SANTOS

José Manuel Soria, Oriol Sibila i Marc Abulí, durant el trekking, amb l’Ama Dablam al fons
ROSA M. BOSCH
Barcelona

V

a córrer la veu que
fèiem proves mèdiques i el nostre primer
dia al camp base la
tenda-hospital se’ns va omplir
de xerpes. Fins i tot va venir un
cuiner!”, comenta José Manuel
Soria, responsable de Genòmica
de Sant Pau. Soria, juntament
amb el pneumòleg Oriol Sibila,
també de Sant Pau, i Marc Abulí,
cardiòleg del Germans Trias i
Pujol, van canviar per uns dies el
seu centre d’operacions a nivell
de mar per un campament a
5.350 metres d’altura per investigar l’impacte genètic de la falta
d’oxigen en alpinistes occidentals i en xerpes.
Els tres són experimentats esportistes però treballar a aquesta
altitud ha estat un escull que han
anat superant amb paciència i
amb ritmes una mica més pausats per poder aclimatar-se. “La
primera nit al camp base va
ser dolentíssima, no vam dormir
gens, feia moltíssim de fred, 15
graus sota zero dins de les tendes... Ens costava molt respirar”,
explica Soria. Tots tres es van
afegir a la fase inicial de l’expedició de Ferran Latorre a l’Everest, muntanya que persegueix
coronar sense l’ajuda d’oxigen

Com tres investigadors i esportistes tot terreny analitzen l’impacte
genètic de la hipòxia al camp base de l’Everest

Ciència... amb permís
del mal d’altura
embotellat. Juntament amb l’alpinista de Vic, al qual només li
falta aquest cim de 8.848 metres
per completar els 14 vuit mils del
planeta, van fer el trekking fins

“Hem tret mostres
de sang a 22 xerpes;
tots han pujat l’Everest
dues vegades com
a mínim”
al campament base, on el cap de
setmana passat van realitzar una
bateria d’anàlisi als aspirants a
trepitjar el Sostre del Món. “Hem
fet espirometries, proves de saturació d’oxigen, de freqüència

cardíaca, electrocardiogrames i
hem tret mostres de sang i de
saliva per al posterior estudi
genètic a 22 xerpes. Com a mínim cadascun d’ells ha pujat
l’Everest dues vegades, a més
d’altres vuit mils. També a una
quinzena d’alpinistes americans,
belgues, canadencs, francesos,
austríacs... El que menys, ha ascendit quatre muntanyes de més
de 8.000 metres”, detalla Soria,
coordinador del projecte XerpaEverest, finançat per la Fundació Bancària La Caixa.
Latorre ja es va sotmetre a totes aquestes proves a Barcelona,
les ha repetit al camp base i tornarà a realitzar-les al descendir
des del cim o des d’una altura
superior als 8.000 metres. Els
plans de Latorre i dels seus com-

Tornen les dues joves perseguides
a Dubai per homosexualitat
BARCELONA Redacció

La jove hispanoargentina María JimenaRicoMontero,retingudaaIstanbuldesprésd’estardiversosdies
desapareguda,ilasevaparellaegípcia, Shaza Ismail Ibrahim, van arribar divendres a l’aeroport de Barcelona-el Prat en bon estat després
de ser deportades des de Turquia.

i de pare espanyol, va viatjar amb la
seva nòvia Shaza Ismail fins a Dubai per visitar la mare d’ella perquè
es trobava malalta. Tot i això,
aquesta malaltia va resultar ser un
pla orquestrat pel pare per retenir
la seva filla en aquell país.
En assabentar-se que els pares
l’haviendenunciatperhomosexual
–a Dubai és un delicte–, van acon-

frontera turca en la seva fugida cap
a Europa. Ja en territori turc, van
ser detingudes a Samsun per no tenir la documentació en regla.
La policia els va retirar el mòbil i
el passaport, i van estar emmanillades i incomunicades fins que,
desprésde12horesd’arrest,vanser
16 - viatjar amb
alliberades i van- poder
autobús fins a Istanbul. Allà van ser

panys Yannick Graziani, de
França, i Hans Wenzl i Martina
Bauer, tots dos d’Àustria, eren
arribar avui al camp tres, a uns
7.400 metres, per seguir amb el
seu procés d’aclimatació. Si tot
surt segons el previst, demà dilluns tornaran al camp base per
descansar. L’equip calcula emprendre l’intent de cim al voltant
del 20 de maig.
Els investigadors han hagut
d’encarar la feina a més de 5.000
metres amb molta calma. A mesura que una persona guanya altura disminueix la pressió atmosfèrica, cosa que provoca un
estat d’hipòxia (dèficit d’oxigen). En aquestes condicions
augmenta la freqüència respiratòria i la cardíaca, la qual cosa es
tradueix en una important des-

luminós currículum en supercurses de muntanya, en el qual
destaquen els emblemàtics Ultra
Trail del Mont-blanc (171 quilòmetres amb 10.000 metres de
desnivell positiu), la Leadville de
Colorado (160 km) o l’Ultra Pirineu (110 km), i ha acabat una
trentena de maratons d’asfalt (la
seva millor marca: 2:56, en el de
Barcelona). Així mateix, s’ha
embarcat en travessies pels Alps,
l’Atles, els Andes, les Rocoses i
Alaska. Abulí sempre s’ha mantingut entre els deu primers en
els diferents campionats d’Espanya de triatló olímpic; en maratons cal esmentar el temps de
2:52 en el de Barcelona del 2016 i
va completar l’Ironman de Zuric
del 2014 en 10 hores i 30 minuts.
L’Ironman és la prova més exigent del triatló: consta de 3,86
quilòmetres nedant, 180 de ciclisme i 42,2 de cursa a peu.
Aquest bagatge ha ajudat, però
investigar i moure’s pel camp
base és una tasca complicada.
Soria i Sibila, ja a Barcelona, relaten que les mostres biològiques es van enterrar congelades a la glacera del Khumbu per
conservar-les en òptimes condicions. Dilluns les van treure del
gel i dins d’una caixa de porexpan les van transportar en helicòpter fins a Kàtmandu. Una
part de les anàlisis es realitzaran
en uns laboratoris de la capital
nepalesa i les de l’expressió de
tot el genoma a Sant Pau.
Tots tres han hagut de lluitar
amb les incerteses que sempre
planteja l’Himàlaia. “Aquí hem
unit dues passions, la muntanya
i la investigació, però ens ha estat necessari adaptar-nos constantment al fred, a tenir electricitat, a trobar espais on fer les
proves...”.
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AProximadamente
u.n
15%de la poblacion
padece EPOC-enfermedad pulmonar obstructiva cr6nica- y el alpinista
Fen’anLatorre se ha prestado a colaborar con un
proyecto desarrollado
por un equipo del Hospital de la Santa Creui Sant
Pau, del Instituto de Investigaci6n de Sant Pan y
del Hospital Germans
Trias i Pujol de Barcelona para avanzar en el estudio de la enfermedad

calibrando c6mo repercute en los genesla falta
de oxlgeno.
Cormegulr~un reto
p~monal e hl~6d~e
De lograr coronar la
cima del mundo, Ferran
culminar~isu reto personal de ascender a los 14
picos de m~fs de 8.000
metros de altura qne hay
en el mundosin oxfgeno
aembotelladoy ser~i la 16
persona del mundo en
conseguido. ¯
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Ferran Latorre es trobarà el dia
de Sant Jordi, quan arribi al camp
base nepalès, amb un Everest ple
de gom a gom de muntanyencs
ansiosos per coronar-ne els 8.848
metres. Latorre va iniciar dijous
des de l’animada localitat de Lukla el trekking fins al campament
que, a 5.350 metres d’altura, serà
el seu quarter general fins a finals
de maig, quan intentarà trepitjar
el cim del sostre del món sense
l’ajuda d’oxigen embotellat. Si ho
aconsegueix, veurà realitzat el
seu somni de ser el primer català
que culmina les 14 muntanyes de
més de 8.000 metres.
Després de dos anys sense cap
cim a causa del terratrèmol de
magnitud 7.8 que la primavera
del 2015 va matar 8.800 persones, 20 de les quals al camp base,
i de l’allau que el 2014 va sepultar
16 xerpes a la glacera del Khumbu, la temporada passada va finalitzar amb 641 cims, 199 pel vessant tibetà i 442 per Nepal, segons el recompte realitzat per
Himalayan Database, la base de
dades creada per Richard Salisbury que utilitza els arxius d’Elizabeth Hawley. Aquesta periodista de 93 anys ha documentat
durant dècades els ascensos als
vuit mils de l’Himàlaia.
Les notícies publicades els últims dies a la premsa del Nepal
auguren que aquest 2017 es podrien superar les xifres del 2016
atès que s’esperen uns 500 alpinistes estrangers, als quals donaran suport una xifra similar de
xerpes, segons The Himalayan
Times. A aquests candidats a arribar al sostre del món per la cara
sud cal sumar els que faran la
ruta pel Tibet, entre els quals hi
ha Kilian Jornet, de 29 anys, que
emprendrà un ascens veloç, sense parades, lleugeríssim d’equipatge i sense oxigen artificial,
des del monestir de Rongbuk,
l’últim nucli habitat. En la seva
primera incursió a l’Everest, l’estiu passat, va haver de desistir a
causa del risc d’allaus, encara que
va poder assolir la cota dels 8.000

NEPAL

Km

0
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Un Everest
molt
sol·licitat
metres. Jornet preveu arribar al
Tibet cap a la segona setmana de
maig, abans s’aclimatarà en altres
muntanyes de l’Himàlaia amb la
seva companya, l’esquiadora i
corredora sueca Emelie Forsberg. En aquesta ocasió no
l’acompanyarà l’escalador Jordi
Tosas ni tampoc l’esquiador Vivian Bruchez. El muntanyenc i
càmera francès Seb Montaz sí
que documentarà l’ascens que
preveu culminar en un temps
d’entre 20 i 30 hores.
Aquest serà el setè intent a
l’Everest de Latorre, de 46 anys.
Tots sense l’ajuda d’oxigen embotellat. Cal destacar que el 99%
de les persones que el 2016 van
pujar aquesta muntanya ho van
fer xuclant 02 artificial. Amb Latorre hi ha el francès Yannick
Graziani i els austríacs Hanz
Wenz i Martina Bauer.
Tots tres participen en
l’estudi liderat per
l’hospital de Sant Pau

EL EPO TATGE

Ferran Latorre
busca a l’Everest
culminar el seu
últim vuit mil
sense oxigen
artificial; Kilian
Jornet emprendrà
una ascensió veloç
per la cara nord

que persegueix identificar els
mecanismes fisiològics d’adaptació a l’altura partint de les diferències en l’expressió del genoma. L’expert en genòmica José
Manuel Soria, el pneumòleg
Oriol Sibila, tots dos de Sant Pau,
i el cardiòleg Marc Abulí, del
Germans Trias i Pujol, s’han afegit aquests dies a l’expedició per
prendre mostres de sang i realitzar tota mena de proves als integrants al camp base de la cara
sud. Metges nepalesos repetiran
els exàmens a Latorre, Graziani,
Wenz i Bauer, i a una quarantena
més de persones, entre muntanyencs estrangers i xerpes, un
cop hagin baixat del cim. L’objectiu d’aquesta recerca, finançada per la Fundació Bancària La
Caixa, és avançar en el diagnòstic
i en la millora del tractament de
les persones que pateixen la
malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), així
com altres patologies respiratòries.
L’equip coincidirà al
camp base amb aspirants de tot el món.
Amb més de mil
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L’OBJECTIU CIENTÍFIC
Es faaran proves anaalítiques i físiques a trekkers,,
allpinistes i xerpes en quatre etapes, per a
estudiar els mecanismees ﬁsiològics i genètiics
associats a la disminució
ó d’oxigen (hipòxiia)
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és una de les persones amb qui
coincidirà Latorre a l’Everest.
Aquest besavi de sis nens ja va
arribar a ostentar als 76 anys el
rècord de ser l’home de més edat
que trepitjava el cim, títol que
un japonès de 80, Yuichiro Miura, li va arrabassar el 2013. Ara
E S T
torna a l’Everest després dels inLa pressió atmosfèrica
tents fallits del 2013, per proble30% al cim es redueix ﬁns
mes econòmics, i del 2015, pel dea un 70%
vastador terratrèmol. Com ha
passat amb altres pomposos anuncis del Govern d’aquest país, sembla que tampoc no ha
Amppliiació del cim
de l’Evverrest des de
prosperat el projecte de
la cota de 8.000 m
prohibir ascensos al
sostre del món als maCansament
jors de 75 anys, als meextrem i risc de
nors de 18 i a persones
congelació
amb discapacitats físiques. Fins aquesta setmana, el Govern havia
ingressat prop d’1,8 milions d’euros per l’emissió dels permisos preceptius per poder escalar les seves muntanyes.
Cara nord, 2000. 8.650 m 2
La tarifa governamental
per a l’Everest és de
10.300 euros per alpinista.
Un altre veterà de
K2 8.611 m
l’Himàlaia, Carlos Soria,
26/VII/2014
ETAPA 3
de 78 anys, ha viatjat al
24 pers.
Nepal per pujar el
Kangchenjunga 8.586 m
Dhaulagiri, de 8.167 me18/V/2009
tres, que seria el seu
tretzè 8.000.
A l’Everest hi ha de tot. Escaladors molt bregats i autèntics
50%
principiants. Gent amb un pressupost molt ajustat i milionaris
CAMP BASE
Lhotse 8.516 m
que es poden permetre expe5.360 m
22/V/2013
Cara nord, 2001. 8.500 m 3
dicions amb totes les comoditats. En aquest cas,
l’aventura els surt per no
Makalu 8.481 m
Deshidratació i
menys de 65.000 eu23/V/2016
alteració del pH
ros. “He entrevistat
de la sang

L’expedició té un objectiu
cientíﬁc i un altre
d’esportiu

R
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persones allotjades en tendes que
seran casa seva durant gairebé
dos mesos, aquest enclavament
funciona com un poble regit per
les seves pròpies regles. Algunes
agències locals van guanyant
protagonisme en un negoci dominat tradicionalment per companyies estrangeres. Però les coses van canviant. Mingma Sherpa, el primer nepalès que ha
pujat els 14 vuit mils del planeta,
és el propietari i director de Seven Summits, firma que aquesta
primavera guiarà 85 esportistes
en la seva aventura de l’Everest.
“En tenim 78 pel Nepal i set pel
Tibet, que pujaran amb el mateix
nombre de xerpes”, confirma per
correu electrònic Mingma Sherpa. Igual que tants altres xerpes
va començar com a portador carregant a l’esquena fins a trenta
quilos de pes a la zona del Makalu. Els 14 vuit mils li van
donar força notorietat, la
qual cosa va facilitar que
obrís la seva empresa a
Kàtmandu.
El també nepalès
Min Bahadur Sercha, de 86 anys,

Cara nord, 1995. 8.400 m 1

Percentatge
de pressió
atmosfèrica

L’OBJECTIU ESPORTIU

ELS INTENTS DE
LATORRE A L’EVEREST

Ferran Latorre busca el
seu 14 vuit mil sense oxigen
Fins ara, només 15 persones ho han aconseguit.
El 1999 Latorre va pujar el seu primer vuit mil,
i 17 anys després només se li resisteix l’Everest

un grup de deu indis, alguns dels
quals no ha superat mai els 6.000
metres, i volen pujar a l’Everest
sense oxigen. Una bogeria!”, comentava a aquest diari des de
Kàtmandu Billi Bierling, una de
les persones que han pres el relleu a Elizabeth Hawley en la tasca de verificar els ascensos a l’Himàlaia. Bierling destaca la travessia de l’Everest al Lhotse
(8.516 metres), sense 02 embote-

FERRAN LATORRE

Latorre, dijous, primer dia
del trekking per la cara sud

“

MÉS LLEUGER

“Mobilitzar menys
pes allà a dalt és
rellevant. Una altra
clau és el ritme.
Quan em sento fort
tendeixo a anar massa
ràpid i hauria de ser
més conservador
per no arribar esgotat
al coll Sud”

Hipòxia: a més altitud, menys pressió i menys oxigen en sang

Cara nord, 2006. 8.300 m 4
Altura que va assolir

1. La pressiió
de l’aire als
pulmons...

75%

Número d’intent

Nom, altura i data
del primer ascens a cada cim

+
pressió
100%

NEPAL

Cho Oyu 8.201 m
26/IX/2013

Cara nord, 2012. 8.200 m 6

Torre Agbar
144 m

Nanga Parbat 8.126 m
25/VII/2016

3. Quan la pressió
exterior és menorr...

2. ...és igual a la
pressió exterior

LUKLA
2. 86 0 m

Dhaulagiri 8.167 m
1/V/2008
Manaslu 8.156 m
5/X/2008

llat, del suís Ueli Steck com un
dels projectes més exigents que
es veuran aquesta temporada. Els
plans de Steck són seguir el camí
cap al cim pel corredor Hornbein, baixar per la ruta normal
fins al coll Sud (8.000 metres) i
després enfilar per la variant
Urubko per buscar el cim del
Lhotse, juntament amb el seu
company Tenji Sherpa.
Latorre, amb una llarga experiència a l’Everest, ha
previst petits canvis
respecte a les seves
temptatives anteriors,
la primera el 1995 i l’última el 2012. “Pujaré
amb un equip més lleuger, des de la granota
de plomes, que pesa
mig quilo menys, fins a
la motxilla. Faré servir
grampons d’acer en lloc
d’alumini. Mobilitzar
menys pes allà a dalt és
rellevant. Una altra
clau és el ritme. Quan
em sento fort tendeixo
a anar massa ràpid i
hauria de ser més conservador per no arribar
esgotat al coll Sud. I
també millorar l’aclimatació assolint els
8.000 metres abans de
l’atac definitiu”, detalla.
“En aquesta ocasió
–afegeix– pujaré amb
un xerpa, en Sange, de
31 anys, que ha coronat dues vegades l’Everest, una pel vessant
sud i una altra pel nord”.
El paper dels xerpes és determinant perquè aquests 500 candidats tinguin opcions d’assaborir el seu Everest. Ells són els que
s’hi juguen la pell per equipar els
trams més compromesos amb
cordes i escales que facilitin l’ascens dels seus clients. L’estudi liderat per Sant Pau porta el seu
nom, Sherpa-Everest Project; no
en va, una vintena de persones
d’aquesta ètnia de l’Himàlaia
participaran en la investigació
que ha d’aportar llu
um sobre com
les diferències en
n l’exp
pressió del
genoma interveenen en l’adaptació a l’altura.

KÀTMANDU
1.400 m

Al·lucinacions
i edema cerebral

- pressió
30%
100% 30%

Edema
pulmonar

4. ...l’aire entra
a menys pressió,
cosa que diﬁculta
la transferència
d’oxigen a la sang

Batec ràpid
del cor
L’augment de
glòbuls
vermells
facilita la
congelació
de les
extremitats

ETAPA 4 (A)

La diferència entre la cota
de vuit mil metres i el cim
de l’Everest equival a més
de 5 vegades l’altura de
la torre Agbar

ALGUNS EFECTES
DE L’ALTITUD
EN EL COS HUMÀ

18 pers.

PRIMER VUIT MIL

Annapurna 8.091 m
29/IV/1999
Gasherbrum I 8.080 m
24/VII/2015

ESPANYA

Broad Peak 8.051 m
12/VII/2007
Gasherbrum II 8.035 m
31/VII/2012
Shisha Pangma 8.013 m
4/IX/2005

BARCELONA
0m

Estàtua
de Colom
60 m

ETAPA 4 (B)

15 pers.

Clara Penín i Raúl Camañas / LA VANGUARDIA

8.000 m

FO T: Himalayan Data ase, 00ers.com, Alanarnette.com, Xerpa-Everest’2017
Pro ct, Ferranlatorre.c i Ed ardo Garrido (expert en medicina de muntanya)

Cara sud, 2011. 8.000 m 5
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Ferran Latorre posa ante los medios antes de la rueda de prensa

I. BAUCELLS

«Por primera vez,
mi actividad será
útil a la humanidad»
∑ Científicos estudiarán
cómo el organismo de
Ferran Latorre se adapta
a la hipoxia en el Everest
ESTHER ARMORA
BARCELONA

Para el alpinista Ferran Latorre, escalar
el Everest será el colofón de su meteórica carrera. Cuando corone la cima del
mundo, a finales de mayo, pasará a formar parte del selecto grupo de escaladores que han conquistado catorce montañas de 8.000 metros de altura sin oxígeno. Será el reto más importante de su
vida profesional pero también un importante hito en su vida personal, ya que, según afirma, «por primera vez, mi actividad, a lo que he dedicado toda mi vida,
servirá para algo útil a la humanidad».
Y es que en su última aventura, auspiciada por la Obra Social La Caixa, irá
acompañado de un equipo del Hospital
de Sant Pau de Barcelona que estudiará los cambios de su organismo al adaptarse a la hipoxia (falta de oxígeno). Los
resultados permitirán identificar las bases genéticas que determinan las adaptaciones a la altura, así como los meca-

nismos asociados a la falta de oxígeno,
y «abrirán las puertas» a nuevas soluciones terapéuticas para enfermedades
como el asma o la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).
Para Latorre, la experiencia le supone una doble satisfacción. «A nivel profesional es muy importante, pero también es la primera vez que practicando
mi deporte puedo ayudar a alguien»,
afirma el escalador, que reconoce que
ha dedicado toda su andadura profesional a «un deporte cuyo objetivo es un
poco inútil». «Eso –confiesa Latorre–
me produce dudas, pero después te das
cuentas de que nuestra actividad sirve
para inspirar a la gente. Y la vida significa eso, vivir emociones». El alpinista,
que ve el Everest como el final de un ciclo, asegura que hay muchas razones
para escalar el techo del mundo.
«Básicamente lo hago para cerrar
un ciclo de mi vida. Es un proyecto deportivo pero también un proyecto de
vida», concluye el deportista, que ha
pasado un año de su vida intentando,
sin éxito, coronar esa ansiada cima.
«No puedo no subir. No lo contemplo»,
afirma el alpinista en declaraciones a
los periodistas. Si todo va según lo previsto, el 1 de junio volverá a Barcelona
con un nuevo 8.000 coronado.

Combatir enfermedades respiratorias
El proyecto «Sherpa-Everest
2017», en el que colaborará
también el Hospital Germans
Trias de Badalona, analizará el
impacto de la hipoxia en alpinistas y sherpas. «Puede aportar
información muy útil para el
mundo del deporte y los pacientes de enfermedades crónicas

respiratorias, que es como si
vivieran permanentemente en un
campo base del Everest», precisa
Jose Manuel Soria, jefe de la
Unidad de Genómica y Enfermedades Infecciosas de Sant Pau. El
estudio será también útil para los
140 millones de personas que, por
ocio o trabajo, viven en altura.
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FERRAN LATORRE
ALPINISTA QUE ASCENDERÁ EL EVEREST SIN OXÍGENO PARA CORONAR ASÍ LOS 14
OCHOMILES

«Cuando pones el cuerpo al límite
puedes sacar conclusiones de cómo
Ángela Lara– Barcelona

–¿Cómo se afronta el reto de
escalar el Everest sin oxígeno?
Después de escalar trece ochomiles, éste es el final de un proyecto. Ha de quedar claro que
éste no es el proyecto Everest,
sino el proyecto CAT 14x8000 , lo
que pasa es que se da la circunstancia que acaba con le Everest,
que es la montaña más alta del
planeta y la más difícil de escalar
sin oxígeno. Así pues, es un final
épico; por decirlo de alguna manera, es como una etapa del Tour
con un final en alto, por eso lo he
dejado para el final.
-¿Por qué es el Everest la montaña más difícil de escalar sin
oxígeno?
–Es la montaña más alta y es, por
lo tanto, la que tiene menos oxígeno. Es el lugar del planeta tierra
donde menos oxígeno hay, alrededor de un 15 o un 20% del
oxigeno que hay a nivel del mar
–¿Qué supondría para usted
pasar así a formar parte del selecto grupo de los 15 alpinistas

que han ascendido los 14 ochomiles sin oxígeno?
–Hace mucha ilusión ser de este
grupo reducido y exclusivo de
alpinistas que lo han conseguido, pero sobre todo, con el ascenso al Everest y la conclusión del
proyecto, me quedo tranquilo
conmigo mismo, porque éste es
para mí un proyecto de vida. Me
hace ilusión terminarlo porque,
de alguna manera, así se cierra
un círculo vital de mi vida. Por lo
tanto, coronar los 14 ochomiles
sin oxígeno afecta a mi tranquilidad personal
–¿Y por qué lo hace? ¿POr qué ha
apostado por este proyecto de
vida?
–Necesitaría escribir un libro
para que se pudiera entender
bien, pero bueno, yo escalo por
muchas razones. Yo trabajé muchos años en ‘Al filo de lo imposible’ como cámara y escalé seis
ochomiles con el programa. En
2010 acabó mi colaboración con
‘Al filo de lo imposible’ y a partir
de 2012 fue cuando me plantee
terminar los 14 ochomiles, por-

que me he dedicado toda la vida
profesionalmente a la montaña
y éste era un proyecto profesional y personal muy interesante.
A cualquier alpinista le hace
ilusión subir a una de estas grandes montañas y más aún poder

«VIVIR SÓLO CON
EL 20% DE
OXÍGENO ES UNA
SITUACIÓN
LÍMITE, ALGO CASI
IMPOSIBLE»
«CORONAR LOS 14
OCHOMILES SIN
OXÍGENO AFECTA
A MI
TRANQUILIDAD
PERSONAL»
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decir que has puesto los pies en
la cumbre de todas ellas. Al final,
si lo consigo me voy a quedar
muy satisfecho conmigo mismo.
–Después de esto, ¿hay más retos que afrontar?
-Tengo dos o tres ideas de temas
deportivos, pero primero quiero
acabar con esto, finalizar el proyecto.
–¿Cuáles son las principales
dificultades que espera encontrarse? ¿Cómo complica el ascenso el hacerlo sin oxígeno?
-El hacerlo sin oxígeno lo complica totalmente. Hay una gran
diferencia entre hacerlo con o sin
oxígeno. La parte técnica está
muy resuelta porque voy por la
ruta normal, muy preparada y
con mucha gente, pero la clave
es la falta de oxígeno, que afecta
mucho. Imagínate vivir sólo con
un 20% de oxígeno. Es una situación límite; hacer deporte o vivir
en estas condiciones es imposible. Tu maquinaria es mucho
menos eficiente hasta el límite
que es imposible vivir en esas

condiciones. Puedes resistir
unas horas pero es una atmósfera que es imposible para la vida.
Lo que pasa es que con entrenamiento puedes aguantar unas
horas y hacer incluso ejercicio
potente a esta altura.
–Usted habla de entrenamiento.
¿Cómo se prepara un alpinista
para ascender el Everest sin
oxígeno?
–Sobre todo se trata de fondo
físico, es mucha base aeróbica,
No hay un entrenamiento específico para preparar el cuerpo a
la falta de oxígeno. Y en mi caso
no es necearía una preparación
psicológica. Lo importante es
tener motivación por el proyecto,
ilusión, y tener la cabeza bien
amueblada y tener muy claro por
qué estáis ahí y lo que ha costado
llegar hasta ahí.
–¿Además, ha querido aprovechar esta expedición para llevar
a cabo un proyecto científico en
el que se analizará el impacto
genético, fisiológico y biomédico de la falta de oxígeno durante
el ascenso al Everest, el cual está
impuslado por la Fundación
bancaria ‘la Caixa’. ¿Por qué?
–Los médicos del Hospital de
Sant Pau de Barcelona se pusieron en contacto conmigo y fue
un honor que se fijaran en mí,
porque podrían haberse fijado
en cualquier otro. Eso de alguna
manera quiere decir que he hecho las cosas bien.
–¿Cuál es el objetivo de este estudio? ¿Qué conclusiones esperan extraer?
–Es un estudio en el ámbito de la
genética para ver cómo cambia
la epigenética con la altura y
pretenden que eso ayude a estudiar y conocer enfermedades
respiratorias, tipo asma y tipo
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).
–¿En algún momento, con anterioridad, se planteó que su actividad podía ser útil a nivel médico?
–Sí, porque se han hecho muchos estudios ya a nivel fisiológico, pero no a nivel genético y está
claro que cuando pones tu cuerpo al límite, alguna conclusión
puedes sacar acerca de cómo
funciona.
–¿Cómo se realizará el estudio?
¿En qué consistirá?
–Tres médicos vendrán conmigo
en la expedición y se quedarán
en el campo base durante mi
ascensión. Ellos me realizarán
pruebas en Barcelona, a mi llegada a Nepal y en el campo base
y después, tras coronar la cima,
me volverán a hacer pruebas en
esos mismos sitios para compararlas. El tema es ver las diferencias en los resultados de aquí, al
nivel del mar, y allí arriba
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Ferran Latorre i Oscar Cadiach aspiren a convertir-se
en el primer catala que culmina els 14 grans sense oxigen

F

L’Everest espera
Latorre, que
surt demh,
i el Broad
Peak espera
Cadiach a
partir del juny
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cop a l’atletisme africà

La guanyado
de marató d

Un control sorpresa de la IAAF
EL PERIÓDICO
BARCELONA

J

Ferran Latorre, a dalt
de tot del Nanga
Parbat, l’any passat.
ÒSCAR CADIACH

Òscar Cadiach, al
camp base del Broad
Peak, amb el cim al
fons, l’any passat.

emina Sumgong, la prime
ra kenyana de la història a
guanyar la marató olímpi
ca, l’estiu passat a Rio de Ja
neiro, va donar positiu d’EPO (eri
tropoetina) en un control antido
patge efectuat fora de competició,
segons ha confirmat la IAAF (Federa
ció Internacional d’Atletisme). El
test es va practicar aquesta mateixa
setmana a Kenya, afegeix la fede
ració.
L’atleta kenyana té 32 anys i el
2016, a part de guanyar la marató
olímpica, es va imposar en la de Lon
dres. Abans de ferse públic el posi
tiu, Sumgong tenia previst defensar
la victòria aconseguida l’any passat
a la capital britànica.
Kenya va celebrar l’estiu passat
l’èxit olímpic de Sumgong amb tot
tipus de pompa. Tot i el domini afri
cà en les llargues distàncies, faltava
l’or en la marató femenina, instau
rada als Jocs el 1984. Des d’alesho
res, tres medalles de plata i un bron
ze en la prova femenina. A l’èxit de
Sumgong (per davant de l’exkenya
na Eunice Jepkirui, ara sota bandera
de Bahrain) s’hi va unir el d’Eliud

Sumgong mostra la

Kipchoge en la car
Però les cartes, com
taven marcades.
Sumgong ja hav
el 2012 d’un este
(prednisolona), per
ser reduït de dos a u
l’apel·lació. Aquest
avenir a participar
instigat per la IAAF
dial Antidopatge (A
pals maratons del m

EL ACTO TUVO LUGAR EN EL REAL C

Àlex Corretja entre
solidaria a los niño

Àlex Corretja, referente
en el mundo del tenis
español, y desde hace
años Embajador con
Corazón de Cáritas
Diocesana de Barcelona, fue el encargado
de entregar la mona de
Pascua solidaria de la
Barcelona Equestrian
Challenge (BECH) a
los niños del proyecto
Paidós. En esta ocasión la disfrutarán las
familias de Paidós de Tomás Ragué, Lluís Corretja, Luis C
Sant Adrià de Besòs. Marta Gómez, Roser Astorga y Ferr
El acto tuvo lugar, por
cuarto año consecutivo, en las instalaciones del Real
Club de Polo de Barcelona y contó con la asistencia de
Luis Comas, presidente de la Fundación Real Club de
Polo de Barcelona; Tomás Ragué, secretario del RCPB;
Ferran Casamitjana, responsable del Área de Captación
de Recursos y Sistemas de Información de Cáritas y
Marta Gómez, directora de Paidós, entre otros.
La mona, protagonizada por un gran peluche en forma
de caballo y un gran número de chocolates, es para
los más pequeños del centro Paidós de Sant Adrià de
Besòs, cuyo objetivo es ayudar a los niños y a las familias
que viven con pocos recursos, que están en riesgo de
caer en la exclusión social. Comas recordó que este
acto forma parte del eje más social de la Barcelona
Equestrian Challenge cuyo objetivo es acercar el mun-
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La ciencia corona
el Everest
Para el conocido alpinista Ferran Latorre, escalar el
Everest será el colofón de su carrera deportiva. Pasará a
formar parte del selecto grupo de escaladores que han
coronado catorce montañas de 8.000 metros de altura
sin oxígeno. Para la ciencia, esta expedición, que arrancará el próximo domingo y concluirá el 1 de junio, será
también un hito, ya que, por primera vez, un equipo de
investigadores acompañará a los escaladores para
estudiar los cambios que sufre su organismo al adaptar-

BARCELONA AL DÍA

OTI RODRÍGUEZ
MARCHANTE

TODOS CON FRANCESC
HOMS DE CHARLETA

A

unque con la boca cada vez más
pequeña, los de la Mesa Nacional por el
Referéndum siguen haciendo como que
siguen haciendo por encontrar una
fecha para su celebración, a pesar de la seriedad
con la que el Tribunal Constitucional les ha
advertido que ni pueden ni tienen una partida
presupuestaria para celebrarlo; es decir, que no
es legal ni legítimo el gastarse el dinero público

ABC

INÉS BAUCELLS

Ferran Latorre, ayer durante la presentación del proyecto

Expedición científica

JUEVES, 6 DE ABRIL DE 2017
abc.es

se a la hipoxia (falta de oxígeno). Los resultados permitirán identificar las bases genéticas que determinan las
adaptaciones a la altura, así como los mecanismos
asociados a la falta de oxígeno, y «abrirán las puertas» a
desarrollar nuevas soluciones terapéuticas para enfermedades como el asma o la Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica (EPOC), que sufre cerca del 15% de la
población . «Científicamente será nuestro primer
Everest», afirmó ayer el doctor José Manuel Soria,
responsable de la Unidad de Genómica y de Enfermedades Complejas del Instituto de Investigación del Hospital de Sant Pau de Barcelona, durante la presentación
del proyecto, impulsado por la Obra Social La Caixa y
liderado por un equipo médico del citado hospital.

(o sea, nuestro) en milongas ilegales. ¿La fecha?..., luego, igual dentro de dos meses o algo
por el estilo, ha dicho Oriol Junqueras, que vive al
día como Brad Pitt, y el razonamiento esgrimido
sólo está al alcance de José Mota: «¿Qué nos van a
hacer, nos inhabilitarán, nos meterán en la
cárcel?»… (y es cuando José Mota dice eso de
«¿Sí, o qué?»).
Mientras llegan las elecciones autonómicas
anticipadas, bueno es que sigan con los ensayos y
la coreografía de un referéndum cuya convocatoria deberá llevar la firma de todos los consejeros,
del presidente y del vicepresidente, lo cual, como
mínimo, facilitaría una muchedumbre de
embajadores inhabilitados, como Mas y Homs (el
asesor ceporro, según lo califica Alfons López
Tena), para que fueran repartiendo por el mundo
la idea de la libre autodeterminación de los
pueblos, ésa que la Carta Magna sólo fija en los
territorios colonizados y prohíbe expresamente
cuando lo que pretende es quebrantar la integri-
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dad territorial de un país.
El poco aire que han cogido con la respuesta
de los ultras británicos a propósito de Gibraltar y
con la esperanza de que la Asamblea Nacional
Catalana y los de las mochilas de la CUP hagan
un buen trabajo de «calle» y de intimidación y
macarrismo, tal vez les anime a cometer el error
de plasmar su firma en la convocatoria oficial de
un referéndum y a dilapidar dinero público en su
intento de celebración, con lo que pondrían en
manos del Estado argumentos democráticos y
jurídicos para su desactivación política, y que
pasaran a tener otros problemas y otros compromisos, ya no con el pueblo catalán sino con su
propio modus vivendi, como Homs, una charleta
aquí y otra allá. Dice Junqueras que el Gobierno
español tendrá que medir bien las herramientas
que utiliza (ninguna fuera de la legalidad
española, europea e internacional), pero piensa
por lo bajini en las que debería utilizar él para no
tenerse que ir de charleta con Homs.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 16

O.J.D.: 12536

TARIFA: 1007 €

E.G.M.: 95000
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Pujar a l’Everest per
aportar llum sobre les
malalties pulmonars
MARIA ALTIMIRA
BARCELONA

“Hi ha tantes raons per pujar a l’Everest com
rutes per arribar al seu cim”, va assegurar ahir
l’alpinista Ferran Latorre durant la presentació de Sherpa-Everest 2017, el projecte que
li ha de permetre convertir-se en el primer català que escala els 14 cims de 8.000 metres per
una raó que va molt més enllà de l’èpica esportiva. La fita alpinista, una proesa física amb
què Latorre vol tancar la seva carrera d’escalador, permetrà elaborar una investigació científica centrada en les malalties respiratòries. La investigació analitzarà l’impacte genètic, fisiològic i biomèdic de la falta d’oxigen en
Latorre i els altres alpinistes, xerpes i trekkers
que l’acompanyaran durant l’ascenció. L’objectiu és estudiar com s’aclimata el cos a l’altura i identificar els mecanismes genètics
d’adaptació a la falta d’oxigen.
“Sento que, per primer cop, el que faig servirà per a alguna cosa”, va afirmar Latorre durant la presentació d’aquest projecte patrocinat per la Fundació La Caixa i desenvolupat
per l’Hospital i l’Institut de Recerca de Sant
Pau i l’Hospital Germans Trias i Pujol. “Els resultats aportaran llum i ajudaran altres projectes de recerca a avançar en les solucions a
afeccions respiratòries com la malaltia pulmonar obstructiva”, va explicar José Manuel Soria, responsable de la Unitat Genòmica i de
Malalties Complexes de l’Institut de Recerca
de Sant Pau i un dels experts que també s’uniran a l’expedició per dirigir i gestionar la realització de proves i analítiques in situ.
Els efectes de l’altura en la salut

Aquestes proves es realitzaran abans, durant
i després de l’ascensió amb marcadors respiratoris musculars i cardíacs i analítiques, com
l’extracció de sang, per quantificar l’expressió
del genoma en aquest procés d’adaptació a les
condicions extremes. Sherpa-Everest 2017
també aportarà informació vital per als malalts de fibrosi pulmonar o d’enfisema, per als
alpinistes i per als centenars de milions de persones que cada any visiten zones d’altitud per
sobre dels 5.000 metres. Latorre, que ja ha intentat assolir el cim de l’Everest en sis ocasions, preveu arribar-hi a finals de maig en una
expedició que serà monitoritzada i que acabarà amb la publicació d’un llibre.e

L’alpinista Ferran Latorre durant la
presentació de l’expedició. MARTA PÉREZ
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Ferran Latorre buscará su
último ochomil: el Everest
■ Si todo va según lo previsto, el montañero Ferran Latorre
se convertirá el próximo 20 de
mayo, en la cima del Everest, en
la decimosexta persona en coronar las 14 montañas más altas del mundo sin oxígeno. Un
reto enorme que encara con la
ayuda de CaixaBank. Pero la ascensión de Latorre no tendrá

solamente una finalidad deportiva o histórica, sino también
médica. Durante su intento también se llevará a cabo el proyecto Sherpa-Everest 2017, impulsado por la Fundació Bancària
La Caixa, y que pretende analizar
el impacto genético, fisiológico y
biomédico de la falta de oxígeno
en los ochomiles. —Á. BIESCAS
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Ferran Latorre subir t al Everest
sin oxigeno en un estudio cientifico
El alpinistaseconvertir&
enel primer
catalan
ensubirlos14ochomiles
si hollala cima
millones anuales-, a los deportistas
ALEJANDRO
MENDOZA
BARCELONA
Le queda uno. E1 techo del mundo. de ~lite de deportesde altitud y a la
Ferran Latorre afronta el reto de comunidadcientifica en general,
completar la ascensi6n de las 14 pues se consfituirfi una pieza de inmontaflas mhsaltas del planeta sin vestigaci6nbgtsica. A partir de ella,
oxigenoartificial con la subida del se conocergt el funcionamiento del
Everest. De lograrlo, se sumarg~a organismoen situaciones de estr~s.
la lista de 33 alpinistas que ban
E1 estudio ser~ extrapolable graconseguidoescalar todos los ocho- cias a los tres grupos de personas
miles y a la mgts reducida de 15 que conformanla muestra. Los alque lo ban consumadosin respirapinistas, liderados por Ferran Latoci6n afiadida, siendo el primer carre y mils preparados fisicamente,
talgm en hacerlo. Pero no s61o en presentargm una respuesta difereneso serfi pionero. Tambi6ninnova- tea la de los trekkers, que s61ollerfi con el Sherpa-Everest2017 Pro- garfin hasta el campobase, y los
ject, un estudio cientifico de la
sherpas, acosumbrados a vivir en
Fundaci6n Bancaria la Caixa que una altitud de 3.000-4.000 metros.
analizargt el impacto gen6tico, fiLos datos se obtendrfin en cuatro
siol6gico y biom6dicode la falta de etapas. La primera, en Barcelona y
oxigeno en 15 alpinistas,
15
Katmandficomosituaci6n basal. La
trekhers y 15 sherpas.
segunda, sumados los sherpas, ya
E1objetivodel anfilisis es identifi- medirfi el impacto de una hipoxia
car las bases biolSgicas quedetermi- moderada y la aclimataci6n a los
nan las adaptaciones a la altura y a 5.000 metros donde se encuentra el
la hipoxia-falta de oxigeno-. Para campobase. La tercera se lirnitarfi a
ello, se tomargmlas muestrasduran- alpinistas y sherpasal regresar de la
te las diferentes etapas de la expedi- cumbrey expuestos a las condicioci6n para valorar las variaciones. E1 nes extremas. Por filtimo, se tomaestudio pretende beneficiar a pa- r~ las muestrasde nuevoen la capicientes con enfermedadescr6nicas,
tal nepali y en Barcelona.Los resula los viajeros que anualmentevisitados se comparargtncon los de 50
tan zonas de alturas que rondan los pacientes con diferentes insuficien3.000 metros-cifrados en unos 140 cias respiratorias, sobre todo la en-

fermedadpulmonarobstructiva cr6nica (EPOC).
Ferran Latorre llama a su pasi6n
el ((deportede lo infitil>>. Aunconfiado en inspirar a otros y transmitir
emociones, las dudas de para qu6
sirve lo que hace le acompafianen
su dia a dia. Pot eso, que cumplirsu
suefio de subir el Everest sirra para
algo mils que su propia satisfacci6n
le llena de orgullo y curiosidad por
la ciencia.

Seanalizar/z
el
impa,
ctofisiolbg!co,
genetico
y biom,edico
dela falta deox~geno
’Trekkers’,sherpas
y escaladores
participar~n
en
la investigaci6n

FerranLatorrejuntoa unarecreaci6n
del campo
base.ELMUNDO
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E19 de abril inicia una escalada
que pretende coronar el 20 de mayo.
Sergt el culmen al CAT14x8000,
su
gran desafio personal. S61ole queda
el Everesty, segtha dice, no puedeno
subk Sonya seis las expedicionesen
las que ha tmtadode llegar a la cima.
Unafio entero en el campobase si se
sumantodos los intentos.
Hace 33 afios, Ferran se propuso
llegar a lo m~isalto. Lotiene a tocar.
Y si de caminopuede contribuir al
progreso cientifico, todas las dudas
se disipan entre la nieve.

planteja que, a més de la implantació de tarifes socials a les guarderies
públiques, es realitzin les reformes
normatives necessàries «perquè les
famílies amb recursos escassos que
no han pogut accedir a la pública i
que han de portar els seus fills a parvularis d’iniciativa social o privats
puguin desgravar fiscalment», tal
com va
explicar2017
el diputat Fernan6 Abril,

permetria ampliar l’escolarització fins als 70.000 nens.

nificació. El cost per a l’Administra- ritat per al seu departament, i va reció «oscil·laria, si s’apliqués per cordar que quan es van derivar fons
FRECUENCIA: Diario
exemple una desgravació del 20%, dels parvularis municipals cap a les
33 En aquests
moments34
hi ha
entre els 12,6 milions i elsO.J.D.:
22,6 mili-79409
escoles concertades –fins a 81 miliPÁGINAS:
49.900 nens en llars d’infants de tions d’euros, en funció del nombre ons d’euros el 2012 i el 2014–, va ser
tularitat pública
a Catalunya,
d’alumnes», va afegir. E.G.M.: 462000
«en un context econòmic molt difíTARIFA:
5119«és
€
a dir, que de les més de 60.000 plaLa consellera Ruiz, que va dir cil» per a la Generalitat, que va oblices existents
que ha 276
confirmat
que estava «segura de poder
inclou- gar
a buscar el suport d’altres admiÁREA:
CM²la - 26%
SECCIÓN:
SOCIEDAD
consellera hi ha més de 10.000 vare una partida en el Pressupost del nistracions, en aquest cas de les dicants», constata.
2018 perquè les escoles bressol tor- putacions. H

tant, una anàlisi més detallada
mostra que les espècies més íntimament associades als arrossars
inundats han patit baixades significatives.
El cens es va fer entre el gener
i inicis de febrer gràcies a la participació de 27 observadors, entre
tècnics del parc natural, agents
rurals i voluntaris. H

afecta la falta d’oxigen els muntanyencs, a qui se’ls prendran mostres
de sang des d’abans de començar
l’expedició, a Barcelona, i en els diferents camps d’altura, per després
analitzar aquestes dades i tractar de
desenvolupar solucions terapèutiques per a malalties com l’asma i les
insuficiències respiratòries.

doctors: José Manuel Soria, responsable de la Unitat Genòmica i de Malalties Complexes de Sant Pau, que
també participarà en l’expedició;
Oriol Sibila, del Servei de Pneumologia del mateix hospital, també un
gran aficionat a l’alpinisme, i Marc
Abulí, de la unitat de Cardiologia de
l’Hospital Germans Tries i Pujol.
En la presentació de l’expedició,
al Palau Macaya de Barcelona, Latorre va explicar la seva «satisfacció» pel fet que, per primera vegada,
una de les seves expedicions tingui
també una finalitat social i científica. «Sovint he pensat que escalar
muntanyes era una cosa que només
em donava satisfacció personal.
Aquesta vegada, aquest estudi pot
ajudar a combatre malalties», va dir
el muntanyenc davant del gran repte de la seva vida. H

PAÍS: España

aSCENSió a L’HiMÀLaia

un estudi mèdic analitzarà
l’expedició de Latorre a l’Everest
La Caixa impulsa la
investigació pionera
sobre la falta d’oxigen
JORDI TIÓ
BARCELONA

Ferran Latorre marxa diumenge que
ve al Nepal amb el repte de culminar
el somni de tota una vida alpinística, l’Everest, el sostre del món (8.848
metres), ja que espera trepitjar el seu
cim a mitjans de maig per convertir-

se en el 16è muntanyenc, i primer
català, que conquista els 14 vuitmils
de la terra sense oxigen. Tota una
gesta que Latorre, de 46 anys, espera
culminar amb èxit, malgrat que és
conscient de la dificultat. «Si una cosa m’ha ensenyat la muntanya és ser
humil», explicava ahir aquest alpinista català, que seguirà la via nepalesa del colós de l’Himàlaia, la mateixa que el 1953 van portar a terme els
pioners sir Edmund Hillary i el xerpa Tenzing Norgay.

L’expedició de Latorre compta
amb el suport de la Fundació Bancària La Caixa, ja que l’objectiu no és
solament esportiu, sinó també cientificomèdic. I és que aprofitant l’ascensió es portarà a terme un estudi
pioner internacional sobre la incidència de la falta d’oxigen (hipòxia)
en el cos humà. El projecte XerpaEverest 2017 té el suport de l’Hospital de Sant Pau, l’Institut de Recerca
de Sant Pau i l’Hospital Germans Trias i Pujol. L’objectiu és avaluar com
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Les mostres
de sang es prendran tant als alpinistes que pugin fins al cim com a
la resta del grup (15 persones més)
que no passarà del camp base, a
5.300 metres, així com a 15 xerpes
més. Els valors obtinguts es compararan amb els de 50 pacients amb
insuficiències respiratòries, controlats pel servei de pneumologia
de Sant Pau.
L’estudi està coordinat per tres
COMPARACIÓ DE VALORS /
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Un equip liderat per Sant Pau se’n va a l’Himàlaia amb Ferran Latorre per analitzar la resposta del genoma a l’altitud

Un Everest per als malalts d’MPOC
metres) que planegen trepitjar
l’Everest durant les mateixes
dates que Latorre, al voltant del
20 de maig.
Els companys d’expedició de
Latorre, el francès Yannick Graziani i l’austríac Hans Wenzl, i
el xerpa amb qui emprendrà l’ascens participaran en aquest
projecte, batejat com a SherpaEverest 2017. Els investigadors
també obtindran la complicitat

Més de 30 alpinistes
i xerpes se sotmetran
a diferents proves
abans i després
d’intentar arribar al cim

KIM MANRESA

Ferran Latorre va mostrar ahir, al Palau Macaya, la tenda on dormirà i l’equip que utilitzarà a l’Everest aquesta primavera
ROSA M. BOSCH
Barcelona

D

e vegades penso
que el que faig és
inútil, i això em genera dubtes, però
aquest cop sento
que la meva activitat serà útil; per
primer cop és una sort poder fer
de conillet d’Índies”. Així s’expressava ahir Ferran Latorre a la
presentació de la seva expedició a
l’Everest, que aquesta vegada
anirà lligada a un estudi científic
encaminat a identificar els mecanismes fisiològics d’adaptació a
l’altitud de xerpes i alpinistes basant-se en les diferències en l’expressió del genoma. Es preveu
que els resultats d’aquest treball
permetran avançar en el diagnòstic, la prevenció i el tractament de
les persones que tenen MPOC
(malaltia pulmonar obstructiva
crònica), al voltant d’un 15% de la
població.
Aquest diumenge Latorre se’n
va cap a Kàtmandu amb un equip
científic, en què hi ha els doctors

José Manuel Soria, responsable
de la unitat de genòmica i de malalties complexes de Sant Pau i
líder de l’estudi, i Oriol Sibila,
pneumòleg del mateix centre
hospitalari, a més de 15 persones
que els acompanyaran en el trekking fins al camp base de l’Everest, a 5.350 metres, i que participaran en aquest projecte, finançat per la Fundació Bancària La
Caixa. Tant Latorre com aquest
grup ja s’han sotmès a una sèrie
de proves a Barcelona, que es repetiran al camp base, per veure
com responen a una situació d’hipòxia moderada (falta d’oxigen).
Latorre, que si arriba al cim de
l’Everest culminarà el seu repte
de coronar els 14 vuit mils del planeta sense l’ajuda d’oxigen artificial, també farà més proves quan
descendeixi des del punt més alt,
a 8.848 metres, o, en tot cas, d’una
altitud superior als 8.000 metres,
i una vegada recuperat, quan torni a Barcelona. “La idea és veure
com afecta una situació extrema,
en aquest cas la falta d’oxigen, a
l’expressió dels gens en diferents

altituds: a nivell de mar, a 5.350
metres i a més de 8.000. Volem
identificar les vies fisiològiques
d’adaptació a la hipòxia a partir
de l’expressió dels nostres gens”,
detalla Soria. Aquest equip pren-

El setè intent
“La primavera del 2012 en

Ferran era molt a prop del
cim de l’Everest, però en
l’ascens es va trobar amb un
xerpa que tenia edema pulmonar. Va parar per ajudarlo i li va injectar dexametasona, i el seu atac al cim es
va quedar allà”, recordava
ahir Alfredo Bustillo, director de patrocinis de CaixaBank, espònsor de Latorre.
Aquest alpinista establert a
Vic era a uns 8.200 metres
quan es va adonar de l’estat
del muntanyenc i va decidir
aparcar el cim per poder-lo
ajudar. Era el seu sisè intent

El jurat popular declara Muñoz
culpable de l’assassinat de la pelegrina
LLEÓ Agències

Un jurat popular va declarar ahir
Miguel Ángel Muñoz Blas culpable de l’assassinat de la pelegrina
nord-americana Denise Pikka
Thiem –un crim comès a Astorga

mentrequehihahagutunanimitat
en el delicte de robatori amb violència. El veredicte del jurat, format per vuit dones i un home, s’ha
fetpúblicelmateixdiaqueescompleixen dos anys de l’assassinat de
la pelegrina.

drà mostres de sang i de saliva en
cada etapa i farà ecocardiogrames, espirometries i pulsioximetries a més de 30 alpinistes i xerpes (habituats a viure en pobles
ubicats a més de 3.500 i 4.000

s’ho va inventar tot perquè es va
sentir pressionat per la Policia
quan va ser detingut l’11 de setembre del 2015 a Grandas de Salime
(Astúries).
32 El jurat ha -considerat
provats
tots els fets, excepte que l’acusat

d’Everest, tots sense oxigen
embotellat. El primer va ser
el 1995, per la cara nord,
amb Ernest Bladé i Manuel
de la Matta, que va morir al
K2. Totes sis vegades ha
superat la cota dels 8.000
metres, i el 2000, amb Al
filo... vam arribar als 8.650”,
apunta. Només una quinzena de persones han coronat
els 14 vuit mils sense oxigen
artificial; el primer, el llegendari Reinhold Messner,
entre el 1970 i el 1986. Latorre, de 46 anys, vol ser el
primer català que ho aconsegueix.

d’altres alpinistes d’arreu del
món que aquest mes arribaran al
camp base per aclimatar i preparar l’ascens, la immensa majoria
amb l’ajuda d’oxigen embotellat.
“Si identifiquem els mecanismes que fan que l’individu s’adapti a la hipòxia, també podrem
aplicar-los als malalts d’MPOC
que estan en una situació permanent de falta d’oxigen, ja que no
respiren bé. Un objectiu secundari són els 140 milions de persones
que cada any s’exposen a altituds
superiors als 3.000 metres per fer
turisme o per feina, el 80% dels
quals tenen mal d’altura”, afegeix
Soria. Així, discernint les vies
d’aclimatació es podrà predir qui
tindrà mal d’altura.
La logística d’aquest estudi, en
què també participen l’hospital
Germans Trias i Pujol, la UB i la
UPC, és summament complexa.
A banda d’haver d’aconseguir un
grapat de permisos de les autoritats del Nepal per poder prendre
mostres biològiques, analitzar
una part d’aquestes mostres en
un laboratori de Kàtmandu i enviar-ne unes altres a Barcelona, la
conservació d’aquest material al
camp base és un altre dels reptes.
“Enterrarem les mostres en caixes de porexpan a la glacera del
Khumbu. Estaran congelades fins
que un helicòpter les transporti
fins a Kàtmandu”, explica Soria.
Així, a la conquesta de l’Everest
aquest projecte suma un segon
cim: la recerca dels mecanismes
que poden millorar la vida de les
persones que tenen insuficiència
respiratòria.

que anul·lés o limités la seva capacitat i la seva voluntat. A banda de
la pena de presó, la Fiscalia reclama una indemnització per als pares de la víctima de 80.000 euros i
de 30.000 per al germà.
L’acusació particular, que representalafamíliadeDenisePikka
Thiem, ha rebaixat la seva petició
depenade22a 20 anys per assassinat i manté els cinc anys pel delicte
de robatori amb violència, mentre
que eleva les indemnitzacions a
150.00 euros per al germà de la pe-
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Latorre, a por la
escalada deﬁnitiva
El alpinista de Vic iniciará el domingo la
expedición que debe llevarle a la cima más alta
del mundo para culminar sus 14 ‘ochomil’
A.B.
Barcelona

J

oan Latorre está seguro
de que esta vez con el Everest podrá cerrar el ciclo de los
ocho mil. Para ello ha elegido la ruta clásica de la vertiente nepalí con
la idea de seguir los pasos de los primeros escaladores que consiguieron hollar el Everest el 29 de mayo
de 1953, Tenzing Norgay y Sir Edmund Hillary. Esta vía también

fue utilizada por Reinhold Messner y Peter Habeler para completar la primera ascensión sin oxígeno
artiﬁcial en 1978. La culminación del
proyecto de Latorre denominado
CAT14x8.000 está previsto sobre el
20 de mayo, en función de las condiciones meteorológicas. El alpinista catalán ha ﬁjado su llegada al
campo base para el 23 de abril para
permanecer en periodo de aclimatación hasta el 15 de mayo.
No es la primera vez que Latorre

ataca el Everest. En 1995, después
de varios intentos de atacar la cima
tuvo que renunciar cuando se encontraba a 540 metros de hollar en
uno de los episodios más dramáticos que ha vivido el alpinista de Vic.
Aquella aventura le costó la vida a
uno de sus amigos, Xavi Lamas. En
2012 tuvo que rescatar a un sherpa
y la expedición también zozobró.
En 1999, Latorre coronó su primer
ocho mil, el Anapurna.
Todas estas experiencias han curtido a Latorre, quien a los 46 años y
con el apoyo de CaixaBanc y GAES,
puede convertirse en el primer catalán que consiga completar los 14
ocho mil superando así a Òscar Cadiach, quien desde hace tres años
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Latorre, durante
la presentación
de la expedición
al Everest // EFE

lucha por completar el mismo reto
con el Broad Peak.
Con motivo de la expedición, un
equipo de investigación del Hospital
de Sant Pau y del Hospital Germans
Trias i Pujol llevará a cabo un estudio cientíﬁco pionero sobre el impacto genético, ﬁsiológico y biomédico de la falta de oxígeno (hipoxia)
en trekkers, alpinistas europeos y
sherpas durante la ascensión.
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Genética en el Himalaya
Genética en el Himalaya : ¿Cuál es la ecuación perfecta entre ciencia y deporte? ¿Cuáles son los mecanismos que
permiten a los humanos adaptarse a alturas extremas y a la falta de oxígeno? ¿Cómo influye en ello la genética? A ello
quiere responder...
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Ferran Latorre, ya en casa tras coronar el Everest sin
oxígeno para un estudio
Ferran Latorre, ya en casa tras coronar el Everest sin oxígeno para un estudio : Ferran Latorre junto a su familia a la
llegada al aeropuerto de Barcelona El primer catalán en coronar las 14 cumbres de más de 8.000 metros del planeta,
Ferran L...
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Ferrán Latorre corona el Everest y completa los 14
'ochomiles'
Ferrán Latorre corona el Everest y completa los 14 'ochomiles' : F errán Latorre alcanzó la cima del Everest. Sus pies
pisaron los 8.848 metros en torno a las 4:15 horas de la madrugada en España ( 8 de la mañana en Nepal). Latorre
partió del Camp...
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Ferran Latorre; estudios científicos en el Everest
Ferran Latorre; estudios científicos en el Everest : Hace un par de semanas os anunciábamos la próxima expedición de
Ferran Latorre al Everest, sin empleo de oxígeno complementario. Es su último objetivo en su proyecto CAT14x8000; ya
ha ascendido ...
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El alpinista Ferrán Latorre iniciará su ascenso al
Everest
El alpinista Ferrán Latorre iniciará su ascenso al Everest : La Fundación Bancaria "la Caixa" llevará a cabo un estudio
científico pionero a nivel internacional sobre la falta de oxígeno, El próximo día 9 de abril, el alpinista Ferran Latorre ...
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Un estudio genético analizará cómo el cuerpo se adapta
a la hipoxia en altura
Un estudio genético analizará cómo el cuerpo se adapta a la hipoxia en altura : Publicidad Un estudio genético evaluará
cómo el cuerpo humano se adapta a la falta de oxígeno (hipoxia) en altura utilizando muestras de la expedición que
lidera el al...
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10
10 : Primero, se tomarán muestras a los excursionistas y de los alpinistas en Barcelona y en Katmandú (Nepal) antes de
la segunda etapa, en la que se evaluará el proceso de aclimatación y el impacto de la hipoxia moderada en el tramo
correspondien...
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Un estudio genético analizará cómo el cuerpo se adapta
a la hipoxia en altura
Un estudio genético analizará cómo el cuerpo se adapta a la hipoxia en altura : Barcelona, 5 abr (EFE).- Un estudio
genético evaluará cómo el cuerpo humano se adapta a la falta de oxígeno (hipoxia) en altura utilizando muestras de la
expedición qu...
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Un estudio genético analizará cómo el cuerpo se adapta
a la hipoxia en altura
Un estudio genético analizará cómo el cuerpo se adapta a la hipoxia en altura : Barcelona, 5 abr (EFE).- Un estudio
genético evaluará cómo el cuerpo humano se adapta a la falta de oxígeno (hipoxia) en altura utilizando muestras de la
expedición qu...
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MONTAÑISMO EVEREST - Un estudio genético analizará
cómo el cuerpo se adapta a la hipoxia en altura
MONTAÑISMO EVEREST - Un estudio genético analizará cómo el cuerpo se adapta a la hipoxia en altura : EFE
Barcelona 5 abr. 2017 Un estudio genético evaluará cómo el cuerpo humano se adapta a la falta de oxígeno (hipoxia) en
altura utilizando mue...
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Solo el Everest se interpone entre Ferran Latorre y el
reto de su vida
Solo el Everest se interpone entre Ferran Latorre y el reto de su vida : 05 Abril, 2017 Con trece ochomiles a sus
espaldas, llega el momento de la verdad, uno más, para Ferran Latorre . Solo el Everest, el techo del mundo, se yergue
majestuoso ent...
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Un estudio genético analizará cómo el cuerpo se adapta
a la hipoxia en altura
Un estudio genético analizará cómo el cuerpo se adapta a la hipoxia en altura : Barcelona, EFE Un estudio genético
evaluará cómo el cuerpo humano se adapta a la falta de oxígeno (hipoxia) en altura utilizando muestras de la expedición
que lidera e...
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Un estudio genético analizará cómo el cuerpo se adapta
a la hipoxia en altura
Un estudio genético analizará cómo el cuerpo se adapta a la hipoxia en altura : Barcelona, EFE Un estudio genético
evaluará cómo el cuerpo humano se adapta a la falta de oxígeno (hipoxia) en altura utilizando muestras de la expedición
que lidera e...
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Un estudio genético analizará cómo el cuerpo se adapta
a la hipoxia en altura
Un estudio genético analizará cómo el cuerpo se adapta a la hipoxia en altura : Barcelona, 5 abr (EFE).- Un estudio
genético evaluará cómo el cuerpo humano se adapta a la falta de oxígeno (hipoxia) en altura utilizando muestras de la
expedición qu...
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Un estudio genético analizará cómo el cuerpo se adapta
a la hipoxia en altura
Un estudio genético analizará cómo el cuerpo se adapta a la hipoxia en altura : Un estudio genético evaluará cómo el
cuerpo humano se adapta a la falta de oxígeno (hipoxia) en altura utilizando muestras de la expedición que lidera el
alpinista Fer...
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Un estudio genético analizará cómo el cuerpo se adapta
a la hipoxia en altura
Un estudio genético analizará cómo el cuerpo se adapta a la hipoxia en altura : Barcelona, 5 abr (EFE).- Un estudio
genético evaluará cómo el cuerpo humano se adapta a la falta de oxígeno (hipoxia) en altura utilizando muestras de la
expedición qu...
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Un estudio genético analizará cómo el cuerpo se adapta
a la hipoxia en altura
Un estudio genético analizará cómo el cuerpo se adapta a la hipoxia en altura : Barcelona, 5 abr (EFE).- Un estudio
genético evaluará cómo el cuerpo humano se adapta a la falta de oxígeno (hipoxia) en altura utilizando muestras de la
expedición qu...
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Un estudio genético analizará cómo el cuerpo se adapta
a la hipoxia en altura
Un estudio genético analizará cómo el cuerpo se adapta a la hipoxia en altura : Barcelona, 5 abr (EFE).- Un estudio
genético evaluará cómo el cuerpo humano se adapta a la falta de oxígeno (hipoxia) en altura utilizando muestras de la
expedición qu...
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Un estudio genético analizará cómo el cuerpo se adapta
a la hipoxia en altura
Un estudio genético analizará cómo el cuerpo se adapta a la hipoxia en altura : Barcelona, 5 abr (EFE).- Un estudio
genético evaluará cómo el cuerpo humano se adapta a la falta de oxígeno (hipoxia) en altura utilizando muestras de la
expedición qu...
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Un estudio genético analizará cómo el cuerpo se adapta
a la hipoxia en altura
Un estudio genético analizará cómo el cuerpo se adapta a la hipoxia en altura : Barcelona, 5 abr (EFE).- Un estudio
genético evaluará cómo el cuerpo humano se adapta a la falta de oxígeno (hipoxia) en altura utilizando muestras de la
expedición qu...
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Un estudio genético analizará cómo el cuerpo se adapta
a la hipoxia en altura
Un estudio genético analizará cómo el cuerpo se adapta a la hipoxia en altura : Barcelona, 5 abr (EFE).- Un estudio
genético evaluará cómo el cuerpo humano se adapta a la falta de oxígeno (hipoxia) en altura utilizando muestras de la
expedición qu...
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La 'prueba reina'para diagnosticar correctamente un
infarto
La 'prueba reina'para diagnosticar correctamente un infarto : Los expertos trabajan en mejorar la prueba de la tropinina
cardíaca o investigan otros biomarcdores que mejoren lo ya existente El dolor en el pecho es una de las causas más
frecuen...
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Un estudio genético analizará cómo el cuerpo se adapta
a la hipoxia en altura
Un estudio genético analizará cómo el cuerpo se adapta a la hipoxia en altura : Ampliar Barcelona, 5 abr (EFE).- Un
estudio genético evaluará cómo el cuerpo humano se adapta a la falta de oxígeno (hipoxia) en altura utilizando muestras
de la exp...
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El Everest, escenario de un estudio genético con la
expedición de Ferrán Latorre
El Everest, escenario de un estudio genético con la expedición de Ferrán Latorre : Una imagen del Everest. Actualizado
05/04/2017 14:06 CEST U n estudio genético evaluará cómo el cuerpo humano se adapta a la falta de oxígeno (hipoxia)
en altur...
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Un estudio genético analizará cómo el cuerpo se adapta
a la hipoxia en altura
Un estudio genético analizará cómo el cuerpo se adapta a la hipoxia en altura : El alpinista Ferran Latorre durante la
presentación esta mañana en Barcelona de su próximo ascenso al Everest, la última montaña de 8.000 metros que le
queda por escal...
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La Fundación La Caixa patrocinará el ascenso de Ferran
Latorre al Everest
La Fundación La Caixa patrocinará el ascenso de Ferran Latorre al Everest : Palco23El alpinista Ferran Latorre encara
su último reto del proyecto CAT14x8.000, una iniciativa para pasar a formar parte del selecto grupo de escaladores que
han alcanz...
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El alpinista Ferran Latorre se enfrenta a un ascenso al
Everest que lo llevará a coronar su último 8.000
El alpinista Ferran Latorre se enfrenta a un ascenso al Everest que lo llevará a coronar su último 8.000 : Con esta gesta,
Ferran Latorre pasará a formar parte del selecto grupo de alpinistas que han escalado los catorce 8.000 sin oxígeno , un
pr...
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Un estudio genético analizará cómo el cuerpo se adapta
a la hipoxia en altura
Un estudio genético analizará cómo el cuerpo se adapta a la hipoxia en altura : Posteriormente, se analizarán las
muestras y se realizará una comparativa con 50 pacientes con insuficiencias respiratorias como asma, enfermedad
pulmonar obstructiva ...
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