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El físic Peter Higgs, premi Nobel de Física 2013 i un dels guardonats amb el Príncep
d’Astúries d’Investigació Cientíﬁca i Tècnica pel descobriment del Bosó de Higgs,
va assenyalar ahir que la seva troballa “dóna una raó física” per la qual existeix la
vida, un fet que, al seu parer, no està renyit amb la [...]
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El físic Peter Higgs, premi Nobel de Física 2013 i un dels guardonats amb el Príncep
d’Astúries d’Investigació Cientíﬁca i Tècnica pel descobriment del Bosó de Higgs, va
assenyalar ahir que la seva troballa “dóna una raó física” per la qual existeix la vida, un fet
que, al seu parer, no està renyit amb la concepció de l’existència de Déu. “Encara que no sóc
creient, no hi ha conﬂicte entre el Déu creador i el que hem descobert l’Univers, és
perfectament possible tenir creences religioses i ser alhora cientíﬁc”, va aﬁrmar durant la
roda de premsa concedida aquest dijous a Oviedo. Higgs també va expressar que “seria una
pena que a Espanya, un país que ﬁns fa 30 anys estava molt per darrere de la resta de
països en suport a la ciència i que en aquests anys ha assolit als països més avantguardistes,
la crisi econòmica fes que es quedi enrere de nou”. Font: Europa Press
Europa es declara “incompetent” i no atén els familiars de víctimes de Katyn
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El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) no ha volgut expressar-se sobre la massacre de
Katyn de 1940, quan l’Exèrcit Roig de Stalin va matar més de vint mil oﬁcials desarmats de
l’exèrcit polonès. La cort, a la qual s’havien dirigit els familiars de les víctimes, ha declarat
que ja que el fet es va realitzar fora de la seva pròpia competència, no ha pogut expressar-se
sobre l’extermini en no poder valorar les investigacions dutes a terme per les autoritats
russes. No va ser ﬁns a 2010 quan l’Assemblea russa reconèixer l’homicidi de Katyn com un
crim del règim de Stalin. Durant molt temps la massacre va ser atribuïda als nazis, però el
1990 els russos van reconèixer la responsabilitat de l’Armada Roja, i el 2010 Vladimir Putin
va participar en la commemoració del 70 aniversari de la massacre. El 15 de juliol de 2012, el
Patriarca ortodox de Moscou i de tot Rússia, Kirill, va visitar el lloc del crim. Font: Tempi.it
L’ONU adverteix del perill real que es perdi una generació sencera de nens a Síria
El Fons de Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) va advertir ahir que existeix un “risc
real” que es perdi “una generació sencera” de nens sirians a causa del conﬂicte armat al seu
país i va alertar que l’organització necessita cada vegada de més fons per portar l’ajuda a
aquests nens en una “carrera pel ﬁnançament internacional que s’està perdent”. Es calcula
que dos milions de nens han deixat d’anar a l’escola a causa de la guerra civil. “És increïble
com, en tan poc temps, el nombre de refugiats a Jordània ha passat dels 300 que hi havia al
principi en 2011 al mig milió d’ ara, només comptant als registrats per l’ONU”, va declarar la
portaveu de l’oﬁcina regional d’UNICEF a l’Orient Mitjà, Najwa Mekki, amb motiu de la seva
visita a Espanya per buscar suport internacional a la feina de l’organització amb els nens
procedents de Síria. Font: Europa Press
Oració i acció contra el crim organitzat a Michoacán
Els bisbes de Mèxic han emès un comunicat que és una crida urgent per la pau a l’Estat de
Michoacán i a tot el país. Els prelats mexicans comencen fent esment de la carta publicada
recentment per monsenyor Miguel Patiño Velázquez, bisbe d’Apatzingán, que “denuncia amb
claredat la situació que s’està vivint al país, a l’Estat de Michoacán i concretament a la Vall
d’Apatzingán, provocada pel crim organitzat, que s’ha intensiﬁcat obligant a famílies
senceres a emigrar per la por i la inseguretat”. Per als bisbes, l’oració i l’acció és fonamental.
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