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Benvolguts companys i amics,

En el moment en què es tanca l’edició d’aquest 
número de la revista CBCAT s’està duent a terme 
la XV Conferència Internacional sobre el Canvi 
Climàtic a Copenhaguen.

I, així, amb l’evidència creixent de la repercussió 
de l’acció de l’home sobre el clima, l’article “Sos-
tenibilitat i comportaments mediambientals de 
la ciutadania: nucli d’intervencions fonamentals 
i qüestions ètiques” se’ns presenta com a molt 
oportú. Els autors exposen, amb tota claredat, com 
només en la mesura en què el ciutadà estigui en 
contacte amb els recursos, i sigui conscient de la 
seva precarietat, és possible el disseny d’estratègies 
participatives i responsables.

Altrament, el debat entre creacionistes i evolucio-
nistes, inaugurat el 1860 a la Universitat d’Oxford 
pel bisbe Wilberforce i Thomas Huxley, és manté 
en el temps. De manera que, avui dia, encara hi 
ha algunes escoles als Estats Units de Nord Amèrica 
on es prohibeix l’ensenyament de la Teoria de 
l’Evolució. Al voltant d’aquesta qüestió, Eduard-
Josep Chifré i Petit ens presenta i comenta una 
excel·lent recopilació fílmica sobre aquesta teoria 
i el seu autor, Charles Darwin.

Però, els avenços de la nostra disciplina, la Biologia, resulten 
també un material inacabable per als debats de l’ètica. Així, 
per exemple, el plantejament de com s’explica o es comu-
nica a la societat l’existència dels organismes transgènics. I, 
aquest no és un tema menor, perquè els estats d’opinió duen 
a l’acció política i aquesta, al seu torn, desenvolupa processos 
i textos legislatius a favor o en contra.

Pel que fa al desenvolupament legislatiu, destaquem que 
el passat 26 d’octubre es va publicar la nova Llei de Salut 
Pública de Catalunya. Una Llei que us comentem i que 
recull els nous reptes socials, des de la globalització al canvi 
climàtic, i els seus efectes per a la salut, amb una perspectiva 
multidisciplinària.

Espero que us divertiu amb la lectura de les nostres propos-
tes.

Reveu la meva més cordial salutació,

Miquel Pardo
President de la Comissió de Publicacions CBC 
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La sociedad actual tiene poderes inimaginables sólo hace 
unas décadas. Los terribles problemas que significaban siglos 
atrás conseguir comida y agua, cobijarse del frío o del calor, 
luchar contra las enfermedades, hoy nos inquietan mucho 
menos. En la sociedad moderna hay la sensación de que 
en la Naturaleza todo se domina o se podrá en breve. Este 
convencimiento constituye un riesgo biológico de enormes 
dimensiones y se asocia a actitudes éticamente inadmisibles.

El fácil acceso a recursos como el agua, energía, alimen-
tos, vestimenta, cobijo, sanidad, transporte, información y 
diversión, hacen que la sociedad moderna consuma prác-
ticamente sin freno ni límite. La percepción social hoy no 
asume que tales “fáciles” recursos cotidianos son productos 
limitados con límite a su consumo, y parece que no quere-
mos ser conscientes de ello. Consumimos esos bienes sin la 
más mínima noción de si la reserva o cantidad disponible 
aumenta o disminuye o empieza a escasear. No se asume 
que lo que hoy es todavía accesible, dentro de poco tiempo 
quizás sea escaso y debamos repartirnos los recursos de ma-
nera restringida o quizás tengamos que batirnos por ellos.

Antaño la escasez actuaba como estímulo para reducir o 
controlar el consumo, y así reservar y cuidar el recurso para 
que estuviese disponible en el próximo futuro. El contacto 
humano directo con los recursos generaba estímulos que 
inhibían su despilfarro o activaban su ahorro y protección. 
Hoy el consumidor no aprecia el modo en que el recurso se 
consume, ni su extensión o escasez, ni la dependencia de 
otros elementos. Así el hombre moderno cuando consume 
agua, no tiene que ir a buscarla cargado con recipientes 
ni caminar a kilómetros de distancia. Tampoco ve el lago, 
el pantano, el río, el nivel del pozo o capa freática ni tie-
ne información de cómo evolucionan las reservas de agua 
cuando deja sus grifos abiertos. Los elementos que antaño 
actuaban como bloqueadores o reguladores del consumo 
que eran el esfuerzo para conseguirlo o la escasez de acceso 
han desaparecido. Consumir no requiere hoy día un esfuer-
zo físico substancial, es muy “barato” en términos de coste 
económico y es que el hecho consumista moderno no per-
mite percibir los procesos previos de consumo de recursos y 
producción. Consumir es un simple acto de ir de compras a 
las tiendas o grandes superficies, ver que queremos o pode-
mos comprar y hacerlo sin más. Ya es patente (sobre todo 
para los científicos y expertos ambientales) que los recursos 
no sólo no son ilimitados (algo previsible antaño) si no que 
algunos ya no son renovables y por tanto hay que empezar 
a pensar en limitar y repartir los productos y servicios de la 
Naturaleza. Cada vez más personas aumentan su consumo 
y el consumo per capita a nivel mundial se incrementa. Es 
obvio que el incremento de la población y/o el consumo 
per cápita de modo continuo conlleva a una situación inevi-
table: en algún momento no habrá para todos y los recursos 
empezaran a escasear. ¿cuándo llegará este momento?, ¿está 
próximo? ¿qué haremos entonces?

Mikel Valverde 
Psicólogo Clínico, Unidad de

Hospitalización Psiquiátrica UHP-II, 
Hospital de Navarra

Josep Vives-Rego
Departament de Microbiología,

Universitat de Barcelona
Col·legiat núm. 3320-C

Sostenibilidad y comportamiento medioambiental de la ciudadanía:

núcleos de intervención
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nunca antes los humanos han tenido la capacidad de 
hipotecar el futuro como ahora. Este planteamiento 
lleva a establecer un compromiso ético con las genera-
ciones futuras y nuestros descendientes, situación que 
es verdaderamente nueva en la Historia del hombre y 
del pensamiento humano.

¿Qué hacer con el modelo de consumo actual?

Si persistimos con el modelo de consumo actual es 
cada vez más patente que no hay o pronto no habrá, 
recursos suficientes (J.Faraudo and J.Vives-Rego 2006 a 
y b; Vives-Rego and Faraudo, 2005; J.Vives-Rego et al., 
2008). Partimos por tanto de dos premisas básicas: los 
recursos son finitos y a partir de un cierto nivel de consu-
mo, se producen importantes daños medioambientales 
de graves consecuencias para el presente y también 
para las generaciones futuras. Dicho de otro modo, el 
consumo actual tiene una dinámica e intensidad que 
hace que la Naturaleza no pueda restituir o renovarse 
con su propia dinámica. Preguntarse como sustituir el 
modelo de consumo actual supone reflexionar sobre el 
estilo de vida que queremos llevar, sobre que sistema 
es sostenible y que recursos queremos o debemos legar 
a nuestros sucesores. Hoy los sujetos de consumo no 
varían su actitud en función de que haya habido plagas, 
escasez de lluvias o falta de recursos, ya que siempre 
se pueden comprar en otro lugar del planeta, y en 
consecuencia cuanto más rico es un país normalmente 
también es más consumista. Desde esa perspectiva se 
entiende la ceguera de los usuarios, sean individuos, 
empresas, comunidades o gobiernos.

La explotación de recursos, la variación de sus niveles, 
las facilidades tecnológicas para su obtención y los efec-
tos del consumo son elementos externos, y en muchos 
casos lejanos, a los consumidores. Un sujeto no puede 
ver el resultado de sus acciones de consumo y por ello 

Una fugaz mirada al pasado y al presente medio-
ambiental.

Conocemos que los humanos, cuando han ocupado 
nuevos territorios, tanto en colonización como en 
conquista, se han caracterizado por la destrucción del 
medio ambiente (J. Diamond, 1994). Este mismo autor 
nos recuerda que algunos de los cambios más radicales 
y dramáticos en ciertas sociedad, han ocurrido por un 
colapso de la forma de vida al no adaptarse a los re-
cursos naturales al mantener un determinado estilo de 
vida (Diamond, J. 2006). 

La sociedad actual tiene percepciones tales como que 
el espacio es ilimitado, los recursos no tienen fin y los 
mecanismos de depuración o reciclaje de los residuos 
no tienen barreras, pero la realidad es muy diferente, 
y el uso amplio y no planificado puede sobre explotar 
recursos y degradar el medio ambiente, con efectos 
sobre la habitabilidad del planeta. Y es necesario ha-
cer un cambio de percepción y apreciar los límites del 
espacio vital y de los recursos, y saber que estos solo 
pueden mantenerse en cierta medida y en determinadas 
circunstancias. (Colborn, T. et al. 1997).

En la actualidad comenzamos a pensar que es necesa-
rio poner en funcionamiento nuevas medidas, algunas 
todavía por concretar, para gestionar los residuos 
producidos y/o el consumo de recursos naturales. 
Algunos de los objetivos que resultan deseables para 
el medioambiente son tan amplios que sólo podrán 
satisfacerse a largo plazo. Y es que hoy se consume lo 
que las generaciones futuras quizás no podrán disfrutar 
o utilizar. Algunas de las consecuencias de nuestras 
acciones sólo serán mesurables en el futuro, lo que 
lleva a nuestra sociedad a exigirse un compromiso con 
sus descendientes, los sujetos que no existen aún pero 
que vivirán las consecuencias de nuestros actos. Quizás 

El hombre es una entidad infinitamente plástica 
de la que se puede hacer lo que se quiera. Preci-
samente porque no es de suyo nada, sino mera 
potencia para serOrtega y Gasset
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difícilmente podrá cambiar su comportamiento medio-
ambiental. En esta situación el consumidor privado o 
institucional que se esfuerce en comportarse medio-
ambientalmente de manera responsable, e incluso si 
redujera su impacto ambiental, no puede percibir el 
resultado de sus acciones. Puede imaginarlas o incluso 
deducirlas, pero no hay ninguna posibilidad de que las 
perciba ni cualitativamente ni cuantitativamente ya que 
no puede ver el resultado de su actuación. Un cambio 
en este sentido, parece imprescindible para poder 
exigir y modificar las prácticas sociales a los diferentes 
niveles que implican las diversas jerarquías de sujetos, 
empresas, comunidades y países.

Cambios y núcleos de intervención fundamentales.

Convencer y tomar decisiones a nivel planetario es una 
necesidad muy reciente. Históricamente no se había 
dado un problema totalmente planetario como lo es 
el medioambiente actual y que además tenga conse-
cuencias tanto para el presente como para el futuro. 
Esta nueva dimensión de los problemas fuerza a que 
los planteamientos tecnocientíficos, éticos, e incluso 
sociales se tengan que desarrollar de manera nueva y 
diferente. Dada la universalidad del problema medio-
ambiental, persuadir de la necesidad de los cambios 
es muy complejo, ya que intervienen muchos agentes 
diferentes, derechos legítimos, y grupos interesados. 
Es el reto persuasivo de mayores dimensiones que ha 
tenido la humanidad.

Hacer visible los efectos del uso de recursos y sus 
reservas. Esta cuestión constituye un primer núcleo 
clave de intervención para conseguir un uso de recursos 
sostenible. Es imprescindible hacer visible y patente 
al ciudadano, a la empresa, a la ciudad y al estado la 
situación medioambiental de forma continuada. Pero 
la visibilidad del uso de los recursos o sus reservas es 

algo más difícil de explicar que las ballenas desapa-
recen o el tigre de Bengala está en extinción. Pero 
el medioambiente no es solo una cuestión estética, 
ética, o romántica, sino que concierne al ciudadano 
del presente y del futuro en sus potencialidades y sus 
formas de vida, y es algo sobre lo que todavía se puede 
actuar y que perjudica o beneficia a toda la sociedad. 
Hay que transmitir al ciudadano este tipo de situacio-
nes, entroncarlas con los conocimientos de economía 
y calidad de vida y conseguir que se integre también 
en su mundo emocional y por lo tanto en su sistema 
de valores.

Hay que vincular los temas medioambientales a la red 
social y a los esfuerzos comunitarios. Debe conseguir-
se que los comportamientos óptimos en ese campo 
sean vistos como valores positivos y apreciados. Los 
sujetos a movilizar son estados, gobiernos, empresas, 
comunidades y familias. Es necesario hacer público el 
debate del consumo en entidades y a nivel individual, 
incluyendo el estilo de vida que queremos mantener y 
las consecuencias del mismo

Los cambios de comportamiento medioambiental nece-
sarios a nivel individual no van a fraguar y tener efectos 
substanciales si no van acompañados de cambios en la 
misma dirección en las instituciones básicas de decisión-
gobierno, políticas económicas y sistemas productivos. 
Si los poderes públicos y gobiernos no se implican 
directamente y adquieran compromisos cuantificables 
de logros y actuaciones, los cambios en la población es 
probable que sean mínimos. Hay que recalcar que un 
elemento crucial es el entorno social de los sujetos que 
puede favorecer y estimular las actitudes del cuidado 
del medioambiente. Cuando ahora nos referimos a un 
entorno favorecedor, estamos significando tanto los 
niveles inmediatos de familia, amigos y trabajo como 
los municipales, territoriales y del estado.

El hombre es una entidad infinitamente plástica 
de la que se puede hacer lo que se quiera. Preci-
samente porque no es de suyo nada, sino mera 
potencia para serOrtega y Gasset
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La intervención social centrada en el individuo es tema 
viejo en política y para los agentes sociales. La promo-
ción y modificación de los comportamientos indivi-
duales concretos ha sido una cuestión abordada desde 
diversas disciplinas teóricas y prácticas. Hay modelos de 
intervención en marketing y publicidad, en sociología, 
en educación para la salud, en ciencias políticas, y en 
psicología social, por referirnos sólo algunos (Costa. M. y 
López, E.1996; Pinazo, S. y Pastor, Y. 2006; Hernández, 
E. et al. 2005; Azjen, L 1991.). Quizás sea esa última 
disciplina la que ha creado, analizado y confrontado, de 
forma más sistematizada los modelos y los componentes 
de la intervención social.

Las características más relevantes en la intervención 
social aplicables al cuidado del medio ambiente por 
parte del individuo son básicamente dos: Las conse-
cuencias del comportamiento del individuo rara vez son 
inmediatamente visibles para él y las consecuencias de 
un comportamiento individual aparecen ocultas entre 
múltiples factores, en diversas sinergias, con otras ac-
ciones que también repercuten en el medio ambiente. 
Los modelos de intervención para analizar, e imple-
mentar una intervención social, en forma de diversos 
programas comunitarios, sobre el cuidado del medio 
ambiente por el individuo deben tener en cuenta tres 
vertientes: el individuo y su estilo de vida; la relación 
con su medioambiente, y el entorno social.

El individuo como núcleo básico de intervención y 
cambio. Hay que convencer al individuo de que dismi-
nuya su impacto y por ello es objetivo de los mensajes 
persuasivos. Habitualmente, por costumbre, comodidad 
o porque produce beneficios económicos, cuando hay 
que modificar un comportamiento social se crea una 
ley y se implementan castigos a sus infractores. Es decir, 
se impele al individuo a comportarse bajo la coerción 
de sanciones. Mas allá de lo adecuado que puede 
resultar en un caso concreto este tipo de intervención, 
estas medidas promueven un comportamiento basado 
en controles externos, y suele implicar que cuando 
tales controles no están presentes el comportamiento 
deseado no se da (Hernández, E. et al. 2005). Este razo-

namiento, bien conocido por la Psicología Social, indica 
que es necesario implementar estrategias  persuasivas 
que lleven a establecer controles internos e informales 
en el comportamiento del individuo. Es decir, que el 
individuo persuadido se vea motivado a comportarse 
del modo adecuado porque el hacerlo le resulta cohe-
rente con valores sentidos como propios. Además, este 
es un objetivo conveniente, porque el convencido en 
actuar bajo premisas personales influirá a su vez en su 
entorno inmediato de allegados en la línea deseada. De 
este modo el sujeto se transforma en agente activador 
de otros estamentos. Desde hace tiempo sabemos que 
los cambios de actitud se generan y se extienden mejor 
entre grupos de iguales que a través de los mensajes 
emitidos por expertos.

Los mensajes que pueden enviarse pueden ser de dos 
tipos. Uno de ellos se refiere a los de tipo explicativo, 
que incluyen razonamientos y conocimientos analíticos 
y razonamientos de causas, efectos y consecuencias. 
Este tipo de argumentos tienen un problema para ser 
integrados por una persona, ya que requieren una 
atención mantenida y un interés posterior del receptor, 
para que no se pierdan entre una multitud de otras 
cuestiones que llegan a su mente, para que el receptor 
los acepte, no los olvide, y se active en dirección a la 
meta deseada. No cabe duda que la repetición de esos 
mensajes ayuda, pero no es viable que la mayoría de 
ciudadanos una y otra vez se expongan a argumenta-
ciones complejas. El alcance de ese tipo de mensajes es 
limitado, a pesar de ser imprescindibles para orientar el 
comportamiento en una dirección concreta (Pratkanis, 
A.y Aronson, E. 1992).

Otro tipo de mensajes tendrían como objeto, no tanto 
el conocimiento, como la movilización de aspectos 
emocionales en el individuo. Las imágenes con mensajes 
y razonamientos sencillos que al individuo le resulten 
próximos e importantes, son formas de motivar, ya que 
crean inquietud (no conviene que sea excesiva). Estos 
mensajes pueden incluir situaciones tanto apetecibles 
como indeseables. Los argumentos deben tener refe-
rencias que resulten próximas a los individuos diana, 



9

Sostenibilidad y comportamiento medioambiental de la ciudadanía

por lo que necesitan considerar su entorno real como 
el de sus próximos.  Nos referimos a mensajes como “el 
lago donde se bañan tus hijos debe mantenerse limpio”, 
“los bellos lugares en los que descansas lo serán también 
para las generaciones futuras”, etc. Es hacer sentir que 
se trata de sus ríos, de los alrededores de su población, 
del agua que utilizan en casa, de sus aficiones, de donde 
juegan y viven sus hijos, es decir que están implicados 
directamente en el cuidado medioambiental.

La relación del individuo con la cuestión medio-
ambiental. En el punto anterior hemos considerado 
factores que se relacionan con una perspectiva del 
ámbito privado del individuo. Ahora tomaremos en 
consideración algunos factores más amplios. Por un 
lado se necesita mostrar el impacto de la comunidad 
generadora de deshechos y consumidora de recursos 
finitos. Es fundamental y necesario encontrar y ofrecer 
algún tipo de visualización que además de llegar al 
ciudadano, también llegue a los agentes sociales y a los 
políticos de la administración más local. Debe mostrarse 
la implicación de las necesidades humanas crecientes 
y su impacto medioambiental actual y futuro, respecto 
a su ambiente próximo, además del global. Hay que 
mostrar el significado de ciertos cambios factibles como 
la reducción del gasto energético, el uso de aguas, el 
uso de vehículos y un largo etc.,  y debe hacerse de 
forma nítida.

Para todo ello también es conveniente fomentar el con-
tacto con el medio ambiente, de formas diversas y con 
las organizaciones ya insertas socialmente. Utilizar el co-
legio, los diferentes clubes sociales, el ayuntamiento, las 
empresas y otras instancias comunitarias es necesario. 
Mostrar los efectos que los programas de intervención 
medioambiental han tenido en otras comunidades, o 
en la propia, y su significado es fundamental. Lo que ha 
supuesto la mejora en la depuración, la limitación de 
accesos a vehículos privados en la ciudad, la campaña 
de limpieza de los bosques cercanos, la separación de 
residuos, etc. ha de ser mostrado con una evaluación 
racional y emocional al ciudadano y a los agentes 
sociales.

El entorno social como núcleo de intervención y 
cambio. Para motivar al ciudadano en la línea del 
cuidado razonable de su medioambiente es necesario 
que haya un interés genuino y unas prácticas razonables 
en la comunidad y que sean visibles y explícitas para la 
ciudadanía. Por ello es fundamental que los diferentes 
niveles de la administración sean vistos por la ciudadanía 
como entidades preocupadas y activos en estas áreas. La 
administración, incluyendo la local, debe dar pruebas 
de tener planes en este ámbito y mostrar lo que hace, 
lo que se espera conseguir y lo obtenido ya. Además 
otras instancias comunitarias, como empresas, ámbitos 
deportivos, asociaciones ciudadanas y escuelas, deben 
ser implicados en este tipo de planes que deben ser 
públicos y publicitados.

Crear un entorno comunitario movilizado en estos 
temas e involucrado en esos objetivos es un motivador 
fundamental para generalizar motivaciones individuales. 
En este sentido se están haciendo cosas importantes, 
aunque puedan ser percibidas como menores, como 
son los ejemplos del día del árbol, la fiesta del reciclaje, 
el premio a la empresa que reduce su impacto, etc. Todo 
ello hace que se incremente la conciencia individual y 
se pase cada vez mas a la acción respetuosa. Conviene 
señalar que a la hora de introducir planes y programas 
de mejora del cuidado ambiental para el cambio del 
comportamiento individual, la vía de entrada de los 
programas debe utilizar a la sociedad organizada. Por 
tanto deben implicarse a las asociaciones que en ella 
trabajan, escogiendo a las que más utilidad pueden te-
ner a la hora de extender el comportamiento individual 
deseado. En este sentido, la eficacia y rentabilidad de 
los programas va a coincidir con el éxito a la hora de 
movilizar a estos como agentes comunitarios.

Crear un entorno comunitario movilizado en estos 
temas e involucrado en esos objetivos es un motivador 
fundamental para generalizar motivaciones individuales. 
En este sentido se están haciendo cosas importantes, 
aunque puedan ser percibidas como menores, como 
son los ejemplos del día del árbol, la fiesta del reciclaje, 
el premio a la empresa que reduce su impacto, etc. Todo 
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ello hace que se incremente la conciencia individual y 
se pase cada vez mas a la acción respetuosa. Conviene 
señalar que a la hora de introducir planes y programas 
de mejora del cuidado ambiental para el cambio del 
comportamiento individual, la vía de entrada de los 
programas debe utilizar a la sociedad organizada. Por 
tanto deben implicarse a las asociaciones que en ella 
trabajan, escogiendo a las que más utilidad pueden te-
ner a la hora de extender el comportamiento individual 
deseado. En este sentido, la eficacia y rentabilidad de 
los programas va a coincidir con el éxito a la hora de 
movilizar a estos como agentes comunitarios.

Este análisis quiere recordarnos que no son únicamente 
necesarios un buen objetivo y unos buenos argumentos, 
sino también una estrategia de intervención dirigida a 
una realidad social local para motivar y movilizar a los 
ciudadanos.

Las grandes preguntas éticas.

Una de las confrontaciones actuales es el dilema que a 
menudo se plantea entre economía y ecología o entre 
diferentes opciones tecnológicas. Cuando empieza a 

profundizarse en este tipo de contraposiciones, surgen 
de inmediato tres preguntas básicas: ¿dónde están los 
límites de los criterios económicos? ¿dónde están los 
límites de las prácticas ecológicas y ecologistas? ¿dónde 
están los límites de las demandas, cuando no exigencias, 
de la sociedad civil?

Dada la insoslayable naturaleza moral y ética del ser 
humano, entendemos que los límites a la economía y al 
ecologismo (entendido como praxis política basada en la 
ecología y el medioambiente) deben establecerse sobre 
la base de principios éticos. Si por ética entendemos la 
parte de la filosofía que estudia los valores y los hábitos 
de las personas o grupos sociales, automáticamente la 
ecoética enmarca los valores y costumbres de los indi-
viduos y las sociedades con relación al medioambiente 
y a la Naturaleza en su totalidad. 

Es por tanto fundamental ser consciente de que la gé-
nesis de la ecoética, únicamente arranca al tomar con-
ciencia el ser humano moderno de la situación crítica 
del planeta.  Aunque hay testimonios muy antiguos en 
las religiones sincretistas asiáticas y en las tribus indias 
del continente americano, en la ética moderna la re-
lación medioambiental constituye un objeto reciente, 

Sostenibilidad y comportamiento medioambiental de la ciudadanía



11

• Azjen, L 1991. The theory of planned 
behavior. Organizational Behavior and 
Human decision Process, 50, 179-211.

• Colborn, T. et al. 1997. Nuestro futuro 
robado. Madrid. Ecoespaña.

• Costa. M. y López, E. 1996: Educación 
para la salud. Una estrategia para cam-
biar los estilos de vida. Madrid. Pirámi-
de.

• Diamond, J. 1994. El tercer chimpancé. 
Evolución y futuro del animal humano. 
Madrid. Espasa.

• Diamond, J. 2006. Colapso. Barcelona. 
Debate.

• Faraudo, J. and J.Vives-Rego. 2006a. 
Alternative management options for en-
vironmental potential energy and water 
crisis. SINAPSE e-Network (Scientific 
Information for Policy Support in Europe. 
Document ID:LIB53 (22/06/2006).
http://europa.eu.int/sinapse/sinapse/in-

dex.cfm.
• Faraudo, J. and J.Vives-Rego. 2006b. 

Reflections on Sustainable Energy and 
Water Management: The fair fraction 
concept. SINAPSE e-Network (Scientific 
InformAtion for Policy Support in Euro-
pe. Document ID:LIB54 (22/06/2006). 
http://europa.eu.int/sinapse/sinapse/in-
dex.cfm.

• Hernández, E. et al. 2005. Ámbitos de 
intervención de la psicología ambiental. 
En Expósito, F. y Moya, M. (coord.). Apli-
cando la psicología social. 2005. Madrid 
Pirámide.

• Ortega y Gasset. Historia como sistema, 
VI: 34.

• Pinazo, S. y Pastor, Y. 2006; Modelos teó-
ricos en el estudio de la comunicación. 
En Pastor, Y. (coord.) 2006. Psicología 
social de la comunicación. Madrid. 
Pirámide.

• Pratkanis, A. y Aronson, E. 1992. La era 
de la propaganda. Uso y abuso de la 
persuasión. Barcelona. Paidós.

• Ranea, J.M. y J. Vives-Rego. 2007. La 
educación ambiental como elemento 
crucial en la política sostenible: la impor-
tancia de las empresas para la educación 
ambiental en España. Ecosostenible 30-
31, 22-32.

• Vives-Rego, J. and J. Faraudo. 2005. 
Alternative management options for en-
vironmental energy and water crisis and 
its socio-economic context. Proceedings 
of Waste: The social context, Edmonton, 
Canada, May 11-14.

• Vives-Rego, J. S. Caschetto, J. Faraudo 
and D. Prior. 2008. Management options 
for the increasing demand of energy and 
water: is the problem only soluble in te-
chnosciences ? AMBIO – A Journal of the 
Human Environment 37 (2), 134-136.

Referencias

posiblemente a partir de los años 1950. Bajo ese prisma, 
las reflexiones ecoéticas surgen como consecuencia 
de la preocupación, inquietud o del miedo a perder 
unos privilegios, comodidades y riquezas que creíamos 
inagotables. Es decir, posiblemente la ecoética no ha 
sido un proceso intelectual espúreo como lo ha sido 
el avance de la filosofía, la literatura o incluso la astro-
nomía en sus orígenes. En el desarrollo de la ecoética 
hay motivaciones impuestas por desastres flagrantes 
y daños humanos de gran magnitud. En cierto modo, 
como el ser humano al actuar altera a la Naturaleza y 
simultáneamente se construye a sí mismo, la ecoética 
va a tener un desarrollo muy influido por el ser huma-
no cuando deviene consciente de su relación con el 
medioambiente. Ciertamente, hay que evitar el miedo 
y el alarmismo incongruente. Pero también hay que 
evitar planteamientos complacientes, la desinformación 
y las actitudes pasivas o escapistas. El fundamento de la 
ecoética  debe tener como motivación la preocupación, 
la cautela, la prudencia, la consideración realista y sobre 
todo la responsabilidad de las acciones y decisiones 
humanas. La ecoética para el siglo XXI debe partir de 
problemas reales y sintonizar con los intereses econó-
micos y empresariales, pero también valorar los límites 
del desenfreno consumista y mostrar la realidad que la 
ciencia y la tecnología ponen de manifiesto. 

Apreciamos que los desarrollos tecno-científicos no 
pueden resolver por si solos el problema medioam-
biental, si en paralelo no se reduce el consumo total 
por parte de ciudadanos y entidades (J.Vives-Rego et al., 
2008). Automáticamente, al plantearse la reducción de 
consumo, se hace necesario debatir sobre donde están 
los límites de la población humana, ya que el consumo 
total también es la integral del consumo de toda la po-
blación. Por tanto el consumo se puede reducir a nivel 
individual, pero también la población humana tiene un 
límite. Es fundamental el argumento de las generaciones 
futuras de cara a los recursos, planeta digno, vida digna 

y densidad de población. Y es ahí donde entra a nues-
tro entender la trascendencia de las consideraciones 
sociales, morales y éticas.

Ortega y Gasset dijo que “el hombre es una entidad 
infinitamente plástica de la que se puede hacer lo que 
se quiera. Precisamente porque no es de suyo nada, 
sino mera potencia para ser”. Por tanto, es necesario 
definir esa nueva cultura medioambiental de común 
acuerdo con todas las culturas, sensibilidades y sobre 
todo considerando la perspectiva de la realidad co-
tidiana. La interacción constante entre los intereses 
socio-económicos y el medio ambiente debe adoptarse 
desde una dimensión ética y esa ética debe plantearse 
sobre la base de las diferentes tradiciones culturales, 
sociológicas y del pluralismo pragmático.

Tras lo expuesto no hay duda de que los compromisos 
éticos deben ser la fuerza motora que genere los cam-
bios medio ambientales que hagan a nuestra sociedad 
evolucionar hacia modos de vida sostenibles. La pro-
gresiva destrucción del medioambiente genera daños 
económicos que afectaran más a los más pobres y a las 
generaciones futuras. Debemos proteger al débil y nues-
tras generaciones futuras empatizando solidariamente 
con sus posibles circunstancias.

Es obvio que ante estos retos, la mayor responsabili-
dad reside en los gobernantes y gestores públicos. Son 
quienes tienen la información, los recursos, el poder 
y el deber primario para resolver el problema. Hemos 
de esperar por tanto que sean ellos los que piloten el 
cambio medioambiental sostenible necesario. Sin em-
bargo en un sistema democrático avanzado, no debe 
olvidarse que la ciudadanía tiene capacidad de influir 
y condicionar los planteamientos políticos para que se 
adopten actitudes firmes y responsables. Es decir, los 
políticos harán mucho más si la ciudadanía presiona, 
exige y participa.

Sostenibilidad y comportamiento medioambiental de la ciudadanía
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2on CICLE PRIMÀRIA

1er Premi: A l’aguait
Gemma Ayats Güel. 10 anys. CEIP La Vall del Terri.
Un espiadimonis en un estany que està vigilant que no se’l mengin.

2n Premi: La reina del meu avet
Aniol Marull Borrell. 11 anys. CEIP La Vall del Terri.
Una papallona que es va quedar immòbil sobre l’avet, al jardí de 
casa meva. 

3er Premi: L’explosió de colors al món animal
Marina Moreno Agudo. 11 anys. CEIP Municipal La Sinia.
Fotografia realitzada a Costa Rica al “Parque Nacional de Tortugue-
ro” amb una càmara compacta olympus.

2n Premi: Natura entre gratacels 
Elena Abril Carenys. 16 anys. Escola Mestral.
Vaig trobar curiós veure papallones enmig de tants gratacels en ple cen-
tre de Bòston. Vaig incloure aquesta imatge en el treball de fotografia 
per l’assignatura de biologia de l’escola.

3er Premi: Camuflatge 
Júlia Mateos Gozález. 12 anys. IES Pere Calders.
Aquest saltamartí (un tetigònid juvenil) amb el seu color  verd queda 
camuflat entre flors i plantes i es protegeix dels seus depredadors. 
Està realitzada a Collserola.

E.S.O.

1er Premi: Voracitat i bellesa 
Pol Pinyana Giner. 16 anys. Escola Mestral.
Amb aquesta troballa al jardí (Corbera de Llobregat) vaig aplicar els 
aspectes de fotografia d’aproximació i composició que treballàrem a 
les classes de fotografia de l’escola.

Aquestes són les 12 fotografies guanyadores de la II edi-
ció del Bioimatges que organitza el CBC. Gaudiu d’aquest 
imaginari biològic d’estudiants, professors i biòlegs. Una 
selecció de les millors fotografies presentades a les dues 
edicions (més de 600) seran publicades a la web de Bioi-
matges i es realitzaren diverses exposicions itinerants.

JURAT:
Ignasi Cebrian. Col·legi de Biòlegs de Catalunya i Biòlegs Glocals
Roger Eritja. ICHN (Institució Catalana d’Història Natural)
Albert Masó. Societat Catalana de Fotògrafs de Natura 
Jordi Mazon. Associació Catalana de Comunicació Científica 
Ana Morales. Col·legi de Biòlegs de Catalunya
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2n Premi: Vigilància vegetal
Laura Pascual Montero. 17 anys. Escola Mestral.
Primer pla del fruit de la “Flor de Loto” realitzada en un hivernacle de 
plantes aquàtiques del Maresme, mentre aprenia tècniques de macro-
fotografia, en el marc del meu treball de recerca de batxillerat.

3er Premi: Xuclant el groc 
Tirsa M Fábregas Granados. 17 anys. IES d’Argentona. 
La foto està realitzada amb una càmera Casio-exilim de 8’1 mega-
píxels. Es va fer practicant la funció Macro i Zoom. Passejant pel 
bosc vaig poder captar aquesta vespa en una flor groga en una foto 
molt nítida.

BATXILLERAT - FORMACIÓ PROFESSIONAL

2n Premi: Una espiral perfecta
Isabel Collell i Cassañas. 39 anys. CEIP Gaspar de Queralt, Amer.
A la foto apareix un brot tendre de falguera que s’estava desenvolupant 
a la primavera. És fascinant la bellesa que podem observar en una 
simple fulla de falguera. La foto va ser feta a la vora d’una riera situada 
entre Osor i el Sobirà.

3er Premil: Festa!
Josep Maria Soler Maylinch. 42anys. IES Badalona VII.
Fotografia realitzada a finals d’agost als voltants de Molló. Càmera 
Kodak DX6340. Distància Macro. 

PROFESSORAT - COL·LEGIATS

1er Premi: Anèmona i peixos pallasso
Teresa Mª Aragó Fitó. 31 anys. IES Els Tres Turons (Arenys de Mar).
Fotografia feta a les instal·lacions de Loro Parque, a Tenerife, l’agost 
de 2007. Està realitzada des de l’exterior de l’aquari marí, a mà 
alçada. Retrata a dos peixos pallassos i a l’anèmona amb què estan 
en simbiosi. Càmera utilitzada: Panasonic.

PREMIS      bioimatges 2009
Fotografíes guanyadores de la segona edició de Bioimatges 2009.

1er Premi: Blau i verd 
Alba Prieto Fitó. 17anys. Escola Mestral.
Aquest contrast blau-verd correspon a una planta semisubmergida 
coneguda com flor d’aigua (Pontederia cordata).
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El 26 d’octubre ha estat publicada en el Butlletí Oficial 
del Parlament de Catalunya, la nova llei de salut públi-
ca que va ser aprovada per unanimitat el 14 d’octubre 
pel Ple del Parlament de Catalunya. Es tracta de la llei 
més important en matèria de sanitat que s’ha aprovat 
des de l’any 1990.

La nova llei neix amb l’esperit d’estendre i completar 
la reforma dels serveis de salut pública per tal de donar 
respostes de prevenció i control que siguin efectives, 
homogènies, ètiques i transparents i que generin con-
fiança i seguretat en els ciutadans. 

Aquesta llei és la primera llei de salut pública de l’Estat 
Espanyol que incorpora les principals tendències in-
ternacionals i respon al mandat de la Unió Europea 
d’”assegurar un elevat nivell de protecció de la salut 
humana en la definició i, implantació de totes les polí-
tiques” (article 152 del tractat d’Amsterdam).

Per tot això, ha considerat fonamental integrar al con-
junt dels serveis de salut pública, a més dels de protec-
ció de la salut i de seguretat alimentària, els relatius a la 
vigilància de la salut pública, a la prevenció de la malal-
tia i a la promoció de la salut per tal de donar respostes 
adequades a les necessitats de la nova societat.  Ha 
estat pensada per donar resposta als nous reptes plan-
tejats per la globalització (canvi climàtic, crisis interna-

cionals de salut pública com el risc de pandèmia gripal, 
...) i, a més, permetrà treballar contra les desigualtats en 
salut per raó de gènere, classe social i grup ètnic.

Una novetat introduïda en aquesta llei és la inclusió de 
la salut laboral i la mediambiental com a dos àmbits de 
la salut pública de gran impacte poblacional. 

Aquesta llei reconeix la incorporació a les seves pres-
tacions a serveis adreçats no només a les persones de 
forma individual, sinó també a col·lectivitats i a la pre-
venció de riscos ambientals (promoció d’entorns salu-
dables).

Per poder abordar la salut no només des de l’atenció 
de la malaltia, sinó també de manera integral, incloent-
hi la prevenció i la promoció de la salut, la salut laboral 
i la mediambiental, esmenta la necessitat d’ organit-
zacions executives àgils i flexibles amb capacitat per 
mobilitzar la cooperació intersectorial  i interadminis-
trativa i, opta per tant, pel model d’agència amb auto-
nomia de gestió i amb una cartera de serveis clarament 
definida. 

És per això que l’aprovació d’aquesta llei ha estat el 
primer pas per a la creació de l’Agència de Salut Públi-
ca de Catalunya (Aspcat) que actualment es troba en la 
fase de desenvolupament dels seus estatuts.

Aquest model d’agència incorpora elements de des-
centralització territorial, amb instruments que van des 
de la col·laboració amb els ens locals fins a la participa-
ció efectiva d’aquests en la titularitat de l’Aspcat.

La llei de Salut pública especifica en el seu preàmbul 
la multidisciplinarietat que requereix la pràctica de la 
salut pública i com l’Aspcat disposa d’equips multi-
disciplinaris integrats per professionals de la salut de 
l’àmbit de la biologia, la farmàcia, la infermeria, la 
medicina, la veterinària i altres professions sanitàries 
i no sanitàries, adequadament formats per exercir les 
competències professionals de la salut pública, i on la 
formació contínua i la recerca tenen un paper clau en 
el suport a les bones pràctiques de salut pública.

Aquesta llei consta de vuitanta articles, estructurats en 
cinc títols, i de sis disposicions addicionals, tres dis-
posicions transitòries, una disposició derogatòria i cinc 
disposicions finals. 

En el títol I s’enuncien les disposicions generals, 
l’objecte de la Llei, definicions i la determinació dels 
òrgans que tenen l’autoritat sanitària. També assenyala 
la transcendència en el sistema de salut, que garanteix 
la gestió integral dels riscos per a la salut i la contribu-
ció a un medi ambient més segur i saludable. En el títol 
II s’enuncia el conjunt de les polítiques en matèria de 

Llei de Salut pública de Catalunya
Neus Cardeñosa
Col·legiada núm. 17514-C

salut pública, les prestacions, la Cartera de serveis, la 
formació dels professionals, la recerca, la informació i 
la comunicació. El títol III, amb sis capítols, estableix el 
sistema organitzatiu de la salut pública: en el capítol I 
es crea una secretaria sectorial, en el capítol II l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya, en el capítol III es crea 
l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària com una 
àrea especialitzada de l’Agència de Salut Pública, el 
capítol IV s’ocupa de la salut laboral, el capítol V crea 
la Xarxa de Vigilància de la Salut Pública, el capítol VI 
crea la xarxa de laboratoris de salut pública i el capítol 
VII aborda la situació dels serveis de salut pública dels 
ens locals. El títol IV es refereix a la intervenció admi-
nistrativa en matèria de salut pública i, finalment, el 
títol V s’ocupa del règim sancionador.
 
Aquesta llei, innovadora en el nostre estat, que incor-
pora les principals tendències internacionals, especial-
ment en matèria de salut mediambiental i que posa 
de manifest per tant, la necessitat de professionals de 
diferents sectors, tant de l’àmbit sanitari com no en la 
pràctica de la salut pública, reconeix ja als professio-
nals biòlegs entre els seus professionals i, a més, obre 
un nou camí per als nostres professionals, que com 
d’altres professionals tindran un paper clau en el seu 
desenvolupament i en la formació d’aquests equips 
multidisciplinaris que han d’ exercir les competències 
de la salut pública.
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ció efectiva d’aquests en la titularitat de l’Aspcat.

La llei de Salut pública especifica en el seu preàmbul 
la multidisciplinarietat que requereix la pràctica de la 
salut pública i com l’Aspcat disposa d’equips multi-
disciplinaris integrats per professionals de la salut de 
l’àmbit de la biologia, la farmàcia, la infermeria, la 
medicina, la veterinària i altres professions sanitàries 
i no sanitàries, adequadament formats per exercir les 
competències professionals de la salut pública, i on la 
formació contínua i la recerca tenen un paper clau en 
el suport a les bones pràctiques de salut pública.

Aquesta llei consta de vuitanta articles, estructurats en 
cinc títols, i de sis disposicions addicionals, tres dis-
posicions transitòries, una disposició derogatòria i cinc 
disposicions finals. 

En el títol I s’enuncien les disposicions generals, 
l’objecte de la Llei, definicions i la determinació dels 
òrgans que tenen l’autoritat sanitària. També assenyala 
la transcendència en el sistema de salut, que garanteix 
la gestió integral dels riscos per a la salut i la contribu-
ció a un medi ambient més segur i saludable. En el títol 
II s’enuncia el conjunt de les polítiques en matèria de 

Llei de Salut pública de Catalunya
Neus Cardeñosa
Col·legiada núm. 17514-C

salut pública, les prestacions, la Cartera de serveis, la 
formació dels professionals, la recerca, la informació i 
la comunicació. El títol III, amb sis capítols, estableix el 
sistema organitzatiu de la salut pública: en el capítol I 
es crea una secretaria sectorial, en el capítol II l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya, en el capítol III es crea 
l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària com una 
àrea especialitzada de l’Agència de Salut Pública, el 
capítol IV s’ocupa de la salut laboral, el capítol V crea 
la Xarxa de Vigilància de la Salut Pública, el capítol VI 
crea la xarxa de laboratoris de salut pública i el capítol 
VII aborda la situació dels serveis de salut pública dels 
ens locals. El títol IV es refereix a la intervenció admi-
nistrativa en matèria de salut pública i, finalment, el 
títol V s’ocupa del règim sancionador.
 
Aquesta llei, innovadora en el nostre estat, que incor-
pora les principals tendències internacionals, especial-
ment en matèria de salut mediambiental i que posa 
de manifest per tant, la necessitat de professionals de 
diferents sectors, tant de l’àmbit sanitari com no en la 
pràctica de la salut pública, reconeix ja als professio-
nals biòlegs entre els seus professionals i, a més, obre 
un nou camí per als nostres professionals, que com 
d’altres professionals tindran un paper clau en el seu 
desenvolupament i en la formació d’aquests equips 
multidisciplinaris que han d’ exercir les competències 
de la salut pública.
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 El cinema com a eina didàctica per
 l’estudi de l’evolució i
 la persona
 de Charles

 Darwin
Diverses pel·lícules i documentals han 
tractat temàtiques relacionades amb 
l’evolució en general i amb Darwin en par-
ticular. En aquest assaig mostraré les aplica-
cions didàctiques que alguns d’aquests films 
ens ofereixen per treballar, en el camp de 
l’ensenyament, l’evolució de les espècies i la 
persona de Charles Darwin. 

Els films que he seleccionat per aquest tre-
ball són: “L’odyssée de l’espèce” (L’odissea 
de l’espècie, 2002), “Master and comander” 
(2003), “The Darwin adventure” (L’aventura 
de Darwin, 1972), “Creation” (2009), “Man 
to man” (2005), “Darwin’s nightmare” (El 
malson de Darwin, 2004), “Inherit the 
Wind“ (L’herència del vent, 1960), “Ne-
ver cry wolf” (Els llops no ploren, 1983), 
“2001: a space odyssey” (2001: Una odissea 
de l’espai, 1968), “Planet of the Apes” (El 
planeta dels simis, 1968), “Greystoke: the le-
gend of Tarzan, lord of the apes” (Greystoke, 
la llegenda de Tarzan, 1983) i “La guerre du 
feu” (A la recerca del foc, 1981).
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L’odyssée de l’espèce (L’odissea de l’espècie), 
és un documental realitzat per Jacques Malaterre 
(2002), que descriu l’origen dels ser humans actuals 
així com els diferents estadis evolutius que s’han donat 
des dels primers homínids fins l’arribada de l’Homo sa-
piens. En el film ens mostren diversos fòssils i jaciments 
relacionats amb l’evolució humana així com l’interès 
que han tingut per estudiar els nostres orígens. 
La cinta ens ofereix un bon suport didàctic per estudiar 
els Austrolopithecus, l’Homo habilis, l’Homo ergaster, 
l’Homo erectus, l’Homo antecesor, l’home de Nean-
dertal i l’Homo sapiens. Mitjançant aquest documen-
tal podem conèixer la relació del continent africà amb 
l’evolució dels homínids, treballar fòssils com és el cas 
de l’australopitec Lucy (segons el documental el seu 
nom es deu a un tema musical dels Beatles), els del 
jaciment d’Atapuerca o l’Home de Pekín. Qüestions 
com el que va significar per la nostra evolució el des-
envolupament del cervell, l’assoliment de la postura 
bípeda, la vida i la caça en grup, el llenguatge, els can-
vis en l’alimentació, el descobriment i control del foc 
o la fabricació i utilització d’eines es poden estudiar 
amb aquesta producció cinematogràfica. Altres temàti-
ques com la coexistència que es va donar durant un 
temps entre l’home de Neandertal i l’Homo sapiens, 
l’extinció del primer i la definitiva consolidació del se-
gon també es poden treballar amb el suport didàctic 
d’aquest film.

 El cinema com a eina didàctica per
 l’estudi de l’evolució i
 la persona
 de Charles

 Darwin
Eduard-Josep Chifré i Petit

Col·legiat núm. 2246-C

Master and comander, és una pel·lícula diri-
gida per Peter Weir (2003) i protagonitzada per Russell 
Crove i Paul Bettany. La cinta narra els combats que 
es donen entre el vaixell britànic “Surprise” comandat 
pel capità Jack Aubrey (Russell Crowe) i una nau de 
la flota francesa, l’any 1805, en plena època de les 
Guerres Napoleòniques. L’enfrontament final entre els 
dos vaixells es dóna davant de l’arxipèlag de les illes 
Galápagos on el cirurgià del “Surprise” (interpretat per 
Paul Bettany) vol dur a terme diversos estudis natura-
listes sense aconseguir-ho perquè la guerra es posa per 
davant dels seus interessos científics.
El film ens permet tractar temàtiques molt variades 
com és el cas de la vida d’un metge a bord d’un 
vaixell de guerra a principis del segle XIX, els instru-
ments mèdics que utilitzava o la seva forma d’operar. 
La cinta ofereix la possibilitat de debatre sobre la tas-
ca de l’home de ciència (el cirurgià de l’embarcació) 
en contraposició a la del militar (el capità del vaixell). 
Fins i tot en la pel·lícula ens permet treballar les illes 
Galápagos i el que en el seu dia van representar pels 
estudis de Charles Darwin. Altres temàtiques com la 
navegació a principis del segle XIX, algunes supersti-
cions de la gent del mar,  els accidents a bord d’un 
vaixell i les guerres napoleòniques també les podem 
tractar utilitzant aquesta pel·lícula com a suport di-
dàctic.
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The Darwin adventure (L’aventura de Da-
rwin), film poc conegut dirigit per Jack Couffer (1972) i 
protagonitzat per Nicholas Clay (Charles Darwin en la 
pel·lícula), Ian Richardson (interpreta el capità Fitzroy) 
i Susan Macready (fent el paper d’Emma, l’esposa de 
Darwin). La cinta narra la vida de Charles Darwin, la 
seva joventut, el viatge en el vaixell “Beagle”, les seves 
relacions amb el capità Fitzroy, el que van significar 
les illes Galápagos pels seus treballs sobre l’evolució 
i els anys posteriors al seu viatge en el “Beagle”. Al-
tres aspectes com la redacció i la publicació del lli-
bre “l’Origen de les espècies”, l’impacte del llibre en 
el món acadèmic de l’època, el debat entre Thomas 
Huxley, defensor de les tesis de Darwin i el bisbe 
Samuel Wilberforce a la Universitat d’Oxford també 
són descrites en la pel·lícula. 
És una cinta molt addient per ser utilitzada com a su-
port didàctic per treballar temàtiques relacionades amb 
la vida de Charles Darwin, la seva teoria de l’evolució 
de les espècies i tot el que han significat les seves apor-
tacions pel desenvolupament de la ciència.
També podem comentar aquí un fet que no deixa de 
ser sorprenent en relació a Darwin i és que quan va 
morir i després d’haver sofert tant atacs per qüestions 
religioses finalment fou enterrat a l’abadia de West-
minster.

Creation de Jon Amiel (2009), és una altra produc-
ció cinematogràfica sobre la vida de Charles Darwin 
protagonitzada per Paul Bettany i Jennifer Connelly. 
Cal destacar el fet que Bettany, l’actor que fa el paper 
de cirurgià en el film “Master and Comander”, a qui 
tant li interessa la ciència, aquí interpreta la persona de 
Charles Darwin. Tot i que “Creation” és un pel·lícula 
que en el moment de redactar aquest assaig encara 
no s’ha estrenat a les pantalles de cinema de l’Estat Es-
panyol, és d’esperar que ens proporcioni noves eines 
didàctiques per estudiar, treballar i divulgar la vida i 
obra de Darwin.
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Man to man, film dirigit per Regis Wargnier 
(2005), protagonitzat per Joseph Fiennes, Kristin Scott, 
Iain Glen i Hugh Bonneville. La cinta descriu com al 
1870 un metge escocès captura dos pigmeus a l’Àfrica 
amb l’objectiu de demostrar que son els avantpassats 
de l’home actual i descendents directes del mono. Al 
llarg de la pel·lícula els pigmeus són sotmesos a di-
verses vexacions, fins i tot se’ls arriba a exposar en el 
zoològic d’Edimburg. La pel·lícula posa en evidència la 
manca d’escrúpols de certs científics que són capaços 
de fer el que calgui per aconseguir el reconeixement 
de les seves tesis per part dels seus col·legues. 
És una cinta molt adequada per treballar temàtiques 
relacionades amb l’ètica i la ciència, les complexes re-
lacions que, en ocasions es donen, entre els científics 
i la societat en la que viuen o la visió que Occident 
tenia, a finals del segle XIX, de l’Àfrica colonial.

Darwin’s nightmare (El malson de Darwin) és 
un documental realitzat per Hubert Sauper (2004) que 
descriu com la introducció en els anys 60 del segle XX 
de la perca del Nil en el llac Victòria va provocar la 
desaparició de les espècies autòctones del llac amb la 
conseqüent pèrdua de biodiversitat així com diversos 
canvis en la vida de la població d’aquell lloc. 
És un film que ens ofereix diverses possibilitats didàc-
tiques. Ens permet estudiar la problemàtica relacio-
nada amb les espècies forànies i la seva adaptació a 
ambients diferents als del seu lloc d’origen. Qüestions 
com les conseqüències de la pèrdua de biodiversi-
tat, la selecció natural, l’extinció d’espècies, la forma 
de pescar en el Victòria i el perill de la dependència 
econòmica d’una sola espècie o la fam en aquella re-
gió d’Àfrica també es poden treballar amb aquesta cin-
ta. El documental  ens permet debatre el paper de la 
Unió Europea en la comercialització de la perca del nil 
del llac Victòria, conèixer el tràfic d’armes en la zona, 
la situació de la dona en aquell indret i  la vida dels 
nens i nenes.
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Inherit the Wind (L’herència del vent), pel·lícula 
dirigida per Stanley Kramer (1960), amb Spencer 
Tracy, Fredric March, Gene Kelly i Dick York de pro-
tagonistes principals. El film es basa en l’anomenat 
“Judici del mono” que va tenir lloc el 1925 en un 
poble de Tennessee (EEUU) i narra el processament 
d’un mestre d’un col·legi públic, John Scopes, acus-
at d’explicar la teoria de l’evolució als seus alumnes. 
Spencer Tracy interpreta l’advocat defensor, Frederic 
March el fiscal, Dick York el professor i Gene Kelly un 
dels periodistes que segueix el judici. 
La cinta ens permet debatre temàtiques molt varia-
des com les relacions existents entre ciència i reli-
gió, les qüestions relacionades amb el creacionisme 
i l’evolucionisme, la por al desconegut, el fanatisme 
religiós o el dret a poder pensar en llibertat.
També es pot utilitzar aquesta pel·lícula com a suport 
didàctic per comparar els problemes que té el profes-
sor encausat amb els que va tenir en el seu moment 
a Barcelona, a principis del segle XX, el catedràtic de 
Zoologia de la Universitat de Barcelona Odón del 
Buen. Aquest científic va ser un dels defensors de la 
teoria de Darwin a l’Estat Espanyol. Aquest fet li va 
comportar molts problemes, fins i tot va ser separat 
de la càtedra de zoologia pels seus ensenyaments da-
rwinistes que van ser considerats contraris a la religió, 
la qual cosa va provocar nombroses protestes dels es-
tudiants de l’època.
D’aquest film se’n va fer una altra versió el 1988, 
realitzat en aquesta ocasió per David Greene i pro-
tagonitzada per Kirk Douglas fent de fiscal i Jason Ro-
bards en el paper de l’advocat defensor. Tot i que 
és una bona pel·lícula i que també compta amb la 
col·laboració de Jean Simmons interpretant la dona 
del fiscal, penso que la de Stanley Kramer és més 
complerta i ens dóna una visió més ample del judici 
del professor i de tot allò que l’envoltà.
En aquestes dues produccions està molt ben narrat 
el menyspreu que fan de la ciència els opositors a 
la teoria de Charles Darwin. Així doncs, no ens ha 

El cinema com a eina didàctica per l’evolució i la persona de Charles Darwin

d’estranyar que en el famós debat entre creacionis-
tes i evolucionistes que va tenir lloc a la universitat 
d’Oxford el 1860, quan el bisbe Samuel Wilberforce 
preguntà a Thomas Huxley (gran defensor de la teoria 
de Darwin) si preferia descendir d’un simi per part 
d’avi o d’àvia, aquest li respongués quelcom sem-
blant a què “posats a escollir entre un simi o algú que 
utilitza les seves habilitats per banalitzar una teoria 
seriosa, es quedava amb la mona”. I és que els pre-
judicis i la ignorància sembla que malauradament no 
s’hagin de poder superar mai. 

Never cry wolf (Els llops no ploren) és un tre-
ball de Carroll Ballard (1983) protagonitzat per Char-
les Martin Smith (Tyler en la pel·lícula). El film narra 
la feina d’un naturalista que viatja a la zona del Ca-
nadà per descobrir si els llops (Cannis lupus) són els 
responsables de la disminució de les poblacions de 
caribus. 
El visionat d’aquest film ens permet aprendre di-
versos aspectes de l’etologia dels llops gràcies a les 
observacions que el protagonista de la pel·lícula fa 
d’una parella de llops als que anomena “George” i 
“Angelina”. La cinta ens ofereix la possibilitat de trac-
tar temàtiques relacionades amb la lluita per la vida, 
la selecció natural o la supervivència dels més forts. 
Altres qüestions com la caça indiscriminada, la vida 
dels esquimals, les relacions entre l’ésser humà i la 
natura també poden ser treballades amb el suport 
d’aquest film.

2001: a space odyssey (2001: Una odissea 
de l’espai, 1968), pel·lícula dirigida per Stanley Kubric 
amb guió del mateix director i d’Arthur C. Clarke, pro-
tagonitzada per Keir Dullea (astronauta David Bowman 
en la pel·lícula). Una part important de la cinta ens 
descriu l’evolució dels humans des dels prehomínids 
fins l’home de l’espai. Un dels salts evolutius més ben 
narrats pel cinema pertany a aquesta producció. Con-
sisteix en el pas d’un prehomínid a l’home dels viatges 
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espacials, després de què el primer llença un os al cel 
que ha utilitzat com arma per matar un competidor. 
També destaquen en el film els enfrontaments entre 
l’ordinador Hal i els membres de la tripulació espa-
cial de la nau “Discovery” i la presència d’un misteriós 
monòlit de color negre que surt en els moments més 
importants de la pel·lícula.
Aquest treball ens permet tractar temàtiques relaciona-
des amb l’evolució humana, el desenvolupament de la 
informàtica, l’ús que els éssers humans fan de les mà-
quines, la Guerra Freda i els viatges a l’espai. Hem de 
tenir en compte que aquesta producció es va realitzar, 
a finals de la dècada dels seixanta, en plena carrera 
espacial entre els EEUU i la URSS. El film té un final 
obert que permet diverses interpretacions la qual cosa 
ha provocat molts debats cinematogràfics al llargs dels 
anys sobre el seu significat.
Aquest fet va facilitar que al 1984 “Peter Hyams” filmés 
“2010” (“2010: odissea 2”), pel·lícula protagonitzada 
per Roy Scheider la qual intentava donar una explica-
ció al monòlit negre del film de Kubrick i aclarir també 
el final de la pel·lícula “2001: una odissea de l’espai”. 
Cal dir que tot i ser un film entretingut, es troba molt 
lluny del de Kubrick.

Planet of the Apes (El planeta dels simis, 
1968), és una pel·lícula de Franklin J. Schaffner (1968), 

amb Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter 
i Maurice Evans de protagonistes. El film proposa una 
regressió evolutiva, causada per la guerra, de l’espècie 
humana mitjançant la qual els simis passen a ser els 
amos del món i els humans una espècie subordina-
da a ells. Compta amb un magnífic final que ja forma 
part de la història del cinema amb un Charlton Heston 
(Tylor en el film), agenollat a terra, davant de les restes 
de l’estàtua de la Llibertat, maleint aquells que han 
causat la destrucció del món que ell havia conegut.
D’aquesta producció se’n va fer una nova versió el 
2001 dirigida aquest cop per Tim Burton, amb Mark 
Wahlberg de protagonista principal, però que tot i ser 
entretinguda no va arribar a impactar tant com la ver-
sió de Franklin J. Schaffner. Això ho demostra el fet que 
d’aquest film no se’n va fer cap continuació, mentre 
que de la pel·lícula de Franklin Schaffner es van fer 
quatre seqüel·les, la primera de les quals la va pro-
tagonitzar el mateix Charton Heston junt amb James 
Franciscus i fins i tot es va fer una sèrie televisiva. 
Temàtiques relacionades amb l’evolució, les relacio-
ns entre simis i humans, l’experimentació amb éssers 
vius, els perills de la Guerra Freda, cal tenir en compte 
que el primer film es va produir en uns temps en què 
la por a un conflicte nuclear entre els Estats Units i 
l’Unió Soviètica sempre estava a l’ordre del dia, són 
algunes de les temàtiques que es poden treballar amb 
el suport didàctic d’aquesta cinta.

El cinema com a eina didàctica per l’evolució i la persona de Charles Darwin



21

Greystoke: the legend of Tarzan, lord 
of the apes (Greystoke, la llegenda de Tarzan) la 
va dirigir Hugh Hudson (1983) i compta en els seus pa-
pers principals amb Cristopher Lambert (Tarzan), An-
die MacDowell (Jane), Ralph Richardson i Ian Holm. 
El petit comte de Greystoke (Tarzan), perd els seus 
pares a la Selva africana però aconsegueix sobreviure 
en ser adoptat per una tribu de monos. La pel·lícula 
narra la vida de Tarzan entre els simis i els problemes 
d’adaptació que pateix quan un explorador belga el 
troba i el convenç que retorni amb ell a Anglaterra 
d’on es originària la seva família.
En aquest film hi ha una escena en la qual Tarzan troba 
un ganivet i s’adona que amb ell pot ser més poderós 
que els altres membres de la tribu de simis amb els que 
conviu i que recorda la protagonitzada pel primat de 
la pel·lícula de Kubrick “2001 una odissea de l’espai”, 
quan aquell descobreix que amb un tros d’os pot ser 
més fort que els seus competidors fent-lo servir com a 
arma per matar. Aquest fet ens ofereix la possibilitat de 
comparar les dues escenes i poder debatre el seu sig-
nificat.
Temàtiques relacionades amb la pretesa superioritat 
evolutiva del blancs sobre el indígenes de la selva, les 
relacions  jeràrquiques entre els monos, el colonialis-
me, el tractament dels animals per part dels homes de 
ciència, la funció dels museus, són alguns dels temes 

pels quals aquest film ens ofereix diverses possibilitats 
didàctiques.

La guerre du feu (A la recerca del foc), cin-
ta realitzada per Jean Jacques Annaud (1981). La 
pel·lícula mostra les vicissituds per les que passa un 
grup d’individus pre-sapiens per aconseguir el foc, 
quelcom vital per la seva existència i poder-lo man-
tenir encès. 
És una cinta que barreja ciència i fantasia, però tot i 
així ens pot ser molt útil per treballar qüestions rela-
cionades amb la importància del foc i el seu control, la 
transmissió cultural o la lluita per l’existència. La vida 
en el grup com a mitjà per a sobreviure en condicions 
molt difícils o bé el coneixement d’espècies extingides 
com el mamut o el tigre dents de sabre també les po-
dem tractar amb aquesta pel·lícula.
Finalment i per acabar només em resta dir que al llarg 
d’aquest assaig he intentat mostrar les múltiples possi-
bilitats didàctiques que el cinema ens ofereix, sempre 
complint amb la legislació vigent en aquesta matèria, 
per treballar temàtiques relacionades amb l’evolució 
i la persona de Charles Darwin. I és que el cinema a 
més de ser una bona eina didàctica per afavorir la mo-
tivació de l’aprenentatge també està relacionat amb la 
ciència, només depèn de nosaltres que, en el camp de 
la docència, en sapiguem fer un bon ús.

El cinema com a eina didàctica per l’evolució i la persona de Charles Darwin
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El desembre de 2008, el Col·legi de Biòlegs va parti-
cipar en la jornada de Santa Llúcia titulada Gaps en 
la Comunicació Científica. El cas de les biotecnolo-
gies organitzada per la Societat Catalana de Biologia, 
la Fundació Ciència i Societat i Biocat. El resultat de 
la jornada fou un informe prou extens redactat per 
l’empresa ARP Mediació Ambiental. Tot seguit farem 
un breu resum de les principals qüestions aportades. 
En la jornada hi participarem més d’una trentena de 
professionals relacionats amb el món de la biologia i 
de la comunicació, representant a més d’una vintena 
d’institucions (veure taula adjunta).

Com destaca l’informe “Aquesta jornada tenia per ob-
jectius sobretot posar sobre la taula alguns dels criteris 
sobre el debat obert a nivell social: els organismes mo-
dificats genèticament (OGM), debat sobre el qual el 
sector científic hi juga un paper essencial ja sigui des 
dels coneixements i la recerca com per la comunica-
ció científica que requereix aquesta experimentació i 
els seus avenços”. El Col·legi de Biòlegs de Catalunya 
va participar a la jornada perquè pensem que tenim 
molt a dir  sobre el tema dels transgènics, en concret, i 
sobre a molts altres temes biològics que obren debats 
socials: virus de la grip A, canvi climàtic...La jornada 
va ser aprofitada per informar i exposar l’estat de la 
qüestió als interessats, i va  obrir un espai de reflexió i 
intercanvi d’idees. 

La jornada es va vertebrar al voltant d’una pregunta o 
objectiu comú: com millorem la comunicació sobre els 
transgènics? Es tractava d’aclarir les estratègies i les ei-
nes,  concretes i tangibles, que fan possible una millor 
comunicació d’aquestes temàtiques; establir una es-
tratègia comuna per tal de que tots els actor implicats 
en la jornada poguéssim aconseguir l’objectiu comú.

Al llarg de la jornada, es van recollir diferents tipus 
d’estratègies. Unes anaven orientades al missatge i al 
contingut per tal de garantir la informació i la comuni-
cació tot salvant certs perjudicis. Segons aquestes es-
tratègies, cal  ser crítics amb els transgènics però evitant 
ser generalistes i posicionaments radicals, a més de ser 
constructius des dels nostres punts de vista per poder 
aproximar-nos millor a la ciutadania. S’ha de tendir a 
les matisacions i desmitificar  les biotecnologies, ja que 
no són ni la gran solució a alguns del problemes de 
la humanitat ni són una llosa per la societat. També 
caldrà trencar algunes percepcions errònies com que 
la biotecnologia i l’ecologia són conceptes contradic-
toris o que els transgènics no es creen per substituir 
res,  sinó per complementar el que ja existeix o que els 
científics tenen un grau elevat d’independència res-

pecte el que poden fer i dir les grans multinacionals. 
Això, en part s’aconseguirà promovent debats centrats 
en les oportunitats dels transgènics on és visualitzin po-
sicions contrastades i menys contraposades.

El missatge i el contingut han de ser clars, precisos, 
entenedors, sincers, constants i propers. Sempre ade-
quats i adaptats a la ciutadania, als diferents tipus de 
públic, per tal de que puguin construir el seu propi 
criteri. També s’haurien d’evitar actituds de tipus més 
aviat paternalista i fomentar el coneixement i les cer-
teses per tal de rebaixar els nivells de desconfiança, 
inseguretat i prejudicis que poden tenir els ciutadans, 
que es troben distanciats de la comunitat científica. 
Això es pot aconseguir creant espais comuns  entre la 
comunitat científica i els ciutadans.

Un bon contingut, no només es garanteix divulgant, de 
forma clara, els continguts científics i tècnics, sinó que 
per poder comunicar bons continguts cal també divul-
gar el complex marc regulatori i legislatiu que hi ha al 
voltant dels OMG. O bé, reforçar el reconeixement 
dels col·legis professionals, donada la transcendència 
social i la base ètica del seu camp professionals (bio-
tecnologia, medi ambient, salut...). I corregir algunes 
tendències d’alguns mitjans de comunicació: drama-
tització, espectacularització i descontextualització de 
la informació científica. O recomanar  que els profes-
sionals de la biologia i els professionals dels mitjans de 
comunicació treballin conjuntament aquest temes. 

Per millorar la comunicació sobre els transgènics es van 
presentar diverses eines de divulgació.  En general les 
eines han de ser senzilles però científicament rigoroses. 
Les eines de la  divulgació han de ser més publicacions, 
articles, còmics (per exemple els casos extrems d’ús i 
abús amb llenguatge frecs), píndoles de notícies usant 
diferents llenguatges,  un bon   i entenedor  etique-
tatge dels productes que es consumeixen, realització 
de jornades informatives i visites de camp als espais on 
s’estigui experimentant amb OGM, elaboració de dos-
siers tècnics dirigits a la pagesia, utilitzar la comunicació 
viral, usar canals indirectes de divulgació: sèries de te-
levisió, magazines... i programes divulgatius als mitjans 
que apropin aquest aspectes a la ciutadania.

Com a estratègia a més llarg termini, es va fer èmfasi 
en adequar la informació a la ciutadania per tal de 
poder decidir sobre el que fa i consumeix. El debat 
social amb ciutadans informats i crítics és de cabdal 
importància. Cal donar protagonisme a la ciutadania, 
els ciutadans no són mers espectadors que cal convèn-
cer, per això alhora d’acostar aquestes problemàtiques 
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als ciutadans, els científics i els periodistes no han de 
tenir por alhora de plantejar els dubtes o els problemes  
que poden provocar l’OMG. 

A més, es fa del tot indispensable, com a estratègia per 
facilitar la participació de la ciutadania en la presa de 
decisions, l’obertura d’espais per donar a conèixer el 
què està fent la comunitat científica, és la única ma-
nera de poder copsar les opinions i les inquietuds dels 
ciutadans. També cal organitzar campanyes informati-
ves extenses que integrin pocs temes de debat, ja que 
en cas contrari, quan hi ha massa elements de debat 
pot ser contraproduent alhora d’establir bons criteris 
per part de la població. 

S’han de tenir molt presents aquells espais  de partici-
pació nous i poc coneguts encara com per  exemple 
consultes de caràcter vinculant sobre la biotecnologia 
o crear espais de diàleg a internet: fòrums, blocs, vi-
deojocs  (per els més joves) o preparar exposicions o 
fomentar altres eines existents de participació pública 
(citizen jury, consensus conference).

El sector de l’ensenyament secundari és fonamental a 
l’hora de crear criteri davant d’aquestes temàtiques. Per 
això es van proposar algunes estratègies, totes elles cen-
trades a transmetre informació accessible. Es veu del 
tot necessari un reciclatge del professorat de biologia 
sobre aquestes temàtiques per tal que aquests puguin 
transmetre amb major efectivitat aquestes idees a partir 
d’un criteri propi. Les activitats i mètodes pedagògics, a 
l’hora de transmetre aquests coneixements nous als pro-
fessors de biologia, han d’anar encaminats a fomentar 
l’intercanvi  i el diàleg i no només a convèncer. També 
es va proposar revisar i actualitzar continguts dels llibres 
de texts o  es proposar incloure aquestes temàtiques 
en treballs de recerca de batxillerat o continuar oferint 
xerrades tècniques o treballar aquestes temàtiques dins 
de l’assignatura de Ciències per al món contemporani, 
així com oferir recursos al professorat: accés a investi-
gadors, espais de consulta...

Finalment, altres eines i estratègies que es van propo-
sar en la jornada foren la d’incloure, en els debats so-
bre els OGM, els efectes socials que poden provocar 
aquest, posicionar el  model econòmic en un lloc més 
central del debat (especulació, monopolis...) i, també, 
incloure els possibles usos i abusos que puguin apa-
rèixer. En els debats s’han de deixar al marge  els inte-
ressos institucionals i ha de prevaldre sempre una ètica 
institucional des dels mitjans de comunicació, passant 
per les empreses biotecnologiques i les organitzacions 
no governamentals.

PROGRAMA DE LA JORNADA:

Presentació
Cristina Junyent  (Societat Catalana de Biologia)
Què són, què fan, com actuen i per a què ser-
veixen els transgènics?
David Bueno. (Universitat de Barcelona) 
On són els transgènics? Situació i legislació a 
Europa. 
Pere Puigdomènech, (CSIC i  Grup Europeu 
d’Ètica de les Ciències i Noves Tecnologies)
Taula rodona: Biotecnologia i reputació social. 
Per què genera por la biotecnologia? 
Cristina Ribas, (Associació Catalana de Comuni-
cació Científica) 
Iniciatives per millorar la imatge. 
Rosina Malagrida, (Parc Científic de Barcelona) 
Paper de les institucions professionals. 
Ignasi Cebrian, (Col·legi de Biòlegs de Catalu-
nya)
Propostes per millorar la imatge. 
Enric Melé, (Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries)
Intervencions des de la fila zero: Experiències 
prèvies. El referèndum de Suïssa de 1998. 
Xavier Duran. El Medi Ambient TV3. 
Què diu l’Eurobaròmetre? Què pot explicar? 
Gema Revuelta, (Observatori de la Comunicació 
Científica – Universitat Pompeu Fabra) 
Millorar la imatge per donar respostes. 
Montse Daban. (BioRegió de Catalunya).
Què intervè en la percepció?
Teresa Escalas, (Observatori de la Difusió de la 
Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na)
Debat en plenari “Com millorem la comuni-
cació sobre els transgènics? Proposta: estratè-
gies i eines”.
Cloenda
Ricard Guerrero, (Institut d’Estudis Catalans i 
membre del Consell Assessor del Parlament so-
bre Ciència i Tecnologia)

Participants:
Mercè Piqueres (Associació Catalana de Comu-
nicació Científica), Anna Calderer (Parc Científic 
de Barcelona), Elsa Tous (Biòloga), Margarida Mas 
(Galènia), Rosa Rodríguez (Generalitat de Cata-
lunya), Esther Marín, Neus Sallés (Generalitat de 
Catalunya), Agustina Guieteres (Generalitat de 
Catalunya), Carme Puche, Mar Carrió (Universi-
tat Pompeu Fabra), Isabel Murillo, Laia Cendrós 
(Centre de Regulació Genòmica), Quim Bosch 
(Generalitat de Catalunya), Maruxa Martínez 
(Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona), Raül 
Toràn (CSIC-Centre d’Investigació Cardiovascu-
lar), Pau Senra (KdV Consultor Cultural), Maite 
Sánchez (Societat Catalana de Biologia - Institut 
d’Estudis Catalans), Isa Troytiño, Belén López 
(Fundació Catalana per a la Recerca i la Innova-
ció), Consol Farràs (Universitat de Barcelona).
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