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editorial
Benvolguts companys i benvolgudes companyes,

Malgrat aquestes dates tan assenyalades, és evident que no 
podem deixar de banda l’actual context socio-econòmic 
que afecta la majoria dels ciutadans del nostre país, d’una 
manera o d’altra. No podem oblidar que hi ha una realitat i 
una quotidianitat difícils, també en l’exercici de les profes-
sions i dels professionals.

Als més joves i als futurs professionals titulats, les directrius 
de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, l’anomenat  Pla 
Bolonia, els va capgirat el marc formatiu i el futur amb molt 
bones intencions, però, al nostre país, malauradament, ha 
tingut una implementació imperfecta i maldestra. Recen-
tment, a més, s’han coartat les expectatives dels estudiants 
que cursaven o que preveien cursar estudis a universitats 
estrangeres, malgrat ser aquest un eix central de les direc-
trius de la UE, perquè a Espanya s’ha produït una dràstica i 
automàtica reducció de les beques del Programa ERASMUS. 
Ens hipotequen el futur. 

En el nostre llenguatge, podríem dir que aquesta és una nova se-
lecció econòmica, perquè posa en perill la igualtat d’oportunitats 
per a una molt valuosa formació dels futurs especialistes titulats 
i perquè es neguen un gran valor de creixement personal i unes 
expectatives d’ocupació de qualitat. Hem deixat d’invertir en 
el millor futur de tots. Alhora, els joves que s’han incorporat 
al mercat laboral viuen situacions realment inquietants, amb 
reduccions de jornada laboral i de sou o amb acomiadaments 
individuals i col·lectius, justificats amb l’única excusa d’una mala 
economia en majúscules.

Si ens mantenim en aquesta línia, més aviat d’allò que ens ima-
ginem la tendència del prestigi creixent dels nostres científics 
s’invertirà amb vertigen, així com la nostra incipient capacitat 
emprenedora i de transferència efectiva de coneixement. La 
contribució de la nostra recerca a la productivitat i al progrés 
social no tindrà futur, malgrat els molts grups científics de prestigi 
que hem aconseguit consolidar a Catalunya i malgrat l’orgull que 
sentim pel seu i nostre prestigi internacional. Si no els “cuidem”, 
si no continuem invertint en ells, els perdrem i també tancarem 
la porta a la creació de nous grups. 

Aquests plantejaments, sens dubte, també són transferibles al 
present i el futur del món empresarial català, tant en relació amb 
el capital humà - en la vessant personal, professional i científica 
- com amb els incentius a la inversió en recerca i desenvolupa-
ment, una qüestió que, ara per ara, ja ara és força complicada. 
Hem de ser capaços de crear valors des del coneixement, creant 
noves patents, noves línies i nous productes.

Les xarxes científiques i les xarxes professionals del més alt nivell 
poden configurar, conjuntament, un nucli actiu i promotor de 
l’activitat econòmica i de la riquesa. Però, quan parlem dels 
professionals i els científics, parlem sobretot del nostre col·lectiu, 
amb totes les seves especialitzacions científiques i professionals 
(la biotecnologia, el medi ambient, la qualitat, els serveis, la 
recerca bàsica i aplicada, la zoologia, la zootècnia, la botànica, 
l‘ecologia, genètica, els assajos clínics, la bioestadística, els riscos 
laborals, la salut pública, l’ensenyament, la tecnologia d’aliments, 
la sanitat, en general, i molt llarg etcètera ... disculpeu si, per 
manca d’espai, heu hagut de ser a “l’etcètera”). 

En l’actualitat, les universitats catalanes i espanyoles desenvolupen 
molt diversos estudis de grau, dins i fora de la Biologia, amb com-
petències professionals creuades i a això s’hi suma l’avantprojecte 
de Llei de Col·legis Professionals. Ambdues qüestions contri-
bueixen al creixement de la incertesa sobre la nostra formació i 
la nostra ciència, perquè afecten directament al reconeixement 
i a la validesa dels continguts i les competències professionals. 
Però, també afecten al reconeixement de les especialitzacions 
professionals i s’afegeixen als greuges històrics acumulats (la Llei 
d’especialitats sanitàries, el reconeixement del biòleg com a tècnic 
competent en les llicències mediambientals, etc.)

Hem d’aconseguir estabilitat perquè els nostres professionals 
especialistes no hagin de marxar a altres països de forma defi-
nitiva. És bo que ho facin en l’etapa formativa, però és neces-
sari que trobin una xarxa professional i un teixit empresarial 
que els permetin retornar, per enriquir el país, però, també, 
perquè tots hem invertit en ells, ja que la majoria s’han format 
en universitats i centres públics. L’avantprojecte de Llei abans 
esmentat no tan sols ratifica allò que el Pla Bolonya ha fixat, 
que la nostra llicenciatura (ara grau) sigui de 4 anys i que ens 
haguem d’especialitzar sovint amb un màster o postgrau, sinó 
que ens deixa en una situació molt més complicada, siguem de 
l’especialitat que siguem. 

Certament, continuem sense una acció professional exclusiva, tot i 
que, gràcies a la nostra àmplia capacitat adaptativa, hem desenvolu-
pat moltes diverses activitats professionals, algunes molt innovadores, 
en molts àmbits i especialitats de les Ciències de la Vida. El fet de no 
tenir una acció o unes accions exclusives ens deixa fora del reco-
neixement que s’atorga a altres graus, el “segell” directe i automàtic 
d’una professió. Ens trobem en un punt i en un moment en què cal 
reivindicar la nostra condició de titulats superiors davant de molts 
altres col·lectius. Per tant, als biòlegs catalans encara ens queda molta 
feina a fer per assolir el reconeixement científic i professional que 
tenen els biòlegs d’altres països.

A totes aquestes qüestions el teu col·legi professional, el CBC, 
hi dedica tots els recursos disponibles. Vetlla pel màxim reco-
neixement professional dels mercats i de la societat i participa 
activament en l’Associació Intercol.legial catalana, que defensa 
els nostres drets davant d’avantprojecte de Llei de l’estat cen-
tral. Al CBC hi pots trobar espais per defensar el col·lectiu i per 
participar en agrupacions o associacions de molt diversos àm-
bits on evidenciar la nostra perspectiva i reivindicar les nostres 
capacitats. Així mateix, com saps, a la darrera Junta General, es 
va acordar un Pla estratègic que s’està implementant. 

Però, en tot cas, ens cal créixer encara més en corporativisme i 
participació. Els moments són difícils, però les línies estratègiques 
estan ben definides. Tots plegats les hem de seguir. I, per acabar 
sense de pessimisme, sinó tot el contrari, us recordem que aquest 
és un moment de grans canvis que podem aprofitar. Ara pot ser 
una molt bona oportunitat per a tots nosaltres per a consolidar 
la nostra professió. Tenim les eines i la capacitat per lluitar i per 
construir la nostra “Via”, la “via els biòlegs”.

Els membres de la Junta del CBC i tot el personal de 
l’administració col·legial us desitgen unes molt felices festes na-
dalenques i un millor any, que sigui realment de canvis desitjats.

Emili Fadurdo Torrús
Degà del Col·legi de Biòlegs de Catalunya
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Què són les bases de dades moleculars?

L’espectacular millora –i abaratiment- en les tècniques de 
seqüenciació de proteïnes i àcids nucleics que ha tingut lloc 
d’ençà de la finalització del Projecte Genoma Humà, unida 
a l’imparable augment de la capacitat de càlcul dels sistemes 
informàtics, ha permès que laboratoris de recerca de tot el món 
hagin incorporat la seqüenciació com un recurs rutinari, amb 
els evidents avantatges que això els suposa.
Aquest fet provoca una generació constant d’informació relativa 
a seqüències de proteïnes i àcids nucleics lligades a una gran 
quantitat de dades addicionals i esdevé imprescindible sistema-
titzar aquest enorme volum d’informació de manera que resulti 
fàcil i ràpid poder realitzar comparacions (alineaments) entre 
les dades obtingudes en un laboratori i una biblioteca global de 
referències compartides. (Luscombe et al. 2001).
Les bases de dades moleculars (BDM) són un conjunt de re-
positoris de seqüències de pèptids, proteïnes i àcids nucleics, 
enriquides amb potents eines relacionals, que permeten realitzar 
tot tipus de consultes creuades de manera automatitzada. De 
mitjana aquestes bases de dades estan doblant el seu volum 
d’informació cada quinze mesos.
Aquests repositoris estan gestionats per organismes públics i 
permeten el lliure accés a tots els seus continguts via Internet, 
sense necessitat de subscripció i de forma totalment gratuïta.

Paral·lelament a l’aparició de les 
BDM, nombroses entitats científi-
ques han posat en marxa portals, 
també de lliure accés, en els quals 
es proporcionen eines i ajudes que 
faciliten enormement les tasques de 
cerca i alineació de seqüències, així 
com la conversió entre diferents tipus 
de dades: d’ADN a ARN i pèptid, i 
viceversa. 
D’aquesta manera, qualsevol investi-
gador, professor o estudiant pot dis-
posar de forma ubiqua i instantània 
d’un volum enorme d’informació 
relativa a aquestes seqüències, per-
fectament estructurada i en constant 
creixement.

Aquesta nova possibilitat ha tingut com a conseqüència que 
professionals d’àmbits molt diversos del món de les biociències, 
com ara entomòlegs, paleontòlegs o odontòlegs, hagin incorpo-
rat a la seva pràctica habitual el maneig de seqüències com a 
font d’informació, fet poc habitual o senzillament impensable 
fa ben poc temps.

Per què no s’estan aprofitant les BDM a batxillerat?

Si tenim en compte, doncs, que les BDM han esdevingut un 
recurs indispensable en el desenvolupament professional d’un 
nombre cada cop més elevat d’activitats vinculades a la biolo-
gia, semblaria lògic que la formació dels alumnes de biologia 
de batxillerat, futurs estudiants superiors d’alguna d’aquestes 
especialitats, els proporcionés una mínima idea inicial respecte 
del seu ús i de les seves diverses aplicacions que els capacités 
per a abordar en millors condicions els seus estudis posteriors.
Malgrat això, podem afirmar que, a excepció d’alguna iniciativa 
aïllada, de manera aclaparadora no s’està utilitzant en absolut 
aquesta eina tan potent –i necessària– en el treball habitual de 
tants àmbits professionals del món de la biologia.
Els motius pels quals els docents de biologia de batxillerat no 
estan aprofitant aquest recurs a les seves classes són diversos, 
però podem reduir-los bàsicament a aquests quatre:

1. El treball amb les BDM no apareix recollit ni al currí-
culum oficial publicat pel Departament d’Ensenyament 
(Generalitat de Catalunya 2008) ni a les orientacions 
per al currículum de biologia facilitades des de la Co-

ordinació de l’examen de biologia de les PAU (Bueno 
2011).

Aquest fet resulta en la pràctica determinant per a un nombre 
molt elevat de professors. Però si bé és cert que la pressió 
que suposa l’avaluació externa de la prova de Selectivitat 
és molt elevada, no ho és menys que el principal objectiu 
d’aquesta matèria no és (o no hauria de ser) exclusivament 
la preparació per a aquest examen.
El currículum oficial tampoc esmenta específicament la 
prova de la PCR, per exemple, i segurament convindrem 
que un alumne de biologia que acabi el batxillerat sense 
haver sentit a parlar d’aquesta tècnica no haurà rebut una 
formació adequada.

2. El professorat no coneix el funcionament d’aquestes eines.

Certament, el fet que la possibilitat d’accedir a les BDM sigui 
una realitat força recent provoca que el professorat que va 
obtenir la seva titulació fa més de deu anys no ha tingut cap 
contacte amb aquestes eines durant la seva etapa formativa.
En aquest sentit, a més, l’oferta de formació permanent del 
professorat que inclogui l’aprenentatge en l’ús de les BDM és 
força escassa o pràcticament nul·la, malauradament.

3. Les BDM es presenten en uns entorns de treball complexos 
i molt tècnics, adreçats a investigadors i especialistes i no 
a un públic més ampli.

Cal reconèixer que les BDM no presenten unes interfícies 
de treball gaire amigables. Aquest fet, unit a l’esmentat en el 
punt anterior, contribueix a desanimar aquells professors que 
entren en contacte puntualment amb algun d’aquests recur-
sos a l’hora de plantejar-se la seva possible aplicació a l’aula.
D’altra banda, l’omnipresència de la llengua anglesa a les 
BDM no ajuda precisament que els professors se sentin més 
còmodes.

4. El professorat no percep quina pot ser la utilitat pedagògica 
immediata que pot proporcionar als seus alumnes l’ús de 
les BDM a batxillerat.

Un cop considerades les dificultats abans esmentades, arri-
bem al punt clau. Si tenim en compte que la incorporació 
de qualsevol nou recurs o estratègia d’aula sempre suposa 
un esforç addicional per part dels docents, l’únic motiu que 
pot justificar aquest sobreesforç ha de ser necessàriament 
la recompensa que es pugui obtenir a canvi, en termes 
d’adquisició de noves competències per part dels alumnes.
El propòsit d’aquest article és, justament, mostrar algunes 
d’aquestes recompenses pedagògiques que pot suposar el 
treball amb BDM a l’aula de biologia de batxillerat.

Què cal per a començar a treballar amb les BDM a 
batxillerat?

Un cop analitzades les dificultats que comporta l’ús de les BDM 
a l’aula, si malgrat totes aquestes pensem que pot ser interessant 
que els nostres alumnes coneguin la seva existència i experimen-
tin amb alguna activitat senzilla el seu funcionament, la pregunta 
que ens ve al cap de manera automàtica és:

I per on es comença?
En aquest punt hem de tenir molt clar quins han de ser els nos-
tres objectius pedagògics a l’hora de plantejar-nos incorporar 
aquestes eines: 

•	 Presentar	un	nou	recurs	 i	mostrar	amb	algun	exemple	as-
sequible el seu potencial per a resoldre situacions que es 
presenten habitualment als laboratoris de recerca.

•	 Aprofitar	aquesta	activitat	per	a	treballar	algunes	de	les	com-

Recull de recursos relacionats amb 
la bioinformàtica (Giménez 2013)



6 }
CBCAT 21  |  Les bases de dades moleculars, un recurs per a l’ensenyament de la biologia al batxillerat

petències generals del batxillerat com ara la competència 
en la gestió i tractament de la informació, la competència 
digital, la competència en recerca i la competència en el 
coneixement i interacció amb el món.

Per tal d’intentar assolir aquests objectius, l’enfocament que 
cal fer d’aquesta activitat no ha de ser en cap cas el de generar 
un simple manual d’instruccions d’ús de les BDM, ni tampoc 
es tracta de fer alguna demostració descontextualitzada del 
funcionament d’aquests entorns que provoqui en els alumnes 
un comportament exclusivament reproductiu.
Tot al contrari. El punt fonamental ha de ser el context. Hem 
de presentar als nostres alumnes contextos versemblants en 
els quals unes senzilles interaccions amb les BDM siguin l’eina 
imprescindible per a la seva resolució. (López García 2011).
A continuació es presentarà una proposta d’activitat concreta 
per a treballar amb les BDM a nivell de batxillerat, que es pot  
aplicar a l’aula de manera pràcticament immediata i que intenta 
donar solució a les dificultats esmentades anteriorment.

Una proposta de treball concreta: la guia NAVIGENE i 
l’hamburguesa

En primer lloc hem de ser conscients de la gran quantitat de 
BDM i portals que permeten la interacció amb aquestes que 
hi ha disponibles en aquest moment a Internet. És obvi que 
necessitem alguna guia, alguna mena de Pedra de Rosetta que 
ens ajudi als no iniciats a entendre d’una manera senzilla i 
entenedora quins són els passos a seguir per a donar resposta 
a algunes preguntes bàsiques que poden sorgir en qualsevol 
recerca biològica com ara:

•	 A	quin	organisme	pertany	aquesta	 seqüència	que	he	
obtingut?

•	 Quin	és	el	gen	que	codifica	la	proteïna	que	he	seqüenciat?
•	 Quina	relació	filogenètica	suggereix	la	comparació	de	

les seqüències d’un mateix gen de diferents organis-
mes?

Per a donar resposta a aquesta necessitat d’una guia, la meva 
proposta és aprofitar la utilitat NAVIGENE, publicada pel Ne-
therlands Bioinformatic Centre.
En aquesta guia trobarem les instruccions necessàries per a 
donar resposta a les consultes anteriors o a qualsevol altra que 
puguem imaginar.
Un cop entès el seu funcionament, els passos necessaris per a 
disposar d’una seqüència didàctica són els següents:

1. Seleccionar la situació problema que es vol plantejar als 
alumnes (quina és la informació de partida i quina ha de ser 
la informació a cercar).

2. Plantejar un context versemblant on tingui sentit aplicar l’ús 
de les BDM.

3. Recopilar les dades de seqüències inicials utilitzant les eines 
que suggereix la guia NAVIGENE.

4. Instruir els alumnes en els conceptes bàsics necessaris per 
tal que siguin capaços, per ells mateixos, de resoldre el 
problema plantejat.

A continuació, adjunto un exemple de situació problema con-
textualitzada que he treballat amb els meus alumnes de 2n de 
batxillerat. Els resultats d’aquesta activitat van ser plenament 
satisfactoris, ja que els estudiants van ser capaços de resoldre 
la situació plantejada fent ús de la guia NAVIGENE de manera 
autònoma, després d’una breu introducció.
A més d’això, quan se’ls va formular les qüestions de reflexió, van 
demostrar no només que havien entès el funcionament de les 
BDM (al nivell de dificultat plantejat), sinó què també eren capaços 
d’entendre el propi sentit de l’activitat treballada i podien crear per 
ells mateixos altres activitats d’aprenentatge similars a la proposada, 
de major o menor qualitat en funció de les seves capacitats.

Sabem el que mengem?

Darrerament han aparegut als mitjans de comunicació mul-
titud de notícies relatives a l’adulteració d’hamburgueses i 
d’altres productes envasats que contenen carn picada, supo-
sadament de vedella, amb carn de cavall.
Com a responsable del control sanitari d’aquest producte, 
ha arribat al teu laboratori una mostra consistent en una 
hamburguesa d’una marca sospitosa d’haver adulterat amb 
carn de cavall els seus productes.
Un cop analitzada la mostra amb les tècniques adients, has 
estat capaç d’aïllar-hi quatre proteïnes majoritàries i has pro-
cedit a seqüenciar-les. Els resultats d’aquesta seqüenciació es 
troben a l’annex d’aquest document.
Ara és el moment d’utilitzar les bases de dades moleculars 
per tal d’esbrinar a partir de les seqüències obtingudes si la 
mostra analitzada ha estat elaborada només amb carn de 
vedella (com diu l’envàs) o si , en canvi, es pot afirmar que hi 
ha hagut adulteració amb carn de cavall.

Aquest context s’acompanya de:

•	 Un	annex	amb	les	seqüències	de	quatre	proteïnes,	tres	de	les	
quals són presents a la carn de vedella i una quarta provinent 
de la del cavall. Aquestes seqüències es poden obtenir amb 
molta facilitat utilitzant les eines indicades.

•		La	guia	NAVIGENE.

Portada de la guia NAVIGENE (Netherlands Bioinformatics Centre 2013) Mostra de la interfície de treball d’una BDM (Centre for Molecular and Biomo-
lecular Informatics)
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El resultat obtingut en aquesta activitat permet afirmar que:

•	 L’absència	d’un	contingut	relatiu	a	l’ús	de	les	BDM	als	currícu-
lums oficials de biologia de batxillerat no ha de ser una excusa 
per a justificar el fet de no utilitzar-les; la seva importància 
en l’actualitat avala plenament que es presentin als alumnes 
d’aquest nivell educatiu.

•	 És	possible	introduir	el	treball	amb	les	BDM	fins	i	tot	sense	
un coneixement previ del seu funcionament per part del 
docent. La guia NAVIGENE permet que qualsevol professor 
sigui capaç, amb una mínima pràctica, de fer cerques eficients 
en aquestes bases de dades. A més a més la pròpia estructura 
de la guia suggereix possibles situacions problema a plantejar.

•	 La	complexitat	dels	entorns	de	treball	de	les	BDM	ha	de	ser	
interpretada de forma positiva: es pot mostrar als alumnes 
exemples senzills del seu funcionament alhora que se’ls pot 
fer conscients del nivell de tecnificació actual en l’àmbit de 
les biociències.

•	 Els	beneficis	pedagògics	que	es	poden	obtenir	amb	aquestes	
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•	 Qüestions	orientadores	que	facilitin	la	resolució	de	l’activitat:
4 A partir de la informació de l’annex, i amb l’ajut de la 

portada de la guia NAVIGENE, cal que identifiquis quina 
situació de cerca has d’utilitzar, consultis la pàgina corres-
ponent de la guia i determinis com has de fer la recerca 
pertinent a la base de dades adequada.

4 A partir dels resultats obtinguts a la base de dades, cerca 
la resta d’informació necessària per a omplir la taula 
següent, indicant el nom de cada proteïna, el teixit en el 
qual es troba majoritàriament i l’organisme al qual pertany.

4 A partir de les dades obtingudes a la teva recerca, redacta 
l’informe oficial corresponent a aquesta anàlisi que emetrà 
el teu laboratori.

•	 Preguntes	de	reflexió	que	permetin	valorar	la	comprensió	real	
–més enllà de la mera reproducció d’una sèrie d’instruccions– 
per part dels alumnes:
4 Descriu les etapes que s’han seguit per a dissenyar aquesta 

activitat.
4 Proposa un context concret per a dissenyar una activitat 

similar a aquesta, indicant quin seria el punt de partida del 
problema, de quina informació de les bases de dades mo-
leculars caldria disposar i com caldria fer per a obtenir-la.

activitats són tant de tipus específic com de caire més general: 
(Gelbaert 2006)
4 Milloren la capacitat dels alumnes per a integrar els 

conceptes de fenotip, genotip i estructura del genoma.
4 Afavoreixen l’adquisició d’una comprensió més profunda 

i multidimensional de l’àmbit de la genètica.
4 Els alumnes es veuen exposats a resoldre un problema en 

context en un ambient complex i sense un domini absolut 
de tots els paràmetres implicats, la qual cosa implica la 
necessitat de mobilitzar les seves capacitats de recerca.

4 Permeten treballar la creativitat si s’opta per incloure 
en l’activitat preguntes de reflexió com les indicades a 
l’exemple.

En resum, un esforç moderat dels docents unit a la disponibilitat 
i fàcil accés als recursos esmentats pot donar com a resultat que 
els nostres alumnes de biologia de batxillerat adquireixin nous 
coneixements i habilitats de plena actualitat, i contribuir que ho 
facin d’una manera realment competencial, és a dir, aplicant 
coneixements previs a nous contextos.
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A Catalunya, en els últims anys, els processos migratoris han 
conduït per una banda a l’emergència en el nostre entorn de 
la malaltia de cèl·lules falciformes, que es deu  a la presèn-
cia d’una hemoglobinopatia estructural coneguda com HbS, 
i d’una altra banda a l’augment en la prevalença d’altres alte-
racions de l’eritròcit ja presents a la nostra població, com ara 
les síndromes talassèmiques, i el dèficit de G6PD (Glucosa 6 
Fosfat Deshidrogenasa) que es deu a una enzimopatia del me-
tabolisme de l’eritròcit. En aquests casos, a més, el flux immi-
gratori comporta un increment en la heterogeneïtat molecular 
d’aquestes malalties que en moltes ocasions dificulta la seva 
caracterització genètica  i el seu diagnòstic diferencial.
El terme anèmia (en grec ναιμία, que vol dir “sense sang”) no 
es refereix a una malaltia sinó a un símptoma present a la sang 
quan hi ha una disminució de la concentració d’hemoglobina. 
Els límits de referència de la concentració d’hemoglobina va-
rien segons l’edat i el sexe. D’acord amb els límits establerts per 
l’Organització Mundial de la Salut, es dóna una anèmia quan 
la concentració d’hemoglobina es inferior a 120g/L, entre nens 
de 1 a 12 anys i dones (no embarassades) i 130g/L en homes.
Les manifestacions clíniques associades a la síndrome anèmi-
ca varien àmpliament en la intensitat de la seva presentació 
depenent de l’etiologia de la malaltia. Malgrat això, l’astènia 
constitueix el símptoma  principal de l’anèmia. Altres símpto-
mes son la dispnea d’esforç, pal·lidesa, fatiga muscular, mani-
festacions cardio circulatòries com taquicàrdia o palpitacions, 
l’amenorrea, i  trastorns neurològics com l’alteració de la visió, 
mal de cap i insomni.
L’anèmia pot aparèixer de manera secundària en el transcurs 
d’un elevat nombre de malalties, com ara hepatopaties cròni-
ques, insuficiència renal, neoplàsies, però la causa primària més 
comú de l’aparició d’anèmia és la ferropènica, a causa d’ un 
dèficit de ferro, necessari per a la formació de l’hemoglobina, 
proteïna responsable del transport d’oxigen en l’organisme.  
L’anèmia ferropènica afecta majoritàriament a nens i nenes, 
dones joves o adults amb problemes d’alimentació.  
Si bé l’anèmia ferropènica és àmpliament coneguda tant per 
experts en hematologia com per la població en general, exis-
teix una altre grup d’anèmies hereditàries menys conegut que 
constitueixen un grup de malalties minoritàries molt heteroge-
ni, i de vegades, de difícil diagnòstic.
En la pràctica clínica s’utilitzen dos criteris per a realitzar una 
classificació general de les anèmies: criteris morfològics, segons 
la mida dels glòbuls rojos (volum corpuscular mig VCM) i criteris 
fisiopatològics, segons la capacitat eritropoiètica del moll d’ós. 
Quan	es	practica	un	hemograma,	que	confirma	o	diagnostica	
l’anèmia (amb el paràmetre de concentració de l’hemoglobina), 
sobté també el paràmetre del volum corpuscular mitjà (VCM), 
que permet al metge fer una primera classificació morfològica 
en tres grups: normocítiques (VCM: 82-98fL), macrocítiques 
(VCM>98fL) i microcítiques (VCM<82fL).
D’altra banda, el recompte   de reticulòcits, precursors dels 
glòbuls rojos, paràmetre que s’ha de demanar juntament amb 
l’hemograma sempre que es fa l’estudi d’una anèmia, ens in-
forma sobre la capacitat del moll d’ós de regenerar-se per tal d’ 
adaptar-se al descens en la concentració de l’hemoglobina en 
sang, és a dir la capacitat de l’individu d’adaptació a l’anèmia.  
Aquest criteri es especialment útil quan el VCM és normal.
Independentment del motiu per el qual es produeixi, qualse-
vol disminució de la concentració de l’hemoglobina en sang té 
com a conseqüència una disminució de l’oxigenació tissular, i 
en contrapartida, l’augment compensador de l’eritropoesi, a 
causa d’un augment en la concentració d’eritropoietina (Epo). 
Gràcies a aquest mecanisme, quan el moll d’ós presenta una 
capacitat regenerativa normal, sempre existeix una relació 
inversa entre la disminució d’hemoglobina i l’augment en el 
nombre de reticulòcits, i en aquest cas, parlem d’anèmia re-
generativa. L’anèmia regenerativa obeeix generalment a una 
pèrdua de glòbuls rojos  que es deu normalment a una hemo-
rràgia,  o per destrucció dels glòbuls rojos circulants o hemòlisi, 
i en aquest últim cas parlarem d’anèmia hemolítica. L’anèmia 
aregenerativa, en canvi, obeeix a un defecte de l’eritropoiesi, 
i les causes poden ser molt diverses i localitzades en diferents 

etapes de las línea madurativa eritropoiètica.
Per tant, les anèmies hemolítiques es caracteritzen per un es-
curçament en la supervivència del glòbuls rojos perifèrics (la 
vida normal d’un glòbul roig  és d’uns 120 dies), ja sigui per 
un augment de la seva destrucció fisiològica (hemòlisi extra-
vascular) o per la seva ruptura a l’ interior dels vasos (hemòlisi 
intravascular).
Formant part de les anèmies hemolítiques hereditàries trobem 
les anèmies que es deuen a alteracions de la membrana eritro-
citària, anèmies per enzimopaties del metabolisme eritrocitari 
i anèmies per alteracions en la síntesi de l’hemoglobina, (he-
moglobinopaties estructurals o talassèmies). El diagnòstic d’una 
anèmia hemolítica hereditària constitueix en nombroses oca-
sions una tasca  difícil i en la majoria de vegades no existeix un 
tractament que reverteixi la malaltia.

Alteracions de la membrana eritrocitària

Les membranopaties eritrocitàries son malalties hereditàries 
minoritàries que es deuen a defectes de la membrana de 
l’eritròcit que afecta o bé a les proteïnes del citoesquelet o 
a una alteració en la permeabilitat de la membrana. Aquests 
defectes resulten en una disminució de la deformabilitat de 
l’eritròcit, la retirada prematura dels eritròcits de la circulació 
sanguínia, i una anèmia hemolítica de grau variable. Els trastorns 
hereditaris de la membrana eritrocitària inclouen: Esferocitosi 
hereditària (ORPHA822), Eliptocitosi hereditària que inclou 
com a manifestació més greu la Piropoiquilocitosi Hereditària 
(ORPHA98864, 98865, 286), Ovalocitosi del sud-est asiàtic  
(ORPHA98868) i Estomatocitosi Hereditària (ORPHA3202, 
3203). Els trastorns de la membrana de l’eritròcit tenen com 
a conseqüència l’aparició de morfologies eritrocitàries típiques 
de cada malaltia que son de gran utilitat per al seu diagnòstic. 
 

Figura 1 Morfologies eritrocitàries associades a alteracions de la membrana

La membranopatia més comú es l’esferocitosi hereditària (EH), 
amb una prevalença estimada de 1:2000 segons resultats 
d’estudis de resistència osmòtica a partir de donants de sang. 
La EH es caracteritza per la presència d’esferòcits circulants 
i osmòticament més fràgils. Presenta una elevada heteroge-
neïtat clínica i genètica, depenent del gen afectat i el patró 
d’herència. El patró d’herència és autosòmic dominant en el 
75% dels casos, i no dominant en la resta, incloent-hi les for-
mes recessives i de novo. 
El diagnòstic en el laboratori de l’EH es basa fundamental-
ment en l’observació de la morfologia eritrocitària, l’anàlisi 
de la resistència osmòtica eritrocitària, la prova del glicerol i 
actualment mitjançant citometria de flux amb el mètode co-
negut com EMA-binding test. També es possible realitzar la 
quantificació relativa mitjançant SDS-PAGE (mètode Fairbanks 
i Laemmli) de les fraccions proteiques de la membrana eritro-
citària, per tal d’identificar la proteïna implicada, generalment 
espectrina, ankirina, proteïna banda 3 i proteïna banda 4.2, i 
realitzar la caracterització genètica i consell genètic, si s’escau.

Esferocitosis hereditaria Eliptocitosis hereditaria

Piropoiquilocitosis hereditaria Estomatocitosis hereditaria
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Alteracions dels enzims eritrocitaris

Les eritroenzimopaties (ORPHA 57, 362, 371, 712, 713, 766, 
868, 33574, 35120, 86817, 90030, 90031) son trastorns he-
reditaris que alteren el metabolisme de l’eritròcit. Com a 
conseqüència final hi ha una disminució de la vida mitja de 
l’eritròcit que causa una anèmia hemolítica. Alguns d’aquests 
dèficits enzimàtics son responsables d’hemòlisi només en situa-
cions d’estrès metabòlic provocat per processos infecciosos o 
l’exposició a medicaments oxidatius, i en alguns individus per la 
ingesta de faves (favisme degut a dèficit de G6PD). Malgrat això, 
la majoria de dèficits enzimàtics estan associats a una hemòlisi 
crònica que es coneix com anèmia hemolítica hereditària no es-
ferocítica (HNSHA). L’expressió de l’enzim defectiu pot estar no 
únicament confinada a l’eritròcit si no a altres teixits. En aquests 
casos poden aparèixer altres símptomes no hematològics, com 
miopatia o discapacitat neuromuscular, que constitueixen una 
part important del la síndrome associada al dèficit enzimàtic.
El dèficit de glucosa 6-fosfat deshidrogenasa és el dèficit més comú 
dins de les eritroenzimopaties. La forma més comú és responsable 
d’una anèmia hemolítica aguda per exposició a fàrmacs oxidatius 
o per la ingesta de faves (favisme), encara que també hi ha formes 
cròniques, menys comuns, responsables de anèmia hemolítica 
hereditària no esferocítica. La resta d’eritroenzimopaties són molt 
menys freqüents, algunes fins i tot només s’han trobat en algunes 
poques famílies, com es mostra a la taula 1.
L’anèmia hemolítica hereditària no esferocítica també pot ser 
causada per defectes en altres enzims, sent el més comú el 
dèficit de piruvat quinasa (PK). Els dèficits de glucosafosfat iso-
merasa	 (GPI),	 triosafosfat	 isomerasa	 (TPI),	 i	 pirimidin	 5′-nu-
cleotidasa (P5N) s’inclouen entre altres causes d’anèmia hemo-
lítica hereditària no esferocítica.
Exemples de dèficits amb expressió extra-hematològica son els 
enzims implicats en la síntesi del glutatió, la TPI, la fosfoglicerat 
quinasa (PGK) i la fosfofructoquinasa (PFK). 
Les eritroenzimopaties representen, per tant, un conjunt 
d’anèmies hemolítiques amb un elevat grau d’heterogeneïtat 
clínica i molecular, el diagnòstic de les quals requereix de la 
dosificació de l’activitat dels enzims implicats en el metabolis-
me del glòbul roig.

Alteracions de l’hemoglobina

Les hemoglobinopaties, alteracions en la síntesi de 
l’hemoglobina, constitueixen en conjunt la malaltia monogè-
nica més comú al món. S’estima que un 5-7% de la població 
mundial és portador d’alguna hemoglobinopatia, i que més de 
300.000 nadons neixen cada any amb alguna síndrome greu 
de l’hemoglobina, dels quals el 70% corresponen a la malaltia 
de cèl·lules falciformes, i la majoria neixen en països amb in-
gressos baixos o migs (Figura 2).

Estudis epidemiològics han demostrat que en les regions en-
dèmiques per la malària, les hemoglobinopaties son presents 
amb una freqüència elevada, mentre que en les regions  no 
afectades o que no han estat afectades per la malària, aquestes 
alteracions son pràcticament inexistents. 
Entre el conjunt d’hemoglobinopaties, les més importants ten-
int en compte la seva prevalença i repercussió clínica, son les 
síndromes talassèmiques, alfa i beta talassèmia, i la malaltia de 
cèl·lules falciformes. El patró d’herència d’aquestes síndromes 
és autosòmic recessiu.
Les síndromes talassèmiques (ORPHA 846, 848) són disminu-
cions totals o parcials de la síntesi d’alguna de les cadenes de 
globina i es classifiquen en: α-talassèmia (disminució de cade-
nes α), talassèmia β (disminució de cadenes β) o δβ talassèmia 
(disminució simultània de cadenes δ i β)
El mecanisme molecular de les talassèmies és molt variable 
encara que destaquen les alteracions de tipus delecional en 
les  α i δβ talassèmies i les mutacions puntuals en les beta ta-
lassèmies. Depenent del nombre de còpies dels gens implicats 
mutats i del tipus de mutació, l’expressió clínica varia des del 
tret portador assimptomàtic, fins un quadre d’anèmia  micro-
cítica greu amb requeriment transfusional durant tota la vida. 
Com a fet diferencial, les formes més greus de la síndrome 
alfa talassèmica comporten anèmia intrauterina, mentre que 
les síndromes beta talassèmiques no apareixen abans dels sis-
nou mesos d’edat per  l’efecte protector de l’Hb F, que no es 
troba disminuïda. 
La malaltia de les cèl·lules falciformes o drepanocitosi (ORPHA 
232) és una malaltia hereditària emergent en el nostre país com 
a conseqüència directa de les corrents migratòries dels últims 
10-15 anys, especialment dels països africans. La drepanocitosi  
es deu a la presència de l’ HbS, hemoglobinopatia estructural 
causada per la substitució de l’àcid glutàmic per la valina en la 
sisena posició de la cadena β globina.
Les manifestacions clíniques de la malaltia mai apareixen abans 
dels sis mesos d’edat, per l’efecte protector de l’HbF, i son va-
riades (crisis vasooclusives doloroses, accidents cerebrovascu-
lars, crisis pulmonars, segrest esplènic, susceptibilitat augmen-
tada a infeccions per bacteris encapsulats, etc) en els diferents 
pacients i variables en freqüència i intensitat, fins i tot en el 
mateix individu al llarg de la seva vida. La morbiditat, mortali-
tat i qualitat de vida dels pacients depèn a més a més de certs 
factors com els valors d’ HbF, de la precocitat en el diagnòstic, 
de les condicions sociosanitàries i de l’atenció sanitària
El diagnòstic de les hemoglobinopaties es realitza mitjançant 
tècniques de separació de les fraccions de l’hemoglobina pre-
sents a l’individu, com ara l’electroforesi convencional en pH 
àcid i alcalí. Actualment, però, el mètode més emprat és la 
cromatografia líquida d’alta resolució (HPLC), que permet a 
més la quantificació relativa de les diferents fraccions presents. 
Alguns dels patrons més freqüents es mostren a la figura 3. 
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Figura 2 Distribució mundial del nombre estimat de naixements amb una síndro-
me greu de l’ hemoglobina

Taula 1 Nombre de famílies diagnosticades amb enzimopaties poc freqüents

Malaltia Casos

Dèficit de Piruvat quinasa >500 famílies

Dèficit de Pirimidin-5’-nucleotidasa >60 famílies

Dèficit de Triosafosfat isomerasa 50 – 100 casos

Dèficit de fosfofructoquinasa 50 – 100 casos

Dèficit de fosfoglicerat quinasa  40 famílies

Dèficit glucosa-6-fosfat deshidrogenasa (Tipus I crònic) >50 famílies

Dèficit de glucosa-6-fosfat isomerasa  >50 famílies

Dèficit de glutation sintetasa >50 famílies

Dèficit d’hexoquinasa 20 casos

Dèficit d’adenilat quinasa 12 famílies

Dèficit de glutamat cistein lligasa 12 famílies

Dèficit d’aldolasa 6 casos

Hiperactivitat d’adenosina 3 famílies

Dèficit de glutation reductasa 2 famílies

  < 00.1
 0.1 – 00.19
 0.2 – 00.99
 1.0 – 04.9
 5.0 – 09.9
 10.0 – 18.9
  > 19
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L’electroforesi capil·lar (EC) és també una alternativa a la HPLC.
Les síndromes talassèmiques es caracteritzen per presentar una 
anèmia microcítica de diferents graus d’intensitat, però sempre 
s’ha de descartar l’anèmia ferropènica en el diagnòstic de la 
talassèmia, ja que és la primera causa de microcitosi (Figura 3).
En la síndrome beta talassèmica la disminució de cadenes β 
dóna lloc a un augment compensador de les cadenes delta 
(HbA2) o gamma (HbF), de manera que les mutacions del gen 
beta globina incrementen la fracció d’HbA2  (>3,5%) i en al-
guns casos la fracció d’HbF (>2%). En la delta beta talassèmia, 
com la mutació inclou els gens beta i delta, l’efecte compensa-
dor només es pot donar mitjançant l’augment de les cadenes 
gamma (HbF) i com a conseqüència incrementarà la fracció 
d’HbF (>2%) però no la fracció d’HbA2, que pot estar fins i tot 
disminuïda. En la síndrome alfa talassèmica no es dóna efecte 
compensador i el patró de fraccions de l’Hb és normal. 
La malaltia de cèl·lules falciformes es caracteritza per una anèmia 
normocítica de diferents graus d’intensitat. Les quatre formes més 
freqüents de presentació de l’hemoglobina S son les següents: 
Forma heterozigota o tret falciforme: Apareix quan la muta-
ció afecta a un sol al·lèl dels dos que codifiquen la cadena β 
(genotip βa/βs). Es tracta de portadors de la hemoglobinopatia 
sense manifestacions clíniques, però en els que un 40% de la 
seva hemoglobina és HbS. 
Forma homozigota o anèmia de cèl·lules falciformes: Ane-
mia normocítica, apareix quan la mutació afecta als 2 al·lels que 
codifiquen la cadena β (genotip βs/βs). En aquest cas la persona 
presenta la clàssica síndrome drepanocítica i entre un 75-95% 
de la seva hemoglobina total és HbS sent la resta (entre 5 i 15%) 
hemoglobina fetal (HbF). Es característica l’absència de HbA.    
Forma doble heterozigota HbS/β-Talassèmia: Anèmia micro-
cítica, apareix quan en la persona afecta coexisteixen 2 al·lels 
anormals del gen de la cadena beta globina; un portador de la 
mutació de l’ HbS i l’altre d’una mutació β-talassèmica. Si l’al·lèl 
β-talassèmic és portador d’una mutació β° (absència total de sín-
tesi de cadena), l’individu presentarà HbS i HbF en absència 
d’HbA i el seu comportament clínic serà similar al de l’estat ho-
mozigot. En canvi, si l’al·lèl talassèmic és portador d’una mutació 
β+ (síntesi disminuïda), el percentatge relatiu d’HbS respecte el 
percentatge d’HbA serà superior al 50%. Des del punt de vista 
clínic les manifestacions seran de caràcter intermedi, és a dir no 
tant greus com les de la síndrome drepanocítica clàssica.  
Forma doble heterozigota HbS/HbC: Apareix quan en la 
persona afectada coexisteixen 2 al·lels anormals del gen de la 
cadena β globina, un portador de la mutació de l’HbS i l’altre 
de la mutació de l’HbC (genotip βs/βc). El pacient presenta un 
50% de HbS, un 50% de HbC i no presenta HbA. L’expressió 
clínica acostuma a ser moderada.  
Cal destacar, però, que existeixen altres interaccions entre 
al.lels b-talassèmics i portadors d’altres variants estructurals de 
l’Hb, que encara que menys freqüents, poden resultar en sín-

dromes greus de l’Hb, talassèmiques o falciformes. En la figura 
4 es recullen les interaccions ja mencionades, altres interac-
cions menys freqüents i el risc de desenvolupar una síndrome 
greu de l’Hb. També cal destacar que la malaltia de cèl.lules 
falciformes és particularment  freqüent a l’Àfrica subsahariana, 
on també predomina l’alfa talassèmia, concretament la variant 
amb deleció 3.7Kb, i per tant la interacció d’ambdós defectes 
és dona en algunes regions en més del 30% dels casos. Aquesta 
interacció pot comportar una microcitosi que cal diferenciar de 
l’associada al doble heterozigot HbS/beta talassèmia, per tal de 
garantir un adequat diagnòstic i consell genètic. 
Molts treballs sustenten sobradament la pràctica del cribratge 
neonatal de la malaltia de cèl·lules falciformes, i tenen com 
a objectiu la detecció precoç de la malaltia per evitar-ne la 
mortalitat precoç. La necessitat d’implementar aquest cribrat-
ge a Catalunya ve avalada per l’increment significatiu de la 
prevalença d’aquesta hemoglobinopatia a la població general 
com a conseqüència de l’impacte immigratori dels darrers 15 
anys. Treballs recents han demostrat que Catalunya és la Co-
munitat Autònoma de l’Estat Espanyol amb el major nombre 
de naixements  de nadons amb aquesta hemoglobinopatia, i 
una prevalença estimada de 1 cas per cada 4.494 naixements 
(any 2009). Per aquest motiu, actualment s’està realitzant un 
programa pilot de cribratge neonatal de la malaltia de cèl·lules 
falciformes en els centres que formen part de la Xarxa catalana 
per al diagnòstic i seguiment d’hemoglobinopaties, Catglobin 
(www.catglobin.cat);  aquest programa es va iniciar el mes de 
març d’enguany i els resultats actuals, si bé son molt prelimi-
nars, confirmen l’elevada prevalença d’aquesta malaltia a  la 
població neonatal de Catalunya.

Com a conclusió, destacar que malgrat que l’impacte social 
de les anèmies rares sigui menys important que el d’altres malal-
ties hereditàries ben conegudes, el desconeixement de la seva 
existència real normalment comporta errors diagnòstics i tera-
pèutics. D’altra banda, la diversa procedència de la immigració 
comporta una elevada heterogeneïtat en les bases moleculars 
responsables de hemoglobinopaties i talassèmies. Aquestes no-
ves variants no son identificables amb els mètodes habituals de 
diagnòstic, motiu pel qual és necessari el desenvolupament i 
la incorporació de noves metodologies que permetin la seva  
identificació i l’establiment de centres d’expertesa pel diagnòs-
tic i seguiment d’aquestes malalties. A més a més, l’augment en 
la prevalença de les anèmies hereditàries en els últims anys, fa 
necessari l’establiment de polítiques sanitàries dirigides a pal·liar 
l’impacte sanitari que aquestes malalties estan provocant i que 
poden constituir un important problema de salut pública  si no 
s’estableixen les mesures adequades.

}
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Figura 4 Interaccions entre les mutacions més freqüents del gen beta globina i risc 
de desenvolupar una síndrome greu de l’hemoglobina

Figura 3 Patrons HPLC: A- Patró normal B – Patró tret beta talassèmic C-Patró beta 
talassèmic maior D- Patró deltabeta talassèmic E- Patró tret falciforme F- Patró malal-
tia cèl·lules falciformes
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L’altra dia estava mirant un documental de la BBC, titu-
lat “Wolves vs Buffalo” -“Lobos contra búfalos” a La 2 de TVE1-, 
rodat a Wood Buffalo National Park, Alberta, Canadà. A part 
de les imatges impressionants del Canadà més salvatge, i de 
confirmar el cicle ideal predador-presa que hem estudiat tots a 
l’assignatura d’ecologia, van sortir algunes imatges inquietants 
del que està passant amb l’explotació del petroli al món, fins i 
tot en unes terres tan “remotes” i “salvatges” com les de l’àrtic 
canadenc.
El Canadà s’ha auto-declarat com a gran reserva mundial de 
petroli del món, la tercera o segona han arribat a dir, després 
dels països àrabs i l’Iran. Però en la seva pràctica totalitat en 
forma d’hidrocarburs fòssils no-convencionals, això és que no 
es troben en roques permeables fàcilment explotables, sinó en 
les anomenades “sorres asfàltiques o bituminoses” (oil sand o 
tar sands)2, o bé integrats en roques compactes (tight oil) i en 
pissarres bituminoses (shale oil, shale gas). 
En el cas de les sorres asfàltiques, tot i que sigui material molt 
permeable, es tracta d’una mena de quitrà o petroli poc cuinat 
geològicament d’un poder calorífic molt inferior al del petroli, 
d’aquí que no tingui ni punt de comparació amb el petroli que 
s’ha estat produint als països àrabs. Però els elevats preus del 
petroli, i el fet que ja fa anys que s’ha assolit l’anomenat “peak 
oil”3 o zenit del petroli, fan que l’aprofitament d’aquests hidro-
carburs no-convencionals sigui interessant per a les empreses 
des del punt de vista econòmic, i sobretot pels governs des d’un 
punt de vista geoestratègic. Però malauradament es tracta d’una 
geoestratègia de curta volada, i sense tenir en compte el cost 
sòcio-ambiental que implica. De fet, l’any 2011 Canadà va ser 
el primer país que se sortia del protocol de Kyoto, a causa de 
l’increment desmesurat en les seves emissions de CO2. Emis-
sions degudes, en part, a l’explotació d’aquestes sorres asfàlti-
ques. Es dóna el paradigma pervers que per a explotar aquestes 
sorres, es gasten grans quantitats del gas que cada vegada és 
més escàs al Canadà, i per això ara l’importen dels EUA, mentre 
que el cru produït al Canadà l’exporten als EUA -se’n podria dir, 
el “cicle de la mort”, i ara explicarem el per què.
En tots els casos, siguin sorres, roques o pissarres, impliquen la 
destrucció de centenars de milers d’hectàrees de terreny –que 
en el cas de les sorres asfàltiques es troben a la taigà i la tundra, 
amb l’alliberament de carboni que la sola extracció d’aquestes 
sorres ja implica-; d’una elevada despesa d’energia i aigua; i la 
contaminació al seu temps de l’aigua que ha servit per al rentat 
o l’extracció d’aquests hidrocarburs.
En el cas dels hidrocarburs no-convencionals, integrats a la roca 
o a les pissarres asfàltiques, la tècnica d’extracció és mitjançant 
l’anomenada fractura hidràulica, coneguda com a fracking, 
que consisteix en l’obertura de pous verticals fins a una pro-
funditat de 3 km o més, i un pou horitzontal de fins a 1,5 km, 
en el qual es provoquen fractures del terreny mitjançant explo-
sius, i amb la injecció a una elevada pressió de grans quantitats 
d’aigua i d’un còctel de productes químics que ajuden a allibe-
rar el gas o el petroli de les roques i que permetin extreure’l4. 
Es tracta d’una tècnica que sobretot s’està utilitzant als EUA, 
començada a desenvolupar ja als anys 1940s en la perforació 
vertical, no va ser fins als 1980s en què es va poder ampliar 

amb la perforació horitzontal, cosa que va permetre a inicis del 
2000 aplicar-la a gran escala per a l’explotació dels hidrocar-
burs no-convencionals.
En teoria aquesta tècnica se suposava que havia de ser segura, 
sense perill de contaminar els aqüífers que es travessen durant 
la perforació, aprofitant un gas suposadament menys contami-
nant que el carbó o el petroli convencional, amb uns beneficis 
socioeconòmics per als països, proporcionant suposats recursos 
per als propers 100 anys, etc., etc. Un conte de fades que havia 
de posar fi als maldecaps mundials de la fi del petroli conven-
cional. Però la realitat és que la complexitat de l’operació fa 
que es deixi molt marge d’error, en molts dels llocs on s’està 
aplicant ja s’han ocasionat nombrosos impactes molt seriosos5 

-reconeguts fins i tot pel Parlament Europeu67-; tan el gas com 
el petroli no-convencionals són energèticament poc eficients 
i arriben a contaminar més que el petroli convencional i gai-
rebé tant com el carbó; la curta durada del rendiment dels 
pous fa que se n’hagin d’anar obrint cada vegada més amb una 
vida màxima d’uns 5-10 anys (en la majoria de casos entre 3-5 
anys); els llocs de treball són escassos i temporals i de fet el go-
vern d’EUA i molts altres continuen donant subsidis per poder-
lo explotar; els suposats beneficis es limiten a les empreses que 
juguen a borsa i que no paguen els impactes derivats, etc., etc. 
O sigui, que vet aquí un gat, vet aquí un gos, que aquest conte 
(de fades) ja s’ha fos. I això si no ens endinsem en els tèrbols 
entramats de la bombolla que s’està creant amb aquest recurs 
energètic, en què la banca està jugant i apostant per aquest 
suposat valor de la mateixa manera que es va fer amb els actius 
tòxics de les hipoteques, i una vegada els ha esclatat la bom-
bolla immobiliària8910.
I què hi té a veure Catalunya amb tot això?. Doncs, a ban-
da que ja fa uns quants anys que ha tornat el llop  -encara 
que sense criar, de moment, i que el seu cicle predador-pre-
sa no sigui tan idíl·lic com a les terres salvatges de Canadà-, 
s’estan autoritzant o demanant nombrosíssimes prospeccions 
d’hidrocarburs, l’explotació dels quals implica necessàriament 
l’aplicació del fracking. Un dels primers llocs que ja se n’ha 
aprovat l’autoritzacióA  per a investigació d’hidrocarburs és la 
concessió “Ripoll”12, al Ripollès, Garrotxa i nord d’Osona. I es-
tan en tràmit moltes més concessions a pràcticament tot Cata-
lunya13, i a mig Europa. 
A les comarques del Ripollès i la Garrotxa ja es van fer uns 
quants intents de cerca de petroli o gas durant el passat segle 
XX. Als anys 1950s es va explotar un pou de gas a Riudaura que 
va ocasionar greus molèsties al veïnat, pel trànsit de camions, 
soroll, crema de gas sobrant, etc. Al Ripollès14 l’any 1981 tam-
bé van fer prospeccions entrant a les propietats sense permís, 
tallant arbres i obrint pistes que van fer que els ajuntaments es 
queixessin a la Generalitat d’aquell temps. L’any 1987 es van 
fer nous intents, amb perforacions de fins a 3 km de profundi-
tat. En tots aquests intents tot van ser molèsties, es van deixar 
els pous clausurats de qualsevol manera amb el risc que impli-
cava per a la gent, i sense el suposat benefici econòmic que 
havia de comportar per a la població local.
És evident que si en aquelles prospeccions s’hagués trobat gas 
o petroli per a poder-lo explotar de forma convencional, ja 

Figura 1. Esquema en secció transversal dels diferents dipòsits de gas natural, i 
tècniques de perforació convencional, i mitjançant perforació horitzontal. Font: 
U.S. DOE, Energy Information Administration, 2011

Figura 2. Paisatge de l’explotació de sorres asfàltiques a la tundra del Canadà. 
Font: Foto de Garth Lenz, a Before Its News
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s’hagués fet, per la qual cosa si ara es tornen a fixar en aquestes 
zones, és per aplicar la tècnica de la fracturació hidràulica, o 
bé, per pura especulació.
Però, per què aquesta fal·lera exagerada per a buscar gas i pe-
troli on ja se sap que no n’hi ha o bé que n’hi ha molt poc 
i de molt baixa qualitat?. En primer lloc, perquè hem basat 
les nostres economies en el petroli, i en continuem tenint una 
dependència exagerada atenent al fet que ja fa molts anys que 
sabem que s’acaba, i que era necessària una transició urgent a 
altres energies menys impactants i renovables. També hi ajuda 
l’haver superat el zenit del petroli, essent cada vegada més es-
càs i a un preu més elevat que ja permet justificar una explota-
ció molt més cara que l’efectuada fins ara. 
Però aquí s’hi hauria d’afegir l’altre justificació que comen-
tàvem anteriorment, en uns moments d’espoli econòmic in-
ternacional per part del món financer i d’alguns individus i 
empreses àvides de negoci ràpid, el sector dels hidrocarburs és 
dels més òptims per a crear una bombolla energètica, semblant 
a les que ja han explotat en el món financer i immobiliari. Les 
expectatives creades de forma fictícia per aquestes mateixes 
empreses amb el suport de grups de pressió i alguns mitjans 
d’informació, han afavorit la pujada de les seves accions a la 
borsa, i per evitar que baixin abans d’esclatar la bombolla es 
dediquen a presentar més i més permisos de prospecció i ex-
plotació. De fet als EUA s’està venent el gas explotat per sota 
del preu d’extracció, per la qual cosa des del 2010 totes les 
companyies van arribar a incórrer en dèficits trimestrals con-
junts de 10.000 milions de dòlars per tal d’augmentar les re-
serves15. Fins i tot s’alerta d’aquesta bombolla al  The New York 
Times16.
En el cas de Catalunya, i d’Espanya, les empreses que demanen 
aquests permisos ni tan sols són les grans empreses energèti-
ques mundials que juguen més sobre segur en llocs amb més 
potencial, sinó que es tracta d’empreses secundàries que es 
creen de la nit al dia o es revenen ràpidament, per la qual cosa 
el perill que deixin el territori empantanegat encara és major. I 
més després que la pròpia Generalitat rebaixés la fiança dels 5 
milions d’euros inicials, en el permís “Ripoll” a només 200.000 
€, més 3.000 € per cada pou obert. Així, difícilment es pot 
garantir la recuperació del terreny alterat per les prospeccions.
Precisament una de les empreses que han sol·licitat prospec-
cions d’hidrocarburs a Catalunya, Montero, està relacionada 
amb R2 energia, el director general i principal accionista de 
la qual és Craig Steinke. Aquesta empresa no havia obert mai 
cap pou, i anteriorment abans de les fusions que va fer amb 
altres empreses de les quals també el Sr. Steinke era director 

general, es dedicava a la llet envasada. Pel sol fet de guanyar 
les autoritzacions de prospecció ja havia guanyat prou diners. 
L’empresa a qui es va autoritzar el permís Ripoll, Teredo Oil, en 
teoria si que es dedica als hidrocarburs però ni se n’ha trobat 
experiència prèvia –tot i que és subsidiària d’Ascent Resources 
que ja està aplicant fracking a Eslovènia i Polònia-, i el seu úl-
tim director general és un senyor excèntric de 93 anys. A qui 
s’hauria d’haver demanat responsabilitats en cas que hi hagués 
hagut algun problema?. Aquest mateix director general va afir-
ma que el mateix any 2013 en què havien d’efectuar la “inves-
tigació”, ja començarien a explotar els hidrocarburs, mentre 
l’administració assegurava que només havia donat permís per a 
investigar. Aquestes declaracions, juntament amb la manca de 
projecte i el recurs presentat per la plataforma Riudaura Junts, 
van ajudar a revocar aquest permís.

Els efectes de la fractura hidràulica

Pel que fa a un dels efectes més greus d’aquesta tècnica, cal 
tenir en compte que es donen 5 etapes en el cicle de l’aigua: 
•	l’abastament	d’aigua	sigui	directament	dels	rius	o	dels	aqüí-

fers de la zona. Consum d’aigua de fins a 24.000 m3 per pou
•	la	barreja	dels	productes	químics	amb	l’aigua	per	crear	el	

fluid que servirà per executar la fracturació hidràulica, 
•	la	injecció	del	fluid	a	alta	pressió	per	trencar	la	formació	que	

conté el petroli o el gas,
•	recuperació	del	retorn	d’aquest	fluid	i	producció	d’aigua	de	

rebuig amb residus tan dels productes químics addicionats 
com d’elements residus i tòxics naturals del subsòl
•	i	el	tractament	i	/	o	eliminació	de	les	aigües	residuals.

En totes aquestes fases es poden produir afeccions a l’aigua17, 
a banda de la pròpia disponibilitat i gran despesa d’aigua que 
implica el fracking. Fuites dels productes químics, migració 
d’aquests als aqüífers18 superficials i profunds durant la injecció 
de fracturació o durant el retorn amb més elements radioactius 
del subsòl, migració del metà als aqüífers , tractament incom-
plet de les aigües residuals o fuites accidentals, accidents dels 
camions de transport de químics, etc. D’aquí que l’any 2005 
als EUA es modifiqués la Llei de seguretat de l’aigua potable 
(Safe Drinking Water Act aprovada l’any 1974), mitjançant 
la Llei sobre política energètica de 2005 (Energy Policy Act) i 
en què en l’article 322 es declarava la fracturació hidràulica 
exempt de les principals normatives d’aquesta Llei. Cal tenir 
en compte que aquesta contaminació té greus repercussions 
sobre la salut, animal i humana19, i malauradament ja s’ha con-
firmat força casos de bestiar domèstic mort per les explotacions 
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Esquema del procés d’explotació mitjançant la fractura hidràulica, fracking.
Il·lustració: Nicolle Rager Fuller

Mapa de permisos de prospecció d’hidrocarburs a 
Catalunya i part d’Aragó. Font: Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç. 2012

Antic pou a Vallfogona de Ripollès. 
Foto: Joan Peix  i Rodellas (Saña, 
1999).
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amb fracking, però també malalties greus en humans.
A més, cal tenir en compte que tant a Catalunya com a bona 
part del planeta, es pateixen periòdicament problemes de se-
quera i manca d’aigua cada vegada més importants.
Aquests hidrocarburs no-convencionals, tenen unes Taxes 
de Retorn Energètic (TRE, balanç entre l’energia invertida i 
l’obtinguda) molt baixes, i el seu procés d’explotació implica 
obrir una gran quantitat de pous, ja que cadascun no té una 
vida útil més enllà de 1-5 anys. De fet les previsions de re-
serves esgrimides pels EUA estan quedant totalment sobredi-
mensionades, ja que moltes de les plataformes s’han exhaurit 
molt abans del previst i se n’ha extret molta menys quantitat 
de la prevista. I bona part del gas que s’extreu és metà que no 
es pot aprofitar i s’acaba cremant (entre un 40 i un 60% més  
d’emissions de metà que l’explotació convencional). 
La contaminació no només es produeix al subsòl, sinó que 
afecta la qualitat de l’aire. De fet a més d’incrementar les emis-
sions de CO2 s’hi poden sumar diòxid de sulfur (SOX), òxids de 
nitrogen (NOX), monòxid de carboni (CO), partícules, compo-
nents volàtils orgànics inclòs el benzè, i molts altres contami-
nants20 (entre ells el radó2122). Es calcula que cada pou genera 
unes 350-440 tones mètriques de CO2. Als EUA i al Canadà 
han ocasionat un increment important dels casos de càncers i 
malalties respiratòries. I a això cal sumar-li el trànsit de camions 
i de maquinària que equival a una activitat industrial.
L’aigua contaminada que es treu d’aquests pous s’emmagatzema 
en basses temporals, que pel seu volum i elevat nombre, aca-
ben sent basses que es queden sobre el terreny amb el risc 
de vessaments i problemes de descontaminació. Basses que 
emeten dioxines i on hi arriben elements radioactius del 
subsòl. Sovint aquestes aigües residuals no es poden descon-
taminar, i s’acaben emmagatzemant en antigues mines. Res-
ponsables de ShaleGas España asseguren que es reciclen un 
50-60% d’aquestes aigües residuals, i que aviat aconseguiran 
reciclar-ne el 100%, però de moment s’ha discutit l’alternativa 
d’emmagatzemar-les en antigues mines. 
Pel que fa als productes del còctel emprat en el fracking, en-
cara que siguin d’ús corrent i suposadament poc contaminants 
com s’ha dit en àmbit favorables a aquesta tècnica, en el medi 
natural es pateix un procés de magnificació per bioamplifica-
ció i bioacumulació. És sabut que un litre d’oli pot contaminar 
1.000 l d’aigua, i més que la concentració, importa la quantitat 
absorbida. Una cosa és un producte de neteja a la casa, sota 
control, i una altra cosa és aquest producte abocat a l’aigua. 
També cal tenir en compte els efectes a llarg termini, i que els 
contaminants s’afegeixin a altres.

És conegut de les mateixes companyies explotadores, que la 
proliferació de bacteris en la fracturació hidràulica, per aporta-
ció de carboni, nitrogen i fòsfor, pot fer perillar l’aprofitament 
de petroli. Els bacteris poden bloquejar les esquerdes d’on es 
vol extreure el gas o el petroli, per això s’afegeixen biocides al 
còctel de productes, que al seu temps poden matar bacteris 
naturals del subsòl. Al mateix temps encara no es coneixen 
prou bé els bacteris que viuen al subsòl23, i tampoc, per tant, 
de quina manera s’afecta al medi
L’ús d’explosius, que ja s’usen en la simple prospecció i poste-
rior fracturació del terreny, juntament amb la injecció de grans 
quantitats de fluids, han arribat a originar petits sismes, que en 
alguns casos ha obligat al tancament d’algunes explotacions2425-
Blackpool a Anglaterra (UK), Youngstown a Ohio (EUA)-. Tot i 
que molts geòlegs no creien que es poguessin generar sismes 
amb aquesta tècnica, els darrers mesos s’ha pogut comprovar 
la seva vinculació en llocs de Gran Bretanya o EUA, però és que 
cal sumar-hi un perill afegit, el de replicar grans sismes tal com 
els autors d’un treball (Elst et al., 2013)26 van poder comprovar 
-amb el terratrèmol de Xile de l’any 2010 i de magnitud 8,8 
graus, que es va replicar a Oklahoma (EUA) setze hores després 
amb una magnitud de 4,1; el de Japó de 2011, de 9 graus, i 
el de Sumatra de 8,8 es van replicar a Colorado i a Texas-. De 
fet es feia difícil assegurar que la fracturació de milers de pous, 
la incorporació al subsòl de milions de metres cúbics d’aigua 
amb components químics, i l’extracció d’aquesta aigua amb 
els hidrocarburs, i més en zones que ja presenten un risc sísmic 
natural molt alt, sigui del tot inofensiu.
I un dels aspectes més importants, és que la combustió 
d’hidrocarburs és una de les principals causes de contamina-
ció, agreujament de l’escalfament del planeta, i per tant, del 
canvi climàtic. I el gas pissarra o shale gas, bàsicament és metà 
27, que suposa un potencial d’escalfament global (PTC) 21 ve-
gades superior al CO2. Ja hem dit que Canadà va sortir volun-
tàriament del protocol de Kyoto malgrat haver estat un país 
pioner en qüestions de protecció ambiental. Catalunya dins 
d’Espanya van signar el protocol de Kyoto, però amb un in-
compliment flagrant des dels seus inicis.
L’any 2010, en la Conferència de les Nacions Unides sobre el 
Canvi Climàtic de Cancun (Mèxic), els governs van acordar que 
les emissions s’havien de reduir perquè l’augment de tempera-
tures a nivell  mundial quedés limitat a menys de 2º C28. Però 
aquesta limitació implicaria una reducció d’un 25 a 40% per 
sota dels nivells de l’any 1990, segons el Grup Intergoverna-
mental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (GIECC, o en anglès 
IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change), objec-
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Estat actual del pou de Riudaura.
Foto: Riudaurajunts contra el fracking

Sostre de producció de petroli i de gas a nivell mundial. 
Font: ASPO (The Association for the Study of Peak Oil 
and Gas)

Fluxos potencials de les emissions 
contaminants de l’aire, les subs-
tàncies nocives en l’aigua i el sòl, 
i els materials radioactius naturals 
(NORM). Font: Altmann et al. (2012)

Plataforma de perforació de 
l’explotació Chesapeake a DeSoto Pa-
rish, Louisiana Font: Michael Stravato, 
al The New York Times
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tius que queden molt per sobre dels anunciats per la majoria 
de països desenvolupats i per al 2020. Davant els fracassos de 
les conferències que s’han anat succeint des de Kyoto (Japó) 
l’any 1997, especialment les últimes de Durban (Sud-àfrica) al 
2011	i	a	Doha	(Qatar)	el	2012,	ara	sembla	que	només	s’intenta	
adaptar-se a les conseqüències d’aquest canvi climàtic, sense 
tenir en compte que l’entossudiment en esgotar l’última gota 
dels hidrocarburs fòssils només porta com a resultat acabar es-
devenint fòssils nosaltres mateixos.
Respecte a aquest aspecte, cal afegir-hi el fet que l’excés 
d’emissions de CO2 està ocasionant la saturació i la capacitat 
dels boscos d’actuar d’embornal front aquest gas d’efecte hi-
vernacle . Per una banda continua la desforestació, sobretot 
de boscos vells, que tot i que potser no siguin tan eficients a 
l’hora de “segrestar” CO2 tan ràpid com els boscos joves, en 
canvi tenen una major capacitat d’”emmagatzematge”30.	Que	
se suma al  col·lapse en què ha entrat la capacitat dels oceans31.

Accions, reaccions i pretensions

L’administració de la Generalitat de Catalunya, com prèvia-
ment han fet moltes de les administracions d’altres països del 
món, ha autoritzat o voliaB autoritzar prospeccions justificant-
ne el suposat interès econòmic pel país, creació de llocs de tre-
ball, possibilitats d’un rendiment de milers de milions (només 
al país basc han arribat a dir que pot suposar uns 30.000 mi-
lions d’euros de benefici!), també s’argumenta una hipotètica 
“independència” energètica. Això també és el que ha succeït 
als EUA, que s’han promès grans beneficis per a la gent, i que 
en molts casos han acabat malmetent granges i deixant grans 
superfícies de terreny contaminades i inservibles.
Però curiosament el primer que caracteritza també totes les ad-
ministracions que autoritzen aquestes prospeccions, és la man-
ca de transparència a l’hora de proporcionar-ne informació. 
I no només als ciutadans, en general, sinó fins i tot als repre-
sentants de l’administració local. D’aquí que s’hagin presentat 
mocions en contra d’aquestes prospeccions o demanant-ne 
una moratòria a bona part dels llocs on es donen els permisos.
També caracteritza a les administracions favorables a aquestes 
prospeccions el voler minimitzar els riscos, dient que és una 

tècnica totalment segura, o directament enganyant i dient que 
no s’aplicarà pas el fracking.
Tampoc sembla que es vulgui tenir en compte la forta caiguda 
del preu del gas que s’està donant arran de les explotacions a 
Àsia, cosa que farà les explotacions a Europa encara més ca-
res i, per tant, que implicarà reduir costos econòmics a base 
d’externalitzar el cost sòcio-ambiental.
Com a resposta a la demanda desmesurada de noves pros-
peccions d’hidrocarburs es va crear la Plataforma aturem el 
fracking32, a semblança de les moltes plataformes contràries al 
fracking que hi ha a tot el món. Plataformes que no només llui-
ten per aturar aquestes explotacions tan impactants, sinó que 
treballen per donar a conèixer les alternatives que ja fa anys 
que s’han anat presentant de transició del model energètic, 
però que les mateixes multinacionals energètiques han estat 
sistemàticament boicotejant amb el suport de polítics i governs 
vinculats a aquestes mateixes multinacionals.

Dret a decidir? I el cronograma d’un ‘canvi’ de postures

Des del Departament d’Empresa i Ocupació, de la Generali-
tat de Catalunya, es va trametre (febrer de 2013) un escrit a 
alguns càrrecs públics explicant en què consisteix el fracking, 
minimitzant els seus riscos, i insistint en què només es deixava 
“investigar” i prou. Justificava que els arguments del Govern 
eren: conèixer (si hi ha hidrocarburs o no); aprendre (per ba-
sar el posicionament de la Generalitat en base a estudis efec-
tuats per “organismes de prestigi” i “no fer-ho en declaracions 
o manifestos de naturalesa ideològica”); i decidir (ara el dret 
d’explotació l’atorga en govern central, i es volen trobar fórmu-
les “perquè Catalunya pugui exercir el dret a decidir sobre les 
seves reserves energètiques”).
Davant aquell escrit, l’autor del present article va fer-ne un se-
guit de reflexions (a febrer de 2013), que tot i que davant els 
esdeveniments dels últims mesos es podrien obviar, es trans-
criuen igualment aquí per a deixar constància històrica de com 
ha anat el procés  d’autoritzacions i denegacions dels permisos:

• Objectius com conèixer i aprendre són molt legítims i desi-
tjables, per això molts dels professionals en matèries me-
diambientals ens hem documentat de fonts fiables abans 
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d’emetre valoracions d’aquesta tècnica, i això mateix ha-
gués estat el desitjable per part de l’administració que ha 
de vetllar pel bé públic, abans d’haver atorgat les autorit-
zacions de prospeccions. Després d’haver reclamat això 
últim, la Generalitat ha acceptat crear un grup de treball 
interdepartamental per presentar un informe dels hidrocar-
burs no-convencionals i l’estat del coneixement sobre les 
tècniques per a la seva explotació, però de mentre no s’ha 
acceptat aturar les “investigacions” ja autoritzades ni el pro-
cés d’autorització de noves prospeccions.

• Pel que fa a l’observació dels estudis efectuats per “organis-
mes de prestigi” i no basar-se en “declaracions o manifestos 
de naturalesa ideològica”, cal tenir en compte que molts 
dels informes que alerten dels riscos ambientals i per a la 
salut del fracking, han estat efectuats pel propi Parlament 
Europeu, per universitats internacionals, o per científics de 
tot el món en actiu, els quals alerten de la manca de norma-
tiva i reglamentació, i de fer prevaldre el principi de precau-
ció en una tècnica tan impactant. I segurament no se’ls pot 
criticar de “naturalesa ideològica”, i de fet aquestes pròpies 
observacions ja són una ideologia en si mateixa. 

• Es justifica, així mateix, que de moment només es deixa 
“investigar” per a conèixer si hi ha reserves d’hidrocarburs 
explotables o no. Però el raonament lògic és que si es deixa 
“investigar” a empreses particulars, aquestes desitjaran ex-
plotar allò que trobin, en cas contrari poden reclamar in-
demnitzacions, sobretot per l’elevat cost que ja impliquen 
les prospeccions.

• I finalment, pel “dret a decidir”, justament és el que recla-
men els molts ajuntaments i ciutadans d’aquest país, amb 
les nombroses mocions, propostes al Parlament, i movi-
ments socials que reclamen el dret a decidir si volen que 
es busquin hidrocarburs al seu territori o prefereixen viure 
la terra com ja ho estan intentant fer ara, amb activitats em-
presarials de ramaderia, silvicultura, turisme rural, energies 
renovables, indústria, etc.

• En el fons aquest dret a decidir és totalment fictici, malau-
radament com en altres aspectes de les nostres vides estem 
totalment a mercè dels interessos dels “mercats”. Ja que la 
geopolítica i geoestratègia amb els hidrocarburs no-con-

vencionals no les marquen els països, sinó les oligarquies 
financeres que ja estan jugant amb els hidrocarburs con-
vencionals.

Des del mes de febrer encà es van succeir un seguit 
d’esdeveniments clau per a les prospeccions d’hidrocarburs 
no-convencionals a Catalunya, i la tècnica del fracking:
•	El	dia	10	d’abril	de	2013	es	va	discutir	al	Parlament	la	“Pro-

posició de llei de prohibició de prospeccions i explotacions 
d’hidrocarburs no convencionals per mitjà de fracturació 
hidràulica” presentada el mes de gener per ICV-EUiA, amb 
el suport d’ERC, PSC i CUP, i que va ser votada en contra 
per CiU i el PP i amb l’abstenció de C’s. Per contra, el Ple 
va acordar crear una comissió d’estudi. El Govern així ma-
teix, va encarregar un informe tècnic a un grup de treball.

•	La	Plataforma	aturem	el	Fracking	a	Catalunya,	va	aportar	
al Parlament un ampli dossier amb informació científica i 
tècnica sobre el fracking, juntament amb més de 30.000 
signatures en contra d’aquesta pràctica. 

•	El	mes	de	setembre	el	Govern	va	rebre	l’Informe del grup de 
treball sobre l’extracció d’hidrocarburs per fractura hidràu-
lica, que concloïa que és una pràctica “poc recomanable”, 
per la qual cosa els titulars dels mitjans d’informació davant 
l’anunci eren que “el Govern diu no al fracking”. Poc des-
prés el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, va asse-
gurar que el Govern enduriria els requisits per a l’aplicació 
del fracking a Catalunya

•	I	el	27	de	setembre	el	Parlament	de	Catalunya	va	aprovar	
(amb el vot a favor de tots els grups, excepte PP i C’s), la 
proposta de resolució per prohibir el fracking i promoure 
l’ús d’energies renovables, presentada per ICV-EUiA i la 
CUP i gestada en una de les assemblees de la PAF. 

Durant aquest temps, com ja s’ha repetit més amunt, s’ha 
denegat el permís d’investigació Ripoll33, i desestimat els de 
Darwin i Leonardo34, els únics totalment inclosos a Catalunya, 
però es mantenen els que afecten a les províncies de Lleida i 
Tarragona, en dependre del Govern central.
Encara que sense relació directa amb el fracking, però si amb 
els hidrocarburs i la pràctica d’injecció de fluids al subsòl, s’han 
produït nombrosos sismes a l’entorn del projecte Castor, gran 
magatzem de gas natural aprofitant antigues explotacions de 
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petroli a la costa de Castelló. La injecció de gas al subsòl s’ha 
demostrat el causant de més de 420 sismes, alguns de més de 
4 graus en l’escala de Ritcher.
De mentre, des del Govern Central s’ha aprovat l’anomenada 
Ley para la garantia del suministro e incremento de la com-
petència en los sistemas electricos peninsulares y extrapenin-
sulares, que inclou la supressió de les competències dels Go-
verns autonòmics sobre la concessió d’autoritzacions de fase 
de prospecció i investigació, i sobre les  mesures de control 
de l’impacte ambiental, a banda d’incloure expressament 
l’aplicació de la fractura hidràulica i l’estimulació química en 
fase de prospecció d’hidrocarburs no convencionals.

La necessitat d’un canvi radical

Per tot l’exposat, no és que la prospecció i explotació 
d’hidrocarburs no-convencionals es pugui considerar una 
pràctica “poc recomanable”, tal com reconeix el Govern, sinó 
que el lloc on millor estan aquests hidrocarburs és a on són ara, 
al subsòl, de la mateixa manera que la resta de petroli que pu-
gui quedar en bosses “convencionals”. El millor “embornal” de 
carboni que hi ha al planeta són aquests hidrocarburs, i lluny 
de continuar explotant-los és qüestió de pura supervivència el 
mantenir-los on són. No en va l’últim informe del Panell Inter-
governamental del Canvi Climàtic (IPCC)35, reafirma la relació 

entre la combustió d’aquests hidrocarburs fòssils i el canvi cli-
màtic, i alerta dels impactes que ja s’estan produint. 
I se li podrien sumar més treballs, informes, notícies, i molts 
altres, que per una banda o altra tenen relació amb els pros i 
contres de l’extracció d’hidrocarburs no-convencionals, però 
que en realitat no és més que una mostra de l’intent per allar-
gar l’agonia d’un sistema basat en l’espoli de la natura i la terra, 
a qualsevol preu. 
Un sistema econòmic basat en el creixement continuat, i to-
talment lligat a un excessiu consum energètic i de recursos na-
turals, que s’ha demostrat ineficient, injust, i sense lloc en un 
planeta finit. Per això cal, no només un nou model energètic, 
com el que propugnen totes les  Plataformes ciutadanes contra 
el fracking, sinó un canvi de sistema radical, basat en l’estalvi i 
la col·laboració, i amb un decreixement necessari.
No és temps de silenci ni de passivitat, cal pronunciar-se, i 
ben alt.

A En el moment de la publicació d’aquest article, però, s’ha donat per extingit 
el permís “Ripoll” i s’han desestimat els permisos de prospecció “Leonardo” i 
“Darwin”, l’autorització dels quals depenia plenament de la Generalitat de Ca-
talunya.

B En data febrer de 2013 havia autoritzat, però posteriorment després dels esde-
veniments detallats més endavant, va haver de revocar el permís donat, i deses-
timar-ne els altres que tenia pendents d’aprovació.
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bioimatges
2013Aquest any 2013 el Col·legi de Biòlegs de Catalunya ha 

organitzat la quar ta edició del Concurs de Fotografia 
Biològica Bioimatges que té una periodicitat bianual. 

Aquesta edició ha estat tot un èxit de participació ja que amb 
926 s’ha triplicat el nombre de fotografies que ens han enviat 
per participar a les diverses categories convocades.
Moltes gràcies a tots!!!
 
Aquest concurs té com a primera i principal finalitat realçar visualment els valors del món biològic i 
a la vegada disposar d’una col·lecció de fotografies de temàtica biològica que es poden exposar en 
diverses entitats i centres (instituts, facultats, etc.) que hi estiguin interessats. L’exposició servirà 
per reflectir l’imaginari biològic d’alumnes, docents, col·legiats i altres persones interessades en la 
fotografia biològica i mostrar-ho a tota la societat.

Amb l’edició en la revista de les fotografies premiades podeu gaudir d’una petita mostra de les 
percepcions noves de la natura. Properament es podrà visualitzar una selecció del conjunt de 
fotografies participants a la web del CBC.  

Els participants ho han fet en cinc categories:      
       

1a. CATEGORIA Alumnes de primària (cicle mitjà i superior).
2a. CATEGORIA Alumnes d’ESO.
3a. CATEGORIA Alumnes de batxillerat i cicles formatius.
4a. CATEGORIA Ciutadans.
5a. CATEGORIA Biòlegs col·legiats.

El JURAT que ha valorat les fotografies ha estat format pels següents membres:

• Ignasi Cebrian per part de l’Associació Biòlegs Glocals i del CBC
• Eduard Martorell per part del CBC
• Albert Masó per part de la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura (ICHN)
• Jordi Mazon per part de l’ACCC (Associació Catalana de Comunicació Científica)
• Guillem Chacon per part de la Universitat Catalana d’Estiu de Ciències de la Natura
• Rosa Pèrez per part de la Societat Catalana de Biologia (IEC)
• Mercè Serra per part del CBC.

Primer Premi

• Una càmera digital.
• Un carnet Zoo Club familiar durant 

un any.
• Una estada de cap de setmana 

per 2 persones al Centre de Natu-
ra les Planes de Son de la Funda-
ció Catalunya la Pedrera.

• De “La Línia Verda”: una caixa 
mixta de fruita i verdura ecològi-
ca.

• Diploma

Segon Premi

• Per les categories 1 i 2 un volant 
de SPEEDLINK model SL4484 
per SP3 i PC

• Per les categories 3, 4 i 5 una gra-
vadora de veu digital de la marca 
Sunstech model ICR56

• Dues entrades d’un dia al Zoo de 
Barcelona

• De “La Línia Verda”: un descompte en 
totes les caixes mixtes de frui-
ta i verdura ecològica durant 2 
mesos.

• Diploma

Tercer premi

• Un lot de llibres LYNX Editions.
• Dues entrades d’un dia al Zoo de 

Barcelona
• De “La Línia Verda”: un descompte en 

totes les caixes mixtes de frui-
ta i verdura ecològica durant 2 
mesos.

• Diploma

Organitza:

AMB EL SUPORT DE

PATROCINADORS

Al mes de GENER de 2014 se celebrarà l’acte de cloenda del Concurs Bioimatges 2013 i el LLIURAMENT DE PREMIS.
A cada categoria hi ha tres fotografies premiades.
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bioimatges
C A T E G O R I A  P R I M À R I A

 1r.  PREMI

 Bernat pescaire prenent
 el sol

 Martí Ramos Montañés

 Localització: Badia dels Alfacs al Delta de
 l’Ebre. Tarragona.
 
 Centre: Escola Soriano Montagut.

 2n.  PREMI

 Mirada profunda

 Alba Caamaño Cortés

 Localització: Reserva natural de Cabárceno.
 Cantabria.
 
 Centre: CEIP La Jota - Badia del Vallès.

 3r.  PREMI

 Cambrils

 Frida Fernández Stolpa

 Centre: Col.legi Santa Teresa.
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C A T E G O R I A  E . S . O .

 1r.  PREMI

 Roques i llum: les formes

 Aniol Martin Bosch

 Localització: Antelope Canyon. Arizona. EEUU.
 
 Centre: Cor de Maria- Sabastida.

 2n.  PREMI

 Espiral reptiliana

 Albert Bolorino Monroy

 Localització: Sant Feliu de Llobregat.  Barcelona.
 
 Centre: Escola Mestral.

 3r.  PREMI

 El saltamartí

 Mar Masià Arce

 Localització: Està situat sobre el vidre d’un cotxe,
 a Sant Carles de la Ràpita. Tarragona.

 Centre: IES Ramon Berenguer IV.

bioimatges2013
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bioimatges
CATEGORIA BATXILLERAT I  CICLES FORMATIUS

 1r.  PREMI

 Relació de competència

 Adrià Cabello Guerrero

 Centre: IES Federica Montseny de Badia.

 2n.  PREMI

 El món vegetal dins la
 bombolla

 Sara Ávila Pérez

 Localització: Parc Güell. Barcelona.
 
 Centre: Institut Icària.

 3r.  PREMI

 De l’odi a la lluita

 Judith Camps Castellà

 Centre: IES Joaquin Bau.

22



23

C A T E G O R I A  C I U T A D A N S

 1r.  PREMI

 Oreneta vulgar (Hirundo
 rustica)

 Àlida Guasch Marcos

 Localització: Aiguamolls de l’Empordà. Girona.

 2n.  PREMI

 Ascídies de Maro

 Miguel Ángel Rosa Medina

 Localització: Reserva Natural de Maro Cerro
 Gordo – Almunécar. Granada.

 3r.  PREMI

 Els inicis

 Carme Asens Postigo

 Localització: Llac de Banyoles. Girona.

bioimatges2013
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bioimatges2013
C A T E G O R I A  C O L • L E G I A T

 1r.  PREMI

 A l’espera

 Joan Buch Llorach

 Localització: Parc Natural de Sant Llorenç
 del Munt i l’Obac. Barcelona.

 2n.  PREMI

 Digue’m que m’estimes

 Mònica Utjés Mascó

 Localització: Pla de Terrers. Gósol. Lleida.

 3r.  PREMI

 Penombra de llàgrimes

 Alfonso Javier Carrillo Muñoz


