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Serveis de què disposen els col·legiats del CBC
Informació i difusió

- www.cbcat.net  web institucional amb informació general sobre la professió col·legiada.
- CBC al dia, informació setmanal personalitzada per correu electrònic (notícies col·legials i

professionals, activitats, formació, beques, ofertes de treball, …).
- Butlletí Informatiu mensual en paper a tots els col·legiats (ampliació de notícies i informacions).
- CBCAT, revista col·legial per a la difusió i el creixement professional.

Assessoria i defensa jurídica
- Assessorament gratuït a tots els col·legiats i defensa jurídica col·lectiva i particular.

Participació i orientació experta de la professió
- Comissions especialitzades i grups de treball per àmbits (Sanitat, Docència, Medi ambient,

Experimentació animal, Alimentació, Formació continuada, Publicacions …).
- Gestió de la borsa de treball, informació i orientació.

Documentació i suport al treball de documentació electrònica
- Biblioteca especialitzada.
- Aula tècnica de treball amb accés gratuït a Internet.

Formació continuada i intercanvi professional d’experiències per sectors i àmbits
- Cursos, Jornades i Tardes del Col·legi.
- Ofertes de Postgraus a Institucions de prestigi amb descomptes en la matrícula.

Participació dels biòlegs en societat
- Activitats amb altres professionals, institucions científiques, administracions, entitats cíviques, etc.

Sala d’actes, aula i sales de reunions
- Els col·legiats poden utilitzar els espais col·legials per a reunions, sessions de treball, etc.

Serveis bancaris i financers
- Conveni amb el Banc de Sabadell i TecnoCredit per a serveis específics als professionals.

Altres serveis
- Compulses, visats i recerca de textos legals de referència.
- Descomptes en assegurances, informàtica, viatges, sanitat, llibres, cursos d’idiomes i altres.

PER A MÉS INFORMACIÓ CONSULTEU A LA SECRETARIA O LA WEB DEL CBC

LA REVISTA ÉS DE TOTS I PER A TOTS:
CAL QUE HI PARTICIPEM

CBCAT pretén ser l’instrument de prestigi en la
comunicació entre el Col·legi, els biòlegs i la
societat, amb la difusió de la professió, la
informació transversal dels diversos àmbits i
l’intercanvi de notícies, experiències i opinions.
Això requereix la participació directa del major
nombre possible de biòlegs.

Adreceu els vostres escrits, articles, propostes
de debat i opinions al Departament de
Comunicació del Col·legi de Biòlegs de Catalunya
per correu postal a Consell de Cent 373, 1r 1a
08009 Barcelona, o per correu electrònic a
cbc@cbcat.net
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Aproximadament sis mesos després

del primer número de la revista

CBCAT ara veu la llum el segon,

complint amb la periodicitat acor-

dada per la Junta General, que

obeeix a un equilibri raonable en-

tre el cost d’aquesta publicació i la

il·lusió del col·lectiu per aquest mitjà

de reconeixement mutu, de

comunicació i de divulgació.

En aquest segon número s’ha volgut

seguir la línia editorial del primer per

la seva acollida entre els col·legiats,

donant a conèixer la diversitat

professional dels biòlegs. Som un

col·lectiu implicat en moltes i

diverses activitats, de gran interès i

actualitat per a la societat. Però,

nosaltres mateixos, els biòlegs, des

de la nostra professionalitat indivi-

dual, sovint desconeixem els detalls

de les tasques d’altres col·legues,

perquè el camp que abastem és

molt ampli. CBCAT pretén ser un

expositor, on els biòlegs mostrin les

seves opinions i la seva realitat

professional.

Així, en aquesta ocasió, ens

apropem als biòlegs que treballen

als Parcs Naturals de la mà d’Antoni

Bombi, arran d’una entrevista on

ens explica el seu punt de vista so-

bre la protecció dels espais naturals,

sobre l’educació ambiental i exposa

en què consisteix la seva feina i qui-

na ha estat la seva trajectòria

professional.

Anna Veiga i Montse Boada, biòlegs

professionals reconegudes de la

reproducció assistida, ens comen-

ten la Llei estatal de Tècniques de

Reproducció Assistida, n’expliquen

l’origen i les modificacions.

Expressen la seva opinió sobre els

punts febles de la llei i la necessitat

de tornar-la a modificar.

Jordi Guinea ens ofereix una crònica

qualificada de la Jornada “Animal i

Recerca: què, com i per qué”, que

va organitzar, entre d’altres

institucions, el Col·legi de Biòlegs de

Catalunya en el marc de les activitats

del Fòrum Universal de les Cultures.

Aprofitant que s’acosta l’estiu i que

amb ell torna l’amenaça dels

incendis forestals, el Joan Lluís Jara

ens fa una reflexió sobre els eixos

vertebradors d’una correcta políti-

ca forestal a Catalunya.

Esperem que aquests continguts us

resultin atractius i aprofitem per ani-

mar-vos a participar en els propers

números o a fer-nos arribar els

vostres suggeriments i propostes.

Bona lectura!

Glòria Soria
Presidenta de la
Comissió de Publicacions
del CBC
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S’ apropa de nou

l’estiu, temps de vacances, de
gaudir del sol i la platja a prop del
mar. Però temps també de cant de
sirenes, no per captivar navegants
precisament, amb la reedició de la
campanya estival de prevenció del
risc d’incendis forestals. Els biòlegs
tenim sobrada solvència en l’estudi
científic dels efectes ecològics del
foc i acumulem publicacions on
donem informació de quasi tots els
elements fisiològics i ambientals que
incideixen en els efectes del foc so-
bre els components biòtics i abiòtics
dels boscos i sobre la seva resposta
davant els incendis. Malgrat això, i
potser per una certa miopia concep-
tual, solem fixar-nos molt
concentradament en cadascuna de
les dimensions que composen el
complex políedre del foc al medi
natural, mentre que perdem de vis-
ta quina geometria té, en realitat.
Sorprenentment, vist en conjunt,
aquest cos polièdric és de semblant
humà. L’element primordial de
l’ecologia del foc lligat al fenomen
actual dels incendis forestals a
Catalunya és, des de tots els punts
de vista, l’acció de l’home.

Catalunya ja no viu a pagès. Ja no
utilitza per escalfar-se la llenya i el
carbó vegetal dels boscos ni cou el
pa a base de costals de torrat de pi
i estepa. El bosc, on abans no hi

havia hagut peça que no s’hagués
trepitjat, pateix avui dia un abandó
de població rural, que deixa de
menar els boscos, i un marciment
del sector forestal productiu, on el
preu de mercat de la fusta s’ha
enfonsat i tota la càrrega de com-
bustible no extret (més de 30 milions
de m3 durant els últims vint anys)
queda acumulada. S’ha trencat el
cicle tradicional a llarg termini que
facultava un aprofitament dels re-
cursos forestals equilibrat amb la
persistència del propi medi natural.
Paral·lelament, els boscos han
esdevingut una expansió de
gaudiment lúdic a l’aire lliure del
ciutadà urbà, amb la qual cosa són
més visitats que mai i més
amenaçats d’ésser encesos que mai.

«Doctors té l’església», perquè so-
bre aquest tema tothom gosa sentar
càtedra, encara que sia per sortir a
la foto política. Mentre que els
poders públics dediquen una
quantitat relativament minsa del seu
pressupost a la defensa dels boscos
comparada amb els incalculables
valors intrínsecs i extrínsecs que ens
reporten, però aquests diners no
deixen de ser un pastís desitjat a
l’hora de repartir-lo entre els tres
conceptes oficials (i cars) de la lluita
contra incendis: l’extinció, la
prevenció activa i la prevenció
passiva.

El foc forestal, concebut avui dia
com a un dimoni a exorcitzar, es
preveu activament amb veritables
exèrcits de voluntaris d’ADFs,
vigilants d’incendis, patrulles i altres
efectius i quan es produeix és atacat
imperiosament amb tots els mitjans
d’extinció disponibles (terrestres i
aeris). És cert que això ha tingut un
èxit innegable, però també que la
supressió dels incendis ha comportat
l’agreujament del problema,
s’afavoreix eventualment l’acu-
mulació de combustible que
juntament amb el factor del clima
fan que s’assoleixin unes intensitats
de combustió devastadores. Ja no
serveix de res dir que el foc és un
element natural més de la dinàmica
dels boscos naturals, perquè el
nostre bosc ja no és natural, sinó
que procedeix d’una herència i
utilització antròpica.  A més el llamp,
principal font d’ignició natural
(sobretot a les comarques de
muntanya pirinenques i
tarragonines), actualment no
constitueix la font d’ignició princi-
pal dels incendis forestals. Amb
dades a la mà, menys del 10% dels
focs forestals a Catalunya tenen el
seu origen en la caiguda d’un llamp,
mentre que, directa o indi-
rectament, la majoria de sinistres
amaguen entre les seves causes la
mà negligent de l’home.
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Joan Lluís Jara Chiquito

Pel que fa a l’acció de prevenció
passiva, aquesta està constituida -
segons diuen- per un conjunt de
deures que no hem fet a temps i
que urgeix concloure quan s’acosten
les dates d’examen. Fins i tot alguns
dels nostres polítics han reconegut
recentment que cal sufocar a
l’hivern. És a dir, que durant la resta
de l’any, quan no és estiu, cal ac-
tuar en l’eliminació de potencials
punts d’ignició vinculats a la
indústria, en la neteja dels marges
de les vies de comunicació i de les
línies de transport d’energia, en
l’execució de tallafocs, de pistes
forestals i de punts d’aigua en el
marc d’una estructura de suport a
l’extinció, en la regulació de l’accés
al medi natural per als dies d’alt risc
i en la vigilància i la persecució de
les imprudències. Si bé estem en un
punt de no retorn, cal abordar les
coses amb una mica de perspecti-
va.

L’acció correctora d’aquest estat de
coses passa per alló que podríem
anomenar accions de “previsió
d’incendis” a un nivell de fons, més
enllà de les emergències. Es tractaria
d’un canvi en la política forestal ca-
talana, i abastant els camps de la
informació a la societat, la gestió
forestal i l’ordenació territorial. Es
necessiten autèntiques campanyes
d’informació, eficaces i despro-

veïdes de falsos sentimentalismes
sobre allò que cal fer per conservar
els nostres boscos (tant públics com
de propietat privada, que són el
80%). Per a la gestió forestal cal
acceptar una realitat molt senzilla:
el règim històric de pertorbacions
per foc de qualsevol forest ve
caracteritzat per dos factors, la
freqüència mitjana dels incendis i
la mitjana de la seva intensitat o po-
der destructiu. Aquests dos factors,
generalment, tenen una correlació
negativa. On els focs cremen
freqüentment, rarament són molt
destructius; però els incendis
infreqüents tendeixen a ser
catastròfics. Hi ha una raó simple:
on els focs son freqüents s’acumula
poc combustible i on són
infreqüents se n’acumula molt.  Hi
ha, a més, un altre factor estructural
determinant per a la severitat dels
focs: la quantitat, la distribució i la
combustibilitat de la biomassa (viva
i morta). Les tiges primes, les fulles i
els branquillons que s’assequen
ràpidament determinen la ratio de
propagació dels incendis. La
continuïtat d’aquests combustibles
a través del paisatge pot seguir dos
patrons de distribució: horitzontal
(en extensió superficial) i vertical (del
sòl cap a les capçades). És obvi que
qualsevol acció de previsió dels
incendis passa per una gestió
silvícola que trenqui les continuïtats

en les estructures de la vegetació
(estassades selectives, podes i
aclarides del si de la matriu forestal,
sense trituració de restes i cercant
l’assoliment i persistència dels arbres
de més diàmetre i ramificats a més
alçària, que donen lloc a estructures
vegetals més resistents al foc),
inevitablement menys diverses
estructuralment, però definiti-
vament més equilibrades amb
l’element “home”.

En l’àmbit de l’ordenació territorial
calen plantejaments a llarg termini
que atenuïn els factors de risc, que
valorin els usos socials de les forests
i que facultin noves condicions de
vida per a la població rural. Es
necessita una ordenació del territori
globalitzadora i delimitadora de
zones urbanitzables, de zones
agrícoles, de zones d’usos
impactants, de zones de risc
(avingudes, allaus, incendis, etc.), de
zones forestals d’interès biològic
prioritari, de zones forestals
d’interès ambiental prioritari, zones
forestals d’interès econòmic-social
prioritari, zones d’interès
paisatgístic-esbarjo prioritari. Cal
iniciar decididament i de forma pla-
nificada un procés d’elaboració de
projectes d’ordenació o de revisions
a les forests declarades d’utilitat
pública i comunals (caldria estudiar
i planificar els usos de més de

Temps d’incendis
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30.000 ha a l’any per arribar en 12
anys a nivells europeus). També s’ha
de mantenir el ritme d’elaboració
de plans tècnics de gestió i millora
forestal, però amb directrius zonals
de gestió i, sobretot, incrementar el
ritme de la seva execució. També
convindria elaborar una cartografia
de les funcions dels boscos i una
zonificació estratègica d’intensitat
de suport o d’actuació de
l’Administració.

Finalment, la importància que avui
dia s’atorga als boscos a nivell mun-
dial fa que s’incloguin als
departaments ambientals. Però, si
això no va acompanyat d’una
definició dels instruments de la po-
lítica forestal, específicament
dissenyats per a les activitats
ambientalment positives, es gene-
raran efectes perversos (com si els
millors resultats d’investigació dels
nostres investigadors reconeguts
tinguéssim com a inesperada recom-
pensa la seva condemna econòmica
i social). Trencar el cercle viciós “el
preu baix d’un valor alt” (Folch,
1996) és el repte principal a supe-
rar pels nostres boscos. Els
instruments per a una correcta polí-
tica forestal a Catalunya podrien ser
els següents:

Normativa
S’ha de completar, al més aviat
possible la normativa pendent, en
especial, el Reglament de la Llei Fo-
restal. Convé posar en vigor un altre

Pla General de Política Forestal. El
de 1994 de la Generalitat ha estat
poc efectiu, aviat caducarà i ha de
comptar amb una major implicació
política i del sector.

FEOGA no pot continuar sent una
font de subvencions productives o
socials que perjudiquin a la natura.
Per contra, cal aprofitar al màxim el
Reglament de Desenvolupament
Rural per a la millora dels boscos
(article 32) i Natura 2000 per a la
conservació del conjunt de Llocs
d’interès Comunitari (LICs).

Estructura administrativa
L’anunciada Agència Catalana de la
Natura ha de ser una administració
descentralitzada i globalitzadora de
la superfície forestal, que eviti
solapaments, dispersions i des-
coordinacions. Comptar amb la
corresponsabilitat de la propietat
privada i pública és la perspectiva
ideal per a les polítiques de gestió
de boscos, de conservació i de
prevenció. El 20 % de la superfície
forestal presenta figures de
protecció, on s’afegiran els LICs de
Natura 2000. La gestió forestal i la
conservació d’aquest territori,
íntimament lligat amb el seu entorn,
ha de correspondre a l’Agència. La
promoció, la divulgació i el
desenvolupament sostenible local
d’aquests espais poden ser assumits
per d’altres unitats de l’Ad-
ministració o per organismes mixtes
amb representació local.

Per a les tasques d’extensionisme
forestal, supervisió i gestió s’han de
superar les precarietats del perso-
nal i organitzar equips de gestió-
conservació forestals. Utilitzant

L’element primordial

de l’ecologia del foc

és l’acció de l’home

Finançament
El finançament hauria de ser d’uns
45 euros/ha i any. A més de les
aportacions de la Unió Europea, de
l’Estat o del Pressupost de la
Generalitat, cal estudiar en
profunditat altres propostes que
permetin treure el patrimoni natu-
ral de la seva pobresa. Ca l
quantificar i prioritzar els pressu-
pos tos  de  manten iment  de l
pa t r imon i  i  d i f e renc ia r  les
inver s ions  ( cons t rucc ió  de
camins, repoblacions, noves àrees,
etc.) És imprescindible promoure
una redistribució del FEOGA
garantia per impulsar un veritable
model de desenvolupament rural
sostenible, incorporant la gestió dels
boscos i la conservació de la natura
com a un dels eixos principals. El
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el biòleg protagonista

paràmetres de superfície arbrada
propers a la realitat europea,
tindriem:

- Tècnic especialista en gestió
forestal directa - 5.000 ha
arbrades.

- Tècnic especialista en boscos
privats - 15.000 ha arbrades.

- Facultatiu de gestió forestal
directa - 15.000 ha arbrades.

- Facultatiu de gestió forestal
en boscos privats - 45.000 ha
arbrades.

- Facultatiu de conservació-
45.000 ha arbrades.

- Personal administratiu - una
persona per equip forestal.

A Catalunya hi ha 130 tècnics
especialistes, 50 facultatius forestals,
50 facultatius de conservació i 25
administratius de suport, sense
comptar els serveis centrals ni
territorials. Per exemple, un país
com Eslovènia amb un terç de la
nostra població, una superfície
arbrada lleugerament inferior, un
80% de forests particulars, i força
més pobre que nosaltres té un servei
forestal desplegat al territori amb 25
districtes forestals i 800 empleats.
La comparació amb altres països de
la UE seria encara més desfavora-
ble. El desplegament territorial
d’aquests equips ha de ser racional:
l’administració forestal ha de poder
distribuir els seus efectius sobre el
territori amb criteris de racionalitat
i eficàcia, definir les seves pròpies

zones de treball sense haver de se-
guir els límits administratius
comarcals. La cèl·lula bàsica
d’aquesta divisió hauria de ser la
demarcació forestal o agrupació de
municipis sota la responsabilitat d’un
tècnic especialista, com a la majoria
de països europeus. L’agrupació de
demarcacions d’una mateixa comar-
ca o grup de comarques seria el
nivell immediatament superior
d’organització, on hi hauria equips
integrats pels tècnics especialistes
forestals, facultatius especialitzats en
gestió forestal i en conservació de
la natura i personal administratiu i
de suport, amb uns 25 equips a tota
Catalunya.

Vertebració del sector
La propietat privada i el Centre de
la propietat forestal (CPF) no són els
únics interlocutors del sector, cal
donar contingut a una taula
intersectorial, buscar fórmules via-
bles d’agrupació de propietaris i
fomentar les actuacions i
participació dels agents socials del
sector.

Mesures sobre el mercat
Fomentar l’ús energètic (energia
perduda als incendis) i l’ús de la fus-
ta i del suro en la construcció. Estu-
diar l’interès ecològic del reciclat del
paper (contaminació del procés i
energia), promoure I+D sobre
qualitats pel foment, l’estan-
darització i la regulació de
productes,  fomentar les empreses
de serveis i les cooperatives i millorar
i formar sobre la classificació de la
fusta per qualitats.

Mesures de divulgació forestal
Creació de directrius silvícoles (Plans
Comarcals de Producció Forestal),
extensió forestal, foment de l’ús de
l’assistència tècnica, formació
professional (estudis reglats i cursos
per a propietaris i treballadors,
publicacions i divulgació de I+D).

Investigació forestal i de
conservació

Cal que els poders públics hi entrin
de forma més decidida, prioritzant
i finançant la investigació més
necessària, és a dir, aquella que de
forma més urgent s’ha d’aplicar a la
gestió, a la conservació i a la
prevenció. S’ha d’impulsar la
coordinació d’esforços i la
transmissió de treballs a nivell esta-
tal i comunitari, amb un increment
dels contactes i les trobades entre
el personal de recerca i els gestors.

Formació professional
Exigència de les titulacions de cicle
mig i superior per part de les
administracions. Preparació i
reciclatge de treballadors
especialitzats (gestió, empreses de
serveis), formació i assessorament
per a la creació de cooperatives de
treballs i de petites empreses de
serveis.

Relacions públiques i
divulgació

La necessitat política de
comunicació i de formació de la
població és constant. Es tracta d’un
sector molt exposat  i de gran
incidència que té molt a divulgar i
explicar. Cal un esforç continuat dels
poders públics en aquest àmbit.

Joan Lluís Jara Chiquito
Biòleg i Agent forestal del Departament
de Medi Ambient i Habitatge.
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ntoni Bombi va
néixer a Arenys de Mar l’any 1957 i
treballa de biòleg al Parc Natural del
Montnegre i el Corredor. En els
moments previs a l’entrevista ens
explica que es va llicenciar en
Biologia l’any 1979 a la Universitat
de Barcelona i que just acabar el
servei militar va començar a treballar
en temes d’educació ambiental,
quan la qüestió començava a “fer
les primeres passes”. Va promoure
diverses activitats en aquest àmbit
amb un grup de mestres i biòlegs,
que a través dels seus treballs van
aconseguir vincular-se amb
l’Administració i convertir-se en
“concessionaris” d’una escola de
natura del Parc Natural del
Montseny de la Diputació de Bar-
celona durant quatre anys. Després,
va fer altres activitats, sempre
relacionades amb el món natural,
mentre que els seus ingressos
provenien d’una explotació
d’apicultura. Més tard, es va dedi-
car a la il·lustració gràfica i a la
redacció de llibres de text i va
mantenir els contactes amb els parcs
naturals, participant cada primave-
ra en la campanya «Coneixem els
nostres Parcs». Això el va dur a ser
responsable de l’Escola de Natura
de Can Lleonart al Montseny de
1990 a 1994 i encarregat de l’ús
públic del parc. L’accés a aquest cos
de l’Administració Pública li va
permetre exercir més endavant com

a coordinador de les publicacions i
de les exposicions del Servei de
Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona, en un període en què
l’Administració començava a dotar
els parcs naturals de places de
biòleg. Finalment, va obtenir una
plaça de biòleg del Parc del
Montnegre i el Corredor, on
actualment desenvolupa la seva
activitat professional.

Quines tasques pot desenvolupar
un biòleg en un parc natural i
quines estaran específicament
vinculades a la seva
professionalitat?
En general, la imatge del biòleg que
treballa a un parc natural està
idealitzada i sovint ens imaginen
vestits de camuflatge fent
observacions durant tota la jornada.
Però, realment, la tasca del biòleg a
un parc natural és molt diversa. No
es limita a l’estudi ecològic i del
medi natural, sinó que també inclou
tot alló que està relacionat amb la
gestió de l’ús públic del parc (els
equipaments, les campanyes
culturals, les publicacions...). En
l’actualitat, però, s’estan
diferenciant dos àmbits de treball en
la Xarxa de Parcs Naturals i
s’identifica una nova àrea de tasques
relacionades amb els aspectes d’ús
públic, que ve a complementar les
funcions de les places preexistents
dels llicenciats en Ciències, que així

A
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podrien dedicar-se més intensament
a temes relacionats amb la
conservació. No obstant això, les
activitats de conservació i de gestió
sempre estan molt relacionades,
perquè és imprescindible que els
treballs de seguiment a realitzar, els
paràmetres seleccionats i els
indicadors a mesurar tinguin una
clara utilitat per a la gestió global de
l’espai.

D’alguna manera, aquells que
treballem en aquesta Xarxa de Parcs
Naturals pensem que som
privilegiats, tot i que encara
manquin recursos i que la gran
varietat de tasques a realitzar
requereixi una gran capacitat
d’adaptació. En qualsevol cas,
l’aportació de la nostra professió és
molt important, en especial per a la
potenciació de la conservació. Al
principi, la majoria dels espais
protegits tenien una clara “vocació”
forestal i la majoria dels professionals
que hi treballaven eren enginyers
forestals, valorant-se essencialment
el “cobert”, el bosc. Però, poc a poc,
aquesta perspectiva de conservació
del bosc i dels arbres s’ha anat
ampliant a una concepció del bosc
com a conjunt (comunitat). Les
relacions ecològiques i la
comprensió del bosc com a un tot
han adquirit el protagonisme sense
obviar l’activitat de l’home. Els parcs
naturals tenen una missió distinta de
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paràmetres i de conservació són
assumides pels biòlegs i altre perso-
nal dels parcs, mentre que molts dels
estudis específics s’encarreguen a
professionals externs al parc (sovint
a grups de recerca universitaris que
avancen gràcies a la nostra aportació
econòmica i/o logística). De la
mateixa manera, els guardes dels
parcs, fins ara amb tasques molt
relacionades amb la vigilància,
s’estan introduint en qüestions de
seguiment ecològic.

Hi ha una necessitat concreta de
formació per realitzar aquesta
activitat professional?
En el meu cas, la formació va ser
molt autodidacta, aprenent cada dia
del treball realitzat en aquest àmbit.
Però, avui dia, la formació específi-
ca es pot adquirir amb la realització
de postgraus o cursos
d’especialització en la gestió de
parcs, de conservació, etc. Així
mateix, crec imprescindible una
formació complementària en l’ús
d’eines tecnològiques dels principals
sistemes de gestió d’informació
(GPS, programes informàtics de
gestió del territori, etc..), com a
instruments que integren la
informació per als estudis dels
ecosistemes.

Els espais protegits són la forma
més adient per apropar els espais
verds a la gent?

La consideració dels espais protegits
com a vehicle exclusiu
d’apropament dels espais verds a la
gent pot comportar un risc
important que cal evitar: la creació
d’illes. Les polítiques que tenen com
a únic objectiu la conservació d’un
espai són difícilment justificables; si
ens limitéssim exclusivament a això
deixaríem sense planificació com-
prensiva la resta del territori i aniríem
justament en la direcció contrària
d’un dels objectius bàsics del parc
natural: la seva existència com a
model de gestió equilibrada. El repte
més important ha de ser l’equilibri
entre la conservació i el
desenvolupament per a tot el
territori i, en aquest sentit, és
fonamental que a l’escola s’insisteixi
en la valoració del medi més proper
a les persones (per a un nen és més
important que el seu carrer estigui
net i en bones condicions que un
Parc Natural remot sigui un santuari
de la natura).

En relació amb l’educació ambien-
tal, quin és el grau de sensibilitat
dels escolars respecte dels espais
naturals? Hi ha hagut alguna
millora en els darrers anys?
L’educació ambiental és molt
important i, certament, la
consciència ambiental ha millorat
molt en els darrers anys, en bona
part, gràcies als mitjans de
comunicació i a les escoles. En

biòleg al Parc Natural

les reserves integrals i dels parcs
nacionals on l’objectiu principal de
conservació fa referència directa a
la minimització de l’acció humana.
En especial, si considerem que el
nostre territori és una zona
àmpliament ocupada per l’home
des de l’antiguitat i una de les zones
més poblades d’Europa, amb més
de quatre milions d’habitants en
l’àrea metropolitana. Per tot això, la
funció principal d’aquests parcs és
fer compatible la conservació amb
l’ús racional de l’espai.

Al meu entendre, potser sigui difícil
identificar les tasques específiques
d’un biòleg en un parc natural des
de la pretensió d’una visió comple-
ta de l’entorn, perquè aquesta sovint
comporta el treball coordinat d’un
equip pluridisciplinari. Però, sens
dubte, el biòleg, juntament amb
altres professionals -per exemple,
geògrafs-, pot abordar aquesta
necessària perspectiva global,
assumint que el medi no està
únicament constituït per la fauna i
la flora, sinó que també hi compta
l’home, que viu al mateix territori i
que l’utilitza des de temps remots
per a diverses activitats productives.
La conservació ha d’anar més enllà
de la visió naturalista, amb la
concepció d’un tot que incorpori la
vessant humanística. Finalment,
voldria comentar que, cada cop
més, les tasques de seguiment dels

del Montnegre

i el Corredor



l’actualitat, fins i tot, quan algú veu
un rètol de parc natural és possible
que canviï d’actitud. Això és bo per
a la conservació dels espais i dels
parcs, però s’ha d’aconseguir que
aquesta actitud no hi quedi restrin-
gida a l’espai protegit i s’adopti

arreu: la conducta dins i fora del
parc hauria de ser la mateixa. Cal
procurar la interiorització de la
consciència de cura del nostre
entorn. El paper dels parcs en la
conservació és important i és me-
nor en l’àmbit de l’educació am-

biental, perquè els valors
s’adquireixen a altres entorns i amb
altres influències, com la família o
l’escola. Els parcs només
n’assumeixen una petita part,
d’efecte limitat, que desenvolupen
amb diverses estratègies de
comunicació i amb missatges
coherents.

Cal un control de l’entrada de
visitants als espais protegits? Com
s’hauria de fer?
La política seguida pel Servei de
Parcs de la Diputació no ha observat
mai una prohibició de  l’accés sinó
que ha intentat ordenar i regular
l’entrada als espais naturals. Només
hi ha limitacions severes en algun
cas d’ús extraordinari, com l’accés
al Turó de l’Home del Parc Natural
del Montseny o campanyes
restrictives puntuals, com la del Parc
Natural de Sant Llorenç, on només
es permet l’escalada a determinades
parets per protegir les aus
rapinyaires del parc. En definitiva,
la política seguida no prohibeix sinó
que regula els diferents usos, evitant,
per exemple, la creació d’itineraris
senyalitzats o l’obertura de camins
en les àrees més fràgils.

Quines són les perspectives de
futur per a l’administració i l’ús
dels espais naturals?
Pel que fa a la conservació de
l’entorn, els parcs naturals hi poden
contribuir molt com a espais
reservats pels seus valors per decisió
de la societat. Però, l’Administració
ha d’incrementar els recursos que
destina a treballs de conservació,
perquè en general han estat
insuficients a la majoria d’espais
protegits catalans. Poc a poc es va
avançant en aquesta línia i el
pressupost destinat a conservació i
seguiment ecològic va creixent, tot

10
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i que a aquells que hi treballem ens
agradaria que el creixement fos més
ràpid. El procés de seguiment no
comprèn únicament la millora del
coneixement del medi sinó també
la detecció de les tendències no
desitjades per a poder-hi intervenir.
Així per exemple, al Montnegre i el
Corredor s’està treballant en la
conservació de la flora: s’ha redactat
un Pla de conservació de la Flora,
que entre altres tasques ha
comportat la realització
d’intervencions sobre algunes
espècies considerades prioritàries
per a reproduir-les in situ i ex situ.

Quins criteris determinen la
protecció d’un espai natural o
defineixen la “figura” de protecció
que s’hi aplica (d’ús més obert a
la societat, com aquest on tu
treballes, o amb major protecció)?
El parc del Montnegre i el Corredor
no té valor tant per la presència de
singularitats extraordinàries sinó pel
conjunt que constitueix -una zona
muntanyosa coberta de bosc
mediterrani molt ben conservat- i,
sobretot, per la transcendència
estratègica en el territori, formant
part d’una xarxa de parcs o d’espais
protegits integrats en una zona tan
habitada com el nostre territori. Els
parcs naturals no són valuosos
solament perquè es tracti d’espais
naturals de gran valor naturalístic o
paisatgístic, sinó bàsicament perquè
són espais humanitzats amb un
model d’ús definit en funció d’una
voluntat i un consens social que han
fixat uns límits a la seva
artificialització d’acord amb una
planificació global del territori.

Valores positivament experiències
com la custòdia del territori o
creus que són eines merament
simbòliques?
Ho valoro molt positivament, si bé

Ana Morales i Margarida Gual
Comissió de Publicacions del CBC

Fotos: Quique Rasche

al nostre país els exemples són molt
pocs. A altres llocs d’Europa la cus-
todia del territori i la participació de
les Organitzacions no
governamentals (ONG) són molt
més grans, amb organitzacions que
fan molta feina i molt bona.

Com es relaciona l’espai protegit
amb les poblacions properes? Els
veïns el rebutgen perquè els
redueix la possibilitat d’usos o
n’estan satisfets pels valors
ambientals que els aporta?
El Parc del Montnegre i el Corredor
és encara un parc jove i podríem
dir que poc conegut per part dels
habitants dels municipis de l’entorn.
Mitjançant la creació d’oficines
d’informació als nuclis urbans, que
organitzen activitats diverses o amb
campanyes divulgatives s’intenta
donar a conèixer el parc entre les
poblacions properes. Cada any a la
tardor es realitza una campanya
cultural de caràcter més aviat lúdic
anomenada «Viu el Parc», que
transcendeix als municipis de
l’entorn i se segueix d’una manera
agradable. És una bona manera de
transmetre missatges i d’ajudar a la
gent a valorar el seu territori amb
un llenguatge festiu molt allunyat
d’una conferència llarga o avorrida
o d’un sermó conservacionista.

És essencial donar a conèixer que
la major part del parc és de titularitat
privada, només un 10 % de la

superfície del Montnegre i el Corre-
dor és de propietat pública. A
l’interior del nostre parc hi viuen
unes 450 persones. Una part
important de la nostra feina
consisteix en aconseguir, a través de
línies de subvenció, que aquells que
visquin al parc disposin de qualitat
de vida i de possibilitats de
desenvolupament econòmic. Viure
al parc té unes limitacions (no es
poden posar teulades d’uralita, ni
pintar la paret exterior de la casa de
colors llampants, ni ampliar-ne els
volums exageradament, ….) que es
poden compensar amb línies de
subvenció per cobrir les despeses
addicionals que se’n deriven, per a
explotacions forestals, per a
empreses de serveis, etc.  Poc a poc
la perspectiva canvia. Fa uns anys la
gent reaccionava molt negativament
a la declaració d’un parc, en espe-
cial perquè perdia possibilitats
d’especulació urbanística. Ara,
assumit això, la gent prefereix estar
dins del parc pels serveis i ajuts
diferencials que percep en
comparació amb aquells veïns que
viuen fora dels límits del parc.
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n el marc de les
activitats del Fòrum Universal de les
Cultures de Barcelona 2004 i des
de l’espai de les Trobades
Interprofessionals, el dia 19 de març
de 2004, a la Sala Prat de la Riba de
l’Institut d’Estudis Catalans es va
realitzar la Jornada “Animal i
Recerca: Què, Com i Per què”,
organitzada per la Comissió de
Biòlegs per a les Ciències de
l’Animal de Laboratori (CBCAL) del
Col·legi de Biòlegs de Catalunya
(CBC), l’Institut d’Estudis Catalans
(IEC), la Societat Espanyola per a les
Ciències de l’Animal de Laboratori
(SECAL) i el Fòrum Barcelona 2004.

Els seus objectius eren oferir un punt
de trobada i de reflexió sobre l’ús
d’animals de laboratori en la
recerca, revisar els diferents camps
i anatlitzar els resultats d’aquesta
recerca i el posicionament
d’actualitat sobre la disponibilitat de
mètodes alternatius. La societat en
general, llevat dels sectors
directament implicats, no disposa
d’informació contrastada i seriosa
sobre la recerca que utilitza animals
de laboratori i l’interès fonamental
d’aquesta Jornada era iniciar un
compromís social en l’anàlisi i el
debat de les perspectives de futur
d’aquesta recerca per a l’assoliment
d’un equilibri global sostenible.
També pretenia ser d’utilitat als
diferents sectors de la societat
interessats en aquest tema: els
professionals que desenvolupen la
seva tasca en aquest camp, les

associacions que treballen per a l’ús
racional i ètic dels animals, els
diferents àmbits de les
administracions responsables de re-
gular i supervisar l’activitat i, en ge-
neral, totes aquelles persones
interessades en adquirir una visió
global i experta de la situació actual
del tema.

La sessió, amb l’assistència de més
de cent persones, es va inaugurar
amb una presentació dels repre-
sentants del Fòrum. La senyora
Josefina Cambra, responsable de
l’àmbit dels professionals i degana
del Col·legi Oficial de Doctors i
Llicenciats de Catalunya, va exposar
la importància de l’espai de les
Trobades Interprofessionals en el
marc del Fòrum; el senyor Francesc
Badia, portaveu del Fòrum, va co-
mentar l’esdeveniment i els
principals objectius de les diferents
actuacions i, finalment, la senyora
Sílvia Gil, membre del comitè
organitzador del “Diàleg
Coneixement Científic i Diversitat
Cultural», en què s’emmarcava la
sessió, va resumir les característiques
del “Diàleg” com a punt de reunió,
reflexió i intercanvi d’idees. A
continuació, el senyor Emili
Fadurdo, vicedegà del Col·legi de
Biòlegs de Catalunya i president de
la Comissió de Ciències de l’Animal
de Laboratori, va fer la presentació
del moderador senyor Alberto
Giráldez, vicesecretari de la Real
Academia Nacional de Farmacia,
Ex-president de la Sociedad Espa-
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ñola de Ciencias del Animal de La-
boratorio i professor emèrit de la
Universitat de San Pablo CEU.

Les tres primeres ponències van
abordar la perspectiva de la recerca
amb animal de laboratori relaciona-
da amb la salut i el benestar, amb el
doctor Josep Sánchez, degà de la
Facultat de Biologia de la Universitat
de Barcelona, el doctor Martí
Pumarola, membre del
Departament de Medicina i Cirurgia
Animal de la Universitat Autònoma
de Barcelona i el doctor
Joandomènec Ros, professor del
Departament d’Ecologia de la
Facultat de Biologia de la Universitat
de Barcelona.

El doctor Josep Sánchez es va cen-
trar en la perspectiva d’aquesta
recerca envers l’ésser humà. Va in-
dicar els percentatges de l’ús
d’animals a les diferents àrees de
recerca (desenvolupament de nous
tractaments, 32%, recerca bàsica en
biologia i medicina, 32%, tests de
seguretat en productes no de
recerca, 5%, cria i manteniment
d’animals de laboratori, 29%, i
desenvolupament de mètodes nous
de diagnòstic, 2%) i va comentar
que, malgrat allò que es creu, la
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Animal i Recerca:
Què, Com i Per
què.
darrers anys la legislació del nostre
país i la seva adequació a directives
internacionals han dut als sectors
implicats -investigadors i productors
d’animals- a millorar substancial-
ment la producció i el manteniment
dels animals, la seva manipulació i
el seu ús. Va explicar que la recerca
veterinària té com objectiu prioritari
la salut i el benestar dels animals –a
tall d’exemple, els estudis de
reparació de lesions i fractures òssies
en petits animals o els estudis sobre
la patogènia dels prions en bovins i
ovins-, i indirectament el control i
la qualitat dels productes derivats,
amb la identificació dels animals per
assegurar la traçabilitat dels aliments
o amb els nous mètodes de
conservació d’aliments d’origen ani-
mal. També va comentar l’existència
de línies de recerca que plantegen
el manteniment de la biodiversitat i
la recuperació d’espècies protegides
o en perill d’extinció, amb els bancs
d’ADN o la conservació de cèl·lules
germinals. Des de l’àmbit veterinari
la recerca amb animals també ge-
nera beneficis a altres espècies, en
especial la humana, amb noves
tècniques quirúrgiques, nous
materials aplicats a la terapèutica o
amb la prevenció de les malalties
transmissibles. Per a concloure, el
doctor Pumarola va remarcar la
recent aparició dels bancs de teixits
animals que, amb la finalitat
d’emmagatzemar teixits animals en
diferents condicions per a facilitar-
los als diferents grups de recerca,
poden assegurar la màxima

optimització i, una reducció
important dels animals que
s’utilitzin.

El doctor Joandomènec Ros en va
assumir la perspectiva ecològica, tot
dient que si bé l’ecologia i les
ciències ambientals no acostumen
a utilitzar animals experimentals en
les seves tasques de recerca. Malgrat
això el Dr. Ros va sorprendre a
l’auditori amb algunes qüestions
fonamentals: és sempre incruenta la
tasca dels naturalistes i/o sistemàtics
en la recol·lecció d’organismes per
al seu estudi o per a les col·leccions
dels museus?, què es pot dir sobre
l’experimentació amb comunitats
model en ecologia o sobre l’ús
d’organismes model en estudis
d’ecotoxicologia? … Va plantejar
també l’existència d’una mena
d’esquizofrènia o hipocresia de les
persones pel que fa al tracte dels
animals i dels propis éssers humans,
ja que molts animals, en especial les
«mascotes», reben un tracte molt
més exquisit que determinats
humans. Què és  més important
l’individu o l’espècie?, és lícit desti-
nar grans quantitats de diners per a
la cura i manteniment de
determinats animals - l’orca Ulisses,
el goril·la Floquet de Neu o l’ós pan-
da Xu-lin - mentre la preocupació
pel conjunt d’animals de les
respectives espècies és molt inferior?
Per a concloure, va voler denunciar
l’existència d’un biaix profund en
els éssers humans que no els permet
resoldre com cal el problema més

recerca en biomedicina no sempre
utilitza animals vius, atès que també
s’han obtingut bons resultats amb
l’ús de la informàtica o amb estudis
“in vitro”, amb cèl·lules i teixits que
aporten informació bàsica. No
obstant això, va destacar que convé
tenir present que un organisme
sencer és extraordinàriament
complex i que quasi mai es com-
porta com a una suma de les seves
parts, de manera que sovint l’ús
d’animals esdevé inevitable, que no
eximeix la recerca ètica, humanitària
i només assumible en cas que no hi
hagi alternativa viable. Va concloure
amb una revisió, al llarg de les
diverses dècades del segle passat,
dels avenços en medicina
relacionats amb la recerca amb
animals de laboratori -vacunes,
trasplantaments, tractament de les
malalties mentals, etc.-, on aquesta
ha estat decisiva.

El doctor Martí Pumarola va abor-
dar la perspectiva des del món ani-
mal, reconeixent d’inici que si bé
tradicionalment la utilització
d’animals de laboratori ha permès
grans avenços en el camp de la
recerca, aquesta també ha
evidenciat alguns abusos d’ús i de
manipulació. No obstant això, els
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gran a què s’enfronta la nostra
espècie: l’erosió accelerada de la
biodiversitat.

El segon bloc de la sessió va constar
de quatre ponències més, a càrrec
del senyor Jorge Zapatero, membre
del Centre d’Investigació i
Desenvolupament Aplicat
(CIDASAL), del senyor José Maria
Orellana, veterinari, responsable de
Salut i Benestar Animal de la
Universitat d’Alcalà i president de
la Societat Espanyola per a les
Ciències de l’Animal de Laboratori
(SECAL), del doctor Javier Guillén,
professor de la Universitat de Na-
varra, vocal de la Sociedad Españo-
la de las Ciencias del Animal de La-
boratorio (SECAL), membre del
Consell d’Acreditació de AAALAC
Internacional i Secretari de FELASA
i de la doctora Alícia Granados,
membre del Departament de Me-
dicina de la Universitat de Barcelo-
na i Vice-presidenta de la Fundació
Marató de TV3.

El senyor Zapatero va presentar la
perspectiva dels mètodes alternatius
i la contradicció fonamental: molts
productes alimentaris, farmacèutics
i químics exigeixen a les admi-
nistracions i a la societat estudis per
a la seguretat del seu ús que sovint
requereixen d’experimentació amb
animals, mentre que paral·lelament
hi ha un corrent d’opinió que
qüestiona l’ètica de l’experi-
mentació en animals -en alguns ca-
sos, fins i tot hi ha normes legals que
la prohibeixen. En conseqüència,
sorgeix la necessitat de possibles
mètodes alternatius, que tenen com
a condició insalvable el poder
proveir una informació i una
seguretat equivalent. Va explicar que
els primers investigadors dels
mètodes alternatius van ser Rusell i
Burch, que l’any 1959 van publicar
el llibre “Principis de tècnica expe-
rimental humana” amb la
introducció del concepte de les tres
“R”, refinament, reducció i

reemplaçament. El refinament
consisteix en disminuir o suprimir
el dolor dels animals durant
l’experimentació o en l’ús d’animals
menys evolucionats; la reducció
promou l’ús del nombre mínim
d’animals a l’assaig tot mantenint
resultats fiables i el reemplaçament,
l’ús de tècniques substitutives -que
no utilitzin animals-, com les
tècniques “in vitro”. Pel que fa al
reemplaçament, el senyor Zapate-
ro va comentar que un cop es per-
fila una tècnica alternativa cal seguir
un llarg procés de validació -sovint
durant anys-, amb la realització d’un
considerable nombre d’assaigs i amb
la comparació reiterada dels seus
resultats amb els dels mètodes
originals fins a poder concloure de
manera definitiva si els resultats són
o no equivalents i, per tant, si el
mètode alternatiu és o no
acceptable. Per a concloure la seva
ponència el senyor Zapatero va
voler destacar l’increment del nom-
bre d’organitzacions que es dedi-
quen a l’estudi i a la validació de
nous mètodes alternatius, com per
exemple l’European Centre for the
Validation d’Alternative Methods
(ECVAM).

El senyor José Maria Orellana va
tractar sobre el marc legal i els
aspectes ètics. Va comentar que la
relació entre els éssers humans i els
animals al llarg de la història sempre
ha estat desfavorable per als animals
i que aquest greuge ha canviat molt
lentament al llarg dels temps. Fins
fa pocs anys no s’han considerat
aspectes tant importants com el
benestar animal i l’ètica del seu ús.
Els primers moviments per a la
protecció dels animals són
relativament antics, però ha calgut
una àmplia conscienciació social
perquè les normes legals es
revisessin o se’n redactessin de
noves adequant-les a l’expansió
d’àrees en què s’investiga
actualment i al continu avanç de la
recerca, per tal de salvaguardar els
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aspectes ètics i el control a mesura
que les necessitats  ho reclamin. Va
dir també que als cinc continents hi
ha estaments que treballen en
l’elaboració, la revisió i l’adaptació
de directives, de guies i de
recomanacions sobre les condicions
mediambientals i d’allotjament en
què s’han de mantenir els animals,
on participen experts de les
diferents espècies d’animals
sotmeses a estudi. En relació amb
aquest punt, el senyor Orellana va
destacar els treballs duts a terme pel
Consell d’Europa en tant que
institució intergovernamental, amb
recomanacions als diferents governs
dels Estats membres que són objecte
de convenis, tractats o acords
jurídicament vinculants per als que
els hagin ratificat. Aquest és el cas
del Conveni Europeu ETS/123 que
té com a objectiu la protecció dels
animals vertebrats que s’usen en
l’experimentació i altres finalitats
científiques, assegurant que
qualsevol possible dolor, patiment,
malestar o mal perdurable dels
procediments de recerca sigui el
mínim possible. A més, les directrius
i les guies elaborades des del Consell
d’Europa transcendeixen a altres
països no membres de la UE que
les usen com a referència en
l’elaboració de les pròpies. Per a
concloure, el senyor Orellana va dir
que les diferents legislacions
proveeixen i proveiran una millora
en la qualitat de vida dels animals
mentre segueixi sent imprescindible
el seu ús i que resta a les nostres
mans utilitzar totes les eines per fer-
ho realitat, mantenint la recerca
d’alternatives.

El doctor Javier Guillén va tractar
sobre la importància i la funció de
les associacions per a les ciències de
l’animal de laboratori, que va ini-
ciar amb menció a la llibertat i al
dret dels seus professionals -tècnics
d’experimentació animal,
experimentadors, investigadors i
especialistes en experimentació ani-
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mal- per unir-se en associacions
arran dels interessos comuns. La
seva importància recau bàsicament
en el fet de constituir-se amb les
persones directament vinculades
amb l’animal d’experimentació i en
representació en aquest àmbit de la
resta de la societat. Per al ponent
aquestes associacions han de servir
de nexe d’unió entre els animals
d’experimentació i la societat
mitjançant la comunicació
bidireccional; d’una banda, per re-
copilar les inquietuds ètiques i
socials sobre l’ús dels animals i,
d’altra banda, perquè els
professionals transmetin a la societat
el producte del seu treball. Va rela-
cionar les principals associacions: a
l’Estat espanyol la majoria de
professionals s’agrupen en la Socie-
dad Española para las Ciencias del
Animal de Laboratorio (SECAL) que
amb altres associacions semblants
conforma la Federation of European
Laboratory Animal Science
Associations (FELASA) en l’àmbit
europeu; l’equivalent a EUA és
l’American Association for
Laboratory Animal Science (AALAS)
i a nivell internacional destaquen
l’International Council for Laboratory
Animal Science (ICLAS) i
l’Association for Assessment and
Accreditation of Laboratory Animal
Care (AAALAC International),
aquesta última acredita programes
d’ús i cura d’animals de laboratori
d’arreu del món. Finalment va co-
mentar que malgrat la diversitat en
la composició i en les activitats
d’aquestes associacions les seves

funcions i objectius són bàsicament
els mateixos: a) racionalitzar i
millorar l’ús de l’animal de laboratori
al servei de la salut de l’home i de
l’animal; b) codificar l’ètica de la
utilització d’animals de laboratori i
fer conèixer millor els seus principis;
c) fomentar la relació i la cooperació
entre els professionals de l’animal
de laboratori (mitjançant la
realització de congressos, reunions,
etc.); d) fer arribar als òrgans i a les
entitats oficials o privades - i fins i
tot a l’opinió pública - el pensament
i els interessos dels professionals de
l’animal de laboratori i assessorar-
los en quantes qüestions estimi
oportú, així com en el seguiment
legislatiu en els temes referents a
l’animal de laboratori.

La doctora Alícia Granados va tractar
sobre el compromís de la societat
amb la recerca. La contribució de
la investigació científica a la riquesa,
al desenvolupament i al benestar
dels països avançats és un fet
reconegut i evident, com ho és
també la relació directa i proporcio-
nal entre inversió en investigació i
el progrés i l’avanç social. La
investigació científica a Espanya no
gaudeix d’un suport polític,
institucional ni financer semblant al
dels països del seu entorn i aquesta
mancança es dona tant  en el sector
públic com  en el privat. La inversió
en recerca al nostre país està per
sota de la mitjana dels països de la
Unió Europea. A l’Estat Espanyol,
Madrid i Catalunya són les
comunitats autònomes amb major

producció científica sobre les
ciències de la salut i la vida gràcies
a diversos factors entre els que des-
taquen la capacitat intel·lectual i
professional i la iniciativa dels
investigadors, malgrat que aquests
en general treballen com a
investigadors a temps parcial perquè
molts es dediquen a la pràctica clí-
nica als centres hospitalaris
universitaris. Així, en la pràctica de
la ciència al nostre país s’ha fet
necessari buscar altres fonts de
finançament i en el marc de
Catalunya trobem “La Marató de
TV3” com a una experiència origi-
nal de compromís viu entre la
investigació i la societat i d’aquesta
amb la recerca. La doctora Granados
va presentar un resum de l’evolució
de La Marató de TV3 al llarg dels
anys, una experiència que no deixa
de créixer i de progressar cada any.

Després de les ponències es va
constituir una taula rodona i es va
procedir al torn obert de paraules
que va resultar molt animat i
interessant, conduït amb diligència
i pulcritud pel doctor Alberto
Giráldez. La Jornada es va concloure
amb l’agraïment als ponents per la
seva participació, a les entitats
organitzadores per la seva
col·laboració i a empreses com
Granja San Bernardo, Harlan i
Souralit pel seu patrocini.

Jordi Guinea
Membre del comitè organitzador
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any 1988 es va
publicar la Llei 35/1988 que venia
a regular l’ús de les Tècniques de
Reproducció Assistida (TRA) a l’Estat
Espanyol. En aquells moments va ser
una Llei capdavantera en el seu
àmbit, una de les primeres a Euro-
pa i un marc de legalitat per al treball
d’aquells professionals que ja
aleshores ens dedicàvem a la
reproducció. Així mateix, enunciava
la creació d’una Comissió de
seguiment de la pròpia norma, la
Comisión Nacional de Reproduc-
ción Humana Asistida (CNRHA),
que l’hauria d’anar adaptant als
canvis continus de la Biologia i de
la Medicina de la Reproducció.
Però, aquesta Comissió, que
presumiblement s’hauria d’haver
constituït d’immediat, no es va crear
fins quasi deu anys més tard, l’any
1997. Pel que fa a la seva
composició, cal destacar que
compta amb representants del món
científic i del camp jurídic i legal,
proposats per societats científiques
i jurídiques, i de l’àmbit social, on
els consumidors estan representats
per les associacions de pacients de
les Comunitats Autònomes i de la
pròpia Administració de l’Estat. No
obstant això, la seva funció és
únicament d’assessorament al
Ministeri de Sanitat i Consum en les
qüestions relatives a les Tècniques
de Reproducció Assistida.

El primer informe de la CNRHA,
emès el desembre de 1988, ja
proposava la modificació d’alguns
apartats de la Llei. El segon infor-
me, que no va ser presentat
públicament atès que la Comissió
no va ser convocada durant més
d’un any, tractava exclusivament de
la recerca amb embrions humans
resultants de Tècniques de
Reproducció Assitida. Amb
posterioritat, l’activitat de la
Comissió semblava haver estar
totalment aturada. No va ser fins el
segon govern presidit pel senyor
José Maria Aznar que la Ministra de
Sanitat i Consum, la senyora Ana
Pastor, va convocar-la de nou,
expressant la voluntat de reactivar-
la i de dur a terme aquelles
modificacions de la Llei que fossin
necessàries per a l’adequació a la
realitat i l’actualització. Després de
dues sessions de la CNRHA, on es
va fer palès el seu exclusiu paper
assessor, es va modificar la Llei 35/
1988 i el nou text, que recull la Llei
45/2003, es va publicar el 22 de
novembre de 2003 al Butlletí Ofi-
cial de l’Estat.

Modificació de la Llei
Per a comprendre els objectius –
passats i futurs- d’aquesta Llei i les
seves modificacions cal llegir-ne
amb deteniment els Preàmbuls. Així,
per exemple, l’apartat IV assenyala

L’

Anna Veiga i Montse Boada

 sobre  les

que “l’objectiu de la reforma és
resoldre el greu i urgent problema
d’acumulació d’embrions humans
sobrants”, el destí dels quals no està
determinat. Així també, la
modificació dels articles 4 i 11
pretén evitar la generació i
l’acumulació d’embrions super-
numeraris i reduir la taxa d’embaràs
múltiple. En general, cal revisar a
consciència els articles modificats
per comprendre el seu abast, el
canvi concret que determinen i,
sobretot, les conseqüències que
comporten per a les parelles
sotmeses a un tractament de
reproducció assistida i per als
professionals que desenvolupen una
tasca assistencial en el camp de la
Medicina i de la Biologia de la
Reproducció.

L’article 4 del nou text (Llei 45/
2003) determina que ”abans
d’iniciar el tractament l’equip mèdic
ha d’analitzar la situació de cada
parella i, sobretot, el seu projecte
reproductiu per ajustar determinats
aspectes del tractament relacionats
amb la intensitat de l’estimulació
ovàrica, el nombre d’oòcits a fecun-
dar i d’embrions a transferir a l’úter
de la pacient”. Caldrà considerar les
condicions particulars de cada dona,
com l’edat, l’historial clínic i les
possibles causes d’esterilitat per evi-
tar una gestació múltiple, la pràctica

Tècniques de 

La nova 
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espermatozoides, una qualitat sovint
no objectivable i relacionada amb
una taxa de fecundació imprevisi-
ble en molts casos. El fet de limitar
a tres el nombre d’oòcits comporta
inevitablement la disminució de
l’eficàcia del tractament; d’una ban-
da, ens podem trobar amb una baixa
taxa de fecundació o amb una “fa-
llada” de la fecundació i d’una altra
banda, la generació d’un nombre
limitat a tres embrions fa impossible
la selecció embrionària necessària
per a obtenir resultats satisfactoris
després del tractament (novament,
no es pot determinar a priori quin
serà el desenvolupament d’aquests
embrions). A més, molts dels
embrions produïts “in vitro” són de
qualitat deficient i, per tant, no aptes
per a ser transferits o congelats. En
conseqüència, la limitació a tres
embrions comporta necessàriament
la disminució de la taxa d’embaràs
per cicle i obligarà a dur a terme
més cicles de tractament per
aconseguir la gestació, sen-
entrar en les valoracions
del que això suposa per
a les parelles que se-
gueixen el tractament.
Altrament, hi ha una
llista d’excepcionalitats
pendent   d’aprovació
que haurà de determi-
nar aquelles situacions
en què es podrien insemi-

nar més de tres oòcits, on
cal esperar que el criteri mèdic
domini en la presa de la decisió cas
per cas.

Una altra de les modificacions a des-
tacar fa referència a la limitació del
temps de manteniment de les
mostres de semen congelades, que
es pot allargar durant tota la vida del
donant (o pacient). Així mateix, la
reforma autoritza la congelació
d’oòcits amb finalitat reproductiva
en el marc d’experiències
controlades, és a dir, en tant que
projectes experimentals i només fins
que es demostri l’eficàcia i la
seguretat d’aquesta tècnica, amb
uns resultats encara no del tot
satisfactoris en relació amb les taxes
d’embaràs. En qualsevol cas, caldria

de la reducció embrionària i la
generació d’embrions super-
numeraris. El segon apartat d’aquest
article fixa expressament la
transferència d’un màxim de 3
embrions a una dona en cada cicle,
perquè actualment l’elevada taxa
d’embaràs múltiple és un dels
aspectes que més preocupa als
professionals, perquè arreu del món
la pràctica clínica de les TRA
s’encamina a la seva reducció i
perquè s’ha posat clarament de
manifest que la disminució del nom-
bre d’embrions transferits redueix la
taxa d’embaràs múltiple, mentre
que la individualització del
tractament permet mantenir la taxa
d’embaràs. El tercer apartat d’aquest
article especifica que si bé caldrà fe-
cundar un màxim de tres oòcits i
que aquests podran ser transferits a
la dona en un mateix cicle, hi haurà
casos en què la patologia de base
dels progenitors ho impedirà.

Aquest tercer apartat és el més
polèmic de la nova Llei atesa la
limitació del nombre d’oòcits a in-
seminar. Però, sobre aquesta qüestió
cal puntualitzar que “fecundar” és
un terme d’ús erroni en aquest
context: no es pot determinar a
priori quants oòcits quedaran
fecundats quan s’inseminen perquè
hi intervenen nombroses variables
com la qualitat dels oòcits i dels

 Reproducció Assistida

 Llei
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poder aplicar aquesta metodologia
de forma rutinària perquè represen-
ta una opció a considerar en
determinades dones i parelles.

D’aquesta reforma també hem de
fer esment a la Disposició Final Pri-
mera, relativa al destí dels embrions
congelats abans de la seva entrada
en vigor i on es contemplen tres
possibiltats: 1) els embrions es po-
den mantenir congelats fins a la
transferència a la pròpia pacient i
sempre abans de cinc anys des de
la seva congelació, 2) la parella en
pot fer donació a altres parelles amb
finalitat reproductiva i 3) els
embrions poden ser utilitzats amb
la finalitat de recerca. La modificació
d’aquesta Llei també disposa que,
a partir d’ara, els embrions congelats
només es podran destinar a finalitats
reproductives, per la pròpia parella
o per la donació a altres parelles.

En aquest marc, s’ha de comentar
un segon aspecte polèmic, que
caldria desenvolupar i resoldre,
relacionat amb una obligatorietat
normativa per als centres de
Reproducció Assistida: quan es con-
gelen embrions el centre ha de tenir
una assegurança o “instrumento
equivalente” que garanteixi la seva
capacitat de compensació
econòmica a les parelles en el cas
que es produeixi un accident que
afecti als embrions congelats.

En relació als temes estructurals i
organitzacionals la Llei també con-
templa la creació d’un “Centro Na-
cional de Transplantes y Medicina
Regenerativa” (CENATMER) que,
entre altres funcions, s’ha d’ocupar
de l’elaboració, l’emmagatzematge,
la conservació i la gestió de línies
cel·lulars de diversos tipus. El cen-
tre s’adscriurà al Ministerio de Sa-
nidad y Consumo i tindrà represen-
tació les distintes Comunitats
Autònomes segons estableixi un
reglament (de fet, pel que ha
transcendit, hi haurà diversos cen-

tres a diferents Comunitats
Autònomes, tots sota el control del
Centro Nacional o d’un altre
organisme, sempre que es disposi
dels requeriments tècnics i de per-
sonal que els facin possibles). De la
mateixa manera, es comenta la
possibilitat de crear una “Comisión
de Seguimiento y Control de Do-
nación, Utilización de Células y Te-
jidos”, que ha de fer el seguiment
dels projectes de recerca.

Sens dubte, la reforma de la Llei 35/
1988 era una qüestió pendent des
de feia molt de temps i els canvis
finalment aconseguits (Llei 45/2003)
tenen com a aspecte més positiu el
fet que es pugui fer recerca amb
embrions –abans impossible-, si bé
només es poden utilitzar els
embrions congelats fins ara (no
s’entén perquè es fa la diferencia
entre aquests i els que es congelin a
partir d’aquest moment). Malgrat els
intents per limitar el nombre
d’embrions a congelar és evident
que el seu nombre seguirà creixent
i que alguns d’aquests embrions
deixaran de tenir un projecte
reproductiu. Eliminar la possibilitat
del seu ús futur en la recerca és una
limitació absurda.

Un altre dels aspectes negatius de
la nova Llei, que s’afegeix a la
impossibilitat de fer recerca amb els
embrions que es congelin a partir
d’ara, és la limitació del nombre
d’oòcits a inseminar. Si bé es pretén
evitar l’acumulació d’embrions
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congelats i és molt important consi-
derar el plantejament reproductiu
de cada parella abans d’iniciar el
tractament, aquesta pràctica con-
duirà a una disminució de l’eficàcia
dels tractaments. En contrapartida,
esperem que la llista d’excep-
cionalitats abans esmentada pugui
contemplar tots els casos i permeti
mantenir l’oferta d’un bon servei a
les parelles que busquen solucions
als seus problemes d’esterilitat en els
centres de Reproducció Assistida.

Finalment, el canvi de govern que
s’ha produït des de la modificació
de la Llei també ha obert el
replantejament de la situació: el nou
govern, amb majoria del PSOE, a
través de la Ministra de Sanitat,
senyora Elena Salgado, ha expressat
la seva voluntat de modificar també
la Llei 45/2003 per eliminar-ne
algunes limitacions. En aquest sentit,
s’espera que els canvis es realitzin
el més aviat possible, en especial,
pel que fa a la limitació del nombre
d’oòcits a inseminar i a la possibilitat
de fer recerca amb embrions, amb
independència de quan hagin estat
congelats. I, també, caldrà aclarir
una altra qüestió pendent: el
manteniment de l’estructura
proposada relativa al Centro Nacio-
nal de Transplantes y Medicina
Regenerativa (CENATMER) i als
centres autonòmics que en
dependran.

Anna Veiga i Montserrat Boada
Servei de Medicina de la Reproducció
Institut Universitari Dexeus, Barcelona

A partir d’aquesta

Llei, els embrions

congelats

només podran

destinar-se a

finalitats

reproductives
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