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EDITORIAL

Benvolguts/des companys/es,
Ja tenim l’estiu al damunt, un bon moment per destinar un temps a llegir la nostra 
revista per estar al dia dels afers del Col·legi i per aprendre una mica més amb els 
interessants articles que incorpora.

Pel que fa al col·legi, continuem atents a fer el seguiment de les novetats que 
poden afectar la nostra professió, i treballant per adaptar-nos i donar la millor 
resposta als reptes que es van plantejant. Sense anar més enllà, el dia 26 de juny 
vam comparèixer davant la Comissió del Parlament que treballa en l’elaboració de 
la Llei que crearà la nova Agència Catalana del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, 
exposant els raonaments i observacions que des del punt de vista de la nostra 
professió poden contribuir a millorar-la i fer-la eficaç.

Volem destacar també la feina feta en alguns àmbits molt concrets: la consolidació 
del paper i la funció dels biòlegs com a professionals sanitaris, i també en l’àmbit 
mediambiental, tant en l'àmbit de Catalunya com de tot l’Estat. Estem fent un esforç 
humà significatiu per definit el paper dels biòlegs en l’estratègia sanitària del país, 
col·laborant estretament amb el Departament de Salut. 

Pel que fa a la millora dels serveis que presta el Col·legi, estem treballant per poder 
oferir els millors serveis, i ens hem plantejat el canvi de seu a l’edifici del Col·legi 
d’Agents Comercials de Barcelona,  un edifici modern i preparat per a donar acollida 
a organitzacions com la nostra, que ens permetrà millorar les possibilitats d’acció 
i d’oferta d’espais i d’activitats a tots els nostres col·legiats, alhora que permetrà 
racionalitzar costos i alliberar recursos per a revertir-los en noves prestacions.

Addicionalment, hem signat nous convenis de col·laboració amb altres organitza-
cions, com el ZOO i l’organització Randstad, que permeten sumar esforços i donar 
més visibilitat a les actuacions del Col·legi.

A la revista hi trobareu un resum dels actes del Dia del Biòleg 2019, que vam cele-
brar el 25 d’abril, així com quatre magnífics articles elaborats per col·legiats i que 
no us podeu perdre:

El primer, de Pep Hurtado Díaz, ens detalla el nou model de Zoo de Barcelona, 
que encara el repte de desenvolupar amb èxit el nou pla de futur aprovat per 
l’Ajuntament de Barcelona el passat 3 de maig;  el segon, signat per Carlos Giménez 
Esteban, descriu un projecte interdisciplinari per treballar la bioètica a l’ESO, a partir 
de l’estudi de casos;  el tercer de l’Olga Jordi Torres, ens il·lustra sobre les propietats 
i funcionalitats del grafè en els camps de la biomedicina i l’enginyeria, i finalment 
L’Agnès Torres i l’Elisabet Company soler ens apropen les seves vivències mentre 
desenvolupaven projectes de pràctiques universitàries a Namíbia i a Costa Rica.

Per últim, us convidem a participar en el concurs de fotografia Bioimatges 2019, 
que convoca el nostre Col·legi i que ja és obert fins al dia 13 d'octubre de 2019. 

Que tingueu un bon estiu, per poder enfrontar una tardor que promet ser rica en 
esdeveniments!

La Junta de Govern

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca
https://www.facebook.com/ColegidebiolegsdeCatalunya?ref=hl
https://www.instagram.com/colegidebiolegs/
https://twitter.com/CollegiBiolegs
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Dia del Biòleg 
2019

El passat 25 d'abril el Col·legi de Biòlegs 
de Catalunya va celebrar la tercera  jor-
nada d’homenatge al professional de la 

biologia, el "Dia del Biòleg" amb l’objectiu 
de prestigiar la professió de biòleg i aug-
mentar el seu reconeixement social. 

Es va escollir aquesta data per ser la de la 
publicació per James Watson i Francis Crick, 
de l’estructura de l'ADN a la revista Nature 
l’any 1953. Una doble hèlix d'ADN que és el 
símbol de la nostra organització col·legial 
que ens vertebra i ens defensa com a pro-
fessionals.

En aquesta jornada del "Dia del Biòleg", 
que es va celebrar en el marc incompara-
ble de l'Auditori de l'Aquàrium de Barcelo-
na, el Col·legi de Biòlegs de Catalunya va 
fer el lliurament d’uns guardons que volen 
reconèixer tant, trajectòries de gran vàlua 
professional com prestigiar la col·legiació 
de professionals i empreses.

L'acte que va ser inaugurat per Ramon 
Jordana, degà del CBC va comptar amb la 
participació del Dr. Sergi Tudela Casanovas.  
Director General de Pesca i Afers Marítims, 
que va exposar “La ciència en suport de les 
polítiques públiques: el cas de l’Estratègia 
Marítima de Catalunya”, on va destacar la 
tradició marítima catalana i el fet que “a 
partir de la crisi del 2008 s'ha descobert 
l'economia blava i hem de saber que vo-
lem per aprofitar-la”, i va posar com a model 
d’aquest aprofitament al Consell Català de 
Cogestió Marítima, on cooperen pescadors, 
científics, administració i ONGs, de forma 
que els diferents col·lectius interessats es-
devenen gestors dels recursos marítims.

CATEGORIA DE COL·LEGIATS D’HONOR  al reconeixement a persones o entitats que, siguin o no 
col·legiats, hagin contribuït a incrementar notablement l’estatus de la professió pels seus 
mèrits científics, o per haver prestat serveis la Biologia. 

Dr. Josep Peñuelas Reixach. Professor d'investigació al CRE-
AF. Expert en mecanismes ecofisiològics lligats al carboni.
Va lliurar el premi Ramon Jordana i de Simon, degà del CBC.

Dr. Joandomènec Ros i Aragonès. Catedràtic emèrit 
d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, President de 
l'Institut d'Estudis Catalans.
Va lliurar el premi Lluís Tort, vicedegà primer del CBC.

CATEGORIA DE TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL al reconeixement a col·legiats amb una trajectòria 
professional que afegeix valor i distinció a la professió.

Sr. Patrici Bultó Sagnier. 21748-C. Director de l'Aquàrium de 
Barcelona, expert en aqüicultura i biologia marina.   
Va lliurar el premi Jordi Carreras, vicedegà segon del CBC.

Dr. Marià Martí i Viudes. 395-C. Director del Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola. Expert en conservació dels 
recursos naturals i l’equilibri ecològic d’aquest espai natural 
amb la demanda de lleure i aprenentatge dels ciutadans.
Va lliurar el premi Àlex de Juan, vocal de la Junta de Govern del CBC.

ELS GUARDONATS
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CATEGORIA BIOEMPRENEDORS pel reconeixement a professionals col·legiats o grup liderat per 
biòlegs que hagin implantat un projecte d’empresa amb èxit.

Dr. Agustín García Peiró. 21332-C. Fundador de Male Infertility 
Center CIMAB. Oferint serveis de diagnòstic, recerca i assesso-
rament a pacients i clíniques de reproducció assistida. 
Va lliurar el premi Juan María Dasquens Director de Col·lectius 
Professionals del Banc de Sabadell.

Sr. Gerard Passola Parcerisa. 16860-C. Director i Fundador de 
l'empresa Doctorarbol dedicada la recerca assessoria i promo-
ció de l'Arboricultura Moderna.
Va lliurar el premi Agustí Escuredo, tresorer del CBC.

CATEGORIA RECERCA I INVESTIGACIÓ al reconeixement a col·legiats que dirigeixin o participin en 
un grup de recerca en els diferents àmbits de la Biologia.

Dra. Dolors Furones Nozal. 2785 C. Investigadora de l’Institut de 
Recerca de Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i Directora del 
Centre IRTA de Sant Carles de la Ràpita (1999-2018).
Va lliurar el premi Sergi Tudela, Director General de Pesca i Afers 
Marítims.

Dra. Anna M. Meseguer Navarro. 20807-C. Responsable del grup 
de Fisiopatologia Renal de l'Institut de Recerca del Vall d'Hebron.
Va lliurar el premi Águeda Hernández, vocal de la Junta de Go-
vern del CBC.

CATEGORIA COL·LEGIAT SÈNIOR

Per la categoria Col·legiada Sènior, es va premiar a la Dra. 
Montserrat Garcia i Caldés, 9-C. Professora i investigadora 
en Biologia cel·lular i Genètica en la Facultat de Ciències (Bio-
ciències) de la UAB. Va ser la primera col·legiada a Catalunya 
l'any 1981 i amb el lliurament d'aquest guardó es vol desta-
car el reconeixement per la trajectòria de suport a la conso-
lidació de la professió mitjançant la constitució de la Secció 
professional dels Biòlegs, entitat primigènia de la professió 
de la qual va ser presidenta i va que va ser l'embrió de la crea-
ció del Col·legi Oficial de Biòlegs i pel suport i col·laboració 
que mostrat amb el Col·legi de Biòlegs de Catalunya. 
Va lliurar el premi Ramon Jordana, degà del CBC.

La Dra. Juana María Díez Antón. Catedràtica de Microbiologia 
de la Universitat Pompeu Fabra i Col·legiada d'Honor de l'any 
2018, va presentar la seva ponència "Los virus y tu: una relación 
complicada" fent un recorregut sobre la recerca aplicada de la 
utilització dels virus diversos tractaments amb èxit, va mostrar-
se crítica amb el moviment antivacunes, i va reclamar una ma-
jor inversió en recerca a Espanya.

L'acte de lliurament va ser conduït per la Gisela Loran, 
membre de la Junta de Govern.
La jornada va ser clausurada pel Dr. Sergi Tudela Casanovas.  
Director General de Pesca i Afers Marítims.

Després, tots els participants i assistents a l'acte vam poder 
gaudir d'una visita a l'Aquàrium de Barcelona i un còctel 
d'acomiadament.

COL·LABORADORS
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Pep Hurtado Díaz

Biòleg col·legiat núm. 11612-C
Cap d'Unitat d'Estratègia del Zoo de Barcelona

Barcelona, com a ciutat capdavantera en sostenibili-
tat, aposta per la Conservació de la Biodiversitat del 
Planeta amb el Zoo de Barcelona posicionat com una 
institució municipal de coneixement de primer nivell 
mundial.

El Zoo de Barcelona inicia el seu pla de futur

El Nou Model de Zoo [enllaç a https://www.zoobar-
celona.cat/ca/noticies/barcelona-aprova-el-seu-
nou-model-de-zoo-reforcant-el-compromis-de-
la-ciutat-per-la], aprovat per unanimitat pel Ple de 
l’Ajuntament de Barcelona el passat 3 de maig de 
2019, és el full de ruta per continuar treballant per 
la conservació dels animals silvestres, allotjats en 
instal·lacions cada cop més adequades per garan-
tir el seu benestar i permetre l’enriquiment del seu 
comportament, cognitiu i físic.

Alhora, el Nou Model de Zoo és també el full de 
ruta que implementa la missió del Zoo pel que fa a 
l’educació, la recerca i la conservació en relació a la 
biodiversitat.

Nova organització d’instal·lacions

El Zoo s’organitzarà en àrees que representen biore-
gions amb problemàtiques degudes al canvi global, 
com la Mediterrània, la sabana del Sahel, i la insulari-
tat, però també inclourà grans grups destacats com 
els primats i els invertebrats, i mantindrà una dedica-
ció prioritària a la fauna autòctona i més amenaçada.
La inversió prevista per transformar-se és de 64,7 M€ 
durant els propers 15 anys.

Nou argument lògic de la conservació de la bio-
diversitat

Al nou Zoo, que s’estructurarà en bioregions o en 
grups d’espècies que requereixen un esforç de con-
servació, es duran a terme plans d’hàbitats i plans 
d’espècies lligats sempre a projectes de protecció, 
de sensibilització i de preservació de la natura. El 
desenvolupament d’aquests plans comportarà la 
marxa d’algunes espècies, però també la incorpora-
ció de noves. Els individus que habitin al Zoo con-
tribuiran al manteniment d’una reserva genètica po-
blacional d’espècies amenaçades a la natura, tal com 
postula la Unió Internacional per a la Conservació de 
la Natura (UICN).

El Nou Model de Zoo potenciarà projectes de con-
servació i de recerca de la biodiversitat, fet que im-
plica portar a terme tasques directament al territori 
(in situ), de seguiment o de conservació de fauna, i 
un major èmfasi en la recerca enfocada a la conser-
vació de la natura. La recerca en relació a la conser-
vació de biodiversitat segueix essent un pilar bàsic 
per al coneixement i desenvolupament de les millors 
tècniques disponibles que contribueixen a la millora 
continua en la resolució de reptes front les amena-
ces als ecosistemes, aprenent del passat i plantejat 
millores de futur.

L’experiència del visitant

La visita del Zoo i la participació en les activitats 
educatives que s’hi imparteixen contribuiran a la 
sensibilització de la ciutadania en relació a la neces-

El Nou Model de
Zoo de Barcelona:
L’experiència en
la mirada
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Espècies amenaçades en programes de conservació al Zoo de Barcelona.

JULIOL 2019  |  CBCAT  |  7



8  |  CBCAT  |  JULIOL 2019

sitat de conservació de la biodiversitat i estimularan 
l’empatia innata de les persones pel món animal. El 
Zoo oferirà una experiència emocionant i reveladora 
que deixarà una forta empremta, crearà vincles dura-
dors d’estima i de respecte per la natura i promourà 
el canvi d’hàbits en la ciutadania.

La mirada en clau de sostenibilitat com a equipa-
ment municipal de primer ordre i la transmissió de 
valors relacionats amb la conservació de la natura en 
tots els aspectes de l’experiència del visitant, des de 
la restauració o les botigues, fins a les activitats edu-
catives amb una visió integral, ajudarà a transmetre 
la missió conservacionista del Zoo de Barcelona.

La millora del servei públic lliurat a la ciutadania, que 
promou desestacionalitzar i desconcentrar els mo-
ments de màxima afluència al Zoo, permetrà una disse-
minació del coneixement més eficient durant la visita.

Les persones

L’experiència i coneixements altament especialitzats 
dels professionals del Zoo en els seus diferents àm-
bits és molt valuosa i més necessària que mai a l’hora 
d’assumir aquest nou repte. Pel que fa a l’equip de 
persones que treballen al Zoo, no es perdran llocs de 
treball, tot i que hi haurà un procés de transformació 
d’aquests per adaptar-se als nous escenaris de gestió 
d’instal·lacions i funcions conservacionistes.

L’encaix normatiu local

En el mateix Ple de l’Ajuntament de 3 de maig de 
2019 que va aprovar el Nou model de Zoo també es 
va aprovar una modificació de l’Ordenança sobre la 
protecció, la tinència i la venda d’animals que servirà 
per regular els projectes en què participi el Zoo amb 

criteris que contribueixin a la conservació de la bio-
diversitat del Planeta, amb transversalitat d’accions i 
amb visió àmplia del compromís conservacionista de 
la ciutadania de Barcelona.

La mirada del Nou Model de Zoo

Molts científics afirmen que estem assistint a la si-
sena gran extinció d’espècies al nostre planeta. La 
pèrdua d'hàbitats, la sobreexplotació, les espècies 
invasores, la contaminació, el canvi climàtic, entre 
d’altres, són algunes de les causes que comprome-
ten seriosament la preservació de la biodiversitat. 
Les poblacions d’animals i plantes estan disminuint, 
els ecosistemes estan perdent la seva capacitat de 
resiliència i els serveis ecosistèmics estan seriosa-
ment compromesos.

La preservació del Planeta depèn en gran mesura de 
la protecció dels hàbitats i de les espècies, així com 
de la tasca que les institucions i organitzacions con-
servacionistes puguin fer en aquest sentit. No es pot 
demorar el canvi de rumb en les polítiques de pre-
servació i comprometre’s amb la natura és conservar 
la biodiversitat.

Davant d’aquesta situació crítica, els zoològics tenen 
un rol primordial en el futur de la conservació i la pre-
servació de la biodiversitat com institucions en cons-
tant evolució. L’obertura de les primeres cases de fe-
res durant el segle XIX tenia l’únic objectiu d’exhibir 
animals un al costat de l’altre per a l’entreteniment 
dels visitants. La transformació d’aquestes prime-
res ménageries fins a arribar als zoos moderns de 
l’actualitat és evident, no només per la manera en 
què es presenten els animals, si no per la profunda 
transformació en la filosofia de treball, la creació 
de missatges conservacionistes i de coneixement a 

Espècie vulnerable en procés de cria al Zoo de Barcelona. Fauna autòctona en programes de conservació al Zoo de Barcelona.
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transmetre als visitants, la definició d’objectius co-
muns i estratègies i metodologies de treball en xar-
xa, l’establiment de criteris de màxim rigor en relació 
al benestar animal, la sortida a treballar in situ (a la 
natura) per mirar de pal·liar els problemes de pèrdua 
de la diversitat en origen, i com a conseqüència de 
tot això, per la manifesta aportació dels zoos mo-
derns a la conservació d’espècies i habitats.

Ara bé, tot i que en el món hi ha més de 7.000 zoològics, 
no per denominar-se així tots són exemples a seguir en la 
preservació de la conservació de la biodiversitat. Malau-
radament, només una part dels zoològics mundials es-
tan compromesos amb la societat i tenen programes de 
conservació i de recerca encaminats a preservar la pèrdua 
d’habitats i d’espècies, com importants programes educa-
tius i de sensibilització davant dels problemes ambientals. 
Per això, és important que els zoos siguin conscients del 
seu repte i evolucionin cap a veritables centres de conser-
vació de la biodiversitat. En general, són els zoos i aquaris 
que formen part de les principals xarxes d’institucions 
zoològiques els que treballen en comú en la conservació 
de les espècies, seguint els criteris i recomanacions de la 
UICN (Guidelines for reintroductions and other conserva-
tion translocations).

El coneixement atresorat durant més de 125 anys, 
en conjunt amb el d’altres institucions zoològiques 
d’arreu d’Europa i del món, atorguen al Zoo de Bar-
celona un testimoniatge imprescindible que el ca-
pacita vers la sensibilització de la ciutadania en la 
preservació de la biodiversitat i el configuren com 
un aparador excels de natura, al bell mig de la ciu-
tat, permetent la necessària tasca de la divulgació 
científica. Nogensmenys, els zoos d’avui apropen la 
ciutadania a la natura, fent-la sentir partícip, i retor-
nen els sentiments innats que es desperten en els in-
fants i els adults vers els animals: és allò que el biòleg 

Edward O. Wilson, pare del terme biodiversitat i de 
l’ètica de la conservació, anomena biofília.
Però el Zoo de Barcelona és molt més, ja que forma 
part del patrimoni cultural i sentimental de Barce-
lona i dels seus ciutadans, és un lloc de contacte i 
coneixement de la natura, ofereix als visitants poder 
passejar a l’aire lliure en un entorn natural privilegiat, 
amb arbres centenaris, i alhora gaudir d’una visió 
propera de part de la fauna salvatge d’arreu del món, 
sensibilitzant als ciutadans, tot despertant vocacions 
en les noves generacions envers la necessitat de va-
lorar i protegir la biodiversitat. Ubicat en l’entorn 
del Parc de la Ciutadella, i ocupant una superfície de 
poc més de 13 hectàrees, el Zoo de Barcelona és una 
institució cultural pública i centenària de la ciutat 
que rep al voltant d’un milió de visitants anuals, ma-
joritàriament procedents del nostre país. A més, un 
col·lectiu molt important de famílies són membres 
del Zoo Club, essent aquesta una de les institucions 
catalanes més participades en aquest sentit.

El Zoo de Barcelona té com a principal missió interve-
nir activament en la conservació, la recerca científica 
i la divulgació envers la fauna salvatge i els seus hà-
bitats naturals. Aquesta tasca, associada a qualsevol 
zoo modern, està reconeguda i emparada en bona 
part de la legislació i normatives existents en matèria 
conservacionista. Aquesta és una feina que cap zoo 
pot dur a terme individualment, i per tant, el treball 
en xarxa amb d’altres zoos, institucions i centres uni-
versitaris i científics, esdevé una peça clau per assolir 
els objectius en l’àmbit global.

Però malgrat que en els darrers anys l’esforç del Parc 
Zoològic de Barcelona ha estat important, com en 
altres zoos del món, cal millorar i seguir treballant en 
la conservació de la biodiversitat: cal fer molt més. 
En una societat cada cop més urbanitzada i més 

Espècies vinculades a problemàtiques d'insularitat al Zoo de Barcelona.

Instal·lacions amb 
una nova mirada 
que millora 
l'experiència en la 
visita
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allunyada de la natura, els zoos han de seguir evo-
lucionant i implicar-se molt més en la consecució de 
la seva missió, evitant mancances de gestió o errors 
de concepte lligats a l’escassetat de recursos, a acti-
tuds culturals allunyades del coneixement científic i 
a models més propis dels parcs d’atraccions o parcs 
temàtics.

Per altra banda, l'augment de l'interès pel món ani-
mal és una creença desafiant. Sense dubte, la pressió 
de determinats sectors de la societat, com ara les or-
ganitzacions anomenades animalistes, especialment 
rellevant a partir de l’explosió de les xarxes socials 
que fan d’altaveu social, també ha fet augmentar la 
pressió per tal d’afavorir l’evolució dels models de 
zoològics. Vet aquí el motor que empeny al Zoo de 
Barcelona cap a nous horitzons per tal de treballar 
plegats en un nou model de zoo.

L’enfoc conceptual del Zoo de Barcelona recau en la 
salvaguarda de la vida al Planeta i la seva acció es 
centra en la conservació de les espècies i en la pro-
tecció dels seus hàbitats. Arran d’aquesta premissa 
ideològica és on es fonamenten els pilars que s’han 
de reforçar en l’esdevenir del Zoo de Barcelona.

En aquest sentit, cal una profunda renovació del Zoo 
de Barcelona, un nou model encaminat no només a 
treballar per la preservació de la biodiversitat sinó a 
esdevenir el primer centre de sensibilització ambien-
tal del país pel nombre de visitants que hi passen.

El Nou Model de Zoo, doncs, es perfila com una “fà-
brica d’emocions” al voltant de la natura, com una 
eina de transformació de la consciència de la ciuta-
dania en la defensa d’una societat més respectuosa i 
compromesa amb la biodiversitat.

Els pilars del nou model

Durant l’any 2016 l’Ajuntament de Barcelona va decidir 
obrir un procés participatiu on diferents representants 
de la ciutadania de Barcelona (polítics electes munici-

pals, col·lectius científics, experts en biodiversitat i les 
anomenades associacions animalistes, entre d’altres) 
debatessin sobre el tipus de zoo amb el qual es sen-
tirien més identificats. Les principals conclusions, en 
termes generals, indiquen que calia potenciar encara 
més algunes de les tasques desenvolupades fins lla-
vors pel Zoo de Barcelona.

La novetat recau en l’ampli consens obtingut per a 
una sèrie de punts en comú identificats. Entre d’altres, 
hi destaquen els valors que han d’orientar el zoo, 
el concepte del zoo com a instrument per a la con-
servació, l’orientació a espècies en perill d’extinció 
i amenaçades, tant autòctones com al·lòctones, la 
intensificació de la promoció de la recerca, i en con-
cret a l’orientada a avaluar i a afavorir el benestar ani-
mal i l’aplicada a la conservació d’espècies i hàbitats, 
i finalment, en l’àmbit educatiu, el reforç de l’eix vi-
vencial del zoològic, així com l’aspecte d’educació en 
l’ambient dels ecosistemes i de les espècies, i la presa 
de consciència de la repercussió de la manera d’estar 
de l’espècie humana al món.

Amb tot això, i amb la necessitat de seguir evolucio-
nant cap a un nou model més enfocat en la conservació 
de la biodiversitat, la recerca i l’educació, és quan, des 
de la Direcció del Zoo, s’elabora el pla estratègic per a 
un nou model de zoo que incorpora, alhora, diferents 
conceptes de gestió vinculats amb la sostenibilitat.

Conservació ex situ

La conservació ex situ, és a dir, la que es realitza fóra 
de l’hàbitat natural de les espècies, està reconegu-
da com una eina fonamental per assegurar la super-
vivència d’algunes poblacions naturals, admetent 
d’aquesta manera la importància de la tasca dels 
zoos en aquest ambiciós objectiu. Aquest reconeixe-
ment està recollit en diverses estratègies nacionals i 
internacionals de conservació de la natura.

Actualment, el Zoo de Barcelona participa en gaire-
bé 100 programes de gestió ex situ d’espècies ame-
naçades de l’Associació Europea de Zoos i Aquaris 
(EAZA), i allotja al voltant de 100 espècies cataloga-
des ja sigui com a vulnerables, en perill, en perill crí-
tic o extintes en estat salvatge, segons la classificació 
de la UICN.

Cal destacar, a més, que una gran majoria dels ani-
mals que viuen ara al Zoo de Barcelona (més del 
85%) són exemplars nascuts en captivitat, fet que 
avala les polítiques de gestió de poblacions ex situ 
coordinades per l’EAZA. A més, un bon nombre dels 
nascuts en llibertat provenen de decomisos que 
l’Administració ha realitzat en actuacions contra el 
tràfic il·legal i dels que el Zoo en té cura.

Com ja s’ha comentat, el Zoo de Barcelona és un 
petit zoo urbà al bell mig del Parc de la Ciutadella 
amb un elevat nombre d’espècies, actualment vora 
de 1.800 animals de gairebé 264 espècies diferents. 
Això obeeix, com a molts zoològics, al seu origen ba-
sat en el concepte de col·leccionisme i d’arca. Una de 
les directrius principals que articulen el Nou Model 
de Zoo és reduir el nombre d’espècies i d’animals 
d’acord amb els valors que el vertebren, aplicant 

Espècies amb programes de reproducció i reintroducció directa
del Zoo de Barcelona.
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tres criteris principals per a la confecció del llistat 
d’animals que ha d’acollir el Zoo:

1. Prioritzar les espècies de la fauna autòctona: Ara 
són aproximadament un 15% del total i es pretén 
que arribin a un 25% en una primera fase per anar 
augmentant a mesura que s’incrementin els pro-
jectes de conservació amb fauna autòctona i les 
col·laboracions amb l’Administració i amb orga-
nitzacions conservacionistes locals

2. Prioritzar les espècies amb un alt nivell d’amenaça 
a la natura: Ara les espècies amb nivells de màxi-
ma amenaça segons els criteris de la Llista Ver-
mella de la UICN (categories de vulnerable o més 
amenaçades encara) representen un 22% del to-
tal. L’objectiu és apropar-se al 40% a curt termini

3. Prioritzar les espècies per les quals existeixin plans 
de conservació: Ara més o menys una tercera part 
de les espècies presents al Zoo són gestionades 
com a part d’un programa de conservació ex situ, 
ja siguin programes integrats a l’EAZA (uns 90) o 
en col·laboració amb l’Administració o amb altres 
institucions

Benestar animal

El concepte “benestar animal”, tal i com la ciència 
zoològica l’entén avui, no depèn només de factors 
sanitaris o alimentaris. Per suposat, els animals han 
d’estar sans, ben cuidats i ben alimentats, però cal 
també oferir-los una reconstrucció el més sem-
blant possible dels entorns físics i socials propis de 
l’espècie si es vol que expressin les seves conductes 
pròpies i característiques de la forma habitual, tal i 
com ho farien a la natura.

Com no pot ser d’una altra manera, el benestar dels 
animals ha de ser també en tot moment l’objectiu dels 
cuidadors al Zoo. La pertinença del Zoo de Barcelona 
a les principals associacions professionals de la comu-
nitat zoològica ha permès una formació contínua i una 
adhesió compartida a les pràctiques més innovadores 
i avançades en la cura d’animals de zoos.

En tot moment queda així garantit, també durant el 
període de transformació del Zoo, el benestar dels 
animals, d’acord amb els cinc principis que es tenen 
en compte quan es parla de benestar: accés a menjar 
i aigua, un entorn vital apropiat, cura sanitària per 
als animals que estiguin malalts o ferits, possibilitat 
d’expressar les seves conductes naturals i protecció 
davant la por i l’estrès.

El Zoo de Barcelona compta també amb un Codi Ètic 
i de Benestar Animal des de l’any 2016 que estableix, 
en essència, que totes les accions que afecten als ani-
mals del Zoo han d’estar adreçades com a meta últi-
ma a la conservació de l’espècie sense comprometre 
el benestar dels individus.

Aquest Codi és basa i és compatible amb codis simi-
lars d’altres zoos i els propis de les associacions zoo-
lògiques (WAZA, EAZA, AIZA i d’altres), tot i que en 
determinades qüestions va més enllà del que aquests 
plantegen en tractar-se de marcs generals de bones 

Instal·lació multiespecífica del bioma de la sabana del Sahel.
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Fauna autòctona que habita al Zoo de Barcelona de manera lliure.

pràctiques que han de servir per a molts tipus diferents 
d’institucions ubicades a països diversos amb cultures 
i tradicions molt variades. Així, pel que fa a temes po-
lèmics com l’anomenat culling o eutanàsia per raons 
de gestió de la població, que el Codi Ètic i de Benestar 
Animal l’accepta únicament com a darrer recurs per bé 
que no el prohibeix, és la ferma voluntat del Zoo que 
l’aplicació del nou model es tradueixi en una renúncia 
explícita d’aquesta pràctica en qualsevol circumstàn-
cia. És per aquest motiu i d’altres que es proposarà al 
Comitè d’Ètica i Benestar Animal del Zoo la revisió del 
Codi Ètic per eliminar la pràctica d’aquesta particular 
eina de maneig.

Conservació in situ i recerca

La missió de la conservació in situ del Zoo de Barce-
lona és contribuir al coneixement de la biodiversitat 
i les seves principals amenaces i fomentar actuacions 
innovadores per a la mitigació de les mateixes mi-
tjançant l’estratègia One Plan Approach de la UICN 
que integri la conservació in situ i la ex situ. Això és el 
que s’anomena gestió integrada, on una determina-
da instal·lació ex situ no només té la funcionalitat del 
manteniment, en òptimes condicions, d’una deter-
minada espècie, des del punt de vista de la conser-
vació i de la divulgació i sensibilització, sinó també 
per reforçar i explicar els projectes de conservació 
d’aquesta espècie a la natura en els quals el Zoo hi 
treballa o col·labora. Per aquest motiu el lema “el 
Zoo surt del Zoo” recull l’esperit del nou model en el 
treball in situ, i en general, de l’estratègia de conser-
vació. Per tant, en aquesta nova etapa es dedicaran 
més recursos econòmics i persones a potenciar la 
conservació in situ i els projectes de recerca.

En aquest sentit, el Zoo de Barcelona ha d’esdevenir 
un pal de paller en recerca i divulgació de la conser-
vació de la fauna autòctona, i fins i tot més enllà, el 
zoo de referència de la conservació de la biodiversi-
tat de la Mediterrània.

Tanmateix, es seguiran duent a terme els projectes 
endegats en altres zones del Planeta, especialment a 

la sabana del Sahel o allà on l’expertesa i la capacitat 
tècnica del Zoo de Barcelona aporti beneficis direc-
tes a la conservació de la biodiversitat, tot reforçant 
el vessant de cooperació amb les comunitats locals 
dels països o zones on es treballi.

Al mateix temps s’està treballant en l’establiment 
de convenis marc de col·laboració amb les adminis-
tracions públiques i entitats locals per abordar en la 
recerca i l’estudi de la fauna de diferents territoris, 
així com en el suport en la divulgació dels valors am-
bientals en la ciutadania i, a tall d’exemple, es poden 
citar el Consorci del Besòs-Tordera, el Consorci dels 
espais protegits del Delta del Llobregat, la Generali-
tat de Catalunya, l’Associació Trenca o l’Institut Cata-
là d’Ornitologia.

Pel que fa a la recerca, és una de les eines més impor-
tants per garantir la conservació de les espècies, i per 
tant, ha de ser un dels objectius prioritaris dels zoo-
lògics. La recerca científica està avui en dia associada 
indivisiblement al concepte de zoo modern.

El Zoo de Barcelona, a través del seu Programa de Re-
cerca i Conservació (PRIC) i de la Fundació Barcelona 
Zoo ha desenvolupat des de l’any 2009 nombrosos 
convenis de col·laboració per desenvolupar tasques de 
conservació in situ i recerca amb universitats, organis-
mes públics d’investigació i ONGs conservacionistes. 
Dins el marc d’aquest programa s’han desenvolupat 
242 iniciatives incloent convenis, beques, contractes i 
col·laboracions puntuals per a projectes concrets.

El nou model vol enfortir i potenciar la recerca vin-
culada a la conservació ex situ/in situ. Per això, una 
de les propostes més importants és la d’impulsar un 
institut de recerca de primer nivell internacional de-
dicat a la recerca en conservació de la biodiversitat 
animal en totes les seves vessants, amb la participa-
ció de les principals universitats i centres de recerca 
de l’àmbit català.

Una estructura d’aquestes característiques servirà 
per seguir compartint i desenvolupant línies de re-
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cerca conjunta amb les universitats, ja que represen-
ta una proposta de confluència d’interessos per tal 
d’unir esforços i recursos, aconseguint així un efecte 
multiplicador que ha de potenciar la projecció cien-
tífica en el coneixement i la preservació de la biodi-
versitat, així com en el camp del benestar animal. 
Finalment, el Zoo de Barcelona aposta per formar 
part d’un ens de recerca més plural, que treballi en la 
conservació cel·lular i la preservació genètica per a la 
salvaguarda de les espècies.

Fauna urbana

El nou model posa èmfasi en el seguiment de la 
distribució de la fauna urbana i periurbana, i en 
identificar amenaces i proposar mesures mitiga-
dores d’aquestes, treballant conjuntament amb 
l’Ajuntament de Barcelona i amb l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona.

Aquesta tasca de conservació, amb animals pro-
pers als ciutadans de Barcelona i de la seva àrea 
d’influència, permet acostar i difondre millor la pràc-
tica de la recerca, tot reforçant el missatge conserva-
cionista. També permet donar a conèixer als visitants 
tots aquells animals silvestres que han trobat refugi 
al Zoo, que actua així com un refugi al bell mig de la 
ciutat.

El recinte de la Ciutadella alberga no només les es-
pècies foranies de programes de conservació del 
Zoo sinó que, com a refugi de fauna urbana, un ele-
vadíssim nombre d’espècies s’hi troben presents o 
l’utilitzen per a alguna de les seves activitats natu-
rals. Un exemple d’això és la primera i més gran co-
lònia reproductora d’ardeids (amb bernat pescaire, 
esplugabous i martinet blanc) de Catalunya, els rat-
penats, les dues espècies de dragons, els eriçons o 
els centenars d’espècies d’insectes, les 198 espècies 
d’ocells detectades, o els amfibis.

L’activitat del Zoo de Barcelona porta implícit un 
compromís amb la fauna urbana, més enllà de la cura 
dels animals de la institució.

Instal·lació multiespecífica del bioma de la sabana del Sahel.
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Com treballar la 
bioètica a l’ESO a 
partir de l’estudi 
de casos
En aquest article es descriu un projecte interdisciplinari centrat en la bioètica i desenvolupat amb 

els alumnes de 4rt d’ESO del col·legi Sant Gabriel de Viladecans des del curs 2016-17, proposat des 

de les matèries de Biologia i Geologia (impartida per mi mateix), Ciències socials (impartida per en 

Francesc Serra Gené) i Religió (impartida per en Joan Campmany Llopis).

Aquest projecte ha estat reconegut amb el primer premi de l’edició del 2018 del premi Ética y 

Ciencia concedit per la Fundació Víctor Grífols i Lucas.

Carlos Giménez Esteban

Biòleg col·legiat núm. 5864-C
Professor de Biologia al Col·legi Sant Gabriel de Viladecans

Descripció del projecte

Aquest projecte s’origina a partir de la mort per diftèria 
el juny del 2015 a Olot d’un nen de sis anys no vacunat 
i, molt especialment, per la necessitat que vam sentir 
d’haver d’explicar aquest cas als nostres alumnes de 4t 
d’ESO amb el màxim de respecte per les opcions per-
sonals però, a l’hora, amb tot el rigor científic possible 
aplicat al paper de les vacunes en la nostra societat.

Per tal de contextualitzar el món de les vacunes, vam 
optar per traslladar-los el més a prop possible a la si-
tuació existent en el moment de l’aplicació de la pri-
mera vacuna contra la verola per part d’Edward Jenner 
el 1796, i dels problemes de rebuig inicial per una part 
considerable de la societat de la època a aquesta nova 
tecnologia, passant per la implantació de les campan-
yes massives de vacunació, fins arribar a la situació ac-

tual, en què existeix un reduït però creixent moviment 
social contrari a les vacunes.

El projecte es va dividir en dues parts; la primera re-
lacionada amb la Real Expedición Filantrópica de la va-
cuna, protagonitzada per l’Armada espanyola de 1803 
a 1806, i la segona, amb tot un seguit d’exemples de 
pràctiques mèdiques, molt dubtoses des d’un punt de 
vista ètic, realitzades per estats, institucions o empre-
ses durant la segona meitat del segle XX.

En tos els casos, es demanava sempre als alumnes que 
analitzessin els principis ètics que no havien estat res-
pectats en cada situació, i que valoressin aquests fets 
en relació als beneficis reals o suposats que es pretenia 
obtenir en cada cas.
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Objectius didàctics

Els principals objectius d’aquest projecte han estat:

l Evidenciar l’efecte positiu de la vacunació massiva 
com a un dels pilars de la millora de l’esperança de 
vida de la nostra societat.

l Millorar l’argumentació basada en fets i estructurada 
a partir d’un llistat concret de principis.

l Introduir el concepte de bioètica als nostres alumnes 
d’una manera formal.

l Intentar fer entendre als nostres alumnes els seus 
drets com a possibles pacients o participants en un 
assaig clínic, especialment els relacionats amb el 
consentiment informat.

l Situar els nostres alumnes davant de situacions con-
flictives relacionades amb el món de la pràctica mè-
dica per tal de mostrar-los la necessitat d’implicar-se 
en la presa de decisions relatives a tot allò que els 
pugui afectar.

l Remarcar la importància de situar en el seu correspo-
nent context històric cadascun dels casos analitzats.

l Analitzar els rols dels diferents actors que intervenen 
en el món sanitari i les peculiaritats de les diferents 
professions implicades.

l Evidenciar la perillositat de la difusió de continguts 
pseudocientífics, o simplement acientífics, relacio-
nats amb la salut humana i la pràctica mèdica.
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Relació amb el currículum

Entenem que aquest projecte s’emmarca plenament en 
el currículum de les matèries esmentades, d’acord als 
corresponents documents de Competències bàsiques:

Metodologia de treball

El treball dels alumnes s’organitza amb la metodologia 
jigsaw o de grups d’experts; es constitueixen grups de 
tres alumnes on un d’ells és el responsable dels contin-
guts relacionats amb la biologia; un altre s’encarrega 
de supervisar els continguts relatius al context històric 
i un tercer té cura dels aspectes ètics.

En primer lloc es presenta als alumnes el fet històric co-
negut com la Real Expedición Filantrópica de la vacuna o 
Expedición Balmis que, amb el suport del rei Carles IV va 
fer arribar la vacuna de la verola, descoberta feia molt 
poc per Jenner,  a les possessions de la Corona espanyo-
la d’ultramar utilitzant com a vial de transport (a falta de 
cap altre mètode per conservar la vacuna activa durant el 
temps necessari) a vint-i-dos nens orfes que van ser ino-
culats de forma successiva amb el virus de la verola bovi-
na, i que va permetre vacunar finalment una bona part de 
la població d’aquestes colònies de forma efectiva.

Òbviament, el punt clau que serveix per provocar  
l’interès dels alumnes es troba en la paraula orfes.

Per treballar aquest fet històric, tenim la sort de dis-
posar d’abundant i divers material de fàcil accés i que 
inclou de forma molt destacada l’edició que en va fer 
l’any 2004 la Revista de Sanidad de las Fuerzas Arma-
das de España en commemoració del bicentenari de 
l’expedició i que inclou facsímils i transcripcions dels 
documents originals.

l Competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic

DIMENSIÓ SALUT

Competència 12. Adoptar mesures de prevenció i hàbits salu-
dables en l’àmbit individual i social, fonamentades en el conei-
xement de les estratègies de detecció i resposta del cos humà.

l Competències bàsiques de l’àmbit social

DIMENSIÓ CIUTADANA

Competència 11. Formar-se un criteri propi sobre problemes 
socials rellevants per desenvolupar un pensament crític.

l Competències bàsiques de l’àmbit de cultura i valors

DIMENSIÓ SOCIOCULTURAL

Competència 9. Analitzar críticament l’entorn (natural, cientifi-
cotecnològic, social, polític, cultural) des de la perspectiva èti-
ca, individualment i de manera col·lectiva.
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També podem compartir amb els alumnes articles di-
versos relatius a l’expedició i fins i tot el visionat de la 
pel·lícula 22 ángeles del 2016 dirigida per Miguel Bar-
dem i la lectura del llibre A flor de piel del 2015 escrit 
per Javier Moro.

Un cop estudiat a fons aquest cas, els alumnes arriben 
de forma pràcticament unànime a la conclusió que els 
possibles beneficis de l’expedició (confirmats en el seu 
resultat, però no assegurats en l’inici de la mateixa) no 
poden compensar des d’un punt de vista ètic de cap 
manera el fet que l’Estat, que exercia en aquest cas la 
tutela legal d’aquests nens, els exposés a uns riscos 
desconeguts en aquella època, encara que fos amb 
una finalitat altruista, fent passar l’interès del col·lectiu 
que rebria la vacuna per davant dels drets individuals 
d’aquells nens.

Els alumnes coincideixen, també majoritàriament, que 
aquest fet potser era acceptable en els inicis del segle 
XIX, però que, avui en dia, una iniciativa com aquesta 
seria impossible de plantejar. Just aquest era el punt 
on els volíem fer arribar. És molt senzill dir que al segle 
XIX no hi havia escrúpols... però ara sí.

En aquest moment, comencem la segona fase del pro-
jecte, en què assignem a cada grup un cas d’estudi 
relatiu a algun exemple de flagrant falta d’ètica mèdi-
ca o científica succeït al llarg del segle XX. En aquests 
casos hi havia un denominador comú consistent en la 
vulneració de diversos principis de bioètica per part 
de centres de recerca, autoritats sanitàries o fins i tot 
d’empreses privades, sovint sota l’excusa de la realitza-
ció d’estudis clínics poblacionals.

Un cop feta una petita introducció de cada cas, es pro-
posa a cada grup que realitzi una recerca de material 
que els permeti situar el seu cas en el context històric 
i geopolític on havia tingut lloc, així com identificar la 
malaltia que s’associava amb cada situació, en termes 
de perillositat individual i de prevalença en la població.

Els casos que proposem als diferents grups són:

1. L’experiment Tuskegee, un estudi clínic dut a terme del 1932 al 
1972 a l’estat d’Alabama, Estats Units, pel Servei Públic de Salut, 
en què uns sis-cents camperols afroamericans, en la seva majoria 
analfabets, sense cap tipus de consentiment ni informació, van 
ser estudiats (i en alguns casos inoculats) per observar la progres-
sió natural de la sífilis si no era tractada.

2. Els experiments amb hepatitis a l’escola estatal de Willowbrook, 
una escola finançada per l'estat per a nens amb discapacitat 
intel·lectual a Nova York, Estats Units, on del 1963 al 1966 es van 
realitzar uns controvertits estudis mèdics: nens sans van ser in-
tencionalment inoculats, oralment o per injecció, amb el virus de 
l'hepatitis. Després, es monitoraven els efectes de la gamma glo-
bulina per combatre la malaltia.

3. El cas del medicament Trovan, en què la farmacèutica Pfizer l’any 
1996, durant una epidèmia de meningitis, va dur a terme assajos 
amb aquest medicament a l’estat de Kano, Nigèria, consistents en 
l’administració d’aquest medicament experimental a un centenar 
de nens. S’hi van registrar la mort d’onze d’ells i diversos efectes 
secundaris en d’altres, que inclouen ceguera, sordesa i danys cere-
brals. Diferents sentències judicials van establir posteriorment que 
aquests assajos s’havien realitzat sense consentiment de les famí-
lies dels nens utilitzats en l’assaig, de forma il·legal d’acord amb la 
Declaració de Helsinki de 1964 i les seves posteriors revisions.

4. Transfusions de sang amb VIH a França, durant els anys 1984 i 1985, 
en negar-se les autoritats sanitàries a facilitar els mitjans econò-
mics necessaris per realitzar una anàlisi sistemàtica dels donants i 
una inactivació del virus de l’VIH per escalfament dels productes 
sanguinis, tot i ser coneixedores del risc potencial de contagi.

5. La política d’esterilitzacions de Suècia, que es va dur a terme del 
1935 al 1996 en el marc d’un programa basat en teories eugenè-
siques i per raons d’higiene social i racial, i que va afectar unes 
dues-centes trenta mil persones, sovint sense consentiment dels 
afectats o en d’altres casos amb consentiments obtinguts de for-
ma coercitiva aprofitant situacions personals de vulnerabilitat.
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Cada grup ha d’identificar quins dels principis de 
bioètica i ètica científica - del llistat que se’ls va facilitar 
- no havien estat respectats en el seu cas d’estudi con-
cret, aportant les evidències que utilitzen per a susten-
tar les seves afirmacions a partir de l’anàlisi del material 
recopilat per ells mateixos.

D’aquesta manera, som capaços de provocar una argu-
mentació basada en fets i no en opinions, concretada 
en base a un llistat exhaustiu de principis ètics a consi-
derar i no expressada en termes genèrics i inespecífics 
del tipus ja es veu que això està malament. 

En concret, el llistat de principis rellevants en bioètica 
i ètica científica (facilitat pel Dr. Josep Santaló i adap-
tat per ell mateix al nivell corresponent a l’edat dels 
nostres alumnes) que han d’utilitzar a l’hora de classi-
ficar aquells elements rellevants en el seu cas concret 
d’estudi i que permeten detectar indicis de mala praxi 
és el següent:

El projecte es desenvolupa al llarg del segon trimestre 
del curs, utilitzant una plataforma de gestió de treball 
cooperatiu (Trello) que permet interaccionar de forma 
molt senzilla entre ells i amb nosaltres.

Finalment, l’encàrrec concret del producte final és la 
realització d’una presentació oral on cada grup com-
parteix amb la resta les conclusions a les que ha arribat.

l Principi de precaució/cautela.

l Slippery slope (pendent relliscós).

l Imperatiu de responsabilitat (Hans Jonas): Actua 
de forma que els efectes del teu acte siguin com-
patibles amb la permanència d’una vida humana 
genuïna.

l Principi de la llibertat en la recerca.

l Principi de transparència: en el control de la re-
cerca.

l Dret a la informació en la recerca:
l Previ a la recerca: permet respectar l’autonomia 

(consentiment informat).
l Durant la recerca: ser informat de les troballes 

que t’afecten. Inclou el dret a “no saber”.
l Després de la recerca: difusió honesta i rigorosa 

de la ciència.

l “Contrapès clínic”: quan es prova un tractament 
nou en assajos clínics que, en principi, no im-
plica riscos excessius i és igual d’eficaç (com a 
mínim) → No crea un perjudici al pacient/sub-
jecte (respecte No maleficència), però a canvi 
dóna accés a un tractament nou (eventualment 
millor).

l Us compassiu d’un tractament: tractament no pro-
vat científicament però que s’aplica perquè exis-
teix un risc gran pels pacients i no hi ha descrit cap 
altre tractament eficaç. Cal l’aprovació d’un comitè 
d’ètica.

l Falsa concepció terapèutica: confusió, per part de 
l’individu, entre el seu rol de pacient i de subjecte 
d’investigació.

l Principi d’autonomia: basat en la llibertat individual.

l Principi de beneficència: actua sempre en benefici 
del subjecte.

l Principi de no maleficència: no perjudicar inneces-
sàriament els altres.

l Principi de justícia: tractar igual als iguals i desigual 
als desiguals.

l Distributiva: en la distribució dels riscos i beneficis.

l Compensatòria: dels inconvenients i del cessament 
de guanys.

l Respecte a la dignitat: entronca amb el d’autonomia. 
La dignitat és fonamenta en el reconeixement que 
els altres fan de la nostra autonomia.

l Imperatiu categòric (Immanuel Kant): Actua de 
tal manera que tractis a la humanitat, tant en la 
teva persona com en la persona de qualsevol altre 
(qualsevol ésser racional), sempre al mateix temps 
com un fi i mai únicament com un mitjà.

l Respecte a la integritat:
l Respecte a la intimitat/privacitat → confidencia-

litat: no desvelar informació innecessàriament.
l Respecte al dret a la informació

l Respecte a la vulnerabilitat: (individus vulnerables: 
aquells que veuen la seva autonomia amenaçada).
l Deure de socors.
l No discriminació.
l Gratuïtat en la donació i la participació en la recerca.

l Principi de proporcionalitat: la relació perjudicis/
beneficis és favorable.

Resultats

Valorem molt positivament els resultats obtinguts 
en aquest projecte, tant per la qualitat de les expo-
sicions orals de cada grup com, molt especialment, 
pel canvi evident que observem en la seva manera 
d’argumentar a partir de fets i evidències, d’una ma-
nera rigorosa d’acord amb el seu nivell maduratiu.

Per altra banda, la majoria d’alumnes queden molt 
sorpresos pel fet que el cas concret d’estudi que els 
correspon havia tingut lloc en unes dates relativa-
ment recents. Aquest fet els fa replantejar la seva 
convicció respecte de la superioritat moral de la so-
cietat al segle XX en comparació al XIX, que inicial-
ment tendeixen a pensar que era molt més clara.



JULIOL 2019  |  CBCAT  |  19

Considerem que aquest projecte els ajuda a 
conèixer alguns dels seus drets com a possibles 
pacients o subjectes d’un estudi clínic, fomen-
tant l’esperit crític tan necessari en una societat 
tan complexa com l’actual, on es veuen bombar-
dejats per tanta informació que sovint els costa 
discriminar.

Finalment, pensem que també contribueix a 
l’enteniment de la responsabilitat col·lectiva que 
tenim tots plegats respecte de les campanyes de 
vacunació, i com el coneixement documentat 
ajuda a superar el fals conflicte entre aquesta res-
ponsabilitat i el dret individual.

Agraïments

Hem d’agrair molt especialment la col·laboració del Dr. Josep 
Santaló, que ens va facilitar el llistat de principis de bioètica 
que utilitzem com a base pel treball en la segona fase d’aquest 
projecte i que resulta decisiu a l’hora d’aconseguir que els nos-
tres alumnes entenguin la importància de formalitzar aquests 
principis ètics d’una forma ordenada i concreta.

El Dr. Josep Santaló és catedràtic del Departament de 
Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la Facul-
tat de Biociències de la Universitat Autònoma de Bar-
celona i president del Comitè de Bioseguretat i antic 
president de la Comissió de Ètica en Experimentació 
Animal i Humana de la Universitat Autònoma de Barce-
lona. És també membre del Grup de treball per l’estudi 
i la reflexió ètica sobre la recerca biomèdica del Comitè 
de Bioètica de Catalunya del Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya i del Hinxton Group: An In-
ternational Consortium on Stem Cells, Ethics and Law.
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Grafè,
el revolucionari material de la biomedicina i enginyria
Del grafit del llapis al grafè
biomèdic i protèsic

Olga Jordi Torres

Biòloga col·legiada núm. 21644-C i Protèsica

Bases

L'orbital és la descripció ondulatòria de la mida, forma 
i orientació d'una regió de l'espai disponible per a un 
electró.

Existeixen 4 tipus d'orbitals atòmics amb els seus dife-
rents tipus d'orientació en l'espai i cadascun amb un 
nivell d'energia per als seus electrons2.

Cada àtom té un tipus de combinació d'orbitals atò-
mics i gràcies a aquests es produeixen els diferents en-
llaços donant molècules complexes.

Centrem-nos en el carboni:

El Carboni té 6 electrons, distribuïts en: 2 a 1s, 2 a 2s i 2 
a 2p. Els seus 4 electrons de valència es disposen de la 
manera en aquests orbitals: 2 en S, 1 a Px i 1 a Py: 2s2, 
2px1, 2py1 & 2pz03.

Són aquests electrons de valència els que permeten 
la combinació dels seus orbitals per donar lloc a di-
ferents enllaços de valència, sent els més coneguts 
entre Carbonis, els enllaços sigma covalents base de 
la vida4.

Més lleuger que l'alumini, més resistent que 
l'acer, molt elàstic, translúcid i amb una alta 
conductivitat elèctrica. El Grafè és el ma-
terial més innovador i amb innombrables 
aplicacions que cada cop més impera en 
moltes disciplines, investigacions i avenços, 
des de fer més eficient la seqüenciació de 
l'ADN -filtrant les cadenes i identificant-ne 
cada base- fins a combatre la contamina-
ció a l'aigua i l'aire o recuperar la funció 
d'òrgans com el ronyó utilitzant la membra-
na per fer diàlisi.

Els nanomaterials polimèrics del tipus acri-
lat, presenten diverses aplicacions com ho 
és en àrees de la ciència com ara la química, 
la física, biologia i la medicina; aquestes 
poden ser modificades utilitzant polímers 
per així aprofitar la millora en les seves pro-
pietats. En la present revisió bibliogràfica 
s'aborden el concepte bàsic de nanomate-
rials polimèrics de tipus acrilat amb grafè i 
aplicacions en l'actualitat1.
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Així doncs en la Hibridació SP2 (trigonal), la clau 
del grafè:

A la hibridació trigonal s'hibriden els orbitals 2s, 2px i 
2py, resultant tres orbitals idèntics sp2 i un electró en 
un orbital pur 2pz5,6.

El carboni hibridat sp2 dóna lloc a la sèrie dels alquens, 
per exemple, la molècula d'etè (etilè) presenta un do-
ble enllaç:

- Un enllaç de tipus σ per superposició dels orbitals hí-
brids sp2

- Un enllaç de tipus π per superposició de l'orbital 2 pz

L'enllaç π és més feble que l'enllaç σ la qual cosa ex-
plica la reactivitat més gran dels alquens, a causa del 
grau d'insaturació que presenten els dobles enllaços. 
El doble enllaç impedeix la lliure rotació de la molé-
cula7,8.

A diferència de tots els altres elements, el carboni pot 
formar una gran varietat de compostos, ja siguin des 
dels més senzills, fins als més complexos, per exem-
ple: des del metà CH4, amb un àtom de carboni, fins 
l'ADN, que conté més de 100 centenes de milions de 
carbonis.

El carboni té la característica única entre tots els ele-
ments de formar cadenes llargues i estables dels seus 
propis àtoms, una propietat anomenada catenación. 
Això, juntament amb la força de l'enllaç carboni-carbo-
ni dóna origen a un nombre enorme de formes mo-
leculars, moltes de les quals són importants elements 
estructurals de la vida7.

Grafè pròpiament dit 

Podem definir al grafè com un full bidimensional mo-
noatòmic d'àtoms de carboni units mitjançant enllaços 
covalents amb hibridació sp2 anomenats σ. Els 3 orbi-
tals híbrids es troben al MATEIX pla formant angles de 
120º C entre si, amb l'orbital p restant perpendicular 
al pla sp29. Aquests enllaços donen lloc a una xarxa 
hexagonal plana d'àtoms de carboni (estructura bres-
ca d'abella). A la xarxa, cada àtom de C aporta un elec-
tró que queda sense hibridar i deslocalitzat10.

Tots aquests electrons formen una banda d'orbitals 
ocupats π (banda de valència) i una banda d'orbitals 
buits π * (banda de conducció). Les propietats elèctri-
ques estan en gran part determinades pels electrons 
deslocalitzats, els quals tenen una gran mobilitat en di-
reccions paral·leles al pla. A causa de l'absència d'enllaç 
químic en la direcció perpendicular al pla, les interac-
cions en aquesta direcció són molt febles.

Estructura química del grafè
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El mètode més usat per la seva obtenció, és la Depo-
sició química al vapor, tot i que n’existeixen d’altres11.

Característiques i propietats

El grafè té unes propietats molt interessants que el 
converteixen en un material molt versàtil amb infinitat 
d'aplicacions en nombrosos àmbits. Com s'ha explicat 
anteriorment, pot ser sintetitzat amb ajuda de diversos 
elements de manera que depenent de l'element utilit-
zat, el producte final pot tenir diferents propietats12.

Propietats elèctriques: La seva estructura de xarxa 
hexagonal en dues dimensions permet una superposi-
ció de les bandes de valència (orbitals pz) i de conduc-
tància, els seus electrons poden moure lliurement per 
tota la làmina. Aquesta qualitat, a més és independent 
a la temperatura, el que presenta un gran avantatge 
enfront d'altres dispositius electrònics.

Propietats mecàniques i elasticitat: Com el grafè prou 
feines presenta defectes en la seva xarxa pot estirar-se 
de forma reversible fins a un 10% de la seva mida habi-
tual, mentre que la resta dels sòlids suporten només al 
voltant del 3%. El valor mòdul de Young del grafè és 0.5 
TP, això suposa el doble que el de l'acer (0.21TPa) o el 
silici (0.19 TPA), encara que menor que el del diamant 
(1.05 TPA). Això vol dir que té una gran resistència al 
trencament sense deformar-se, propietat molt útil en 
nanotecnologia. És 200 vegades més fort que l'acer, 
sent 5 vegades més lleuger que aquest, amb una den-
sitat similar a la fibra de carboni12,13.

Altres propietats Lleugeresa (1 làmina d'1 m2 pesa 
0.77mg), capacitat de suportar radiació ionitzant, evita 

la corrosió d'altres materials i capacitat de reacció amb 
altres substàncies13.

Per poder utilitzar el grafè en aplicacions biomèdi-
ques és imprescindible conèixer la seva toxicitat. 
Estudis recents han demostrat certa citotoxicitat 
cel·lular del grafè, que pot provocar una disminució 
de l'adhesió cel·lular, inducció de l'apoptosi cel·lular. 
No obstant això, en realitzar aquests estudis sobre GO 
s'afirma una absència de citotoxicitat cel·lular. Això se 
soluciona amb la funcionalització del grafè, és a dir, 
aplicant grups funcionals (per exemple: Èter, Cetona, 
Ac carboxílic, etc.) en la seva superfície, mitjançant 
enllaços covalents. En utilitzar GO funcionalitzat en 
estudis en viu, es va poder comprovar com aquest 
s'acumula en el sistema reticle endotelial en fetge i 
melsa, de tal manera que era fàcilment eliminat del 
cos del ratolí sense provocar-citotoxicitat, mentre 
que en administrar GO, aquest s'acumulava en pulmó 
i poden produir edema i formació de granulomes en 
el mateix. Per tant, cal funcionalitzar les làmines de 
GO i grafè per poder utilitzar en aplicacions biomèdi-
ques: genètica, biosensors, pròtesis, control del crei-
xement cel·lular, etc14,15.

Grafè i nanomaterials de PMMA

Els nanomaterials polimèrics del tipus acrilat, pre-
senten diverses aplicacions en la ciència.

Els poliacrilats es deriven de la polimerització 
d'èsters d'àcid acrílic i sals, cada monòmer d'acrilat 
conté un grup vinil: un parell de carbonis units per 
doble enllaç que s'uneixen al carboni d'un grup car-
boxil. A causa de l'alta reactivitat del doble enllaç 

Orbitals dels electrons de valència del Carboni Hibridació sp2, orbitals resultants en el Carboni Hibridació sp2, enllaç sigma

Model d'enllaços d'orbitals 
moleculars de l'etilè format 

a partir de dos àtoms de 
carboni hibridats sp2 i 

quatre àtoms d'hidrogen.
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dels carbonis, els acrilats polimeritzen fàcilment i 
poden ser usats en una diversitat d'aplicacions.

Les làmines de grafè, posseeixen propietats mecà-
niques úniques, com excel·lent rigidesa i resistèn-
cia, així mateix posseeixen una elevada conduc-
tivitat tèrmica i elèctrica. Així doncs, és palesa la 
importància dels nanomaterials polimèrics acrílics 
amb nanopartícules orgàniques com el són el gra-
fè, per aconseguir una potenciació del material re-
sultant16.

El Polimetilmetacrilat (PMMA) el qual és un polímer 
transparent i amorf, presentant duresa i rigidesa a 
la vegada, els poliacrilats comercials tenen bona 
resistència a la intempèrie en comparació amb al-
tres termoplàstics, presenta una gran resistència a 
l'impacte d'unes 10 o 20 vegades més gran que el 
vidre16,17.

Quan les làmines del grafè estan completament 
funcionalitzades i intercalades amb la matriu poli-
mèrica es pot anomenar nano-compost polimèric.

L'empresa Graphenano dental, és líder en la Fabri-
cació de grafè combinat amb altres materials per 
potenciar els seus efectes. Juntament amb el CSIC 
i altres universitats i centres d’investigació, han de-
mostrat l'efectivitat dels seus productes amb grafè 
en tots els àmbits de la biomedicina, enginyeria i 
tecnologia, així com en la pròtesi dental, que amb 
aquest nou material, permet crear una pròtesi com-
pletament nova, efectiva, lleugera, biocompatible 
i estètica, a causa de totes les propietats anterior-
ment mencionades.

Aplicacions biomèdiques 

Biosensors

Mike McAlpine, enginyer investigador de la Universitat 
de Pricenton ha desenvolupat un nou tipus de sensor 
fet de grafè que va com un tatuatge dental que és capaç 
de determinar quan es pateix una malaltia bacteriolò-
gica, i fins i tot, determinar la classe de la patologia que 
ens emmalalteix gràcies als bacteris presents en l'alè. 

Mitjançant la implantació de pèptids acuradament 
construïts (una seqüència curta d'aminoàcids) sobre la 
superfície de grafè, McAlpine i el seu grup han demos-
trat que els sensors poden detectar els bacteris de forma 
individual, recollint com si fos un velcro. Fins i tot poden 
detectar bacteris a escala de cèl·lules individuals18,19.

Tractament contra el càncer

En el camp de la Física Mèdica s'intenta desenvolupar 
un mètode basat a injectar al pacient partícules de 
grafè, modificades químicament perquè s'adhereixin 
a les cèl·lules canceroses. Aprofitant la propietat que 
té aquest material per absorbir la llum infraroja, les 
irradiacions amb què es tracta el tumor actuarien di-
rectament sobre les cèl·lules danyades, sense afectar la 
resta del cos. Es tracta d'una àrea d'investigació encara 
incipient, però que milloraria notablement l'eficiència 
dels tractaments radiològics20,21,22.

Pròtesis

El grafè també és un material molt elàstic, dur i, fins i 
tot, 200 vegades més resistent que l'acer. Només amb 

Materials del Carboni Biosensor dental de pmma/grafè, per detectar infeccions

Fulener Nanotub Grafè Grafit
a b c d
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esmentar aquestes característiques ja ens podem fer 
una idea que pot convertir-se en l'element bàsic de la 
confecció de fèrules o tutors, en els quals l'ortopèdia 
d'avui dia s'aplica l'alumini, l'acer i el titani, per aconse-
guir la duresa i resistència necessàries.

I això no és tot. El grafè també és un material tan lleu-
ger com la fibra de carboni, amb la qual cosa resulta 
molt interessant per aplicar-lo en els elements orto-
pèdics el pes es converteix en un problema perquè els 
seus usuaris puguin manejar-los. Com hem esmentat 
abans, especial menció a la pròtesi dental, que amb la 
introducció del grafè està patint un canvi revolucionari 
a la pròtesi convencional, fent possible l’eliminació de 
ceràmiques, metalls i zirconis, fins ara molt coneguts, 
usats i prestigiosos, però tots amb carències en com-
paració amb el grafè. Això permet una nova pròtesi 
dental molt lleugera (únic material que pesa igual que 
una dent natural, a diferència de metalls, ceràmiques o 
zirconis, que pesen molt més i molts cops causen tren-
caments d’implants, o fissures i reabsorció d’os), estèti-
ca, biocompatible (a diferència de metalls, zirconis i 
ceràmiques, el grafè és el més biocompatible i el més 
dur, resistent, elàstic, resilient i lleuger). L'empresa Gra-
phenano, n’és líder en la seva fabricació23,24,25,26. Hem de 
tenir present que les dents estan lligades a l’os pel lliga-
ment periodontal, el qual permet una flexibilitat, mo-
viment i elasticitat. Quan es col·loca un implant, al ser 
de metall aquestes propietats es perden, i necessitem 
crear un amortiment imitable a la situació natural, això 

només s’aconseguèix amb pròtesi de grafè, donada la 
seva elasticitat i duresa.

Purificació de l'aigua

Els científics del grup MIT han desenvolupat uns filtres 
a força de grafè per purificar l'aigua, prenent avantatge 
que les làmines de grafè són capaços de retenir partí-
cules molt petites de metalls pesants o altres27.

Immunologia

Wei i col·laboradors, a la Universitat de Jinan, Xina, han 
desenvolupat biosensors que permeten realitzar tèc-
niques immunològiques basades en l'ús de làmines 
de grafè que els han permès desenvolupar un immu-
nosensor que permet detectar quantitats infinitesi-
mals d'algunes substàncies, com l'hormona de creixe-
ment28,29.

Tissular

Utilitzant una combinació de grafè, disulfur de molib-
dè (un altre material en 2D), or, alúmina i nitrat de silici, 
els investigadors de la Universitat de Texas i la Univer-
sitat Nacional de Seül van construir una retina artificial 
significativament millor que les que existeixen fins ara.
Amb base en proves de laboratori, els investigadors van 
determinar que la nova retina artificial és biocompati-
ble i capaç d'imitar les característiques de l'ull humà.

Tipus d’orbitals atòmics Pròtesi dental, a partir de grafè.
"Graphenano dental"

Biosensors de grafè per detectar cèl.lules tumorals

Normal Cell Cancer Cell

Astrocyte GBM Cell

Propietats del grafè

PROPIEDADES

MECÁNICAS

ELÉCTRICAS

CARACTERÍSTICAS

Muy delgado, de un grosor de 0.3475 nm 
aprox. Y 1m2 pesa sólo 0.77mg

Módulo de Young76 de 1 Terapascal77. 
Más de 100 veces más resistente que el 
acero78 y 6 veces más ligero79. Se puede 
estirar un 20%73

Autorreparación80: Cualquier daño en 
la lámina se separa por la captación de 
átomos de carbono del entorno

Efecto Joule reducido81 (se calienta 
menos al conducir los electrones)

Semimetal con conductividad eléctrica 
muy alta. Su densidad eléctrica es 1 
millón de veces más que el cobre82

Para la misma tarea que el silicio, 
consume menos energía. Pues tiene 
una movilidad electrónica 100 veces 
superior76

POSIBLES APLICACIONES

Biomedicina: tejidos óseos artificiales 
(duros y flexibles)

Recubrimientos ultrafuertes

Materiales inteligentes
Celdas de combustrible

Cables superconductores

Supercondesadores

Circuitos integrados basados en carbono

Superbaterías

PROPIEDADES

QUÍMICAS

RADIACIÓN

ÓPTICAS

TÉRMICAS

CARACTERÍSTICAS

Se puede dopar introduciendo 
otros elementos para mejorar sus 
propiedades79

Se puede introducir un poco de grafeno 
para mejorar las prestaciones de otros 
materiales 79

Biodegradable no contaminante76

Antibacteriano

En su forma oxidada absorbe residuos 
nucleares83

Soporta radiación ionizante76

Es altamente transparente84

Absorbe el 2.3% de la luz. Esto es 
mucho para un material 2D

Genera electricidad al ser alcanzado 
por la luz85

Conductividad térmica muy alta, unos 
5.000 W/m/k86

Autoenfriamiento87

POSIBLES APLICACIONES

Membranas (potabilización de agua, 
destilación de alcohol, etc.)

Catalizador

Detector de sustancias

Limpiador de contaminantes

Nanoantenas

Células de altísima eficiencia

Pantallas táctiles flexibles

LEDs orgánicos (OLED)

Recubrimientos térmicos
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Modificant aquest implant de retina, també pot rastre-
jar l’activitat del cor i cervell30,31.

Conclusió

El grafè és un material molt versàtil, una de les seves ca-
racterístiques més importants és la possibilitat de funcio-
nalizar-lo, és a dir, introduir grups reactius en la seva es-
tructura, de manera que el podem adreçar a la diana que 
ens interessi. A més, ens permet reduir la seva citotoxici-
tat permetent per tant el seu ús en éssers vius. Aquesta 
funcionalització pot utilitzar-se també per a la introduc-
ció de medicaments. Per tant, resulta evident que el gran 
avanç biomèdic d'aquest material, és la possibilitat de di-
rigir tractaments a cèl·lules o teixits concrets pels quals té 
una elevada afinitat, gràcies als grups incorporats, a més 
es disminueixen els efectes tòxics d'aquests tractaments 
gràcies a la seva ràpida eliminació.

Les aplicacions dels nanomaterials polimèrics a partir 
de nanopartícules orgàniques, són molt importants, 
ja que aquestes presenten característiques quími-
ques, electròniques, òptiques i magnètiques molt 
interessants com poder ser utilitzats en la fabricació 
de dispositius en diverses aplicacions. Destaquem 
doncs les múltiples aplicacions en el sector biomè-
dic / protèsic i considerant el grafè com un material 
apte per si mateix per a la realització de tota classe 
d'estructures.

Pròtesi de maluc de grafèPròtesi dental, a partir de grafè.
"Graphenano dental"

Obtenció del grafè

Taula de propietats del grafè en comparació amb el titani

GRAFÈ
Resistència a la tracció . . . . . . . . . . . . 150 GPa
Duresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~800 HV
Mòdul elàstic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >3200 MPa

TITANI
Resistència a la tracció . . . . . . . . . . . . 120 GPa
Duresa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~100 HV
Mòdul elàstic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 MPa
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A Walvis Bay (Namíbia), situat al Sud-Oest del conti-
nent africà, es troba localitzada una organització sen-
se ànim de lucre anomenada Namibian Dolphin Project 
(NDP). L’objectiu principal d’aquesta organització  ra-
dica en la investigació dels cetacis recurrents d’aquella 
àrea per a generar una base de dades sobre les po-
blacions amb fins de conservació i gestió, alhora que 
es treballa en l’educació de la població basada en la 
conscienciació de la riquesa de la vida marina a Na-
míbia. Durant l’estiu del 2017, vaig poder formar part 
d’aquest gran projecte com a assistent de recerca, on 
vaig poder col·laborar in situ en la investigació dels ce-
tacis i altres espècies marines, incloent tots els aspec-
tes que comprèn.
 
Vaig decidir formar part d’aquest projecte com una 
aventura al descobriment de la meva principal vocació 
i passió, essent una experiència clau per a determinar 
el meu futur professional, la investigació centrada en 
el cetacis i la conservació del medi marí. A més, la ri-
quesa i les característiques biològiques de l’àrea, com 
la presència del fenomen de surgència (Sistema de 
Benguela), promovia que l’ecosistema marí de Walvis 
Bay fou una de les àrees més riques i amb més elevada 
biodiversitat existents d’arreu del món.

Durant aquesta experiència vàrem investigar les po-
blacions marines existents fent ús de les diverses 
tècniques específiques per a la recol·lecta de dades, 
permetent així determinar les conductes i estat de 
conservació d’aquestes espècies tan emblemàtiques 
i alhora tan sensibles al impacte antropogènic. Al-
gunes de les tècniques més emprades durant el dia 
a dia foren: seguiment poblacional, seguiment de 
comportament, fotoidentificació, bioacústica, biòp-
sia, seguiment d’aus marines, intervenció a varaments 
ocasionals, entre altres activitats relacionades amb la 
divulgació i conscienciació.  
 
Les espècies més destacades foren: dofí mular (Tur-
siops truncatus), dofí de Heaviside (Cephalorhynchus 
heavisidii), balena geperuda (Megaptera novaeangliae), 
llops marins (Arctocephalus pusillus), xacals de llom ne-
gre (Canis mesomelas) i la gran diversitat d’aus migra-
tòries, des de flamencs menuts (Phoeniconaias minor) 
fins a cueretes del Cap (Motacilla capensis), pelicans 
comuns (Pelecanus onocrotalus), entre moltes d’altres. 
Cadascuna de les poblacions presenten les seves ca-
racterístiques pròpies i àrea de distribució, pel que la 
investigació d’aquestes espècies era d’allò més diversa 
i centrada a les necessitats d’aquestes.

Biòlegs pel món:

Agnès Torres Ramis
Biòloga col·legiada núm. 22231-C

Elisabet Company Soler
Precol·legiada  núm. 50038-PC

En aquest article es recullen les vivències de 

l'Agnès Torres i l'Elisabet Company que van 

estudiar a l' Universitat de Vic i van participar en 

projectes de pràctiques universitàries a Namíbia 

i a Costa Rica.
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A partir de les observacions realitzades, vaig decidir 
centrar el meu estudi en la interacció entre humans 
i cetacis, més concretament, en el impacte ocasio-
nat pels vaixells turístics en el comportament de la 
població local de dofins mulars a Walvis Bay, ja que 
l’augment de la demanda turística ha causat un gran 
increment d’aquestes activitats al llarg de les últimes 
dècades. Així doncs, la rellevància d’aquest estudi 
requeia en l’aprofundiment dels canvis de conducta 
per part de la població de dofins respecte al vaixells, 
tenint en compte la manca de seguiment de les guies 
i pautes ja establertes, com el Codi de Conducta, per 
part d’aquestes embarcacions. Essent que una mala 
praxis d’aquesta activitat podria causar efectes ne-
gatius i canvis sobtats en els cetacis, com canvis en 
el comportament, col·lisions, danys auditius, entre 
molts d’altres.
 
Durant aquest breu projecte, i juntament amb 
referències de previs estudis realitzats arreu del 
món, vaig poder observar com cadascuna de les 
poblacions globals mostraven una personalitat 
força marcada, pel que fa al canvi del seu com-
portament natural o biològic en presència de 
vaixells turístics. En presència d’aquests vaixells, 

els dofins tendien a modificar la seva conducta, 
augmentant la taxa del temps dedicat a socialit-
zar i reposar, mentre la taxa de temps dormint 
i alimentant-se disminuïa, pel que podria estar 
causant una despesa energètica major, podent 
així suposar uns impactes en la població. Tot i 
que, existeix la necessitat de prosseguir aquest 
estudi, per a obtenir més dades i així poder de-
terminar els impactes que pot ocasionar aquesta 
activitat a llarg termini.
 
A través d’aquesta experiència viscuda durant el pe-
ríode d’investigació, vaig poder destacar la gran im-
portància, alhora de treballar en equip, d’una bona 
comunicació i més treballant en un medi que no és el 
comú, amb condicions meteorològiques canviants, i 
sobretot fer èmfasis en la recol·lecta de dades per po-
der tenir una idea dels efectes a llarg termini que pre-
senten aquestes activitats en la població de cetacis 
i, així poder comprendre millor aquestes comunitats 
tant majestuoses. Alhora que em vaig poder impreg-
nar de la gran bellesa natural que presentava l’àrea, 
no només per la gran biodiversitat present, sinó pel 
fabulós espectacle paisatgístic existent en el conti-
nent africà.

Biòlegs pel món:
Walvis Bay (Namíbia) Autora Agnès Torres Ramis
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Pacuare (Costa Rica) Autora: Elisabet Company Soler
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En l’estudi de comportament de micos, vaig estudiar 
el comportament de les tres espècies que es trobaven 
a la zona, caputxins de cara blanca (Cebus capucinus), 
mona udulador (Aluatta palliata) i, mona aranya de 
mans negres (Ateles Geoffroyi). L’estudi es va realit-
zar en un camí paral·lel a la platja però dins la selva, 
de manera que aquest camí es va dividir en quatre 
transsectes de aproximadament 250m cada un, en 
el que anotava les observacions. Intercalava l’ordre 
dels transsectes en diferents hores del dia, cada dia 
diferent, per no observar sempre la mateixa zona a la 
mateixa hora. En observar els micos, un per un, ana-
litzava dades de situació com l’hora, el transsecte o 
la distància; dades fisiològiques com l’edat, el sexe, i 
dades de comportament. Aquestes dades de compor-
tament eren més complexes i les analitzava amb l’ajut 
d’un etograma, un catàleg de conductes on hi havia 
diferents categories, la categoria individual, la catego-

Durant l’estiu del 2017, vaig tenir l’oportunitat de via-
tjar a Costa Rica per a col·laborar en un projecte i realit-
zar les pràctiques universitàries. El centre, Tortugas de  
Pacuare, situat a la barra de Pacuare, a Costa Rica, es 
dedica a la conservació de diferents espècies de Tortu-
gues Marines. Aquest, es troba en una zona no  urba-
nitzada, situada entre l’ecosistema selvàtic, el mar del 
Carib i el riu Pacuare, permetent així el contacte directe 
amb la natura.

En veure el gran ventall de possibilitats d’estudi de di-
ferents espècies, a causa de la gran biodiversitat tant 
d’animals com vegetals de la zona, em vaig posar en 
contacte amb el director del centre per a proposar-li un 
estudi de comportament dels micos que es el que real-
ment m’agradaria dedicar-me. Alhora, vaig col·laborar 
en el projecte de conservació de tortugues marines que 
és el que defineix el centre, ja que es troben en perill.
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ria social o no visible. Pel que fa a les conductes indi-
viduals diferenciem: alimentació, locomoció, manipu-
lació i inactivitat; per les conductes socials: afiliatives, 
agonístiques, grooming. Les conductes individuals 
observades amb més freqüència foren: alimentació i 
locomoció, mentre que les conductes socials més sig-
nificatives foren: afiliatives. 

Pel que fa el projecte de tortugues, realitzàvem fei-
nes més relacionades amb la conservació. Les es-
pècies de tortugues marines observades van ser les 
tortugues llaüt (Dermochelys coriacea) i les tortugues 
verdes (Chelonia mydas). Un cop acabada la posta 
d’aquestes en la platja, recol·lectàvem els ous i els 
traslladàvem a una zona de control dels nius, on els 
dipositàvem i marcàvem l’espècie i el dia. Aques-
ta zona de controls de nius s’anomena viver, o com 
ells anomenaven vivero, i sempre estava sota control 

per veure si hi havia naixements, i perquè cap altre 
animal les depredes o ningú els robés, ja que és una 
pràctica comú en alguns civils per alimentar-se’n. 
També realitzàvem canvis de la sorra del viver quan 
ja havien nascut per poder posar els nous nius de les 
arribades de les següents tortugues. Una altre feina 
molt important eren les patrulles nocturnes per la 
platja, sense llum per veure si arriben tortugues a la 
platja per pondre els seus ous. 

Ha estat una gran experiència per a mi haver realitzat 
aquest estudi, ja que he posat en pràctica els meus co-
neixements com a biòloga i he après diferents meto-
dologies de treball, sobretot en les espècies tractades. 
Durant aquesta estada em vaig adaptar a treballar en 
una selva, envoltada de biodiversitat, també al treball 
en equip i, sobretot, a gaudir del que la natura ens 
dona que es tant important de respectar i preservar.
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Ja pots participar en 
Bioimatges 2019!!
 

Mira el teu entorn, la ciència, la natura, fes una 
fotografia i participa en aquest Concurs de Foto-
grafia Biològica.

Concurs de fotografia del Col·legi de Biòlegs de Catalunya

CATEGORIES

Les vostres fotografies es divulgaran i participaràs 
a l’exposició itinerant de fotografia biològica per 
instituts, facultats de Biologia, col·legis professio-
nals i altres entitats culturals.

Premi Microscòpia i fotografia de recerca
Del CBC: 150 € .
Del Zoo:  Dues entrades d’un dia al Zoo de Barcelona.
Del CBC: USB de 8 Gb.
Visita guiada al Museu de Ciències Naturals de Barce-
lona. Museu Blau.

Premi Fotografia subaquàtica
Del CBC: 150 €.
Del Centre de Busseig Blanes Sub: Bateig de Busseig 
per 2 persones o Immersió a la Costa Brava per 2 per-
sones.
Del Zoo:  Dues entrades d’un dia al Zoo de Barcelona.
Del CBC: USB de 8 Gb.
Visita guiada al Museu de Ciències Naturals de Barce-
lona. Museu Blau.

Premi Diari ARA
Una subscripció al Diari Ara Digital per un any.
Activitat de MonNatura Pirineus: Visita la Fauna dels Pirineus.
Publicació de la fotografia premiada al diari Ara.
Del CBC: USB de 8 Gb.
Visita guiada al Museu de Ciències Naturals de Barce-
lona. Museu Blau.

l Estudiants universitaris de Grau
l Professorat i altres ciutadans
l Col·legiats i pre-col·legiats del CBC

PREMIS
Primer Premi per cadascuna de les 6 categories
Del CBC: 150 € per cadascuna una de les categories i 
una memòria USB de 8 Gb.
De Sunstech: accessoris tecnològics per a totes les ca-
tegories (per confirmar).
De Casanova Foto: Categoria Primària i Categoria 
d’ESO: Val de 50 € en revelat de fotografia. Altres Cate-
gories: Val de 100 € en cursos de formació de Casanova 
Foto (hi ha 20 cursos trimestrals).
Del Zoo: Un carnet Zoo Club familiar durant un any.
Visita guiada al Museu de Ciències Naturals de Barce-
lona. Museu Blau.

Segon Premi per cadascuna una de les 6 categories
De LYNX Editions: un lot de llibres.
Del Zoo:  Dues entrades d’un dia al Zoo de Barcelona.
Del CBC: USB de 8 Gb.
Visita guiada al Museu de Ciències Naturals de Barce-
lona. Museu Blau.

l Estudiants de Primària
l Estudiants de Secundària
l Estudiants de Batxillerat

Bases i més informació: http://bioimatges.cbiolegs.cat (termini 13/10/2019)
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http://bioimatges.cbiolegs.cat/
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