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E D I T O R I A L

D
es d’aquestes ratlles us volem saludar en-
cara en plena pandèmia i desitjar que esti-
gueu bé, vosaltres i els vostres i que siguem 
capaços tots plegats d’anar adaptant-nos 
a aquestes inesperades circumstàncies, 
igual com veiem que s’adapten els altres 

inquilins d’aquest nostre planeta. A hores d’ara ja te-
nim a la vista un grapat de vacunes i en començarem 
a veure els resultats reals d’aquí a uns mesos. Val a dir 
que els biòlegs de tot el món hem treballat de valent per 
poder desenvolupar i provar aquestes noves fórmules 
i preparacions en un temps rècord. Des d’aquí volem 
també animar els ciutadans respecte a les vacunes i al 
treball dels biòlegs. Seran igual de segures o més que 
les que ja fem servir i és important que amb aquesta 
ajuda la societat pugui recobrar tot el seu potencial 
vital i productiu. Amb aquest ànim vam pensar des del 
col·legi que seria pertinent posar a l’abast dels col·legiats 
i la població una sèrie de preguntes i respostes sobre els 
aspectes biològics bàsics de les infeccions, els virus, la 
immunitat o les vacunes. Tots nosaltres hem estudiat 
aquests conceptes bàsics, però hem pensat que el 
col·legi podria ser un punt d’informació fiable on trobar 
respostes senzilles a les qüestions sobre conceptes bio-
lògics que els mitjans de comunicació i tota la societat 
fa servir constantment durant aquest temps. Aquestes 
preguntes i respostes freqüents són les que us presen-
tem en aquesta revista amb la pretensió que siguin útils 
i amb el compromís de no mantenir-les tancades per 
tal que es vagin millorant i ampliant progressivament. 
Agraïm des d’aquí a tothom que ha anat col·laborant en 
omplir de continguts aquesta tasca.

Lluís Tort i Bardolet
Degà

Aquesta pretensió de l’accés a una informació fiable i ober-
ta és la que també connecta amb l’article d’en Joan Quílez 
que trobareu a la revista. La informació científica també 
està sotmesa als condicionants de tota la societat, grups 
de pressió, lobbies editorials, models de negoci o drets 
intel·lectuals. L’article repassa la situació actual d’aquest 
tema, que potser no és prou conegut per la majoria. 

En l’àmbit ambiental i de la sostenibilitat, la Gisela Loran, 
vicedegana del Col·legi, ens presenta un instrument al 
servei d’una de les idees-força, un planeta sostenible, 
que com a biòlegs sempre hem de tenir present: El 
Pacte Verd, l’estratègia europea de creixement equitatiu, 
eficient, competitiu i sostenible. 

Aquest número també incorpora un article sobre la 
bioinformàtica i el càncer, un treball que mostra com 
un sector creixent dels biòlegs estan fent servir la infor-
màtica, les dades massives, la bioestadística, els models 
matemàtics o la intel·ligència artificial per al descobri-
ment de molècules i processos fins ara opacs al nostre 
coneixement. Molt recentment ja hem pogut comprovar 
com la confluència de la biologia amb aquestes tecno-
logies de disseny matemàtic i computació permeten 
preveure amb fiabilitat la conformació tridimensional 
de les proteïnes. Aquest és un camp clarament de futur 
on els biòlegs som la peça clau per a donar sentit al 
coneixement generat.

Esperem que us interessi el contingut de la revista i us 
desitgem els millors auguris per l’any 2021, que segur 
serà millor.
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Què és un virus? 
És una entitat microscòpica que necessita 
cèl·lules per poder replicar el seu material 
genètic i produir o no infecció. Està forma-
da principalment per proteïnes i material 
genètic. 

Què és una cèl·lula?
És la unitat bàsica, estructural i funcional 
dels éssers vius. El mínim requeriment per 
a considerar a un organisme "viu". És capaç 
de mantenir-se i multiplicar-se per si sol, 
d'interaccionar amb el medi que l'envolta 
i de reaccionar a canvis externs.

Quina diferència hi ha entre virus i bac-
teris?
Els virus disposen dels elements necessa-
ris perquè les cèl·lules de l'hoste pugui re-
produir-lo. Els bacteris són més complexes 
i disposen de la maquinària per fer el seu 
cicle de vida per si soles. Els virus  general-
ment són molt més petits, i no es poden 
tractar amb antibiòtics, els bacteris sí.

Què és una infecció en termes biològics?
La invasió per part d'un microorganisme 
(virus, bacteri, fong, paràsit) d'un hoste 
(ésser humà, animals, vegetals, etc.), es pot 
multiplicar dins de l'hoste i produir efectes 
habitualment perjudicials.

Com entra un virus a la cèl·lula i com 
l’infecta?
Les proteïnes de superfície del virus encai-
xen amb proteïnes de la superfície de la 
cèl·lula. La interacció entre elles provoca 
que la cèl·lula l’introdueixi. També poden 
entrar si el virus té una membrana molt 
semblant a la de la cèl·lula i aquestes es 
fusionen. Un cop dins, el virus té meca-
nismes per aprofitar-se dels recursos de la 
cèl·lula per a la seva pròpia multiplicació. 

Què és el sistema immunitari?
És una xarxa complexa que inclou cèl·lules, 
teixits, òrgans i sobretot molècules (citoci-
nes, interferó, etc.), amb la finalitat de com-
batre/prevenir infeccions i altres patolo-
gies. L'activació es produeix amb l'objectiu 
d'eliminar entitats que reconeixen com 
estranyes.

Quines són les característiques de la 
resposta immunitària?
Les cèl·lules del sistema immune reconei-
xen algun element com a estrany. Llavors 
produeixen substàncies per a neutralitzar-
ho i per reclutar altres cèl·lules del sistema 
immune que col·laborin, de manera que la 
reacció sigui més potent. 
La immunitat no específica la realitzen els 
macròfits que fagociten (se'ls "megen") 
l'organisme estrany. La immunitat específi-
ca pot ser cel·lular o humoral. Si és cel·lular, 
els protagonistes són els limfòcits. La hu-
moral consisteix a generar anticossos que 
identifiquen i marquen l'organisme es-
trany perquè sigui destruït per les cèl·lules. 
A més, hi ha activació de resposta inflama-
tòria.

Què és un anticòs?
És una proteïna que està a la sang (una gli-
coproteïna immunoglobulina) sintetitzada 
pel sistema immunitari i que és específica 
contra un agent estrany o infecciós extern 
(antigen). 

Virus, bacteris, cèl·lules i immunitat

Per aquesta publicació hem comp-

tat amb l'expertesa dels següents 

professionals als que, des del CBC 

agraïm la seva col·laboració: Al-

bert Laso Barragan, Silvia Bofill 

Mas, Óscar Conchillo Solé, Neus 

Ferrer Miralles, Elisabet Frutos 

Grilo, Montserrat Llagostera, Mer-

cè Martí, Eduardo Martínez Gar-

cía, Maria Teresa Muniesa Perez i 

Tamara Perellón López.

FAQ'S VIRUS
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Què és un antigen?
És una molècula (habitualment una molè-
cula de virus, bacteris o fongs) reconegu-
da com a estranya per l'organisme, capaç 
d'induir en aquest una resposta immuni-
tària i la producció d'anticossos.

Com funciona el sistema immunitari al 
llarg del temps?
Es guarda una memòria de reconeixement 
dels organismes invasors amb els quals s'ha 
entrat en contacte. La segona vegada que 
el sistema reconeix un element estrany que 
ja tenia identificat prèviament, aquesta li 
permet neutralitzar-ho en menys temps 
perquè ja coneix el protocol d'actuació. 
Aquesta memòria pot ser d'anticossos o 
de cèl·lules T. Es manté durant un període 
més o menys llarg del temps depenent 
de l'individu i de l'organisme estrany. Si 
aquest invasor muta, eliminant els antí-
gens reconeguts per la resposta immune, 
la memòria es perdrà més fàcilment.

Com es transmet un virus entre els hu-
mans?
Depèn del virus i del teixit o òrgan que in-
fecta. Es pot trametre per contacte estret 
de mucoses o fluids (saliva, moc, sang), al-
tres per contacte més llunyà per aerosols, 
altres per picades de mosquits, de mares a 
fetus o fills lactants, i  altres per contacte 
amb fluids, superfícies, aliments o aigües 
contaminats.

Què vol dir immunitat de grup o immu-
nitat de ramat?
Quan la majoria de persones d'una comu-
nitat tenen el seu sistema immunitari en-
trenat per neutralitzar una infecció, perquè 
ha patit la malaltia o perquè està vacunat. 
El sistema immunitari d'aquestes persones 
actua tan de presa que el virus o bacteri no 
té temps de multiplicar-se i infectar a algú 
altre la cadena de transmissió es talla, i les 
persones que encara no tenen defenses és 
molt menys probable que s'infectin. Co-
mença a funcionar aproximadament a par-
tir del 60% de la comunitat immunitzada.

Hi ha diferències entre la infecció per vi-
rus i per bacteris?
Sí que hi ha diferències, tant en la forma 
d'infecció, com en la resposta immunitària 
i, amb el tractament.

Els virus infecten l'interior de les cèl·lules i 
s'han de tractar amb ANTIVIRALS (els an-
tibiòtics no funcionen). Els bacteris en la 
majoria dels casos usen l'organisme infec-
tat com a font d'aliment i es poden tractar 
amb ANTIBIÒTICS. 

Virus, bacteris, cèl·lules i immunitat
V I D A   C  L · L E G I A L
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FAQ'S VIRUS

Infecció desinfecció i vacunes
Com s’eliminen els virus de l'organisme? 
El sistema immunitari té diferents mecanis-
mes per fer-ho. Els tres més coneguts són:
1) Eliminant la capacitat del virus per infec-

tar mitjançant unió d’anticossos neutra-
litzant al virus

2) Un tipus especialitzat de cèl·lules del sis-
tema immunitari introdueixen i degra-
den el virus  (macròfags)

3) Un tipus especialitzat de cèl·lules del 
sistema immunitari mata les cèl·lules in-
fectades pel virus

Es poden utilitzar ANTIVIRALS molècules 
de síntesi química, o molècules modifica-
des que bloquegen o destrueixen el virus.

Com s’eliminen els bacteris de 
l'organisme?
1) Neutralitzant la capacitat del bacteri per 

infectar
2) Un tipus especialitzat de cèl·lules del 

sistema immunitari que introdueixen i 
degraden el virus (macròfags)

3) Algunes molècules del sistema immuni-
tari maten el bacteri destruint la mem-
brana que embolcalla el bacteri.

4) Amb antibiòtics. Molècules de síntesi 
química o produïdes per un ésser viu, 
que destrueix el bacteri o impedeix el 
seu creixement.

Com es poden eliminar els virus abans 
de la infecció?
Si tenen càpsida, són més susceptibles a 
sabons, dissolvents tipus alcohol, lleixiu, 
o amonis quaternaris, radiacions UV o 
d'altres i esterilització per calor i autoclau. 
Si no tenen càpsida, són més estables a 
l’ambient, però també s'eliminen. En ai-
gües, es poden eliminar també per filtra-
ció o cloració. Els desinfectants han de ser 
autoritzats, testats per tal servei i aplicats 
per professionals, ja que poden tenir molts 
riscos per la salut humana.

Com es poden eliminar els bacteris 
abans de la infecció?
Els bacteris són més susceptibles que els 
virus a tractaments de calor, sabons i dis-
solvents i també poden inactivar-se amb 
aigua oxigenada,  lleixiu, amonis quaterna-
ris, radiacions UV o d'altres i esterilització 
per calor i autoclau. I poden tractar-se amb 
antibiòtics si no són resistents. En aigües, 
es poden eliminar també per filtració o 
cloració. Els desinfectants han de ser au-
toritzats, testats per tal servei i aplicats per 
professionals, ja que poden tenir risc per la 
salut humana.

És adequat desinfectar sovint?
Sí, quan hi ha possibilitat de riscs de conta-
gi, però s'ha de ser molt curós ja que tam-
bé pot ser contraproduent perquè molts 
mètodes de desinfecció són també tòxics 
o perjudicials per als humans i per altres 
organismes que són beneficiosos. 

Com cal desinfectar i com no s’ha de 
desinfectar?
Les mans i els objectes si és possible amb 
aigua i sabó i en cas de no tenir accés a ai-
gua, amb gels hidroalcohòlics. Els objectes 
i superfícies amb gel desinfectant o lleixiu 
diluït i altres productes o substàncies auto-
ritzades pel públic en general.

Per altres desinfeccions de centres i locals 
amb productes perillosos, tòxics o corro-
sius els aplicadors han de ser professionals 
amb la corresponent habilitació.

Què són els testos serològics i quins ti-
pus hi ha?
Testos per comprovar si tenim anticossos 
contra un determinat microorganisme. 
Els que detecten IgM vol dir que hi ha una 
infecció actual o molt recent (és proba-
ble que es pugui transmetre el microor-
ganisme encara), IgG que detecta que 
s'ha passat la infecció i s'està immunitzat. 
D'aquests testos hi ha dos mètodes, el te-
tos ràpids que detecten si n'hi ha o no, i els 
quantitatius (tècnica ELISA) que ens diuen 
quants anticossos hi ha. Es fa amb analítica 
de la sang. Té una resolució alta a partir del 
4t dia d'infecció. 

6  |  CBCAT  | DESEMBRE 2020
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Infecció desinfecció i vacunes
Què és una PCR i què fa?
És una tècnica que utilitza una reacció en-
zimàtica en la qual s'agafa una mostra del 
virus i es produeixen moltes còpies dels 
seus gens permetent amplificar el senyal 
viral i detectar-lo en  petites quantitats de 
mostra. Es fa amb mostra nasal o de saliva. 
És una tècnica molt sensible.

Què és un test d’antígens?
És un test que detecta les proteïnes espe-
cífiques que estan en la superfície del virus 
d’una manera molt ràpida. No és tan sen-
sible com la PCR. Es fa amb mostra naso-
faríngia.

Com funciona una vacuna?
És una molècula amb una formulació bio-
lògica semblant a l'agent infecciós, però 
sense que sigui virulenta i que s’administra 
per tal que el sistema immunitari generi 
una resposta protectora.

És convenient vacunar-se?
Sí. Les taxes de mortalitat i de gravetat de 
la malaltia disminueixen dràsticament. La 
vacuna permet entrenar al cos per quan hi 
hagi una infecció i a més aconseguir la im-
munitat de ramat sense que emmalalteixi 
molta gent i es propagui la infecció.

Se sap quant de temps dura l’eficàcia 
d’una vacuna?
La duració de l'eficàcia de les vacunes 
s'estudia en la fase clínica 3. La seva eficà-
cia i duració depèn del virus o bacteri i les 
seves mutacions, de la vacuna (cal una dosi 
o més) i també dels individus (edat, estat 
d'immunodepressió, etc.).

Una persona vacunada pot reinfectar-se 
greument del mateix tipus de patogen?
En la immensa majoria dels casos no. No-
més si el patogen muta tant que el siste-
ma immune ja no el reconeix com el ma-
teix element estrany. Això sol passar amb 
la grip, per això se suministra una vacuna 
nova cada any.  Les agències sanitàries 
vetllen per tal de detectar aquests casos i 
proposar tractaments.

Com es fa una vacuna? 
Estudiant quina part d'un microorganisme 
provoca resposta immunitària i estudiar 
com es pot administrar a les persones sen-
se provocar malaltia i sense efectes secun-
daris greus.

Hi ha diferents tipus de vacunes? 
Sí. Principalment són 1- organismes in-
activats o atenuats, 2- fragments d'ADN/
ARN o de proteïnes del patogen 3- virus no 
patògens o nanopartícules que expressen 
algunes d'aquestes molècules del pato-
gen. També hi ha diferències en la tecno-
logia per la seva producció i en la manera 
d'administrar-se. 

Com s’autoritza una vacuna? 
Primer es realitza al laboratori una inves-
tigació de la part del patogen a utilitzar i 
de com atenuar-ne els efectes perillosos, 
després es passa a fer assajos de fase 1 (se-
guretat), fase 2 (es prova eficàcia en grup 
reduït d'individus) i fase 3 (es prova en 
grup gran d'individus). Si els resultats són 
bons, és segura, immunitza bé i no hi ha 
efectes secundaris no desitjats, s'autoritza 
la fabricació i distribució per agències in-
dependents nacionals (UK, EUA) o interna-
cionals (EMA).

Com es fabrica una vacuna?
Les empreses farmacèutiques generen 
grans quantitats de la vacuna, usant dife-
rents mètodes segons del tipus que sigui. 
Prèviament han d'haver estat autoritzades 
per a la seva comercialització.
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Covid19
Què és un coronavirus?
És un virus embolcallat, d'RNA de cadena 
simple de la família Coronaviridae, ano-
menada així per la forma de corona de la 
seva superfície càpsida que s'observa per 
microscòpia. És un virus que infecta a ani-
mals i humans.

Per què la malaltia del COVID19 es diu 
així?
L'OMS li va donar aquest nom que en an-
glès significa malaltia provocada pel co-
ronavirus identificat el 2019. COronaVIrus 
Disease 19. El nom comú del virus és SARS-
CoV-2, i el nom científic és Severe acute 
respiratory syndrome-related coronavirus, 
noms assignats pel Comitè Internacional 
de Taxonomia dels Virus (ICTV).

Quines diferències hi ha entre el virus 
de la COVID19 i altres coronavirus?
Hi ha diverses diferències. La diferència 
més estudiada és el fet que la proteïna 
que el virus utilitza per interaccionar amb 
les cèl·lules humanes i envair-les té petites 
diferències respecte als altres coronavirus 
coneguts que infecten humans; genera 
una inflamació elevada en alguns indivi-
dus, que pot provocar la mort, i en alguns 
casos diversos efectes secundaris. La nos-
tra espècie no té una immunitat prèvia per 
aquest virus.

Per què aquest virus ha generat infec-
cions massives?
Perquè és un nou virus i la població no està 
immunitzada, hi ha una proporció signifi-
cativa d’infectats asimptomàtics, i la trans-
missió per aerosols és molt efectiva entre 
gent que estan a poca distància.

Com es transmet aquest virus? 
Està comprovat que per gotícules (gotetes 
grosses més pesades que l'aire les quals 
cauen a terra als dos metres d'haver estat 
expulsades al parlar o tossir o simplement 
respirar) i per aerosols (gotetes molt més 
petites que es queden a l'aire flotant quan 
es parla, riu, canta o esternuda). Aquestes 
gotes poden anar també a superfícies que 
a l'entrar en contacte amb alguna de les 
nostres mucoses (ulls, boca, nas) infecta.

Quines són les mesures més importants 
per a evitar la infecció per CV?
Mascareta, rentat freqüent de mans, man-
tenir distància interpersonal a més de 2 
metres, romandre dins del grup habitual, 
reduir interacció social. Minimitzar contac-
tes (temps i espai), evitar ambients tancats 
amb molta afluència de persones. Els es-
pais tancats han d'estar ben ventilats i des-
infecció regular de superfícies.

FAQ'S VIRUS
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Covid19
I la més important de totes?
Les d'autoprotecció: sobretot la distàn-
cia, mascareta, rentat de mans i ventilació 
d'espais. 

Es pot transmetre el CV pels objectes?
El virus s'introdueix al cos per nas, boca i 
possiblement ulls. El contagi es donaria si 
toquem els objectes amb les mans i des-
prés les mans es porten a nas, boca o ens 
freguem els ulls. Si hi ha una higiene de 
mans freqüent amb sabó o gels hidroalco-
hòlics el risc de contagi per aquesta via és 
baix.

Es pot transmetre el virus a través de la 
pell, tocant, donant la mà...?
És al mateix que amb els objectes. El con-
tagi es donaria si toquem a les persones 
amb les mans i després les mans es porten 
a nas i boca. Si hi ha una higiene de mans 
freqüent amb sabó o gels hidroalcohòlics 
el risc de contagi per aquesta via és baix.

Quines són les condicions ideals per en-
comanar aquest virus? 
Persones sense mascareta, sense distància 
i períodes llargs de temps en llocs tancats 
poc ventilats.  

Què vol dir una persona infectada 
asimptomàtica?
Persona que és portadora del virus (està 
infectada) però que no presenta cap símp-
toma.

Quant de temps triga el virus a manifes-
tar símptomes després del primer con-
tacte?
És un període de temps que està entre els 
2 i els 14 dies, generalment 7 dies.

És veritat que els nens petits s’infecten 
poc i infecten poc?
Els estudis disponibles diuen que els nens 
tenen una taxa de positivitat més baixa 
que la població adulta i gran, i amb molta 
menys taxa de gravetat.

Per què la gent gran són un grup d’alt 
risc?
La seva resposta immunològica i patolo-
gies prèvies fa que la malaltia cursi amb 
complicacions més greus, "tempesta de 
citocines" i dificultat respiratòria més fre-
qüent.

Quin avantatge té portar mascareta?
Redueix la càrrega vírica que emeten els 
infectats i també redueix la càrrega vírica 
que pot arribar al nostre sistema respira-
tori, evitant o minimitzant la possibilitat 
de contagi i la gravetat de la infecció. S'ha 
d'utilitzar ben posada i no excedir el temps 
d'utilització.

Quina mascareta és la més adequada 
per la població en general?
Mascareta quirúrgica. La FFP2 té major ni-
vell de protecció si estàs en contacte amb 
persones amb molta càrrega viral, com 
succeeix als professionals sanitaris.

V I D A   C  L · L E G I A L
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El dret a la informació científica

Hi ha un tema central en el món de la ciència, ente-
sa en el seu concepte més ampli, que és precisament 
l’accés a la informació científica. El progrés social i 

econòmic d’un país depèn en gran manera 
de la seva capacitat de recerca i des-

envolupament i això està lligat no 
solament a les estructures d’alt 

nivell (universitats, centres 
de recerca, etc.), sinó també 

a l’entramat de diferents 
sectors socials (polítics, 
empresarials, ensenya-
ment, etc.), que configu-
ren una voluntat encami-
nada cap aquest progrés.

Un element facilitador 
d’aquesta voluntat és l’accés 

fàcil i generalitzat a la infor-
mació científica. Actualment, a 

través de les anomenades “noves 
tecnologies” o “tecnologies de la infor-

mació”, podem accedir a una gran 
quantitat d’informació, en alguns 
casos, de dubtosa fiabilitat. No 

obstant això, el que considerem com a informació 
científicament contrastada ho trobem a les revistes in-
dexades (peer-reviewed journals), que formen part de 
determinades bases de dades, les més rellevants de les 
quals son Web of Sience1 i Scopus2. El fet és que aquestes 

bases de dades són accessibles només prèvia subscrip-
ció. Les entitats oficials hi estan subscrites però si es 
vol accedir particularment, s’ha de pagar el correspo-
nent peatge. Malgrat això, pels que no estem vinculats 
directament a una d’aquestes entitats, disposem d’un 
parell d’eines que ens poden ajudar en aquesta tasca. 
La primera és la Library Genesis (LibGen)3, un cercador 
que té possibilitats múltiples però amb certes limita-
cions en els resultats que dóna. Té a més a més, una 
gran limitació en la seva accessibilitat per un problema 
de drets amb les editorials que analitzaré posterior-
ment amb les revistes científiques.

L’opció alternativa ens la proporciona Google, motor 
de recerca altament potent i conegut per tothom, mi-
tjançant subfamílies especialitzades en la recerca de 
temes específics. Es tracta en primer lloc de Google 
Patents4, que com diu el seu nom és un molt bon ins-
trument per visualitzar l’estat de la ciència i la tècnica 
emparada per la propietat intel·lectual. L’accés a les pa-
tents concretes és directe i per la seva pròpia idiosin-
cràsia, obert. L’altre i més important pel tema que ens 
ocupa, es Google Scholar o Google Academic5, que ens 
permet accedir a quasi totes les revistes científiques 
que es publiquen a tot el món (tan indexades com no), i 
crear una sèrie d’alertes que ens avisen periòdicament 
de tot el 
que es pu-
blica sobre 
els temes 
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El dret a la informació científica

que ens poden interessar. La magnitud 
de la informació que ens dóna pot ser a 
la vegada un problema a l’hora de 
depurar-la. Cal per tant, una certa 
experimentació per a la cerca, des-
cartant la de menys rellevància i que 
s’ajusti a lo que volem trobar. Les di-
ferències entre les esmentades bases de 
dades, també han estat convenientment 
analitzades6, sobretot en el tema de les 
citacions que con-
dicionen els factors 
d’impacte, un tema 
que no es menor dins 
del mon acadèmic.

DESEMBRE 2020  |  CBCAT  |  11

“Derecho es lo que está bien hecho, pero es ley lo que manda el rey” 
(Frase de la saviesa popular)

1 Clarivate Web of Science. https://clarivate.com/webofscience-
group/solutions/web-of-science/

2 Scopus. https://www.scopus.com/

3 Library Genesis. http://93.174.95.27 (s’ha de cercar la 
darrera adreça a Wikipedia)

⁴ Google Patents. https://patents.google.com/

⁵ Google Scholar. https://scholar.google.com/

⁶ S. Adriaanse Leslie , Rensleigh Chris. Web of Science, 
Scopus and Google Scholar: A content comprehensive-

ness comparison. The electronic library 31:6 (2013). https://
www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EL-12-2011-

0174/full/html
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Hi ha altres bases de dades d’ús obert que s’utilitzen àm-
pliament com es el cas entre moltes altres, de PubMed7 
en el camp de les ciències de la salut o de Scielo8 per a 
les revistes publicades dins de l’àmbit iberoamericà.

Una vegada superada la fase de recerca de les revis-
tes/articles que hem trobat per a la temàtica que bus-
quem, ens apareix sovint un obstacle important, ja 
que hi ha una majoria de revistes, sobretot en el grup 
de les indexades i especialment en les de major factor 
d’impacte que, igual que he citat per algunes bases 
de dades, són accessibles solament per subscripció. 
Aquestes revistes estan controlades majoritàriament 
per un oligopoli editorial que ha sofert en els darrers 
anys, com també en altres àmbits del món empresa-
rial, un fort procés de concentració per aconseguir 
economies d’escala, en el que trobem menys editorials 
però de més pes. Durant l’any 2013, les cinc editorials 
més prolífiques van representar més del 50% de tots 
els articles publicats⁹ i és molt probable que avui dia 
aquest percentatge sigui superior. Per posar un parell 
d’exemples en l’àmbit de la biologia, un article que ens 
interessi de la revista Cell ens costarà 31,5 $ i si el vo-
lem de Global Change Biology el cost serà de 59 Euros. 
No obstant això, dins de la comunitat científica hi ha 
des de fa temps un ampli moviment per a aconseguir 
l’accés lliure als articles (open acces), que ha fet que 
cada vegada hi hagin més revistes o articles en aquest 
format dins de revistes amb subscripció. L’any 2009, su-
posaven el 7,7%10 i ha anat creixent molt significativa-
ment, però hi ha encara un elevat nombre de revistes 
amb articles de pagament per a la seva lectura.

Tot i això, com que les editorials no estan disposades 
a perdre ingressos per una qüestió de tendències de 
mercat, ofereixen l’accés obert a canvi del fet que 

l’autor o autors paguin les des-
peses d’edició, per el que en cas 
de voler publicar s’ha de triar un 
dels dos camins; o paga l’autor 
i l’accés es lliure, o pel contrari, 
l’autor no les té i les paga el lec-
tor. Una vegada publicat l’article, 
l’autor entrarà en una base de 

dades que les editorials utilitzaran per a proposar re-
visions d’articles que es presentin més endavant sobre 
la seva especialitat (reviewer), actuant com a control de 
qualitat externalitzat a cost zero, cosa excepcional dins 
de la dinàmica empresarial. El científic en qüestió, tot 
i que es pot negar a fer-ho, considera un deure moral 
revisar articles, ja que altres ho han fet abans i li han 
permès publicar a ell.

Un punt d’inflexió dins de les xarxes socials en aquest 
context ha estat Research Gate11, en la que conflueixen 
una gran majoria d’investigadors de tot el món i en la 
que entre altres aspectes, hi consten les seves publica-
cions. En el moment de publicar, l’investigador ha de 
cedir normalment els seus drets d’autor a l’editorial i a 
la web, la tendència és pujar les publicacions perquè 
tinguin una major visibilitat i difusió, les quals automàti-
cament es troben disponibles a Google Scholar. Aquest 
fet està vigilat per les editorials, les quals conviden 
normalment a retirar els articles no oberts que es fan 
públics. Research Gate però, te l’avantatge del fet que 
es pot demanar una còpia personal de l’article directa-
ment a l’autor (com s’havia fet tradicionalment amb les 
separates) i encara que amb un cert retard, es pot acon-
seguir la informació. Cal destacar que la gran majoria 
de peticions bibliogràfiques vénen del tercer món, el 
qual és un tema central que cal tenir en compte.

En aquest moment és quan comença a aparèixer el que 
podríem anomenar el dilema de Robin Hood i aniríem 
a parar a la frase popular de l’inici d’aquest article.  Dit 
d’una altra manera, es lícit procurar-se informació cien-
tífica per mètodes alternatius sense pagar els drets de 
l’editorial? Decididament no. Malgrat això, cal plante-
jar-se una vegada més la confrontació entre legalitat i 
legitimitat, tenint en compte que el que és legítim ha 
de ser considerat com a moral i ètic. La legitimitat no 
prové de cap institució legislativa, sinó de l'acceptació 
i consens per part de la comunitat d'aquesta acció, el 
que provoca a la llarga el canvi en les normes i inclús 
de les lleis corresponents.
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⁷ PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

⁸ Scielo. https://scielo.org/es/

⁹ Larivière V, Haustein S, Mongeon P. The Oligopoly of Academic Publishers in the Digital Era. 
PLoS ONE 10:6 (2015): e0127502. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127502

10 Laakso M, Welling P, Bukvova H, Nyman L, Björk B-C, Hedlund T. The Development of Open 
Access Journal Publishing from 1993 to 2009. PLoS ONE 6:6 (2011): e20961. https://doi.
org/10.1371/journal.pone.0020961

11 Research Gate. https://www.researchgate.net/

12 SCI-HUB. Darrers URL (Setembre 2020): https://sci-hub.st, https://www.sci-hub.org, https://
sci-hub.tw, https://sci-hub.se

13 Bastian Greshake. Looking into Pandora's Box: The Content of Sci-Hub and its Usage. 
F1000Research 6:541 (2017)  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5428489/

14 Nature’s 10. Ten people who mattered this year. Nature Int.Weekly Journal Sci. 540:7634 
(2016) https://www.nature.com/news/nature-s-10-1.21157

15 Love Science, Love SCI-HUB. https://lovescihub.wordpress.com/

16 TOR. https://www.torproject.org/

17 J.C. Correa, H. Laverde-Rojas, F. Marmolejo-Ramos, J. Tejada, Š. Bahník. The Sci-hub Effect: Sci-
hub downloads lead to more article citations. https://arxiv.org/pdf/2006.14979.pdf

18 Aniruddha Malpani. The Robin Hood dilemma: Is it ethical to use “unethical” means to achieve 
some thing good? Indian Journal of Medical Ethics 5:2 (2020) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/32393439/

Això ho va tenir molt clar Aleksandra Elbakian, in-
vestigadora kazaja de neurotecnologia, que a causa 
de les dificultats econòmiques per a fer la seva tesi, 
va considerar que la ciència havia d’estar a l’abast de 
tothom. L’any 2011 va llençar el projecte Sci-Hub12, el 
qual ofereix articles científics als lectors sense requerir 
una subscripció o cap pagament i cada dia el visiten 
una mitjana de 30.000 usuaris de tot el món, general-
ment investigadors, que tenen a la seva disposició uns 
62 milions d’articles. Diàriament se’n pugen de nous, 
mitjançant un servidor intermediari del domini .edu. 
L’operativa consisteix en introduir el nom de l’article o 
DOI en el portal i comprova si l'article demanat està 
disponible a LibGen. Si no està disponible, a continua-
ció passa a través del mur de pagament corresponent 
i recupera el document des del lloc web de l'editor ori-
ginal. Sci-hub pot aconseguir això gràcies a un conjunt 
de credencials de subscripció donades per acadèmics 
anònims de tot el món13. Com es pot deduïr, això es un 
acte que entra en conflicte amb els drets adquirits de 
les editorials, les quals van posar fil a l’agulla amb de-
mandes milionàries i persecucions dels dominis que 
utilitzava. Aleksandra té multitud de detractors i de 
seguidors, entre els quals està Nature14, que la conside-
ra com un dels personatges destacats de 2016, per la 
seva contribució a la difusió de la ciència.

Lluny d’acabar amb ell, Sci-Hub ha mostrat resiliència 
i ha anat canviant de direccions a mesura que els hi 
anaven tancant per ordre judicial. Hi ha algunes webs 
que les actualitza constantment15 i normalment al-
guna d’elles és accessible. També és normal que des 
dels cercadors convencionals (Google, Outlook, Firefox, 
etc..) sigui molt difícil arribar a Sci-Hub, per el que la 
opció més fàcil i ràpida és arribar-hi a través de TOR16. 
TOR (The Onion Router) es un programari que permet 
navegar lliurement amb un sistema d’encriptació per 
capes i que permet ocultar el tràfic (en teoria), als siste-
mes de vigilància i monitoratge. Per tant, l’accés a Sci-
Hub a través de TOR es senzill i no té, de moment, cap 
inconvenient. El mateix succeeix amb LibGen.

Com a conclusió podem afirmar que l’accés a la litera-
tura científica ha estat desigual entre països de diferent 
desenvolupament econòmic. Pel fet de que el coneixe-
ment productiu col·lectiu es un mecanisme impulsor 
del creixement, un major accés a la informació cientí-
fica es pot traduir en una major prosperitat, especial-
ment en països que hi tenen un accés limitat17.  Mirat 

des d’un punt de vista mèdic, hi ha científics que es 
plantegen seriosament si realment es ètic el no utilit-
zar aquests instruments per a disposar de la informació 
científica en molts països i expressen que malaurada-
ment, molts metges no coneixen aquest recurs18. No 
hem d’oblidar tampoc que a part de la dualitat primer 
mon-tercer mon, n’hi ha una altra d’interna que és la 
de David-Goliath. Per una banda, tenim a tota l’artilleria 
pesant d’institucions i grans empreses o corporacions 
que disposen o tenen capacitat per accedir a la infor-
mació científica i per a l’altra, a la infanteria de peu, que 
són les mitjanes i petites empreses i moltes altres enti-
tats socials, que són una part molt important del des-
envolupament econòmic i que, disposant de persones 
amb qualificació científica, no hi poden accedir.

Personalment estic a favor de l’accés obert i universal a 
tota la informació científica. La utilització d’eines no re-
gulades, ha que ser només una situació transitòria fins 
a poder arribar a aquesta fita. Tanmateix, molts poden 
pensar que això no es acceptable. Aquí és quan ve al 
cas una altra frase castellana cèlebre, en aquest cas de 
Ramón de Campoamor: “En este mundo traidor, nada 
es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con 
que se mira”. 

Aleksandra Elbakian

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
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¿Qué es la bioinformática?

La bioinformática es un campo interdisciplinario que 
desarrolla y hace uso de métodos y herramientas 
software para comprender datos biológicos. Al ser un 
campo interdisciplinario, la bioinformática combina 
principalmente biología molecular, genética, ciencias 
de la computación, estadística y matemáticas [1]. A 
lo largo de las últimas décadas, se ha recopilado gran 
cantidad de datos biológicos de manera exponencial, 
lo cual ha generado la necesidad de aplicar técnicas 
computacionales cada vez más eficientes para analizar 
estas grandes cantidades de datos de una manera más 
precisa.

¿Qué es la secuenciación genómica?

La genómica se refiere al estudio de todo el genoma, 
esencialmente de todos los genes que se pueden en-
contrar en un organismo. Contrasta con el concepto de 
genética ya que ésta estudia los genes de manera indi-
vidual.  Para poder estudiar el genoma en su conjunto, 
se requiere de tecnologías de secuenciación avanzada. 
De hecho, los progresos en el campo de la genómica 
se deben en gran parte al desarrollo de los métodos 
de secuenciación. En las últimas décadas, ha habido un 
gran salto en las técnicas de secuenciación, desde el 
método tradicional de secuenciación Sanger, desarro-
llado en 1974, hasta los métodos actuales de secuen-
ciación masiva en paralelo denominados como Second 
Generation Sequencing o Next Generation Sequencing 
(NGS). Estas tecnologías permiten la secuenciación de 
ADN y ARN de forma mucho más rápida y económica 
que la secuenciación tradicional.

Actualmente, la mayoría de los datos de secuenciación 
tanto almacenados como analizados, son producidos 
por las tecnologías NGS. Este método, requiere de un 
procesado previo del ADN y preparación de librerías 
adecuadas para una correcta secuenciación. Median-
te estas librerías se puede secuenciar el genoma por 
regiones dirigidas (targeted regions), secuenciación del 
genoma completo (Whole-Genome Sequencing, WGS) 
o por exoma (Whole-Exome Sequencing, WES). Tras la 
secuenciación, se generan unos archivos output que 
contienen una colección  de millones de fragmentos 
cortos llamados reads, de alrededor de unos cientos 
de pares de bases. Estos reads son secuencias com-

plementarias al genoma secuenciado que han sido 
muestreadas de manera aleatoria. Como resultado, se 
obtiene unos archivos FASTQ que contienen toda la in-
formación de los reads. Los archivos FASTQ han surgido 
como un formato común para compartir datos de lec-
tura de secuenciación que combina tanto la secuencia 
como un score de calidad asociada a cada base [2]. Para 
poder comprender los resultados contenidos en los ar-
chivos FASTQ, se requiere de un alineamiento con un 
genoma de referencia para ensamblar correctamente 
los reads y poder realizar el análisis computacional del 
genoma secuenciado. El resultado de este paso es un 
archivo en formato SAM (Sequence Alignment/Map) con 
información de alineación. Para mejorar el rendimien-
to, se ha diseñado el formato BAM (Binary Alignment/
Map) que es la versión binaria del archivo SAM, mante-
niendo exactamente la misma información que el SAM 
de manera más comprimida [3].

Ventajas de las tecnologías NGS

Las tecnologías NGS se pueden utilizar para analizar 
muestras de ADN y ARN, siendo una herramienta fun-
damental para la genómica funcional. A diferencia de 
otros métodos de secuenciación, la NGS cuenta con 
varias ventajas que incluyen :

l No se requiere conocimiento previo del genoma y 
sus características.

l Ofrece resolución de un solo nucleótido, lo que per-
mite detectar genes relacionados, transcritos, va-
riantes alélicas y polimorfismo de un sólo nucleótido 
(SNP).

l Se pueden secuenciar menos  concentraciones de 
ADN / ARN (nanogramos de material son suficientes) 

l Mayor reproducibilidad y velocidad de secuencia-
ción [4].

Diferentes empresas se han dedicado al desarrollo de la 
tecnología NGS. A continuación se resume en qué se di-
ferencian algunas de estas tecnologías de secuenciación:

Secuenciación de Illumina (Solexa): cada base de la 
secuencia se identifica a través de las diferentes seña-
les fluorescentes emitidas, de manera simultánea [5].

Secuenciación Roche 454 : basada en la pirosecuen-
ciación, se detecta la liberación de pirofosfato median-

Gabriel Felipe Rodríguez Lozano
Biólogo. Colegiado 22283-C
Bioinformático y Analista de datos

Implicación de la bioinformática 
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te fluorescencia a medida que se incorpora los nucleó-
tidos a la hebra complementaria sintetizada.

Ion Torrent (Secuenciación de protones o PGM): 
mide la liberación directa de protones al incorporarse 
cada base a la nueva hebra generada por la ADN poli-
merasa 
 
El coste de secuenciar un genoma

La evolución del coste de secuenciar el genoma huma-
no completo ha variado drásticamente en los últimos 
años. Haciendo una comparación clara, el coste de se-
cuenciar un genoma humano en el 2004 era de apro-
ximadamente unos 20 millones de dólares, pasando a 
costar 1 Millón de dólares en el 2008 y finalmente, en 
el 2015, ha pasado a costar sólo 1000 dólares [6]. Esta 
disminución notable, se debe a los grandes avances de 
las técnicas de secuenciación, permitiendo obtener los 
resultados en un corto periodo de tiempo. Por ejem-
plo, la plataforma Illumina (Illumina Inc, San Diego, Ca-
lifornia) puede llegar a secuenciar en unas 24 horas un 
genoma humano completo o un exoma entre 24 a 72 
horas (MiSeq / Hiseq); Ion torrent (Thermo Fisher Scien-
tific Inc, Waltham Massachusetts) de 2 a 4 horas para 
secuenciación dirigida a regiones (targeted regions) [7]. 
Actualmente y con el ritmo que se están generando los 
datos de secuenciación, al año se obtienen alrededor 
de 1 exabyte (10⁹ GB) por año. Por lo que la previsión 
para el 2025, si se continúa con este ritmo, es de lle-
gar a producir datos genómicos a una magnitud de 1 
zettabyte (1012 GB) por año [8].

A medida que se van generando masivamente datos 
de secuenciación, surge la necesidad de almacenar la 
información en formatos cada vez más comprimidos 
que faciliten el almacenamiento y la distribución de 
los mismos. Como sustituto de los archivos FASTQ y 
BAM existe un formato de mayor compresión, llama-
do CRAM [9], el cual almacena las posiciones de los 
reads en una referencia y luego las variaciones de los 
reads relativas a las referencias [10]. Los archivos CRAM 
se pueden leer con muchas herramientas de Picard 
(http://broadinstitute.github.io/picard/) y se está tra-
bajando para garantizar que samtools (http://www.
htslib.org/) también pueda leer este formato de ar-
chivo de forma nativa. Además, existen softwares que 
pueden llegar a comprimir de 3 a 7,8 veces formatos  

BAM y CRAM [11]. Por otro lado, como soluciones alter-
nativas, existen plataformas como google Genomics 
(https://cloud.google.com/genomics) y amazon web 
service (https://aws.amazon.com/) para procesar y al-
macenar datos resultantes de la secuenciación.

Alineamiento con un genoma de referencia

Existen diferentes tipos de herramientas para alinear 
los archivos FASTQ con un genoma de referencia para 
hacer el ensamblado de los reads. Entre ellas encon-
tramos la de Burrows-Wheeler Alignment (BWA), con la 
que se consigue un alineamiento de los reads minimi-
zando el espacio de búsqueda. Este algoritmo gene-
ra alineamientos en corto periodo de tiempo gracias 
a que condensa las secuencias redundantes [12]. Tras 
el mapeado de secuencias, se generan los archivos 
SAM, los cuales pueden ser explorados mediante he-
rramientas de código abierto como lo es SAMtools. A lo 
largo de los años se van optimizando los alineadores, 
un buen ejemplo es el del algoritmo BWA, en el cual 
se diferencian tres algoritmos: BWA-backtrack, BWA-SW 
y BWA-MEM. El más actual de los tres, es el algoritmo 
BWA-MEM, tiene mejor rendimiento sobre todo para 
datos de alta calidad, optimizando la velocidad de cál-
culo y la sensibilidad [13].

Los genomas de referencia se pueden obtener de di-
ferentes bases de datos de libre acceso, como por 
ejemplo en Ensembl (https://www.ensembl.org/), USCS 
(https://genome.ucsc.edu/) o NCIB (https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/grc/human). Hay que tener en cuenta con 
qué build o versión del genoma, como por ejemplo 
hg18, hg19 o hg38, queremos alinear nuestro genoma 
secuenciado, ya que según el genoma de referencia la 
nomenclatura de los cromosomas y las coordenadas de 
las regiones del genoma, pueden variar de uno a otro. 

Detección de variantes (Variant calling) en mues-
tras de cáncer

Uno de los puntos importantes en la detección de SNV 
e indels (inserciones y delecciones), es elegir el software 
variant caller para hacer el llamado de variantes. Gene-
ralmente, estos variant caller identifican SNVs tanto en 
el ADN tumoral como en el ADN normal y en datos de 
WGS como en WES [14]. Esta información viene dada 
en archivos con un formato específico: Variant Call For-

Implicación de la bioinformática 
en el estudio del cáncer
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mat o VCF. Los siguientes variant caller han sido explora-
dos en diferentes estudios para concretar su eficiencia:

Alta sensibilidad en detección de SNV en frecuencias 
bajas de alelos:

l Mutect [15]
l Strelka[16]

Óptimo rendimiento en tumores con contaminación 
de ADN no mutado:

l VarScan2 [17]
l SomaticSniper [18]

Sin embargo, para obtener una mayor precisión en la 
detección de variantes es recomendable ejecutar más 
de un variant caller para comparar las variantes de-
tectadas, además de hacer una revisión manual con 
algún genoma browser o con la herramienta interac-
tiva Integrative Genomic Viewer, IGV [19],  para explorar 
los resultados de secuenciación. Gracias a cruzar los 
resultados de varios de estos software, se ha conse-
guido aumentar la sensibilidad sin aumentar los falsos 
positivos, concretamente de resultados obtenidos de 
Mutect2 y Strelka.

En resumen, los factores limitantes en este análisis son 
la detección de variantes con baja frecuencia, eliminar 
artefactos de secuenciación y discriminar variantes de 
la línea germinal por contaminación de células norma-
les en el tumor [20].

Anotación funcional de variantes detectada 

ANNOVAR [21] son herramientas de software eficien-
tes que utilizan información actualizada para anotar 
funcionalmente variantes genéticas detectadas de di-
versos genomas incluidos los genomas de referencia 
humano hg19 y hg38. Con estas herramientas se apor-
ta información extraída de diferentes bases de datos 
de SNP según estén basadas en anotación de genes, 
regiones o de filtrado. ANNOVAR, acepta versiones de 
VCF mayores o iguales a la 4.0

Gracias a las herramientas de anotación, se puede re-
lacionar las variantes con diversas bases de datos. La 
mayoría de  bases de datos incluyen información de 

múltiples organismos, pero están especializadas según 
las características biológicas. Por ejemplo:

l UniProt [22] : centrada en las proteínas
l Entrez Gene [23]: centrada en los genes
l RefSeq [24]: centrada en transcritos y proteínas

Existen otras bases de datos que tienen como objetivo 
abarcar más información aunque centrándose en fun-
ciones y organismos específicos.

Consideraciones en estudio de muestras de cáncer

Para la interpretación de las variantes de un sólo nu-
cleótido del genoma secuenciado de pacientes con 
cáncer, es necesario tener en cuenta: tipo de muestra, 
tipo de tumor, sitio de extracción de una biopsia y el 
tipo de secuenciación llevada a cabo. Por lo que se 
han realizado diversos estudios en relación del tipo de 
muestra. Por ejemplo,  el estudio realizado por Fenne-
mann F.L., en el que se analizó la heterogeneidad in-
tratumoral, proponiendo extraer diversas biopsias por 
tumor para obtener mejores resultados en estudio de 
diseño de vacunas con neoantígenos [25].

Tipos de muestras de pacientes con cáncer:

Tejido fresco congelado (Fresh Frozen tissue, FF): es la fuente 
óptima de ADN para WGS en pacientes con cáncer.

Tejido fijado en formalina e incrustado en parafina (For-
malin-Fixed Paraffin-embedded, FFPE): muestras que 
se archivan de forma habitual durante el tratamiento 
llegando a haber más de mil millones de muestras en 
hospitales y bancos de tejidos de todo el mundo. [26]

ADN tumoral circulante (ctDNA): La secuenciación de 
ctDNA ha surgido como una herramienta prometedora 
y no invasiva para cuantificar la carga tumoral y monito-
rear las respuestas al tratamiento. El análisis del genoma 
completo del ctDNA podría utilizarse como una herra-
mienta para detectar alteraciones estructurales especí-
ficas de los pacientes de una forma poco invasiva [27].

Creación de vacuna como aplicación en cáncer

La mayoría de los estudios en cáncer tienen como ob-
jetivo personalizar cada vez más los tratamientos en 
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pacientes con cáncer. Por esto, uno de los objetivos de 
los estudios computacionales en cáncer se centran en 
la creación de vacunas a partir de antígenos derivados 
de análisis computacionales de las variantes. Gracias a 
estos estudios se ha visto que una evolución favorable 
en pacientes con melanoma, aumentando considera-
blemente las concentraciones de linfocitos T [28].

Conclusión

Uno de los desafíos más remarcables para el 
análisis de WGS  en cáncer es abastecer las ne-

cesidades computacionales ante la alta gene-
ración de datos de secuenciación producidos. 
Éstas cantidades, pueden llegar a aproxima-
damente 1TB en datos brutos, ADN tumoral y 
ADN normal por paciente [29]. Ante esto surge 
la solución del almacenamiento y procesado 
en la nube, facilitando el intercambio de los 
datos genómicos entre diferentes institucio-
nes de todo el mundo. Sin embargo, aún queda 
por mejorar muchos procesos computaciona-
les para poder avanzar en el campo de la ge-
nómica.
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El Pacte Verd Europeu

Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides pel 2030.
Font: web del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya.
http://cads.gencat.cat/ca/Agenda_2030/nacions-unides/

Una pandèmia d’abast mundial centra tots els esfor-
ços actuals. La COVID 19 ens ha posat davant el mirall 
de la nostra vulnerabilitat. La salut de les persones és 
el primer. L’economia que permet a la gent treballar i 
guanyar-se la vida és també fonamental. En realitat, un 
virus ens està ensenyant que una cosa no va deslligada 
de l’altra. I totes dues coses també depenen de com 
estem habitant el planeta i com l’estem tractant, com a 
persones i com a societats.

Fa més de 50 anys que la ciència ens alerta, i anem 
deixant passar el temps. Sempre trobem una ex-
cusa per retardar les decisions, però els danys 
ambientals als ecosistemes i al clima ja ens estan 
passant una factura que no es pot valorar només 
amb diners.

Les nostres societats depenen i estan íntimament re-
lacionades amb la biodiversitat. La seva pèrdua i la 
degradació dels serveis que proveeixen els ecosiste-
mes a les persones posen en perill el progrés cap als 
objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i el 
benestar humà.

 Molts experts ja alerten de la relació d’aquesta pan-
dèmia amb la destrucció dels ecosistemes i l’avís no 
és recent, ja ens ho havien explicat. La globalització i 
l’enorme mobilitat de les poblacions humanes fa la res-
ta, una dispersió a escala mundial rapidíssima.

I mentre intentem resoldre aquest enorme proble-
ma de salut pública, no hauríem d’oblidar que hem 
d’abordar, a l’hora i de forma urgent, els grans desafia-
ments que probablement estan en la base d’aquesta 
pandèmia i dels grans desequilibris ambientals: el 
canvi climàtic, la degradació de la natura i el deteriora-
ment dels ecosistemes.

Aquest any 2020 teníem 2 cites fonamentals pel futur 
del planeta, ara posposades al proper any. La 26ena 
Conferencia de les Parts de Nacions Unides del Conve-
ni per la lluita contra el canvi climàtic (COP 26 a Glas-
gow, UK) i la 15ena Conferencia de les Parts de Nacions 
Unides del Conveni sobre Diversitat ecològica (COP 15 
a Kunming, Xina). En totes dues hi ha pendent resoldre 
acords d’abast mundial que cal aprovar amb urgència. 
De fet ja eren urgents fa anys, però les dades ens indi-
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El Pacte Verd Europeu
quen que estem en el límit del temps per prendre deci-
sions que permetin frenar els greus problemes als que 
ens enfrontem i enfrontarem si continuem amb aquest 
grau d’agressions ambientals.

Els acords de Paris de 2015 per frenar l’escalfament glo-
bal tenen per objectiu mantenir l'augment de la tempe-
ratura mitjana mundial, en aquest segle, per sota dels 
2 0C, i impulsar esforços per limitar encara més aquest 
augment a 1,5 0C per sobre dels nivells preindustrials. 
Per aconseguir-ho cada país, signant del conveni, havia 
de proposar quines accions prendria. Actualment 186 
dels 197 països que signen el conveni han presentat les 
seves contribucions (NDCs: Nationally Determined Con-
tributions), però no són suficients. De fet si sumem tots 
els esforços que els països s’han compromès a fer, fins el 
moment, la temperatura del planeta s’incrementarà per 
sobre de 3ºC. Els efectes d’aquest increment estan ava-
luats i són devastadors pel propi esser humà. A la COP 
26 a Glasgow, aquest mes de novembre de 2020, calia 
trobar els mecanismes urgents per corregir això i aug-
mentar l’ambició de les parts en la lluita contra el canvi 
climàtic. L’acord queda de moment posposat un any.

Fa més de 50 anys 
que la ciència 
ens alerta, i anem 
deixant passar el 
temps.
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Tot i que la via dels acords de Nacions Unides (NNUU) 
és extremadament lenta, constitueix una base de tro-
bades i un fòrum d’abast mundial del tot necessari per 
avançar en aquests reptes. Conscients de les limitacions 
en els acords que NNUU ha de prendre per unanimitat 
amb les parts (els estats que han ratificat el conveni), la 
COP 21 a Paris va acordar que es requereix urgentment 
mobilitzar una acció climàtica més forta i més ambicio-
sa que inclogui tots els actors que no siguin Estats, si es 
pretén aconseguir els objectius de l'Acord de París. Així 
s’estableixen aliances i programes d’accions climàti-
ques que s’acorden entre actors no governamentals i 
que estableixen programes d’acció impulsats per re-
gions, ciutats, sectors industrials, organitzacions com la 
Unió Internacional per a la Conservació de la Naturale-
sa, la Universitat d'Oxford, el Fòrum Econòmic Mundial, 
l'Organització Mundial de la Salut i el WWF.

Aquests pactes d’accions climàtiques, fora de 
l’estructura dels estats, estan permeten importants 
avenços i la participació activa en els acords de Paris 
d’actors que tenen la capacitat també de lluitar, tant de 
forma voluntària com legislant.

Ara les accions són el que importa.

Entre els grups amb major compromís en aquesta llui-
ta contra el canvi climàtic trobem la Unió Europea. La 
UE es l’única gran economia del mon que ha establert 
una legislació que abasta tots els sectors de l’economia 
per a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
(GEH) d’acord amb l’Acord de París.

No tots els seus 27 Estats estan d’acord en la mateixa 
línia d’ambició, però de moment el passat 11 de des-
embre del 2019 la Comissió Europea va presentar el 
“Pacte verd Europeu” (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&fro
m=EN).

En paraules de la pròpia comunicació de la Comissió 
Europea:

“El Pacte Verd Europeu és una resposta a aquests 
desafiaments. Es tracta d'una nova estratègia de 
creixement destinada a transformar la UE en una 
societat equitativa i pròspera, amb una economia 
moderna, eficient en l'ús dels recursos i competiti-
va, en la qual no hi haurà emissions netes de gasos 
d'efecte hivernacle el 2050 i el creixement econò-
mic estarà dissociat de l'ús dels recursos.

El Pacte Verd aspira també a protegir, mantenir i 
millorar el capital natural de la UE, així com a pro-
tegir la salut i el benestar dels ciutadans davant els 
riscos i efectes mediambientals. Al mateix temps, 
aquesta transició ha de ser justa i integradora. Ha 
de donar prioritat a la dimensió humana i prestar 
atenció a les regions, els sectors i els treballadors 
exposats als majors desafiaments. Tenint en comp-
te que aportarà canvis significatius, la participació 
activa del públic i la seva confiança en aquesta 
transició són essencials perquè les polítiques fun-
cionin i siguin acceptades. Resulta necessari un 
nou pacte per associar als ciutadans en tota la seva 
diversitat amb les autoritats nacionals, regionals i 
locals, la societat civil i els sectors econòmics, en 
estreta col·laboració amb les institucions de la UE i 
els seus òrgans consultius”.

Font: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_19_6720
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Elements del Pacte Verd Europeu. Font: Comissió Europea (COM(2019) 640 final)

El Pacte Verd Europeu no és un programa europeu 
més sobre objectius mediambientals. En realitat 
el Pacte Verd, proposat per la Unió Europea, és un 
pla d’acció global que té per objectiu transformar 
l’economia del conjunt de la UE i dels  seus 27 Estats, 
passant d’una economia basada en elevades emis-
sions de carboni a una economia baixa en carboni. 
Aquest formidable repte s’ha d’abordar assegurant 
una transició justa, amb equitat, millorant la qualitat 
de vida i prosperitat dels ciutadans, garantint aigua 
i aire nets, salut i una biodiversitat que garanteixi el 
capital natural Europeu, que en realitat es la base 
d’aquest benestar.

L’estratègia proposada per la Comissió Europea és un 
projecte radical, que proposa que la UE aconsegueixi 
l’anomenada “neutralitat climàtica” per al 2050. Això 
vol dir que la segona economia més gran del món 
deixarà d'aportar gasos amb efecte hivernacle (GEH) a 
l'estoc de la Terra. Cobreix tots els aspectes de la socie-
tat i de l'economia i inclou objectius per a la biodiversi-
tat, l’energia i l'agricultura, entre d’altres.

Aquesta proposta li ha de permetre a la UE retrobar el 
seu paper de líder mundial en la lluita contra el canvi 
climàtic, que al mateix temps li permetria encapça-
lar un canvi tecnològic a gran escala, començant per 
la transformació completa del sector energètic cap a 
fonts totalment renovables.

En realitat es un pla molt ambiciós i suposa una veri-
table revolució socioeconòmica, ja que fins ara el pro-
gres econòmic s’ha fet a costa, i en detriment, del ca-
pital natural, de la qualitat de l’aire i l’aigua i en realitat 
de la salut humana.

L’objectiu és que afecti gairebé a tots els sectors de 
l’economia europea, des de la generació d’energia, el 
transport, la producció industrial i la construcció, la 
producció i distribució d’aliments, etc. Tot en un temps 
record. Per alguns aspectes en només 2 dècades (ener-

gies renovables i contaminació de l’aire), en conjunt un 
objectiu que hauria d’estar completat l’any 2050. 

Mai cap transició d’aquesta escala s’ha realitzat en un 
temps tant breu. 

El repte es formidable, però no tenim una altra opció. 
Estem fent tard. Fins ara els esforços per frenar el canvi 
climàtic, la contaminació i la pèrdua de biodiversitat 
s’han fet de forma limitada, sectorial, tant en el seu 
abast com ambició. Com a resultat no hem aconseguit 
els objectius en la majoria de temes, com la reducció 
d’emissions de carboni i sobretot el fracàs en les po-
lítiques per evitar la pèrdua de biodiversitat. Ens calia 
un pla global i ambiciós i el Pacte verd o el conegut en 
anglès com a “European Green New Deal” ho és.

La qüestió és, com proposa la Unió europea assolir 
aquests objectius? Amb quina base legal i quin fi-
nançament?

El Pacte Verd no és una llei, és una estratègia i pro-
posa un full de ruta en el desenvolupament de tota la 
UE que suposarà un allau de noves legislacions. Entre 
elles, la peça fonamental és la Llei Europea sobre el 
clima, que es troba en les fases finals de negociació 
entre les institucions de la UE. Aquesta llei ha de ser 
la base normativa per l’objectiu d’assolir les emissions 
netes zero el 2050 i ha de proposar una sèrie de mesu-
res per aconseguir-ho. El calendari actual per aquesta 
llei és la seva aprovació el proper any 2021, arribant a 
tancar els acords més importants durant el mes de des-
embre d’aquest any.

A més de la llei climàtica, s’està treballant amb un pa-
quet important de noves regulacions, plans i canvis a 
la legislació de la UE: estratègies per a la biodiversitat,  
l’economia circular i els residus,  l’agricultura, noves 
tecnologies energètiques com l’hidrogen, la renovació 
d’edificis, l’energia eòlica marina, la contaminació per 
metà, la inversió sostenible, entre moltes d’altres. 
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Aquest pla d'acció inclou:

• Impulsar un ús eficient dels 
recursos mitjançant el pas a 
una economia neta i circu-
lar.
• Restaurar la biodiversitat i 
reduir la contaminació.
• Garantir les inversions ne-
cessàries i les eines de fi-

nançament disponibles.
• La garantia d’una transició jus-

ta i inclusiva.
• La proposta d’una UE climàtica-

ment neutra a l’any 2050. 

Per assolir aquest objectiu, cal actuar en tots els sectors 
de la nostra economia:

• Invertir en tecnologies respectuoses amb el medi 
ambient.

• Donar suport a la indústria perquè innovi.
• Desplegar sistemes de transport públic i privat més 

nets, més barats i més sans.
• Descarbonitzar el sector de l'energia.
• Garantir que els edificis siguin més eficients des del 

punt de vista energètic.
• Col·laborar amb socis internacionals per millorar les 

normes mediambientals mundials.
• La UE també proporcionarà suport financer i assis-

tència tècnica per ajudar les persones, les empre-
ses i les regions més afectades per la transició cap a 
l'economia verda. Això s'anomena el Mecanisme per 
a una Transició Justa. 

Entre les propostes i plans presentats destaca la pre-
sentació del “Pla per a l’objectiu climàtic 2030” el 17 de 
setembre del 2020. Aquest Pla ja posa fites concretes 
al calendari de reducció d’emissions. Proposa anar més 
enllà dels compromisos de la UE a l’acord de Paris, en 
la reducció de les emissions de GEH, fins a un mínim 
de 55% per sota dels nivells de 1990 d'aquí a 2030. Es 
tracta d'un substancial increment respecte a l'objectiu 
anterior que era d’un mínim del 40%.

Aquesta proposta necessita adaptar les polítiques en 
matèria de clima i energia de forma que contribueixin 
a la descarbonització de l'economia europea. Això in-
clou determinar el futur paper dels “preus” del carboni 
i la seva interacció amb altres polítiques.

Tanmateix, fixar aquest objectiu ja per al 2030 ofe-
reix un senyal clar als responsables polítics i els in-
versors: cal adoptar decisions que en els propers 
anys no portin a nivells d'emissió incompatibles 
amb l'objectiu de la UE d'ésser climàticament neu-
tral d'aquí a 2050.

Actualment la Comissió Europea està elaboraran pro-
postes legislatives amb vista a assolir aquest objectiu. 
La Comissió revisarà, i si és el cas proposarà revisar com 
a molt tard al juny de 2021, tots els instruments polítics 

pertinents per assolir les reduccions 
addicionals de les emissions. Així, 
la Llei del Clima, proposada per la 

Comissió al març de 2020, 
busca incorporar en el 
Dret europeu l'objectiu 
de neutralitat climàtica 

AL MENYS UN BILIÓ D'EUROS

D’on procedeixen els diners?
Font: Unión Europea, 2020 Invertir en una economía climáticamente neutra y circular.
Enero 2020 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_20_40
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Fons de el règim 
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GARANTIA

InvestEU

Grup Banc
Europeu 

d'Inversions

Bancs nacionals
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tucions financieres 
internacionals

INVERSIONS 
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=

INVERSIÓ
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InvestEU

Fons estructurals 
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transició justa:

100.000 milions €
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Pressupost de la UE

Activat pel pressupost de la UE

* Sense perjudici del futur marc financer plurianual (MFP)
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per al 2050, acordat pels dirigents de la UE al desembre 
de 2019, en el Pacte Verd Europeu.

El nou objectiu per al 2030 també serà la base per als 
debats sobre la revisió de la contribució determinada 
(NDC) a nivell nacional de la UE per reduir les emissions 
en el marc de l'Acord de París.

A mesura que la UE legisli sobre els diferents aspectes 
que desenvoluparan amb el Pacte Verd la pressió re-
caurà sobre els 27 països membres perquè realment 
apliquin les noves normatives.

Tot això no serà fàcil. Alguns Estats membres de la UE 
tenen economies dependents del carbó com Polònia, 
la República Txeca i Bulgària. Caldrà un pla d’ajuts i in-
versions molt important per poder superar tant les re-
ticències com els costos d’aquesta transició energètica.

I com ja hem dit aquest repte és la base del desenvolu-
pament econòmic de la UE en els propers 30 anys i no 
serà possible si no s’aborden, a l’hora, els reptes socials.

El finançament d’aquest Pacte Verd és fonamental per 
garantir la seva viabilitat i impulsar un clar missatge 
als actors socials i econòmics.  Per aconseguir ser un 
continent climàticament neutre d’aquí a l’any 2050 cal 
una inversió significativa, tant del sector privat com 
el públic. Segons publicacions de la pròpia Comissió 
europea la procedència d’aquests fons seria la que es 
presenta en la figura de la pàgina anterior.
 
Al gener de 2020 la Unió Europea va proposar un Pla 
d’inversions del Pacte verd que proposa mobilitzar, 
com a mínim, 1 bilió d’euros en inversions a 10 anys. 
Les xifres que es mostren a la Il·lustració anterior són 
netes i no és superposen amb altres finançaments com 
els dels objectius del clima, el medi ambient i el meca-
nisme de transició justa.

En el marc del Pla d'Inversions del Pacte Verd Europeu, 
el Mecanisme per a una Transició Justa mobilitzarà, 

al menys, 100.000 milions d ‘euros durant el període 
2021-2027, per tal de donar suport específic a les re-
gions, els treballadors i els sectors més afectats per la 
transició cap a l'economia verda.

El pla d’inversions suposa:

• Destinar el 25% del total del finançament de la UE a 
mesures per al clima.

• Destinar el 30% del fons InvestEU a projectes de lluita 
contra el canvi climàtic

• Estimular la inversió verda amb el suport del Grup BEI 
(Banc Europeu d’Inversions)

És una gran oportunitat per rellançar l’economia des 
d’una perspectiva totalment innovadora, alineada amb 
els objectius de desenvolupament sostenible 2030 
i amb els reptes climàtics i de recuperació de la bio-
diversitat i la natura. En traurà més profit aquell país, 
regió, ciutat i empresa que tingui la visió d’emprendre 
esta nova via cap a la transició ecològica.

Estem de nou davant una crisi mundial, aquest cop 
causada per una epidèmia: la COVID 19. Tornarem a 
aparcar les polítiques ambientals? Tornarà a guanyar 
la mirada curta? O serem capaços d’enfrontar aquesta 
crisi com el que realment és?: una manifestació més 
del greu deteriorament del planeta i els seus ecosis-
temes i unes formes d’explotació de la natura que 
ens fan més vulnerables com a espècie a tots nivells. 
Ara mateix, posant en risc la nostra salut individual i 
col·lectiva.

M’agradaria pensar que aquest cop, molt a darre-
ra hora, sí complirem amb el repte i aprofitarem 
l’oportunitat, per què al meu entendre en breu no n’hi 
haurà prou amb frenar el deteriorament del planeta i 
caldrà pensar en revertir els impactes que ja hem creat, 
restaurar el clima, la salut pública, el capital natural, la 
qualitat de l’aire, les aigües i els sols i generar una nova 
forma de vida en equilibri amb la natura: un veritable 
desenvolupament sostenible.
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