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E D I T O R I A L

E
n aquesta revista us presentem una colla d’aspec-
tes relacionats amb la professió que incorporen 
els nostres col·legiats en el dia a dia de l’activitat 
professional, tal com veureu en el sumari d’aques-
ta edició. Però a més, us volem fer partícips d’es-

deveniments importants de la nostra professió que el 
col·legi segueix amb atenció.

S’ha desenvolupat la 27ena conferència de les parts 
del conveni de nacions unides de lluita contra el 
canvi climàtic (COP27).  En aquesta conferència es 
va arribar a un acord per a apropar-nos a la Justícia 
climàtica, acordant la creació d’un fons per a les na-
cions més vulnerables pels efectes del canvi climàtic, 
però malauradament no s’han assolit nous per a reduir 
les emissions de gasos d’efecte hivernacle i limitar 
l’augment de la temperatura global ni cap menció a 
l’eliminació dels combustibles fòssils. Com a ciutadans i 
biòlegs lamentem aquesta manca de decisió i d’acció 
en front a un problema mundial de primer ordre.

El CBC juntament amb el Consell de col·legis de biòlegs 
s'ha posicionat també respecte al nou projecte de Llei de 
Protecció, drets i benestar dels animals, considerant 
totalment imprescindible que en aquesta matèria els pro-
fessionals acreditats en etologia, salut i benestar animal 
com són els biòlegs, tinguin un paper preponderant a 
l'aplicació d'aquest projecte. El paper dels biòlegs, el seu 
coneixement i formació en etologia i ecologia, són claus 
per a la protecció de tots els animals, no només els de 
companyia o producció, també dels animals salvatges 
i els seus ecosistemes. Precisament la salut i el benestar 
animal i de les persones ha d’anar compassada amb la 
salut de la resta de sers vius i d’ecosistemes en el que s’ha 
anomenat Una Sola Salut (One Health), on precisament 
els biòlegs som els únics professionals que treballem en 
els tres àmbits, salut humana, animal i ambiental. 

Dins la nostra missió d’obtenir el màxim reconeixement 
de la nostra activitat professional en tots els àmbits del 

Lluís Tort Bardolet
Degà

nostre treball  i en especial en els àmbits sanitari, me-
diambiental, educatiu i de recerca, els Col·legis Profes-
sionals de Biologia incorporaran una Certificació pròpia 
per als Biòlegs Sanitaris i els Biòlegs Ambientals que 
posarà en valor l’experiència professional en aquests 
dos àmbits en relació a les administracions i l’activitat 
pública i privada. Esperem que aquesta certificació 
professional ajudi al ple reconeixement per part de les 
administracions.

En aquesta revista també podreu trobar un conjunt de 
treballs dels nostres col·legiats  que donen bona mesura 
de les nostres activitats: En CARLES GIMÉNEZ i NÚRIA 
TERRIBES en el que presenten l’oportunitat de treballar 
la bioètica en el currículum de l’ensenyament secun-
dari, tant al camp de la salut com al de la conservació 
del medi ambient, basant-ho en els quatre pilars ètics 
fonamentals d’autonomia, beneficència, no-maleficèn-
cia i justícia. En FRANCESC SARDÀ ens avisa del col·lapse 
de la pesca, amb reducció de vaixells i de volum, tot 
relacionat amb la sobrepesca que no sols incideix en el 
volum de pesca, sinó que ha trastocat la biodiversitat i 
l’equilibri de la xarxa alimentària marina. 

I tal com diu en GERARD PEREDA, ningú en parla, però 
els residus sanitaris es generen, es gestionen i són 
un problema cada cop més gran, tant pel seu volum 
com per la natura i tipologia de residu.

Finalment, de cara a la temporada d’hivern amb els seus 
virus respiratoris, la grip i la COVID l’EDUARD CHIFRÉ, 
amb el seu profund coneixement cinematogràfic, a més 
del biològic, ens fa un repàs de com les problemàtiques 
relacionades amb malalties infeccioses han estat 
l’argument de moltes pel·lícules.

En tot cas, des del CBC us desitgem que tingueu un 
bon any 2023 en el que desapareguin les guerres, 
les epidèmies i el deteriorament ambiental. Bons 
desitjos per a tothom!
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Les Olimpíades de Biologia són activitats 
dirigides a premiar l’excel·lència aca-
dèmica en Biologia dels millors alumnes 
de Batxillerat amb l’objectiu de fomentar 
l’interès de l’alumnat per aquesta cièn-
cia, per tal de millorar tots els aspectes 
relacionats amb la vida dels humans i de 
la resta d’espècies, així com reconèixer 
públicament el seu esforç. 

L’organització de les Olimpíades de Biolo-
gia de Catalunya és molt coral i participen 
professors de secundària, universitats i 
entitats relacionades amb la Biologia, en-

tre les que està el Col·legi de Biòlegs de 
Catalunya. 

Som conscients de la importància d’aques-
ta tasca pel futur de la humanitat, atès que 
resulta impossible comprendre la vida, 
analitzar els seus problemes en el nostre 
planeta i plantejar solucions adequades, 
sense un coneixement profund de les 
principals qüestions biològiques. Entre 
els primers reptes cal citar, per exemple, la 
contaminació química ambiental, el can-
vi climàtic, la pèrdua de biodiversitat i el 
diagnòstic i tractaments de malalties de-

gudes a nous bacteris resis-
tents i nous virus.

L’any 2023 se celebrarà 
la XIII edició de l'Olim-
píada de Biologia de 
Catalunya en cinc seus 
(4 i 8 de febrer) i també 
del 23 al 26 de març se ce-
lebrarà la XVIII Olimpíada Es-
panyola de Biologia que, per 
primera vegada, se celebrarà 
a Catalunya a la Universitat Au-
tònoma de Barcelona. 

Olimpíades de Biologia 
Olimpíada de

Biologia
de Catalunya

Premis CBC als 5 millors projectes de 
fi de grau
Amb la finalitat de promoure i fomentar el progrés de la 
Biologia, el desenvolupament científic i tècnic de la pro-
fessió així com del seu servei a la societat, el Col·legi de 
Biòlegs de Catalunya ha considerat oportú convocar els 
Premis als millors treballs o projectes de fi de Grau. 

Aquests premis, que neixen amb voluntat de continuïtat 
en diferents anys, consistiran en aquesta primera edició: 

l Diploma acreditatiu
l Publicació d’un resum a la revista i a la web del CBC
l Dotació Econòmica: 500 €.
l Els guanyadors podran gaudir d’un període de col·le-

giació gratuïta

Podran optar als Premis CBC els alumnes matriculats a les 
Universitats Catalanes durant l’últim curs (2021-2022) en 
qualsevol de les titulacions de Grau que capacitin per ser 
col·legiat del Col·legi de Biòlegs de Catalunya (Biologia, 
Bioquímica, Biotecnologia, Biomedicina, Genètica, Biolo-
gia Ambiental, Microbiologia i Ciències del Mar).

Més informació: https://cbiolegs.cat/2022/10/14/premis-
cbc-projectes-fi-de-grau/

Premi CBC a la millor tesi doctoral
El CBC amb el fi d’estimular la recerca al més alt nivell en 
les àrees científiques i en les tecnologies en les quals els 
professionals BIO desenvolupen la seva activitat, ha insti-
tuït el Premi CBC anual a la millor tesi doctoral.

Poden ser candidats a aquest Premi els autors de tesis 
doctorals llegides i defensades públicament des de l’1 de 
gener de 2021 a l’1 d’octubre de 2022 a les Universitats 
Catalanes.

Termini de formalització de candidatura: 15 d’octubre de 
2022 fins al 15 de gener de 2023.

Gratuït per col·legiats, 10 € per no col·legiats.

Premis: 

l Diploma acreditatiu
l Publicació d’un resum a la revista i a la web del CBC
l Dotació Econòmica: 1.500 €

Més informació: https://cbiolegs.cat/2022/10/14/premi-
cbc-tesi-doc/

https://cbiolegs.cat/
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Des del Col·legi de Biòlegs de Catalunya 
i impulsem les activitats i col·laboracions 
de tots els professionals de la biologia 
que estan treballant arreu del territori 
des dels diversos vessants de la nostra ac-
tivitat: els centres públics i privats d'edu-
cació i investigació, la intervenció i gestió 
del territori i l'assessorament des de les 
administracions públiques i les empreses 
privades; en els àmbits sanitari, ambien-
tal o formatiu.

Per aquest motiu organitzem una jorna-
da. Aquest és un territori especialment 
interessant per moltes de les disciplines 
exercides pels professionals de la biolo-
gia, tant pel que fa als seus aspectes hu-
mans i socials com per la vàlua dels seus 
ecosistemes i la biodiversitat que repre-
senten.

Els participants en la jornada podran 
d'exposar breument, en format de pre-
sentació oral les activitats que duen a 
terme, enfocades específicament al 
territori de les Terres de l'Ebre en ge-
neral i dels espais protegits en parti-
cular (Parcs Naturals, altres espais, etc. ) 
els problemes que hagin pogut sorgir per 
desenvolupar-les i el resultat obtingut, el 
qual pot ser molt útil per altres col·legues. 
També es podran exposar ponències rela-
cionades al territori de les Terres de l'Ebre 
que tinguin una rellevància a l'àmbit de 
la recerca en biodiversitat, docència, sa-
nitat i altres activitats relacionades amb 
la professió.

Més informació: https://cbiolegs.cat/

Jornada Professional de Biòlegs a les Terres de l'Ebre
La Ràpita 1, 2 i 3 de juny de 2023

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya va 
decidir impulsar el 25 d’abril com a “Dia 
del Biòleg”, en record de la data quan 
James Watson i Francis Crick van publi-
car l’estructura de l’ADN, l’any 1953.

Per la categoria de Col·legiats d’Honor 
al reconeixement a persones o entitats 
que, siguin o no col·legiats, hagin contri-
buït a incrementar notablement l’estatus 
de la professió pels seus mèrits científics, 
o per haver prestat serveis a la professió 
de Biòleg i de la Biologia.

Dra. Roser Gonzalez Duarte
Dr. Jacint Nadal i Puigdefàbregas

Per la categoria de Trajectòria profes-
sional al reconeixement a col·legiats 
amb una trajectòria professional que 
afegeix valor i distinció a la professió.

Dr. Josep Santaló i Pedro. 378-C
Col·legiat 378-C
Dra. Cristina Junyent Rodríguez
Col·legiada 22800-C

Per la categoria de Bioemprenedors al 
reconeixement de professionals col·le-
giats o grup liderat per biòlegs que ha-
gin implantat un projecte d’empresa 
amb èxit.

Dr. Buenaventura Guamis Lopez
Col·legiat 22790-C

Per la categoria Recerca i investigació 
al reconeixement a col·legiats que diri-
geixin o participin en un grup de recerca 
en els diferents àmbits de la Biologia.

Dr. Joaquín de Lapuente Pérez
Col·legiat 20237-C
Dr. Francesc Solé i Ristol
Col·legiat 6178-C
  

Més informació: https://cbiolegs.cat/

En l'edició de 2023, els guardonats han estat:

El Dia del Biòleg té l’objectiu de donar 
a conèixer a l’opinió pública la professió 
de biòleg i prestigiar-la mitjançant el lliu-
rament d’uns guardons que reconeixen 
trajectòries de gran vàlua professional.
 



La pujada del petroli tocarà de ple 
a tot tipus de transport i també 
al sector pesquer. Que el gas-oil 
pujarà encara més en el futur per 
la disminució progressiva dels 
recursos fòssils i la seva qualitat, 
fa anys que se sap.

Per pura lògica, si la tendència 
senyala que els recursos pesquers 
minven i el preu de combustible 
puja, estem en una situació, si més 
no, molt preocupant.

Davant d’aquests esdeveniments,
com reaccionen el sector i l’admi-
nistració estatal o local per re-
meiar-ho?

Analitzem-ho.

Francesc Sardà i Amills

Professor d’Investigació (jubilat) de l’Institut de Cièn-
cies del Mar de Barcelona (CSIC)
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Col·lapse pesquer a Catalunya

La sobre pesca, i subseqüent sobre-explotació 
dels recursos de la nostra costa, correspon a totes 
les modalitats de pesca i també a la pesca recrea-
tiva. Però analitzant cada tipus de pesca en parti-
cular podem veure que l’art de d’arrossegament 
és un art que gasta, en termes generals, més d’un 
60 % d’energia que altres arts menors o de cerc. El 
motiu és que els arrossegadors, com el seu nom 
indica, arrosseguen una xarxa en forma d’embut 
pel sostrat marí entre unes sis i vuit hores conti-
nuades cada dia (excepte durant els períodes de 
veda, finals de setmana i festius). Aquesta xarxa, 
que en alguns casos pot superar els 100 m de 
llargària i 30 d’amplada, genera una resistència al 
fregament amb el substrat i a la filtració de l’aigua 
a través d’una malla petita. Aquesta resistència es 
veu augmentada per les portes divergents de fe-
rro (que poden pesar més d’una tona cadascuna), 
els ploms, la resistència dels flotadors, la llargada 
de cables d’acer per arrossegar-la (més d’un qui-
lòmetre de cable per banda) i la càrrega de la cap-
tura. Això fa que la barca gasti energia mentre es 
desplaça del port al calador de pesca i, molta més, 
durant tota la pesca mentre arrossega. Les altres 
arts (teranyina, palangre, tresmalls, etc. ) no arros-
seguen cap estri i gasten la majoria del seu gas-
oli només per anar i tornar del lloc on pesquen. A 
més, s’ha de considerar que una barca d’arrosse-
gament, degut a que també generalment solen 
ser més grans i portar molta més ferralla, i per tant 
estar equipades amb motors més potents, són les 
que més pesen. Aquestes barques no sols tenen 
menys rendiment per quilo de peix que capturen, 
sinó que també son molt menys eficients per que 
gasten més al moure més pes i més lluny. 
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L’administració ha de decidir si preservar el recurs per 
a tothom a llarg termini, o preservar parcialment la su-
pervivència del sector durant un temps curt. Ara ja s’ha 
fet tard. El sector estar ensorrat, o dit d’un altre mane-
ra: ara potser s’està adequant a la pesquera i retornant 
al punt d’on mai hauria d’haver sortit. Potser estarem 
ara davant d’una gran oportunitat per dimensionar la 
flota a la realitat del recurs?

El sector i l’administració haurien de fer autocrítica i 
d’assumir i reconèixer el seu propi fracàs i en la gestió 
de la quan en són responsables. Si no es reconeix que 
alguna cosa no s’ha fet be, dèbilment hi haurà voluntat 
de millorar-la. Sense aquest reconeixement previ no és 
pot avançar. També s’ha de reconèixer que les accions 
multilaterals per la co-gestió dels recursos probable-
ment només siguin un pedaç ineficaç i incapaç de do-
nar la volta a la situació amb la urgència, dimensió i 
efectivitat que aquesta requereix. Fa vint o trenta anys 
enrere, potser aquest tipus de gestió hagués estat una 
possible solució, ara és tard i ja no hi ha més temps 
tanmateix, encara sense aquest apel·latiu, la “co-ges-
tió” d’alguna manera sempre ha estat present, tot hi 
així i mai ha donat resultats. Perquè els hauria de donar 
ara?. Si res canviem, res canviarà.

Els científics haurien de tenir la paraula, els polítics la 
capacitat dels fets. El sector només li quedaria acatar. 
S’hauria de tancar parcialment alguna modalitat de 
pesca durant alguns anys com s’ha fet en altres in-
drets? Grans mals, grans remeis. Però no serà així, de la 
mateixa manera que no podrem evitar un escalfament 
global terrestre i d’extinció dels recursos, d’espècies 
animals i de l’home com una d’aquestes espècies.

Moltes vegades, personalment, membres del sector i 
l’administració m’han donat la raó, però amb la convic-
ció de la pròpia fatalitat.

La figura 3 es un esquema del sistema complex que re-
presenta la pesca al nostre país i els punts d’influència 
on s’hauria d’actuar.

Biològicament parlant és un art que tampoc seleccio-
na la captura, que ho agafa tot indiscriminadament i, 
que per això, descarta a la mar una gran quantitat d’or-
ganismes morts i alguns vius. Rossegant pel fons des-
torba tota la l’estructura del sediment malmetent mol-
ta biodiversitat marina i provocant moviments dels 
sediments més fins cap altres hàbitats més profunds. 
Finalment és l’art de pesca que captura més immadurs 
de totes les especies. 

No cal afegir res més per entendre que aquest tipus 
de captura és una ruïna pel propi sector, ja que reper-
cuteix en els altres arts que hi competeixen. De retruc 
també per tots els ciutadans, ja que l’administració ens 
ha de garantir una explotació sostenible dels nostres 
recursos marins comuns. Recursos que no són única-
ment dels pescadors, són de tots nosaltres. 

Per altra banda, l’augment de tecnologia en forma de 
radars, posicionament GPS, sensors remots sobre la 
xarxa durant la pesca, materials més resistents, engin-
ys més eficients, cascs de fibra, i formes més aerodinà-
miques, etc., ha estat tan imparable els darrers anys 
com ignorat per qualsevol tipus d’avaluació del poten-
cial de pesca del sector.

Finalment recordar que si be la normativa estatal 
només permetia vaixells de 500 cavalls de potencia 
motriu, les respectives administracions han fet la vista 
grossa consentint vaixells de més de 2000 CV.

Es evident que altres arts de pesca i vaixells han seguit 
el mateix irresponsable camí que l’arrossegament en-
cara que a bastanta distancia. Però no és poden com-
parar des de una visió energètica ni d’aniquilació de 
recursos. Els arts, anomenats “menors”, han estat més 
sostenibles, encara que no lliures de tota culpa. Els arts 
de teranyina o cerc, han estat un terme entremig.

Tot plegat ha estat sens dubte els motius que, junt amb 
la banalització dels advertiments dels científics i la in-
acció de l’administració, hagin dut la pesca a Catalunya 
al desastre. Des de l’any 2000 el sector s’ha reduït, en 
vaixells i producció, pràcticament a la meitat, i tot i això 
segueix en col·lapse, ja que la captura per unitat d’es-
forç no s’ha recuperat (veure figures 1 i 2). Estem en un 
col·lapse estructural, ja que la sobre-pesca no sols in-

cideix en el nombre de peixos, sinó que ha trastocat la 
biodiversitat i l’equilibri de de la xarxa alimentària ma-
rina. No és pot tornar fàcilment enrere quan els equi-
libris dels ecosistemes ja estan malmesos, amb menys 
reproductors, estructures poblacionals distorsionades 
i competint amb d’altres espècies oportunistes o inva-
sores. En la recuperació de les poblacions de peixos no 
és correcte pensar que el camí de tornada enrere serà 
igual al de anada ni en rendiment ni temps. Tornar en-
rere és molt més costós en tots els sentits. Cal afegir, 
que el canvi climàtic, la contaminació i les variacions 
en el regim d’abocaments fluvials, contribueix també 
negativament en tot plegat.

No vull abocar massa bibliografia. La mínima esta subminis-
trada al final d’aquest article. En ella es pot comprovar com 
els científics ho havien analitzat, previst i advertit de la da-
vallada, ja des de els anys 50, havent donat des de les hores 
les pautes per la sostenibilitat de la pesquera a casa nostre.

Podria aquí mateix inundar de dades i gràfics aquest 
article. Però de què serviria si el problema ara ja no és 
científic?. El problema és humà (veure la fotografia 1). 
En problema rau en el Drama dels Comuns (l’home 
acaba per destruir el propi recurs que l’hi és comú); o la 
paradoxa de l’efecte rebot (tecnologies més eficients 
acaben per gastar més energia total) i en no entendre 
res de la Teoria de Sistemes. El problema rau en que 
les diferents administracions que tenen competència 
en la pesquera no són ni políticament ni tècnicament 
capaces d’afrontar amb responsabilitat i fermesa als 
problemes urgents i importants que poden fer una 
pesquera realment sostenible en el futur. Per preparar 
el futur, s’ha d’actuar en el present, i per tenir un bon 
present s’havia d’haver actuat en el passat. La política 
ha estat en mans del sector pesquer, no de la Ciència. I 
això no ha estat exclusiu de la pesquera, sinó podríem 
estendre-ho a d’altres sectors extractius.

El sector i administració estaven advertits del col·lap-
se i del preu de l’energia creixent. Però s’ha preferit no 
actuar adientment per no incomodar al sector ni fer-hi 
reestructuracions a fons quan tocava. 

Solucions n’hi havia, però per implementar-les ara, 
com em dit abans, haurien de ser molt més dures 
i dràstiques; i cada dia que passi ho seran molt més. 
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Fig. 2.- Captura per unitat d’esforç per anys (kg/
dia*barca)
Tot i la reducció de flota dels darrers anys, una fluctuació sense tendència de 
la captura per barca indica que no hi ha millora i per tant, un col·lapse de la 
pesquera i una sistema inestable.

 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025ANYS

340

320

300

280

260

240

220

200

CPUE
(K/DIA*BARCA)

DISMINUCIÓ
DEL RECURS

EXTRACCIÓ
PER PESCAR

RECUPERACIÓ NATURAL
DEL RECURS PER
REPRODUCCIÓ
I CREIXEMENT

RECURS
RENOVABLE

CIÈNCIA
EINES DE GESTIÓ

GESTIÓ?

GESTIÓ?

GESTIÓ?

ENCARIMENT 
DEL PRODUCTE 

LOCAL

IMPORTACIÓ DE PEIX
PÈRDUA DE MERCAT

AUGMENT DE
TECNOLOGIA I

ESFORÇ DE PESCA

SUBVENCIONS

RESERVA DEL CAPITAL
DEL SECTOR PESQUER

AUGMENT DEL PREU
DELS CARBURANTS

TAXA DE REGENERACIÓ

IMPUT
EXTERN

Fluxos i retroalimentacions en el sistema
complex de la pesquera
ÃAugments
ÃDisminucions
ÃPossible punts de gestió del sistema
ÃEntrada externa no controlable que actua negativament

Bibliografía
Bas, C., E. Macpherson, F. Sardà (1984) Fishes and 
fishermen. The exploitable trophic levels, pp: 296-
316. In: Western Mediterranean (ed. By R. Margalef). 
Pergamon Press, 363 pp. 

Bas, C. (2002). El Mar Mediterráneo: recursos vivos y 
explotación. Ariel Ciencia, 518 pp.

Bas, C., F. Maynou, F. Sardà, J. Lleonart (2003). Varia-
cions demogràfiques a les poblacions d’espècies 
demersals explotades els darrers quaranta anys a 
Blanes i Barcelona. Institut d’Estudis Catalans. Arxius 
de les seccions de Ciències, 135. Secció de Ciències 
Biològiques, 202 pp.

Gómez, S., F. Maynou (2020). Economic, sociocul-
tural and ecological dimensions of fishing capacity 
in NW Mediterranean fisheries. Ocean and Coastal 
Management 197 (2020).

Gorelli, G., F. Sardà, JB. Company (2016). Fishing 
effort increase and resource status of the deep-
sea shrimp Aristeus antennatus (Risso, 1816) 
in the Northwest Mediterranean Sea since the 
1950s. Reviews in Fisheries Science & Aquaculture.  
24(2):192-202.

Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. Science
162 (3859): 1243–1248.

Irazola, M., A. Lucchetti, J. Lleonart, A. Ocaña, J.J. Tapia, 
S. Tudela (1996). La pesca en el siglo XXI. Propuestas 
para una gestión pesquera racional en Catalunya. 
CC.OO. Federación del Transporte, 289 pp. 

Jevons, W. S. (1965). The coal question; an inquiry con-
cerning the progress of the Nation, and the probable 
exhaustion of our coal-mines. New York, A. M. Kelley ed. 

Lleonart, J., F. Maynou, L. Recasens, R. Franquesa 
(2003). A bioeconomic model for Mediterranean fishe-
ries, the hake of Catalonia (western Mediterranean) as 
a case study. Sci. Mar. 67 (Suppl I): 337-351.

Lleonart, J. (1996). La pesca a Catalunya i la seva gestió. 
Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 64: 135-158.

Lleonart, J., C. Bas. (2012). Present i futur de la pesca. 
Treballs de la Societat Catalana de Biologia, 63: 199-213. 

Lleonart J., R. Franquesa (1999). La veda como medida 
de gestión. 4ª Reunión del Foro Científico sobre Pesca 
Española en el Mediterráneo. Málaga, 5 pp.

Lleonart, J. F. Maynou and J. Salet (2013). An analysis 
of fishing gear competition. Catalan fisheries as case 

studies. Scientia Marina. 77(1), 81-93.

Maynou, F. (2021). Trade-offs between employment and 
profitability in a Mediterranean Sea mixed bottom trawl 
fishery. Regional Studies in Marine Science 48.

Meadows, D.H. (2009). Thinking in Systems. Edited by 
D. Wright, Sustainability Institute. Earthscan UK. Lon-
don. Sterling, VA. 218 pp.

Sardà, F. (1998). Symptoms of overexploitation in the 
stock of the Norway lobster (Nephrops norvegicus) on 
the “Serola Bank” (Western Mediterranean Sea off Bar-
celona). Scientia Marina, 62(3): 295-299.

Sardà, F. (2017) La sostenibilitat de la pesca a Catalun-
ya. 166 pp. Ed. Laertes, Barcelona.

Solé, J., F. Sardà (2015) Per què la crisi no acabarà mai. 
44 pp. Ed. Laertes, Barcelona.

Suau, P. (1969) Evolución de la pesquería de arras-
tre de Castellón después del Plan Experimental. 
Publ. Tec. Junta Est. Pesca 869-74. Subsecretaría 
de la Marina Mercante. Dir. Gral. Pesca Marítima. 
Madrid.

Suau, P. (1979) Un ejemplo de regulación en pesquerías. 
Inv. Pesq. 43(1): 21-29.

Agraïments
Sra. Amalia Manjabacas per la seva col·laboració en la gestió de dades.

Sra. Marta Coll per la cessió d’algunes fotografies.

Foto 1: Cartell col·locat en una confraria de Catalunya on es pot apreciar com 
el sector es veu a sí mateix en una realitat paral·lela.



DESEMBRE 2022  |  CBCAT  |  1312  |  CBCAT  | DESEMBRE 2022

Les problemàtiques relacionades amb malalties infec-
cioses han estat l’argument principal o secundari de 
moltes pel·lícules. Epidèmies i pandèmies causades per 
virus o bacteris com els de la pesta, la lepra, la tubercu-
losi, la febre groga, la verola, la grip, la SIDA, el còlera 
o el COVID-19 han format part de la trama de moltes 
produccions cinematogràfiques. En aquest assaig mos-
trarem com el cinema ha tractat aquestes temàtiques.  

Existeix molta filmografia relacionada amb les malal-
ties esmentades. Tot seguit en farem una selecció i la 
comentarem.

Eduard J. Chifré i Petit

Malaltia ocasionada pel bacteri Yersinia pestis, transmesa 
per puces de rosegadors i que ha format part de l’argument 
de diverses pel·lícules, esmentarem les següents: “Det sjun-
de inseglet” (El setè segell, 1957), “Panic in the Streets“ (Pà-
nic en els carrers, 1950) i “La peste” (La pesta, 1992).

“Det sjunde inseglet” (El setè se-
gell, 1957), film dirigit per Ingmar 
Bergman i protagonitzat per Max 
Von Sydow, Bengt Ekerot, Nils Pop-
pe i Gunnar Björnstrand.
En el segle XV un cavaller (Max Von 
Sydow) i el seu escuder tornen a 
Suècia després d’haver lluitat du-
rant 10 anys a les croades. El país 
es troba en plena epidèmia de la 
pesta negra. En un moment deter-
minat el croat es troba amb la mort 
(Beng Ekerot) que se’l vol empor-
tar amb ella. No obstant el cavaller 
repta la mort a una partida d’escacs 
per guanyar temps i trobar men-
trestant respostes als dubtes que 
té sobre la seva vida, la mort i l’exis-
tència de Déu. 
Film també molt adequat per trac-
tar temàtiques relacionades amb 
les croades, la fe religiosa o les crisis 
existencials.

“Panic in the Streets“ (Pànic en 
els carrers, 1950), pel·lícula d’Elia 
Kazan amb Richard Widmark, Paul 
Douglas, Jack Palance i Barbara Bel 
Geddes en els papers principals.
Un home portador de la pesta 
pneumònica arriba a New Orleans 
i tot i que aviat és assassinat, ha 
tingut prou temps  per ser l’origen 
de la transmissió de la malaltia a la 
ciutat. El doctor Clint Reed  (Richard 
Widmark), del servei de salut públi-
ca, farà tot el possible per evitar la 
propagació de la malaltia per New 
Orleans.
En aquest film podem recordar a 
Barbara Bel Geddes (1922-2005) 
la popular mare de JR Ewing de 
la sèrie Dallas que tants bons mo-
ments ens va fer passar en els inicis 
de TV3. Aquí interpreta l’esposa del 
Dr. Clint Reed.
Pànic en els carrers és un film molt 
interessant per tractar temàtiques 
relacionades amb la transmissió de 
les malalties, la por a contraure-les 
o els serveis de salut pública. 

“La peste” (La pesta, 1992). Cinta 
realitzada per Luís Puenzo, prota-
gonitzada per William Hurt, Sandri-
ne Bonnaire, Robert Duvall i Raul 
Julia i música de Vangelis. El film és 
una adaptació de la novel·la de l’es-
criptor Albert Camus (1913-1960) 
que fou publicada el 1947.
En una ciutat de Sud-Amèrica es 
declara una epidèmia de la pesta. 
William Hurt interpreta el Dr. Ber-
nard Reix, un metge que farà tot el 
possible per lluitar contra la malal-
tia. Els sentiments de les persones, 
les seves pors, els seus desitjos o el 
paper de la religió en l’epidèmia, 
són alguns dels temes que formen 
part de la trama argumental del 
film.
“La peste” (La pesta, 1992), és un 
llargmetratge molt adequat per 
comparar les mesures que es pre-
nen a la pel·lícula per fer front a 
l’epidèmia de la pesta amb les que 
es van prendre recentment a casa 
nostra amb el COVID-19.

La pesta

Bacteris, virus, epidèmies i pandèmies 
vistos pel cinema
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La lepra

“Ben-Hur” (1959), excel·lent film 
dirigit per William Wyler amb Charl-
ton Heston, Jack Hawkins, Stephen 
Boyd, Haya Harareet i Hugh Griffith 
de protagonistes.
A Judea, en els temps de Jesucrist, 
el jueu Judah Ben-Hur (Charlton 
Heston) i el tribú romà Messala 
(Stephen Boyd), tot i haver estat 
amics de petits, són enemics per-
què Ben-Hur no està disposat a  
trair el seu poble tal com Messala 
li demana. Després de diverses vi-
cissituds s’enfronten en una famosa 
carrera de quadrigues en la qual, 
Ben-Hur, com no podia ser de cap 
altra manera, triomfa sobre Messala 
qui en surt molt mal ferit. No obs-
tant, abans de morir, Messala li fa 
saber a Ben-Hur que la seva mare 
i la seva germana tenen la lepra. 
Ambdues es troben refugiades en 
la Vall dels Leprosos. Tot i així les 
dues dones acaben sent afortuna-
des perquè el dia que crucifiquen a 
Jesucrist un  miracle els retorna la 
salut.
Ben-Hur és un film que s’ha pro-
jectat reiteradament en cinemes 
i televisions per Setmana Santa i 
que és molt adequat per tractar 
temàtiques relacionades amb l’Im-
peri Romà, les amistats que es tren-
quen, el tractament que es donava 
als leprosos a l’antiguitat i també 
per tot allò que fa referència a les 
grans produccions cinematogràfi-
ques.

“Molokai la isla maldita” (Mo-
lokai l’illa maleïda (1959), pel·lí-
cula de Luís Lucía i protagonitzada 
per Javier Escrivá, Roberto Camar-
diel, Gerard Tichy, Marcela Yurfa, 
Nani Fernández i Luís Morris.
L’illa Molokai forma part de l’arxi-
pèlag de les illes Hawaii. En el segle 
XIX s’obligava a anar allà a la gent 
d’aquelles illes que estava afectada 
de lepra. El 1873 va arribar a Mo-
lokai un missioner catòlic belga, el 
pare Damià (1840-1889), interpretat 
per Javier Escrivá en el film, i que 
va dedicar la seva vida a tenir cura 
dels leprosos. Ell mateix va morir de 
lepra el 1889. La pel·lícula narra la 
seva dedicació als malalts de lepra 
de Molokai. Al llarg del film es des-
prèn un fanatisme religiós, propi de 
l’època en la qual es va rodar el llarg-
metratge (1959), en ple Franquisme 
i amb el nacional catolicisme que 
l’acompanyava. A modus d’exem-
ple esmentarem algunes frases del 
film: “La mort voluntària per Déu és 
el començament d’una nova vida”, 
“Ells no mereixen l’honor de sofrir 
(en referència als que no tenen la 
lepra), “Sóc leprós, li dono les grà-
cies” (a Déu). En la pel·lícula també 
es narra un suposat miracle, car en 
morir el pare Damià li desapareixen 
les marques de la lepra que tenia a 
la seva cara.
“Molokai la isla maldita” (Molokai 
l’illa maleïda) és un film per trac-
tar el fanatisme religiós, l’aïllament 
dels leprosos a l’arxipèlag de les 
illes Hawaii, la resignació que es 
volia inculcar en aquelles perso-
nes que patien alguna desgràcia, 
com és en aquest cas la lepra, els 
símptomes d’aquesta malaltia o la 
marginació a què eren sotmesos els 
afectats de lepra.

El Mycobacterim leprae és el bacil que produeix aques-
ta malaltia i que ha estat present en els arguments de 
moltes produccions cinematogràfiques. Esmentarem 
les següents: “Ben-Hur” (1959), “Molokai la isla maldita” 
(Molokai l’illa maleïda (1959) i “Kingdom of Heaven” (El 
Regne dels Cels, 2005).

“Kingdom of Heaven” (El Regne 
dels Cels, 2005). Film dirigit per 
Ridley Scott i protagonitzat per 
Orlando Bloom, Jeremy Irons, Liam 
Neeson,  Michael Sheen, Nathalie 
Cox, Edward Norton, Eva Green i 
Ghassan Massloud.
La pel·lícula narra diversos conflic-
tes que tenen lloc a Terra Santa, en 
el segle XII, en temps de les Croades 
entre musulmans, cristians, cava-
llers templers i en mig de tots ells 
Saladí (1138-1193) i el rei Balduí IV 
(1161-1185), de Jerusalem, anome-
nat el rei leprós, per tenir aques-
ta malaltia (en va morir), fins i tot 
amagava el seu rostre darrera d’una 
mascareta d’argent.
Cinta també molt útil per tractar el 
tema de les croades, les ambicions, 
la manca d’escrúpols del molts ca-
vallers croats, la figura del soldà Sa-
ladí i la del rei Balduí o la història de 
la ciutat de Jerusalem.
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iMalaltia causada pel bacteri Mycobacterium tubercu-
losis, també anomenat bacil de Koch. Per comentar la 
presència d’aquesta malaltia en el cinema esmentarem 
els films  “Robert Koch, der Bekämpfer des Todes” (Ro-
bert Koch el guanyador de la mort, 1939) i “Bells of St. 
Mary's (Les campanes de Santa Maria, 1945).

“Robert Koch, der Bekämpfer des Todes” (Robert 
Koch el guanyador de la mort, 1939). Pel·lícula diri-
gida per Hans Steinhoff i protagonitzada per Emil Jan-
nings, Werner Krauss, Viktoria von Ballasko i Raimund 
Schelcher.
El film, rodat en ple Nazisme narra els treballs del Dr. 
Robert Koch (1843-1910) per descobrir l’agent causal 
de la tuberculosi. La figura de Koch, premi Nobel de 
medicina el 1905, tot i que havia mort 30 anys abans 
de la producció d’aquesta pel·lícula fou utilitzada pels 
nazis pel exalçar el caràcter alemany. El film volia ser un 
contrapunt de la pel·lícula  “The Story of Louis Pasteur” 
(La tragèdia de Louis Pasteur, 1936) que mostrava els 
èxits del científic francès Louis Pasteur (1822-1895) en 
la recerca dels agents causants de les malalties.
L’actor alemany Emil Jannings (1884-1950) que, ja si-
gui per convicció o per necessitat, va confraternitzar 
amb el Nazisme, fou qui interpretà al Dr. Robert Koch. 
Un cop derrotats els nazis, ja no va poder tornar a tre-
ballar com a actor.
La pel·lícula ens permet conèixer els treballs del Dr. 
Koch amb la tuberculosi, els postulats que ha de com-
plir un organisme per ser considerat el responsable 
d’una infecció o la importància que va tenir la utilitza-
ció del microscopi per descobrir els agents infecciosos.

“Bells of St. Mary's” (Les campanes de Santa Maria, 
1945). Producció cinematogràfica de Leo McCarey 
amb Ingrid Bergman i Bing Crosby de protagonistes.
El pare O'Malley (Bing Crosby) es nomenat sacerdot en 
un col·legi de monges ubicat en un barri bastant po-
bre de New York. Allà hi treballa la germana Benedicta 
(Ingrid Bergman) com a professora. Tots dos, utilitzant 
mitjans diferents, s'esforcen pel bé dels alumnes i dels 
joves de la comunitat. A final de curs la germana Be-
nedicta la traslladen de col·legi donat que li descob-
reixen un principi de tuberculosi i per tant necessita 
un clima diferent del de New York per recuperar-se. 
Com que li amaguen els motius del trasllat pensa que 
el pare O’Malley la vol apartar de l’escola. Finalment 
O’malley li confessa la veritat sobre el seu trasllat i la 
germana Benedicta li respon que l’ha fet molt feliç en 
dir-li les causes reals de la seva marxa de Santa Maria.
Film molt útil per conèixer el funcionament de les es-
coles parroquials a la ciutat de Nova York dels anys 40 
del segle passat. D’aquest llargmetratge cal recordar 
l’escena on el pare O’Maley fa el discurs de comiat dels 
alumnes que es graduen a l’escola i els hi diu que da-
vant de qualsevol problema que tinguin a la vida po-
den trucar al número del pare O’Malley. Qui es resisti-
ria a trucar a aquest número si a l’altra banda hi hagués 
el Bing Crosby? 



La  febre groga La verola

“The Prisoner of Shark Island” (Presoner de l’odi, 
1936). Film dirigit per John Ford i protagonitzat per 
Warner Baxter, Gloria Stuart i John Carradine.
La pel·lícula narra la història del Dr. Samuel Mudd 
(1833-1883), interpretat per Warner Baxter, el qual fou 
acusat de participar en l’assassinat del president Abra-
ham Lincoln (1809-1865) per haver atès el seu assassí 
John Wilkes (1838-1865). Aquest després d’assassinar 
Lincoln, es va trencar la cama en fugir i es va aturar a 
casa del Dr. Mudd per rebre atenció mèdica. Junt amb 
altres suposats participants en el complot per acabar 
amb Lincoln, Mudd va ser processat en un Consell de 
Guerra sense cap garantia jurídica i condemnat a cade-
na perpètua a complir-la en una presó ubicada a  Shark 
Island, un dels pitjors centres penitenciaris dels EUA i 
on patirà tot tipus de maltractaments, principalment 
per part del sergent Rankin (John Carradine).
Una epidèmia de febre groga va fer emmalaltir una 
gran part de presos i guardians de la presó. El Dr. Mudd 
va fer front aquella crisi i gràcies a la seva gestió es van 
salvar moltes vides, la qual cosa li va valdre el perdó 
presidencial (no l’anul·lació del Consell de Guerra).
Pel·lícula molt adequada per conèixer les conseqüèn-
cies que va tenir l’assassinat del president Lincoln, com 
és el cas de Consells de Guerra sense cap garantia jurí-
dica (potser això a molts de nosaltres ens pot recordar 
alguna cosa?), el sistema penitenciari americà a finals 
del segle XIX o la manera de combatre la febre groga 
en aquells anys. 

Voldria recomanar aquí el film dirigit per Robert Red-
ford “The conspirator” (La conspiració, 2010) que narra 
el procés militar contra diverses persones acusades de 
participar en l’assassinat del president Lincoln i on les 
garanties judicials van ser totalment deixades de banda.

Malaltia causada per un virus que ha 
format part de l’argument de diverses 
pel·lícules, entre les quals esmentarem: 
“The Prisoner of Shark Island” (Presoner 
de l’odi, 1936) i Jezebel (1938).

“Jezebel” (1938). Película realitzada per William Wyler 
amb Bette Davis, Henry Fonda i Margaret Lindsay de 
protagonistes.
Pel·lícula ambientada a New Orleans uns anys abans 
de la Guerra Civil dels EUA. En el film, Julie Marsden 
(Bette Davis), una dona del sud, de fort caràcter, està 
enamorada de Preston Dillard (Henry Fonda), però 
aquest, a causa del mal geni de Julie Marsden s’acaba 
casant amb una altra dona, Amy Bradford (Margaret 
Lindsay). Després de diverses vicissituds i males arts 
utilitzades per Julie Marsden per recuperar Preston, es 
declara una epidèmia de febre groga a New Orleans 
i Preston emmalalteix i junt amb altres contagiats és 
enviat a una illa per evitar l’expansió de l'epidèmia on 
els interns es troben en situacions molt precàries. Julie 
Marsden l’acompanya allà en lloc de la seva dona per 
redimir-se de tot el mal que ha fet.
Cinta que ens permet conèixer els costums de les clas-
ses benestants de la societat del sud dels EUA abans 
de la Guerra Civil i també el tractament que rebien 
els malalts de febre groga en les epidèmies d’aques-
ta malaltia que sovint es donaven en algunes zones 
d’aquell país.

Fou una grip causada per un virus que va provocar una pan-
dèmia amb milions de morts entre 1918 i 1920. La malaltia 
va ocasionar més morts que les que es van produir durant 
la I Guerra Mundial (1914-1918). Se la va anomenar grip es-
panyola perquè la premsa de l’Estat espanyol va informar 
sobre aquesta grip, mentre que a la majoria de països im-
mersos en la I Guerra Mundial es censurava la informació 
sobre aquesta malaltia perquè ja tenien prou morts amb els 
de la guerra. És ben curiós que per una vegada en què a 
l’Estat espanyol no és censurava una notícia per aquest mo-
tiu se li donés el qualificatiu d’espanyola a una grip que va 
causar milions de morts a tot el món.

La SIDA

Aquesta malaltia és causada per un virus i 
ha format part de l’argument de diversos 
films. Esmentarem aquí la minisèrie de títol 
“John Adams” (2008).

“John Adams” (2008). Minisèrie de 7 capítols, dirigida 
per Tom Hooper i protagonitzada per Paul Giamatti i 
Laura Linney. 
John Adams (1735-1826), que fou un dels fundadors 
dels EUA i segon president d’aquell país, és interpretat 
en la minisèrie per Paul Giamatti. En un dels capítols 
es descriu com la seva esposa Abigail Adams (1744-
1818), interpretada per Laura Linney en la sèrie, ha 
de fer front, junt amb els seus fills, a una epidèmia de 
verola, i com s’inoculen la malaltia per aconseguir la 
immunització.
Film molt adequat per conèixer la figura de John 
Adams, el procés d’independència dels EUA i també 
per saber com es duien a terme les inoculacions, pre-
cursores de les vacunes, contra una malaltia infecciosa.

Per comentar 
aquesta pandè-
mia esmentarem el documental 
“1918. La gripe española” (1918. 
La grip espanyola) realitzat per Al-
berto Esteban el 2021. El documen-
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tal narra els orí-
gens d’aquesta 

pandèmia, els símptomes, les morts 
que va causar, on es va iniciar, com 
es va escampar, quin tractament 
li van donar els mitjans de comu-

nicació de l’època, o les mesures 
que es van prendre per fer front a 
la propagació de la malaltia. Film 
molt adequat per comparar aquella 
pandèmia i els seus efectes amb la 
del COVID-19 dels nostres dies.

Malaltia provocada pel 
virus VIH el qual ha for-
mat part de l’argument 
de diverses produccions 
cinematogràfiques.

L’excel·lent film “Philadelphia” (1993), dirigit per Jo-
nathan Demme i protagonitzat per Tom Hanks, Den-
zel Washington, Jason Robards, Joanne Woodward i 
Antonio Banderas, narra com l’advocat Andrew Bec-
kett (Tom Hancks) és acomiadat del bufet d’advocats 
on treballa quan els seus caps s’assabenten que té la 
SIDA. Beckett demanda el bufet per acomiadament 
improcedent i contracta l’advocat Joseph Miller (Den-
zel Washigngton) per portar el seu cas.
“Philadelphia” és un film molt adient per treballar 
temàtiques relacionades amb la SIDA tals com els 
efectes de la malaltia en les persones, tant a nivell sa-
nitari com social i econòmic, els tractaments mèdics i 
l’evolució que aquests han experimentat al llarg dels 
anys, les mesures de prevenció o les discriminacions 
que pateixen les persones  afectades pel virus VIH.
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Per comentar la presència del 
còlera en el cinema assenyalarem 
el film “Morte a Venezia” (Mort 
a Venezia, 1971) dirigit per Lu-
chino Visconti que fou protago-
nitzat per Dirk Bogarde, Björn 
Andrésen i Silvana Mangano. El 
llargmetratge és una adaptació  
de la novel·la de Thomas Mann 
(1875-1955), “Der Tod in Venedig”, 
escrita el 1912.
A la pel·lícula, ambientada a princi-
pis del segle XX, un compositor ale-
many (Dirk Bogarde) amb la salut 
malmesa, arriba a Venezia per pas-
sar l’estiu, en mig d’una epidèmia 

El còlera
És provocat pel bacteri Vibrio cholerae. En el 
segle XIX es van donar diverses pandèmies 
d’aquesta malaltia. 
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Virus produïts en el laboratori

de còlera que les autoritats italia-
nes volen amagar per no  malmetre 
el turisme de la ciutat. El composi-
tor queda bocabadat per la bellesa 
d’un adolescent (Björn Andrésen) 
que coneix a l’hotel on s’allotja.
Film amb unes esplèndides imatges 
de Venezia, una excel·lent ambien-
tació i un vestuari de l’època molt 
acurat i que és molt interessant per 
tractar temàtiques com els avantat-
ges i els inconvenients del turisme 
en les ciutats, la resposta de les au-
toritats a problemàtiques de salut 
pública  o la disjuntiva entre econo-
mia versus salut.

Malaltia causada per un coronavirus 
que ha provocat una pandèmia inicia-
da a finals de 2019 a Xina i que d’allà es 
va escampar a tot el món. 

En relació amb la COVID-19 esmentarem el documen-
tal projectat el diumenge 20 de febrer de 2022  a l’es-
pai 30 minuts de TV3, de títol “Malalts persistents”. Es 
tracta d’un reportatge de Mariona Bassa i Xavier Brichs 
que narra el que s’anomena com a “COVID persistent”, 
és a dir persones, que es van contagiar de la COVID-19 
i que setmanes i mesos després continuen patint els 
símptomes de la malaltia. Es calcula que a Catalunya 
aquest problema afecta a més de 100.000 persones.
“Malalts persistents” és un documental molt adequat 
per tractar el tema de la COVID-19 i sobretot per do-
nar a conèixer a la societat l’existència d’un grup molt 
nombrós de persones, la majoria dones, a les quals 
els símptomes de la malaltia (esgotament, problemes 
intestinals, febre, migranyes) els continuen afectant 
molts mesos després d’haver-se contagiat.

“The Cassandra Crossing” (El pont de Cassandra, 
1976) és un llargmetratge dirigit per George Pan Cos-
matos i protagonitzat per Sophia Loren, Richard Harris, 
Burt Lancaster, Martin Sheen i Ava Gardner, amb músi-
ca de Jerry Goldsmith.
En el film, un grup armat roba un virus molt perillós 
produït pels EUA a l’Organització Internacional de la 
Salut de Ginebra. Els membres del grup són neutralit-
zats excepte un, que, infectat pel virus, puja a un  tren 
que va de Ginebra a Estocolm per fugir de la policia 
expandint el virus entre els passatgers.

En el cinema també s’han rodat di-
verses pel·lícules la trama argumental 
de les quals són les problemàtiques 
que ocasionen els virus sintetitzats 
en el laboratori amb finalitats militars. 
“The Cassandra Crossing” (El pont de 
Cassandra, 1976) i “Outbreak” (Esclat, 
1995), són dos films que poden ser 
molt útils per tractar la problemàtica 
dels virus produïts amb finalitats mi-
litars, les mesures de seguretat en els 
laboratoris que treballen amb virus i 
bacteris perillosos per la salut humana 
o la guerra bacteriològica.

“Outbreak” (Esclat, 1995), pel·lícula dirigida per 
Wolfgang Petersen amb Dustin Hoffman, Rene Ruso, 
Morgan Freeman, Kevin Spacey i Donald Sutherland 
en els seus papers principals.
En la pel·lícula un mono infectat per un virus molt pe-
rillós, produït amb finalitats bèl·liques i que causa una 
malaltia amb efectes semblants al virus de l’Ebola, és 
transportat, en un vaixell, des del Zaire als EUA pro-
pagant la malaltia allà on arriba. Sam Daniels (Dustin 
Hoffman) i la seva exdona Robby Keough (Rene Ruso) 
són els que investiguen el que ha succeït.

Identificació
d’agents patògens

Per poder combatre les malalties infeccio-
ses cal conèixer els agents que les causen.

Una de les pel·lícules que millor tracta aquesta temà-
tica és “The Story of Louis Pasteur” (La tragèdia de 
Louis Pasteur, 1936). Aquest film va ser dirigit per 
William Dieterle i compta amb Paul Muni i Josephine 
Hutchinson de protagonistes.
La cinta narra la vida de Louis Pasteur (1822-1895), in-
terpretat per Paul Muni en el film, pel qual va guanyar 
un Óscar el 1936. 
La pel·lícula és molt adequada per tractar temàti-
ques relacionades amb els treballs de Louis Pasteur 
en el camp de la microbiologia, l’origen i tractament 
de malalties infeccioses com és el cas de la ràbia, les 
mesures higièniques per evitar contagis, l’esterilització 
dels instruments quirúrgics o la seva contribució a la 
producció de vacunes.

Acabarem aquest treball recordant que totes les 
malalties que hem esmentat, causades per virus 
i bacteris, han costat milions de morts a la huma-
nitat. Gràcies als esforços de molts homes i dones 
de ciència les hem pogut combatre amb vacunes 
i medicaments. No obstant, encara no hem estat 
capaços de fer arribar aquests mitjans a tota la hu-
manitat. Aquest és un dels reptes que, entre tots i 
totes, hauríem de superar durant aquest segle.
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Dins l’entorn sanitari / hospitalari, els Residus 
Sanitaris (RS) són els grans desconeguts.

Tot centre amb activitat Sanitària (hospitals, CAPS, 
CUAPs, Ambulatoris, Laboratoris, Centres d’Inves-
tigació, Centre d’Anàlisis, dentistes, consultoris...), 
son productors de residus i com a tals, tenen tot un 
seguit d’obligacions i responsabilitats. 

 Ningú en parla, ni es coneixen, però els 
Residus Sanitaris són una realitat, 

existeixen, es generen, es 
gestionen i són un proble-

ma cada cop més gran, no 
només pel volum i quantitats 

generats, sinó també per la na-
tura i tipologia de residu... però 

s’han normalitzat i mai surten a 
estadístiques, controls, seguiment... 

ni tenen el reconeixement i la impor-
tància que mereixen.

 A més, per tots els centres sanitaris els re-
sidus (la generació i la seva gestió), son una 

despesa, no els aporta un plus en la seva qua-
litat assistencial (de forma directa), i per aquets 
motiu destinen pocs recursos i mitjans per a 
prendre mesures de minimització i fer la millor 
gestió possible. 

A més del poc coneixement i dels recursos desti-
nats, no hi ha una conscienciació real de la pro-
blemàtica actual (i especialment de la futura) i de 
l’aplicació de la normativa aplicable (que n’hi ha).

En canvi, cada cop més s’escolta parlar d’hospi-
tals verd i/o sostenibles, d’hospitals ecològics... 
i a l’entorn sanitari, el que sovint no entenen, és 
que sense medi ambient, no es pot ser ni ecolò-
gic ni sostenible.

Monitorització  dels residus
Gerard Pereda
Col·legiat Nº 20139-C  
Responsable de Residus Sanitaris de 
l’Hospital Clinic de Barcelona

Per Llei, cada centre Sanitari ha de tenir UN 
RESPONSABLE DE RESIDUS, amb uns requisits 
i unes funcions determinades, responsabilitat 
que sovint (i precisament per tema de costos o 
per no donar la importància que tenen) recau a 
altres professionals com a una una funció afe-
gida.

La tendència a nivell Europeo és el gestionar, 
controlar, monitoritzar i minimitzar les emis-
sions de residus... i això, a la llarga, acabarà per 
aterrar també a l’entorn sanitari, on la paraula 
“certificació medi ambiental” cada cop sona 
més.

Aquí, els biòlegs tenim no només una oportuni-
tat, sinó un obligació d’aplicar coneixement plu-
ridisciplinars dins l’entorn sanitari i evidenciar el 
paper com a professionals.

Amb l’estudi que s’annexa, no es pretén ni expli-
car ni detallar la normativa, ni fer una master-
class en residus sanitaris. És obligatori el portar 
un control i seguiment de TOTS els residus sa-
nitaris per centre productor... i això NO ÉS ficar 
dades a un excel...  s’han d’aplicar indicadors as-
sociats a l’activitat i determinar la seva evolució.

Després d’anys com a Responsable de Residus 
de l’HCB, coneixent la realitat de l’entorn i veient 
cap a on anem (i de les oportunitats que hi ha 
amb una bona gestió i monitorització del resi-
dus sanitaris), el que intento és evidenciar una 
realitat desconeguda (la existència dels residus 
sanitaris) així com proporcionar i posar en comú 
els resultats després de molts anys de monitorit-
zació i milers de dades, per tal d’homogeneïtzar 
criteris i a ser possible, tenir dades en comú per 
poder comparar.
 

sanitaris
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Dins l’entorn sanitari / hospitalari, els Residus Sanitaris 
(RS) són els grans desconeguts.

Els RS són una realitat, existeixen, es generen, es 
gestionen i són un problema cada cop més gran, no 
només pel volum i quantitats generats, sinó també per 
la natura i tipologia de residu... però s’han normalitzat 
i mai surten a estadístiques, controls, seguiment... ni 
tenen el reconeixement i la importància que mereixen.

A més del desconeixement existent i de la normalit-
zació que s’ha fet, tenim una mancança evident en 
formació específica i de l‘antiguitat, complexitat i inter-
pretació de les legislacions aplicables, que són a nivell 
autonòmic... es a dir, la gestió dels residus sanitaris a 
Catalunya té una legislació pròpia i que és diferent a la 
que s’aplica a Madrid, País Basc, Andalusia, Comunitat 
Valenciana, Galicia...
 
Es considera RS qualsevol substància i/o objecte que es 
genera a un centre, servei i/o establiment sanitari, i del 
qual el seu posseïdor o productor es vol desprendre o té 
la obligació de fer-ho, i per a tots els centres sanitaris ÉS 
OBLIGATORI el estar donats d’alta com a productor i per 
aplicació de l’article 8 del decret 93/1999, de 6 d’Abril 
designar un responsable de residus amb unes funcions 
determinades, i en aquest punt, els Biòlegs tenim una 
excel·lent oportunitat d’oferir i prestar un servei bàsic 
imprescindible, especialment al sector Sanitari.

A Catalunya els Residus Sanitaris es classifiquen en fun-
ció de la seva natura i de la seva perillositat, no només 
en la seva afectació per a la salut de les persones i del 
medi ambient, sinó també atenent als requisits espe-
cials per la seva manipulació i el seu transport.

Així tenim RS Grup I, que són els residus municipals i 
que per la seva naturalesa i composició són inerts i no 
especials, i no requereixen exigències especials de ges-
tió ni dins ni fora del centre generador.

Els RS Grup II són residus inerts i no especials que no 
plantegen exigències especials en la seva gestió fora del 
centre generador (però si dins del centre), i es consideren 
residus municipals, però venen d’una activitat sanitària.

Els RS GIII, també coneguts com a biosanitaris o infec-
ciosos són residus de risc, especials, i que requereixen 
l'adopció de mesures de prevenció en la recollida, l'em-
magatzematge, el transport, el tractament i disposició 
del rebuig, tant dins com fora del centre generador, 
atès que poden generar un risc per a la salut laboral 
i pública.

I finalment els RS Grup IV,  que conceptualment serien 
tots aquells RS perillosos no inclosos en el grup III i els 
residus citotòxics, és a dir, els compostos per restes de 
medicaments citotòxics i tot el material que està en 
contacte amb ells. Per a la seva gestió, aquests residus 

estan subjectes a requeriments es-
pecials des del punt de vista higiènic 
i mediambiental, tant dins com fora 
del centre generador.

La gestió d’un residus sanitari és un 
procés complex, lineal, seqüencial i 
pluri professional, on és vital la seva 
identificació i control per tal de tenir 
una traçabilitat del procés...
 

AMB RISC O INESPECÍFICS

GI

SENSE RISC O INESPECÍFICS

GII GIII GIV

RESIDUS MUNICIPALS / INESPECÍFICS

ENVASOS VIDRE PAPER ORGÀNIC (CUINA) REBUIG

GRUP I (GI)

RESIDUS SANITARIS SENSE RISCGRUP II (GII)
BOSSA DE COLOR GRIS AMB SERIGRAFIA GII

Residus procedents de l’activitat sanitària sense risc (inespecí-
fics), com poden ser: material de cures, benes, guixos, robes i 
material d’un sol ús bruts amb sang, secrecions i/o excrecions, 
guants, sondes... així com altres residus no englobats dins la 
categoria dels residus sanitaris de risc

RESIDUS SANITARIS AMB RISC BIOLÒGIC

A B

GRUP III (GIII)
A - Sang i hemoderivats en forma líquida, vacunes vives i ate-
nuades, residus anatòmics (excepte cadàvers i restes humans 
amb entitat suficient procedents d’avortaments, mutilacions i 
operacions quirúrgiques), cultius i reserves d’agents infeccio-
sos, residus d’animals d’investigació i/o experimentació inocu-
lats biològicament, i la resta de residus sanitaris infecciosos.

B - Agulles, fulles de bisturí, llancetes, portaobjectes i qualsevol 
material punyent i tallant

RESIDUS SANITARIS AMB RISC QUÍMIC CITOTÒXICGRUP VI (GVI cito)
Restes de medicaments citotòxics i tot el material 
que està en contacte amb ells que presenti propietats 
cancerígenes, mutagèniques i teratogèniques.
Medicació perillosa.
Petites restes de medicació per rebutjar a sales.

RESIDUS SANITARIS AMB RISC QUÍMIC CITOTÒXICGRUP VI (GVI QUÍMICS)

RESIDUS QUÍMICS LÍQUIDSRESIDUS QUÍMICS SÒLIDS

Restes de substàncies químiques, inclosos filtres con-
taminats amb aquestes (no citotòxics).

Els contenidors de residus GIII i GIV
l Han d’estar correctament identificats
l L’etiqueta ha de correspondre a la tipologia del contenidor i del residu
l S’han de seguir les indicacions pautades a la normativa interna de gestió de residus sanitaris
l La responsabilitat de tancar-los és del personal que segrega els residus i ha de decidir quan s’ha de retirar
l Només es retiraran els contenidors correctament tancats i que compleixen la normativa de pes
l Els contenidors només es poden omplir fins 3/4 parts del seu volum o fins 9 kg (contenidor de 30 l.) o 18 kg (contenidor de 60 l.)
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Els residus son inherents a l’activitat, i de fet, proporcio-
nals i específics... Cada centre sanitari és un organisme 
independent, propi, amb les seves característiques i es-
pecificacions, i la producció de RS que generarà estarà 
molt vinculada a aquesta especificitat... de fet, si hi ha 
un bon seguiment de la traçabilitat, els RS són un ex-
cel·lent indicador de l’activitat hospitalària...per exem-
ple, al gràfic 1 es presenta la comparativa en paral·lel de 
la quantitat d’hospitalitzacions per CoV19 i la quantitat 
de RS GIII gestionada (en el mateix període de temps).

El paral·lelisme és evident i segueix les diferents ona-
des Cov19 que es van produir al període descrit, i si 
la qualitat de les dades és bona i es fa un seguiment 
correcte i acurat, es pot fer una monitorització de l’ac-
tivitat sanitària a qualsevol centre i a qualsevol nivell.

Un altre exemple de la importància i utilitat d’aquesta 
monitorització seria el gràfic 2, al qual es pot veure que 
al llarg de tot l’any, la generació de RS GII es continua-
da, sense presentar alteracions estacionals ni vacacio-
nals evidenciables, el que demostra en el nostre cas en 
particular, i en aquest centre productor, la tensió assis-
tencial al qual el sistema està exposat.

La responsabilitat de la bona gestió, no només pel 
compliment de les reglamentacions i legislacions obli-
gatòries, sinó també per l’impacte medi ambiental que 
tenim, és de sentit comú...

En el nostre cas en concret, com a hospital de referen-
cia, cada dia al 2021 es van superar les 7,28 tones de 
generació de RS, de les quals un 14,49% eren de resi-
dus classificats com a perillosos i un 68,69% es van ges-
tionar per via de disposició a abocador controlat (que 
és la última via de gestió de residus recomanada per 
la UE). Es a dir, diàriament es van dipositar a abocador 

més de 5 tones de residus sanitaris (gràfic 3).

La responsabilitat i l’Impacte medi ambiental és evi-
dent, especialment quan es determina la evolució en el 
temps (gràfic 4) i es detecta la pèrdua d’estacionalitat i 
la tendència clarament a l’alça en la generació d’aques-
ta tipologia de residu sanitari, que finalment acabarà a 
un abocador.

A nivell hospitalari, no només és important (i d’obligat 
compliment per normativa) el portar un registre cro-
nològic amb dades reals dels residus sanitaris que es 
produeixen i es gestionen, sinó el de fer el seguiment i 
l’estudi adequat.

Les dades i gràfics proporcionats son fotografies de la 
realitat en un moment determinat, però es necessari 
establir uns indicadors específics, suficientment sensi-
bles i que permetin determinar la tendència associada 
amb l’activitat.

S’ha comentat anteriorment... els RS estan associats a 
l’activitat, de manera que a més activitat, més residus 
sanitari... Per tan, és vital el determinar si aquesta evo-
lució en la generació de residus va lligada o no a l’acti-
vitat hospitalària.

Aquí s’entra a un dels grans reptes del control i seguiment 
del residus sanitaris, que és determinar quin referent agafar...

No hi ha un únic referent estàndard (cada hospital fa 
servir el seu), ni tampoc un que sigui perfecte. El que 
es busca es que siguin referència de l’activitat sanitària, 
que siguin fàcils de calcular i amb dades fàcils de tro-
bar... i sobre tot, que un cop determinada la fórmula 
final, aquesta sigui de fàcil interpretació i indicativa.
Els referents més emprats solen ser el numero de llits 

de l’hospital, el número de treballadors, el número 
d’altes i el número de dietes, i d’altres referents menys 
emprats poden ser el  numero d’intervencions quirúr-
giques, consultes externes, visites ambulatòries, con-
sum de llum / aigua...

La quantitat de llits d’un hospital / centre sanitari és 
molt fàcil de determinar, però es molt estable al llarg 
del temps i poc representatiu especialment per pa-
cients de curta estada o consultes ambulatòries... fet 
molt important atès que cada cop més, el temps d’hos-
pitalització tendeix a ser més curt.

El número de treballadors té un impacte directe a l’ac-
tivitat (a més treballador, més activitat) però és més 
complex de definir (treballadors fixes?, temporals?, as-
sistencials?, no assistencials?, subrogables?, externs?, 
...) i a més és una quantitat també relativament estable.

El número d’altes, és evident que té un relació direc-
ta amb l’activitat sanitària, però és difícil de trobar les 
dades amb qualitat i a més, amb molta possibilitat 
s’estaria disminuït l’impacte real, atès que moltes altes 
es produeixen a pacients que no han generat directa-
ment residus al hospital al no estar hospitalitzats (con-
sultes externes, psiquiatria, psicologia, ambulatòries...).

El número de dietes també es evident que té una re-
lació directa amb l’activitat i amb la generació de re-
sidus (cada pacient ingressat ha de tenir una dieta, i a 
més dietes, més pacients ingressats), però al igual que 
amb les altes, és difícil de trobar (i de determinar) da-
des amb qualitat i no es contemplaria a pacients que 
generen un residu sanitari però no tenen una dieta 
(cirurgies ambulatòries, nutricions enterals, vacuna-
cions...).

68,69%

ABOCADOR

1,58%

INERTITZACIÓ
NEUTRALITZACIÓ

1,58%

INCINERACIÓ

16,86%

FRACCIÓ
SELECTIVA

10,33%

ESTERILITZACIÓ

GRÀFIC 1

RS GIII CoV19 (volum en litres)
Febrer 2020 - Desembre 2021
vs Evolució Prevalença Pacients CoV19

Litres RS GIII CoV19

Número de pacients ingresats

GRÀFIC 2

Generació anual de RS GI-GII (tones)

RS GII (tones)

GRÀFIC 3
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GRÀFIC 4

Històric GI - GII compactadora Seu Villarroel
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GRÀFIC 7

Comparatiu gràfics 
d'indicadors RS
GIII-GIV referenciats
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GRÀFIC 5

Comparatiu gràfics 
d'indicadors
referenciats
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GRÀFIC 8

Comparatiu
final dels gràfics 
d'indicadors
referenciats

GRÀFIC 5

Comparatiu gràfics 
d'indicadors RS
GI-GII referenciats

Fem l’exercici de determinar l’indicador general de re-
sidus sanitaris (IRS) referenciat a pacients, altes, llits i 
treballadors (gràfic 5):

· IRS PAX - Kg de residus sanitaris (tots) / dieta / dia
· IRS ALTA - Kg de residus sanitaris (tots) / alta
· IRS LLIT - Kg de residus sanitaris (tots) / llit 
· IRS TREBALLADOR - Kg de residus sanitaris (tots)
· / treballador/a

Els únics que tenen una dinàmica coherent similar (co-
neixen la realitat de l’activitat), són els indicadors re-
ferenciats al nombre de dietes (pacients) i al nombre 
d’altes, que precisament, són les dos referencies més 
vinculades amb una activitat hospitalària real.

La natura i tipologia del RS és molt important a l’hora 
de fer lectura dels diferents indicadors. Per aquest mo-
tiu es determinar (gràfic 6) un exercici similar a l’ante-
rior però només pels residus GI-GII (només es contem-
pla la quantitat de residus GI-GII gestionada).

En aquest cas, els gràfics obtinguts semblen una conti-
nuació dels anteriors (gràfic 5), però si es miren més en 
detall, els que estan referenciats a dietes (pacients) i al 
nombre de treballadors, son diferents i amb tendència 
positiva o a l’alça.

Es torna a fer el mateix exercici, però agafant com a 
dada les quantitats de RS GIII i GIV cito (gràfic 7), que 
son residus perillosos, especials i per tant molt vincu-
lats a l’activitat sanitària;

En aquesta cas en concret, tots 4 indicadors, tenen la 
mateixa tendència general a 3 anys, però només dos 
(els referenciats a dietes/pacient i a altes) marquen 
l’impacte que va tenir la CoV19 (residus GIII). El referen-
ciat a la quantitat de llits, sí que ho marca, però és molt 
poc sensible. Per contra, el referenciat a la quantitat de 
treballadors no ho detecta.

Tots 4 indicadors poden ser emprats i perfectament 
vàlids, però coneixent la realitat de l’activitat hospi-
talària, els indicadors que millor recullen o poden do-
nar una explicació a aquesta activitat, són els referen-
ciats a les dietes/pacients i a les altes.

Dels 3 anys de l’estudi (2019,2020 i 2021) tots 3 tenen 
una realitat (a nivell d’activitat) molt determinada; 
2019 any normal, 2020 any CoV19 i 2021 any d’ inici 
cap a la nova normalitat.

L’ Any 2019 es considera de normalitat assistencial i 
el podem considerar com a punt de partida... l’any 
2020 de Març fins al Juny, absolutament tots els resi-
dus que venien de pacients CoV19 es van gestionar 
com a RS GIII, i a més es va sumar una hipergenera-
ció de residus generals (especialment  en volum el 
RS GIII)... 

Finalment, l’any 2021 va suposar l’inici de la vacunació 
massiva , i la nova re definició de residus procedents de 
pacients CoV19, on la gran majoria es van re classificar 
com a GII ( fungibles, epis ...) el que va generar un incre-
ment significatiu de la fracció de RS GI-GII però que en 
el conjunt de tots els residus (i sobre tot en comparació 
amb el 2020) , va haver-hi una disminució, i per a GIII, 
com anaven secrecions respiratòries (mascaretes qui-
rúrgiques i ulleres nasals), en volum es va incrementar 

moltíssim, però en pes no (un contenidor per a molt 
poca quantitat de residu.

Resumint... al 2020 va haver-hi un augment molt signi-
ficatiu de la generació de residus i al 2021, en general 
la quantitat (en pes) de residus, va disminuir una mica 
respecte al 2020 (especialment la fracció GIII) però la 
fracció GII va incrementar-se molt significativament.

Si mirem el gràfic 8, tenim el comparatiu final de tots 
els gràfics en funció de l’origen de les dades (residu) i 
referencia (dieta / altes / llits / treballadors). L’ únic re-
ferenciat que dona resposta a la realitat, són els indi-
cadors referenciats al numero de dietes / pacient, i per 
tant, aquest seria l’indicador referenciat més interesant 
per aplicar a qualsevol monitorització hospitalària se-
ria l’associat a les dietes (pacients).

La informació proporcionada és molt bona i fàcil d’in-
terpretar. Al gràfic 9 tenim l’Indicador IRS de la Seu 
Villarroel de l’Hospital Clinic de Barcelona, i la seva 
lectura és una realitat generalitzada a l’entorn sanitari, 
i personalment preocupant mediambientalment par-
lant.

Si la generació de residus municipals està relativament 
estabilitzada i està al voltat dels 1,17 kg de residus per 
habitat i dia (dada 2020), al la Seu Villarroel al 2020 el 
resultat va ser de 11,31 kg de residus per pacient/dia i 
de 11,17 al 2021 (és a dir, pràcticament 10 cops supe-
rior a la generació urbana), i amb una tendència clara-
ment a l’augment.

És a dir, en 3 anys, cada pacient ha passat a generar 
1,78 kg de residus sanitaris diaris més.

El gràfic 9 hauria de ser pla o amb tendència negativa. 
A data d’avui, al sector sanitari a Catalunya, hi ha molt 
de camí a fer...

Kg RS / Pacient

GRÀFIC 9

IRS Seu Villarroel 2018-2021

2018 2019 2020 2021
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Al juliol del 2019 aquesta mateixa revista ja publicava 
de la mà del professor Giménez una interessant ressen-
ya d’un projecte de recerca dut a terme amb els alumnes 
de 4rt. d’ESO del col·legi Sant Gabriel de Viladecans. El 
projecte era desenvolupat de manera transversal en 
les matèries de Biologia i Geologia, Ciències Socials i 
Religió, en una primera part sobre la “Real Expedición 
Filantrópica de la vacuna”, protagonitzada per l’Armada 
espanyola entre 1803 i 1806 per portar la vacuna de la 
verola a països menys desenvolupats d’Amèrica del Sud 
i Àsia ; en una segona part, el projecte s’endinsava en 
l’anàlisi d’un seguit d’exemples de pràctiques mèdiques 
i experimentacions èticament qüestionables per part 
d’estats, institucions o empreses durant el segle XX, i 
que han estat fonament de les bases ètiques de la recer-
ca actuals i en les darreres dècades (AAM, 2013 Decla-
ración de Helsinki de la AMM – Principios éticos para las 
investigaciones médicas en seres humanos – WMA – The 
World Medical Association).

Aquest projecte va rebre el primer premi en la convoca-
tòria dels Premis Ètica i Ciència que la Fundació Víctor 
Grifols i Lucas atorga cada any a centres docents (https:
//fundaciogrifols.org/es/ethics-and-science-award), 
justament per promoure la introducció de la mirada 
ètica en la ciències, afavorint l’adquisició no només de 
coneixements als alumnes sinó també d’esperit crític 
que puguin aplicar en el seu futur com a ciutadans. El 
que pretenen els premis és, doncs, incentivar la creativi-
tat amb projectes multidisciplinars, que posin en comú 
els àmbits de coneixement de diferents matèries i no 
només les ciències, i en aquest punt la participació de la 
filosofia i les ciències socials hauria ser element clau del 
projecte.

Alhora, des de fa ja més de deu anys la Fundació també 
premia els millors treballs de batxillerat per alumnes 
que desenvolupen el seu Treball de Recerca a batxillerat 
(fundaciogrifols.org) sobre un tema de bioètica, o cien-
tífic o social en el que també hi analitzen els aspectes 
ètics. En aquest sentit, la tasca dels tutors per orien-
tar-los i donar pautes metodològiques als estudiants 
per fer-ne un correcte abordatge són cabdals. 

El currículum del nou batxillerat: una 
oportunitat per a la Bioètica
Carlos Giménez Esteban
Col·legi Sant Gabriel de Viladecans
Col·legiat nº 5864-C
Núria Terribas Sala
Directora de la Fundació Víctor Grífols i Lucas i de la Càtedra de Bioètica UVic-UCC
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Com cal llegir el decret del nou batxillerat

Núria Terribas Sala
Directora de la Fundació
Víctor Grífols i Lucas i de
la Càtedra de Bioètica 
UVic-UCC

La bioètica és una disciplina relativament jove, que 
neix en la segona meitat del segle XX, justament com 
a inquietud i necessitat de marcar uns criteris i pautes 
d’actuació en l’àmbit de l’aplicació de la biologia, la 
medicina i el nou coneixement, on tot allò tècnicament 
possible potser no és èticament desitjable o cal ponde-
rar-ne els límits. Els exemples que el professor Giménez 
ens comenta, juntament amb els terribles fets viscuts 
sota el règim nazi durant la II Guerra Mundial, varen 
suposar un punt d’inflexió per adonar-nos d’aquesta 
necessitat (investigació sobre col.lectius vulnerables 
sense respectar cap dels principis ètics essencials, 
només en nom de la ciència i del coneixement). Però 
no tot s’hi val!! 

Per analitzar-ho era imprescindible posar en diàleg 
les ciències i les humanitats, amb la dificultat de que 
parlen llenguatges diferents i tenen mirades diferents 
dels problemes socials que el coneixement pretén re-
soldre (la malaltia, la qualitat de vida de les persones, 
l’envelliment, la recerca i les aplicacions tecnològiques 
en salut, etc.. però també el medi ambient i la soste-
nibilitat del planeta). Als inicis no va ser gens fàcil i 
grans centres de bioètica referents al món, com el Has-
ting Center o el Kennedy Institute, que neixen a Estats 
Units, varen comptar amb l’aportació essencial de filò-
sofs i científics (Abel, 2007). Ha estat dècades més tard 
que poc a poc la tasca de la bioètica ha anat entrant en 
diferents àmbits de l’activitat científica i mèdica més 
propera al ciutadà, més enllà de l’acadèmia, i en els da-
rrers anys especialment s’ha fet un esforç per traslladar 
a la ciutadania els temes de la bioètica, fent entendre 
que tots ells afecten la vida de les persones i que cal 
generar criteri per a prendre decisions, sovint a la mà 
de cadascú, més enllà dels criteris de política sanitària 
o científica que prenen altres. 

És en aquest terreny en el que considerem cabdal que 
també les generacions del futur, els nois i noies dels 
nostres centres educatius, han de poder tenir accés 
a aquest tipus de coneixement, ajustat al seu nivell i 
possibilitats de treballar-ho, com a eina que els ajudi 
a assolir les capacitats (aptituds i competències) que 
ens marquem com a objectius docents del batxillerat. 

Fins ara, la possibilitat d’introduir aquestes qüestions 
a l’aula era molt reduïda atès que els docents, sota la 
pressió de complir amb el currículum, no veien massa 
opcions innovadores per a tractar aquestes qüestions, 
més enllà dels exemples minoritaris de projectes com 
l’esmentat, del Col.legi Sant Gabriel de Viladecans, o al-
tres que han estat premiats o que es desenvolupen a 
casa nostra i no els coneixem.

El currículum del nou batxillerat ens obra una finestra 
d’oportunitat fantàstica, que amb creativitat i sense 
la pressió de l’avaluació, permet als docents treballar 
moltes d’aquestes qüestions en matèries optatives 
com Biomedicina o Reptes científics actuals en Biolo-
gia i Geologia.

Com a fundació que promou el coneixement de la 
bioètica, ens agradaria molt poder contribuir a aques-
ta tasca i per això, en col·laboració amb el Col.legi de 
Biòlegs hem dut a terme ja alguna iniciativa per tras-
lladar-vos aquest entusiasme als docents. En conti-
nuarem fent amb sessions divulgatives, però alhora us 
passem el relleu per a implementar-ho. Si us podem 
ajudar, compteu-hi!

En particular, i tal i com veurem més endavant, la 
bioètica entesa en sentit ampli, és a dir, aplicada tant 
al camp de la salut com al de la conservació del medi 
ambient, i basada en els seus quatre pilars fonamen-
tals, (autonomia, beneficència, no-maleficència i jus-
tícia) sembla el marc conceptual més adequat per 
intentar contribuir des de les nostres matèries a l’as-
soliment dels objectius del batxillerat esmentats més 
amunt.

Autonomia: capacitat de la persona per a prendre de-
cisions de manera lliure i independent, que s'ha de res-
pectar sempre, tret de casos excepcionals en què entri 
en conflicte amb altres valors essencials. 
Beneficència: maximitzar els beneficis possibles i dis-
minuir els possibles danys, sempre comptant amb el 
parer de la persona en la seva valoració.
No-maleficència: no fer el mal intencionadament (Pri-
mum non nocere) o no incrementar amb la nostra ac-
tuació el dany que ja pateix la persona.
Justícia: tractar casos iguals de forma igual per evitar 
al màxim les situacions de desigualtat.

En segon lloc, l’existència de matèries optatives no 
avaluables a les proves per a l’accés a la Universitat 
(PAU) que introdueix el nou decret suposa un repte 
de planificació a nivell tant dels centres educatius 
com dels propis docents, que admet tres tipus de 
plantejaments:

• Desballestar aquestes matèries i, aplicant una es-
tratègia típica d’enginyeria curricular, aprofitar les 
seves peces (hores) per a compensar la pèrdua 
d’una hora setmanal de les matèries de modali-
tat, que sí són avaluables a les PAU. Segurament 
aquesta opció serà la preferida per molts centres 
educatius i bastants docents, perpetuant l’enorme 
pressió que les qualificacions en aquestes proves 
imposen al nostre alumnat.

Un cop publicat al DOGC el DECRET 171/2022, de 20 de 
setembre, d'ordenació dels ensenyaments de batxille-
rat - sí, un cop començat el curs - ja tenim a les nostres 
mans l’eina que ens ha d’orientar en la nostra tasca do-
cent  pels propers (qui sap quants!) anys.

Mirant de deixar de banda tota la polèmica que ha 
envoltat aquesta nova reforma educativa, com a pro-
fessors i professores de l’àrea de Biologia de batxillerat 
crec que hem de centrar els nostres esforços professio-
nals en mirar d’aprofitar algunes de les oportunitats - 
que n’hi ha - que ens ofereix el fet de que aquesta nova 
llei reculli de forma explícita aquest “nou” enfocament 
competencial de les matèries de batxillerat.

Per començar, caldria no menystenir els dos primers 
objectius del batxillerat que s’assenyalen en el decret, 
amb els que difícilment podem trobar motius d’objec-
ció, i que ens interpel·len directa o indirectament do-
nada la naturalesa de les matèries que impartim a la 
nostra àrea.

DECRET 171/2022 Article 5 
Objectius El batxillerat ha de contribuir a desenvolu-
par les capacitats que permeten a l'alumnat:
 a) Exercir la ciutadania democràtica, des d'una 
perspectiva global, i adquirir una consciència cívica 
responsable, inspirada en la Declaració Universal 
dels Drets Humans i en els valors de l'ordenament 
jurídic d'àmbit autonòmic i estatal, que fomenti la 
corresponsabilitat en la construcció d'una societat 
justa i equitativa, i afavoreixi la sostenibilitat.
 b) Consolidar una maduresa personal, afecti-
va-sexual i social que els permeti actuar de manera 
respectuosa, responsable i autònoma i desenvolupar 
l'esperit crític. Preveure, detectar i resoldre pacífica-
ment els conflictes personals, familiars i socials, així 
com les possibles situacions de violència.



• Rebaixar aquestes matèries a la categoria de “maries”, 
sense cap esperança d’aprofitament pedagògic. Se-
gurament aquesta opció serà la preferida per molts 
alumnes que agrairan aquesta mena d’oasis setma-
nal que suposa aquest plantejament de perfil baix 
d’aquestes matèries.

• Aprofitar l’oportunitat que justament suposa el fet 
de que aquestes matèries no estiguin afectades per 
la pressió de les PAU - de la qual tota la comunitat 
educativa porta dècades queixant-se, amb raó - per 
poder treballar en elles alguns aspectes rellevants 
d’una bona educació secundària, que sovint queden 
en segon terme, com ara les anomenades habilitats 
toves (soft skills), algunes de les quals són:

·  Resiliència
·  Pensament crític
·  Compromís
·  Flexibilitat
·  Treball en equip
·  Mentalitat de creixement
·  Aprenentatge constant i independent
·  Creativitat
·  Presa decisions en base a dades
·  Habilitats digitals

L’espai per a la bioètica

En concret, en relació a la nostra àrea hi ha almenys tres 
matèries diferents des de les que podem col·laborar a 
difondre la consciència bioètica:

· Biomedicina, matèria optativa anual de tres hores 
setmanals a 1r curs, en la qual les indicacions curri-
culars que ens fa l’Administració pràcticament es re-
dueixen a enunciar cinc àmbits d’estudi (la sang, el 
sistema nerviós, el sistema immune, el desenvolupa-
ment sexual i el càncer) i a suggerir en el seu redactat 
l’estratègia de treball a partir de casos:

L’organització de l’aula en grups de treball autònoms 
que aborden l’estudi de casos específics per compartir 
els elements essencials de la matèria.

· Reptes científics actuals de Biologia i Geologia, 
matèria optativa trimestral de tres hores setmanals 
a 1r curs, en la qual les indicacions curriculars són 
pràcticament inexistents, a part d’enumerar alguns 
dels possibles reptes a treballar, només a nivell de 
referència, de manera que el o la docent té tot el 
camp obert per dissenyar unitats trimestrals relatives 
a algun d’aquests “reptes”. Simplement a tall d’exem-
ple, la meva opció personal ha estat la de dissenyar 
aquestes tres unitats independents per aquesta ma-
tèria:

·  Conviure en un Món finit, relativa a la sosteni-
bilitat

·   Viure més i millor, relacionada amb l’envelli-
ment

·  Els límits de la Ciència, destinada a presentar 
la frontera de la recerca/tecnologia en el camp 
de les ciències biològiques

· Els ODS, matèria optativa trimestral de quatre hores 
setmanals a 2n de batxillerat, en la qual, de moment, 
l’Administració s’ha limitat a fer una agrupació en tres 
blocs dels disset ODS, de manera que cada trimestre 
l’alumnat podrà triar en quin dels blocs vol treballar:

· Població i Prosperitat (ODS de l’1 al 10)
· Entorn sostenible (ODS de l’11 al 15)
· Pau, Justícia i corresponsabilitat (ODS 16 i 17)

Queda clar, doncs, que, per primera vegada disposem 
d’una oportunitat pràcticament immillorable per a tre-
ballar, sense la pressió de les PAU, amb alumnat moti-
vat i amb prou maduresa un munt de qüestions fona-
mentals en la formació de ciutadans i ciutadanes millor 
informats i per tant amb major capacitat de presa de 
decisions raonades que mai.

Allò que serem capaços tots plegats de fer amb aquest 
potencial depèn casi exclusivament de nosaltres ma-
teixos. El temps dirà si va ser un encert o un error do-
tar-nos d’aquesta gran autonomia docent, per si de cas 
jo crec que hem de ser proactius i proactives i ento-
mar aquest repte amb decisió, professionalitat i esperit 
constructiu.

ADQUISICIÓ
D’INMORTALITAT
REPLICATIVA

MIMÈTICS DE BH3
PRO-APOTÒTICS

INHIBIDORS DE CIDINES
DEPENDENTS DE KINASES

Evasió de supresors
del creixement

ACTIVACIÓ IMMUNE:
Acmo anti-CTLA4

Evitar destrucció
immune

Inhibidors
de
telomerasa

Inflamació
promoguda pel tumor

ANTIINFLAMATORIS
SELECTIUS

Invasió i metàstasi

INHIBIDORS DE HGF/c-Met

Innducció d’angiogènesi

INHIBIDORS DE
SENYALITZACIÓ VEGF

Mutació i
inestabilitat genòmica

INHIBIDORS DE PARP

Evació de
apoptosi

INHIBIDORS DE LA
GLICÒLISI AERÒBICA

Desregularització
energética cel·lular

INHIBIDORS DE 
RECEPTOR DE EGF

Senyalització proliferativa
sostinguda

¿Alguna proposta concreta, si us plau?

Òbviament, fins aquí només m’he limitat a expressar 
les meves sensacions en enfrontar-me al decret del 
nou batxillerat. Soc conscient que només amb bones 
intencions - que millor que hi siguin - i amb conceptes 
massa genèrics no és pot construir l’edifici pedagògic 
necessari per enfrontar-nos cada dia amb la nostra res-
ponsabilitat a l’aula.

És per això que passo a enumerar cinc propostes per 
treballar a l’aula en aquestes matèries optatives des de 
la nostra àrea i amb una mirada bioètica:

Proposta d’aula #1: “Estudi de casos”

És molt important evitar, de totes, donar cap tipus de 
justificació a les posicions conspiranòides - com les que 
tothom ha pogut constatar durant la recent pandè-
mia-, però això no vol dir que no sigui necessari parlar 
de pràctiques dubtoses o directament inacceptables 
avui en dia i que han tingut lloc al llarg de la història, 
promogudes per governs i empreses privades.

Ser capaços d’entendre quins principis bioètics es van 
vulnerar d’acord amb la definició que es fa en la De-
claració Universal sobre bioètica i drets humans de les 
Nacions Unides. (UNESCO, 2005)

Alguns exemples concrets que he treballat a l’aula (Gi-
ménez, 2019) amb els meus alumnes són:

· Real expedició de la vacuna
· Experiment Tuskegee
· Escola de Willowbrook
· Assaig clínic del Trovan (recollit a la pel·lícula “El 

jardinero fiel”)
· Transfusions amb VIH a Franca
· Esterilitzacions forçades a Suècia

En tots aquests casos i en d’altres, els alumnes aprenen 
a identificar quins principis bioètics no es van respec-
tar, i també - i més important encara - se n’adonen de 
la seva singularitat, molt lluny de tractar-se d’una pràc-
tica generalitzada.

Proposta (ambiciosa) d’aula #2: “The hallmarks of 
bioethics”

Segurament són coneguts de tothom els articles que 
introdueixen en les seves successives versions tant “The 
hallmarks of cancer” (els factors clau del càncer) (Hana-
han & Weinberg, 2000) com “The hallmarks of aging” (els 
factors clau de l’envelliment) (López-Otín et al., 2013).

En tots dos casos es tracta d’unes representacions vi-
suals molt entenedores que miren de recollir tots els 
aspectes moleculars o cel·lulars relacionats amb cadas-
cun dels temes.

Aleshores, la proposta consisteix en el següent: podem 
proposar els nostres alumnes que intentin generar una 
representació equivalent, una proposta tipus “The hall-
marks of bioethics” en base a la informació de qualitat que 
siguin capaços de reunir i interpretar? I, anant més enllà, 
els podem proposar que intentin validar la seva proposta 
amb la col·laboració o d’algun expert/a d’aquest àmbit? I 
aleshores, ens podem plantejar publicar la seva proposta 
en alguna revista de divulgació científica?

La meva resposta a les tres preguntes és la mateixa: 
provem-ho! Donem als nostres alumnes reptes de 
qualitat, abastables però que els obliguin a ser actius, 
curosos, responsables, precisos . . . no són totes aques-
tes qualitats les que necessitaran en un futur si es dedi-
quen a l’àmbit de la Ciència?
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Proposta de aula #3: “One Health”

La proposta “One Health” (un Món, una salut) (Co-
ghlan & Coghlan, 2018) és una idea fecunda que pre-
tén visualitzar d’una forma holística un fet que avui 
en dia resulta de màxima urgència; entendre que no 
podem pretendre una millora progressiva de la con-
dició de salut dels éssers humans d’aquest planeta si 
no som capaços d’enfocar el problema d’una forma 
global, tenint en compte els aspectes exclusivament 
humans però també i en un mateix pla de rellevància, 
la relació que establim amb la resta d’animals (només 
cal pensar en les malalties zoonòtiques) i amb el medi 
ambient en el que vivim.

Aquesta proposta és també una magnífica oportunitat 
per contextualitzar la necessitat d’una actitud respectuosa 
amb la bioètica, en sentit ampli, amb els nostres alumnes.

Proposta d’aula #4: “L’economia del dònut”

Ens trobem aquí davant d’un assaig sobre economia i 
la seva relació amb la pressió que exercim els humans 
sobre el medi ambient per satisfer les nostres necessi-
tats bàsiques (o no tan bàsiques) (Raworth, 2018).

La tesi central és senzilla però a l’hora força interessant 
per treballar-la amb alumnes (de fet, aquesta lectura va 
ser la meva inspiració per dissenyar els continguts del 
primer trimestre de la matèria “Reptes científics actuals 
de Biologia i Geologia”, en el qual ens trobem immer-
sos en el moment de redactar aquest article i on l’eix 
és justament aquest “dònut” que presenten els autors.

El punt clau consisteix en entendre que hi ha una zona 
de confort (representada en verd pel dònut pròpia-
ment dit) que es troba limitada en la part interior per 
les necessitats de la població i en la part exterior per les 
limitacions del medi ambient i els impactes negatius 
de la nostra activitat extractiva quan é excessiva, és a 
dir, insostenible.

Proposta d’aula #5: “Debats sí, però basats en evi-
dències i estructurats”

Una activitat sobre la qual tenim tendència a te-
nir una mala opinió tots plegats són els debats a 
l’aula.

Aconseguir que una sessió de debat no es converteixi 
ni en un monòleg d’uns pocs ni en una exhibició d’im-
mobilisme de la majoria de participants, només és 
possible si s’exigeixen uns principis bàsics en el seu dis-
seny: en primer lloc cal mostrar als alumnes la diferèn-
cia entre els fets objectius (tot i que interpretables) i 
altres fonts de convicció - sovint més potents - com ara 
els prejudicis, els rumors, les afirmacions infundades i 
tot tipus d’arguments de baixa qualitat als quals es tro-
ben exposats constantment.

En aquest sentit, el material anomenat PlayDecide 
(ECSITE, 2011) resulta una opció molt indicada per 
posar en pràctica debats a l’aula de forma ordenada 
i constructiva. La dinàmica d’aquesta activitat ajuda 
els alumnes a distingir els fets de la resta d’arguments 
i, molt important, els convida a entendre que les po-
sicions diferents a la seva pròpia respecte d’un tema 
conflictiu, també poden tenir una argumentació sòli-
da. en resum, es veuen obligats a fer l’esforç d’entendre 
els motius dels demés.

Finalment, aquest portal obra la porta a la col·labora-
ció i el treball en xarxa de diverses maneres; utilitzant 
algun joc existent, compartint els resultats obtinguts 
en les votacions corresponents, traduint un joc a la 
llengua pròpia per facilitar que altres centres l’utilitzin 
i, fins i tot, generant nous jocs sobre temes d’interès. 
Al meu centre hem treballat amb totes aquestes mo-
dalitats i el resultat el considerem molt satisfactori.

Conclusions

Com a conclusions, podem afirmar que el currículum 
del nou batxillerat ens dóna una oportunitat real de 
treballar, curricularment, aspectes rellevants de l’àmbit 
de les ciències biològiques com ara la bioètica.

Disposem d’eines concretes per traslladar a l’aula aques-
ta inquietud a partir de materials diversos que ja han es-
tat experimentats a l’aula de manera satisfactòria.

Entomem aquest repte?

Carlos Giménez Esteban
Col·legi Sant Gabriel de Viladecans
Col·legiat nº 5864-C
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ASabadell Professional
som on hi ha els
millors PROfessionals

Perquè treballem en PRO dels PROfessionals com tu per
oferir-te solucions financeres pensades per als professionals
del Col·legi de Biòlegs de Catalunya.

Innovem constantment la nostra oferta de productes i serveis
per ajudar-te a aconseguir els teus objectius i protegir els teus
interessos

I, a més, comptem amb un equip de gestors especialitzats
preparats per acompanyar-te i per donar resposta a les teves
inquietuds i necessitats financeres.

Podríem omplir aquest anunci amb arguments i ofertes difícils
de rebutjar, però preferim començar a treballar. Per això et
convidem a contactar amb nosaltres i un gestor t’explicarà
amb detall els avantatges que tenim per a tu.

T’estem esperant.
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