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Costa trobar noves paraules per presentar el desè recull de 

cròniques dels Cafès Científics de la Casa Orlandai. Però de 

fa temps em gira recurrentment un pensament obvi, però 

que m’agradaria destacar. I és la possibilitat que m’ofereix 

l’Associació Cultural Casa Orlandai per continuar aprenent en 

aquests temps tan brillants per al coneixement científic. 

Gràcies al desenvolupament de tècniques de laboratori, al 

desenvolupament tecnològic de màquines cada cop més 

precises que poden ser enviades a l’espai i també treballar 

amb materials de la mesura d’un àtom, associats al gran 

creixement de la informàtica, les capacitats de conèixer el 

món i a nosaltres mateixos han crescut de manera 

espectacular. 

Les possibilitats tècniques associades al nou coneixement, 

que creixen de manera exponencial, obren noves finestres 

per a guarir malalties, conèixer el nostre entorn i conèixer la 

nostra posició a l’univers. I, en mostrar-nos també 

l’empremta que deixem en el planeta, ens dóna pistes del 

que podem fer, no per salvar el planeta –que és una altra 

pretensió antropocèntrica– sinó per salvar-nos nosaltres com 

a espècie. 

 

 

Cristina Junyent 

Hivern 2019 
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Hivern: El canvi global 

Es parla molt del canvi climàtic, però en realitat caldria 

parlar de canvi global, ja que l’activitat humana deixa 

empremta en moltes facetes de l’entorn. Les grans 

infraestructures modifiquen el paisatge; els residus que 

generem s’escampen arreu. Molts punts de vista ho 

estudien: com veuen el canvi global els científics? Com el 

veuen els artistes? 

Dimecres 10 de gener. Després de la fi del món, José Luis 

de Vicente, periodista i comissari de «Després de la fi del 

món», una exposició sobre la transformació de la Terra en el 

planeta Antropocè. A través de vuit instal·lacions, artistes, 

filòsofs, arquitectes i científics ens expliquen històries i 

estratègies per a sobreviure en el món que ha de venir. El 

seu comissari ens explicarà per què una exposició serveix 

per generar debat social. 

Vinculat al cafè científic, proposem una visita a l’exposició al 

CCCB (Montalegre, 5) dimecres 7 de febrer a les 18 h 

(trobada al pati central). 

Dimecres 21 de febrer. El canvi global en els llacs de 

muntanya, Jordi Catalan, CREAF. El clima mundial ha 

evolucionat sempre de manera natural, però darrerament 

proves obtingudes d’arreu revelen que hi ha un nou tipus de 

canvi climàtic. Com es reflecteixen els canvis del passat i els 

de l’actualitat en els llacs de muntanya? Quins altres efectes 

es troben en aquests ecosistemes sentinella a llarga 

distància? 
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Dimecres 21 de març. Un mar de plàstics, Anna Sánchez 

Vidal, Departament de Dinàmica de la Terra i de l’Oceà. La 

utilitat dels envasos de plàstic a casa es tradueix en residus 

de lenta degradació que s’acumulen en l’oceà, on generen 

grans «illes» de deixalles. La roba que vestim, els cosmètics 

que ens empolainen i altres productes estan formats per 

microplàstics, que van al mar i entren en el cicle alimentari. 

Què comporta tot plegat a la flora i la fauna marines? 
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Després de la fi del món (10/1/2018) 

«Després de la fi del món» és una exposició que es pot 

veure al CCCB des del 25 d’octubre de 2017 fins al 29 d’abril 

de 2018. Mostra la transformació de la Terra en el planeta 

Antropocè. 

A través de vuit instal·lacions, artistes, filòsofs, arquitectes i 

científics ens expliquen històries i estratègies per sobreviure 

en el món que ha de venir. 

Ahir, dimecres deu de gener, el seu comissari, el periodista 

José Luis de Vicente, ens va parlar com una exposició 

serveix per a generar debat social. 

José Luis, como comisario de la exposición, ¿qué nos 

cuentas de ella? 

En el CCCB llevamos tres años trabajando en «Després de la 

fi del món», una exposición que se engloba en un ciclo con 

otras anteriores, como «+Humans» y «Big Bang Data». Nos 

enfrentamos a hablar de ciencia, sin ser un museo de ciencia 

como CosmoCaixa o el Museu de la Ciència i de la Tècnica, 

en Terrassa. Y sin ser tampoco un museo temático, como el 

MACBA. 

Proponemos un espacio para hablar de crisis 

contemporáneas sin resolver y que nos pueden explotar en 

la cara. Y las abordamos desde diversos frentes, en la 

intersección entre aspectos científicos, tecnológicos y 

sociales. E intentamos proyectar cómo va a evolucionar. 

En «+Humans», la intersección entre la máquina y el 

hombre, buscábamos encontrar qué es lo esencialmente 
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humano. En «Després de la fi del món» buscamos 

especialmente enfatizar los límites borrosos entre la 

naturaleza y la cultura. 

Cambio de era 

En la comunidad científica hay consenso en que estamos en 

un cambio de era geológica, y es el punto de partida de la 

exposición. Hemos dejado el Holoceno, que empezó al 

terminar la última glaciación, y hemos entrado en el 

Antropoceno, era geológica propuesta por una parte de la 

comunidad científica. 

Desde hace doce mil años, cuando empezó el Holoceno, y 

especialmente desde el advenimiento de la agricultura, la 

ganadería y la explotación de recursos mineros, los humanos 

transformaron su entorno a un determinado ritmo y en 

distintos lugares. Pero el planeta actual es muy distinto al 

que vio nacer a nuestros abuelos. 

¿Cuándo se considera que empezó el Antropoceno? 

El grupo de trabajo que defiende esta consideración propone 

1945, por la explosión de la primera bomba atómica, porque 

se trata de una acción humana que ha dejado huella 

geológica. 

Otras huellas humanas en geología también son las 

lengüetas de la coca-cola (y las latas), ubicuas y de un 

período de tiempo bien determinado; y los huesos de pollo, 

ya que su consumo ha aumentado a escala global. 

En cualquier caso, somos una generación especial, ya que 

¡hemos vivido entre dos eras geológicas! 
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Demografía 

En primer lugar, cabe pensar en el número de personas. 

Algunos valores tasan el número de humanos en la Tierra en 

el Holoceno inicial en un millón de habitantes. 

Desde 1950, cuando había más de 2.600 millones de 

habitantes, la población del planeta se ha triplicado. A 

finales de 2017 éramos más de 7.700 millones de 

habitantes. Algunas estimaciones calculan que en 2050 se 

pueda llegar a más de once mil millones de habitantes, y en 

2100, a más de quince mil millones. 

El acuerdo de París 

En otoño de 2015 tuvo lugar en París la Cumbre sobre el 

Cambio Climático. El acuerdo al que se llegó no fue uno más, 

sino un proyecto mucho más ambicioso. 

La importancia del acuerdo de París reside en el consenso 

para reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y 

gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento 

global por debajo de los 2 ºC, respecto a la temperatura 

anterior a la era industrial. Y se debería recuperar la 

concentración de CO2 atmosférico, que en la era preindustrial 

era de 280 ppm y ahora es de 400 ppm. 

La temperatura establecida es la máxima, según el IPCC 

(Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático de la ONU), para evitar que haya catástrofes 

climáticas graves. 

En enero de 2018 han ratificado el acuerdo de París todos 

los países del mundo, salvo dos: Siria y Nicaragua. Es cierto 
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que en noviembre de 2016, cuando fue elegido presidente, 

Trump dijo que tenía la intención de retirar a Estados 

Unidos, pero no es tan fácil. De ser así, por cuestiones 

legales, saldría un día antes de las próximas elecciones 

presidenciales, de modo que podría deshacerse la retirada. Y 

ciudades y estados del país ratifican el tratado por separado. 

El acuerdo dará inicio en 2020, cuando finaliza el protocolo 

de Kioto, y obliga a que las emisiones se reduzcan entre un 

40% y un 70% en 2050, y que alcancen un nivel cero en 

2100. 

El fin de la era del petróleo 

Se ha consensuado, pues, que la era del petróleo y los 

combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), ha terminado; 

que los yacimientos que sigan en el subsuelo no serán 

extraídos. Si se siguiera con la extracción y el consumo del 

petróleo que se estima que hay en los yacimientos, la 

temperatura del planeta subiría entre 7 y 9 ºC de media. 

Pero para conseguir el propósito, se necesitan más acciones 

para que absorban el CO2. Básicamente se trata de 

reforestar y crear sumideros de carbono atmosférico, 

siempre y cuando el gasto energético del secuestro no 

comporte una emisión mayor que el gas que captura. 

¿Qué puede pasar si no conseguimos mantener la 

temperatura de la Tierra solamente 2 ºC por encima 

de la previa a la Revolución Industrial? 

Sin querer ser apocalíptico, no parece que vaya a pasar nada 

bueno. Podría haber eventos climáticos extremos con 
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aumento de sequías, incendios, huracanes y tormentas 

tropicales. De hecho, ACNUR tiene un departamento para 

estudiar el fenómeno de los refugiados por cambio climático. 

Para los científicos es difícil establecer una causalidad entre 

un acontecimiento y el cambio climático. Pero hablan de 

tendencias. Y parece que la tendencia lleva a un aumento de 

estos eventos, aunque no se comprenda todo lo que está 

pasando. 

Otra forma de pensar 

¿Por qué a veces no se quiere creer? Se acusa a la prensa de 

amarillismo, a veces, sin necesidad de pertenecer a 

corporaciones que defiendan la extracción de petróleo. La 

falta de aceptación se atribuye a la diferencia de escala en el 

tiempo del planeta, a la biosfera en la que se mide este tipo 

de proceso. 

En otros casos, hay una cierta reticencia a cambiar de forma 

de vida, especialmente porque se considera que las acciones 

individuales van a tener muy poco o nulo efecto en la 

situación global. Pero hay que pensar que hemos llegado a 

esta situación por el efecto sumatorio de pequeñas acciones; 

así pues, las pequeñas acciones pueden dar resultados 

notorios. 

¿Por qué? Cabría pensar que los humanos no somos la 

especie para la cual se ha creado el planeta. Ni que quienes 

vivimos en 2017 somos más importantes que los humanos 

de 2100, que tendrán que vivir con las externalidades 

generadas por nosotros. 
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El acuerdo de París es, pues, un contrato intergeneracional. 

Y no afecta solamente a generaciones que están por venir; 

muchos de los que vivirán en 2100, según la esperanza de 

vida actual, ya han nacido, les podemos mirar a la cara. 

Los expertos buscan una forma de pensar fuera del 

antropocentrismo. Quizá cabría promover la conservación de 

la biosfera no de una forma voluntarista ni cortoplacista, 

sino, por ejemplo, dotando de derechos a otras formas de 

vida, algo similar a lo que se hizo con la declaración de los 

derechos humanos. 

Otra forma de vivir 

Hay que buscar nuevas fuentes energéticas. Una alternativa 

es la energía nuclear, solamente que trae otros conflictos. 

Otra alternativa son las fuentes de energía renovables, más 

eficientes y más baratas; pero no son suficientes. 

Debemos revisar cómo comemos, cómo nos movemos, cómo 

son nuestras ciudades, qué políticas demográficas hay que 

seguir... En cualquier caso, podemos aventurar que el 

mundo de 2100 será muy distinto al que conocemos. 

También era distinto el mundo en el que vivían nuestros 

abuelos. Nunca hemos vivido como ellos; ni por costumbres, 

ni por entorno. La atmósfera actual es diferente de la de 

hace 250 años. Y las costumbres cambian. 

La forma que teníamos de dormir no era la que tenemos 

ahora. Antes de la generalización de la luz eléctrica no se 

dormían ocho horas seguidas: se dormía en dos intervalos 
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de cuatro horas, más o menos, separados por una hora o 

dos de vigilia. 

Puede haber políticas que promuevan un tipo de vida en el 

que se consuma menos petróleo, menos carne, mayor 

control demográfico... En definitiva, una forma de vida que 

preserve el planeta. Pero ¿cómo, si no hay un organismo 

supraestatal que obligue a cumplir las normativas y los 

acuerdos? 

La opinión pública ya está cambiando. De las costumbres 

actuales que nos parecen aceptables, ¿cuáles no nos lo 

parecerán en un cierto tiempo? La esclavitud nos parece 

abominable. Incluso algo tan aparentemente fútil como 

fumar en locales cerrados, ahora nos parece claramente 

rechazable. Cambiar es posible. 

Según Sir Anthony Atkinson, para los problemas globales 

necesitamos soluciones globales. 

«Després de la fi del món» empieza con una frase de 

McKenzie Wark: «Esta civilización ha terminado y todo el 

mundo lo sabe». 

 

Más información 
Monastersky, Richard. «Anthropocene: The Human Age». 

Nature, 519 (7542), 11/03/2015. 
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El canvi global en els llacs de muntanya 

(21/02/2019) 

Dimecres vint-i-u de febrer, al Cafè Científic de la Casa 

Orlandai va venir Jordi Catalan, del CREAF, per parlar sobre 

el canvi global en els llacs de muntanya. La idea inicial era 

pensar que, tot i que el clima mundial sempre ha evolucionat 

de manera natural, darrerament les proves obtingudes arreu 

revelen que hi ha un nou tipus de canvi climàtic. Com es 

reflecteixen els canvis del passat i els de l’actualitat en els 

llacs de muntanya? Quins altres efectes de llarga distància 

es troben en aquests ecosistemes sentinella? 

Jordi ens ha dut un llibre, del qual és editor: High Mountain 

Conservation in a Changing World, que recull alguns casos i 

també una visió global dels principals processos que es 

produeixen a l’alta muntanya davant dels reptes relacionats 

amb el canvi global. 

El llibre es va plantejar amb motiu de la commemoració del 

seixantè aniversari de la designació del Parc Nacional 

d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Un parc amb gairebé 

dos-cents estanys i nombrosos rierols, que Jordi coneix bé. 

La conclusió a què arriben els experts és que per conservar, 

cal canviar els criteris que hi havia establerts fins ara. 

Els estanys d’alta muntanya 

Els estanys s’anomenen així, i no llacs, per la seva mida. Cal 

buscar el seu origen en els efectes modeladors de les 

glaciacions del Plistocè en el paisatge. Els estanys d’alta 

muntanya, doncs, són recents: al Pirineu tenen entre divuit 
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mil o deu mil anys: el començament de la glaciació i la data 

del desgel. En molts casos encara reben la influència de les 

aigües fredes d’una glacera. 

Les característiques dels estanys varien segons l’altitud. Així, 

són més rics de nutrients els estanys de les valls que els de 

muntanya. En general són més profunds que amples, poden 

tenir fins a cent metres de fondària i fins a 10 ha (com deu 

illes de l’Eixample de Barcelona), a diferència dels 

escandinaus, que solen ser menys fondos però més 

extensos. Això depèn en part del pendent, que fa més 

fregament entre les roques i el terra, i, per tant, provocaran 

més o menys erosió. 

Després de les glaciacions hi va haver un gran creixement 

de vegetació. En conseqüència, es va acumular matèria 

orgànica. El fred fa que no es pugui degradar tota la matèria 

orgànica que es produeix en un cicle anual, de manera que 

s’acumula. Per això, alguns estanys s’han reblert de matèria 

orgànica i de sediments i han donat lloc a torberes. 

L’estudi dels estanys 

Són objecte d’estudi perquè constitueixen models 

d’ecosistema que, per la seva mida, poden ser estudiats en 

el seu conjunt. Es trien els d’alta muntanya perquè són lluny 

de la influència humana directa. Les cubetes són clots que 

s’omplen d’aigua i sediments, i per tant, reflecteixen la 

història del que ha succeït al seu entorn en els dipòsits de 

llim. 
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L’estudi d’estanys va començar especialment amb la pluja 

àcida, deposició que fa unes dècades va provocar greus 

mortaldats de peixos a Europa, especialment entre Polònia i 

Eslovàquia. A Espanya no va succeir tant, perquè la pols 

calcària del Sàhara (cations) neutralitza els anions de sofre i 

de nitrogen de les emissions àcides. La indústria, les ciutats i 

l’agricultura són grans emissors d’òxids de nitrogen que el 

vent s’enduu. I els estudis dels llacs van provocar que es 

controlessin les xemeneies de fàbriques. 

També cal comptar la ramaderia, tot i que l’emissió més 

gran és el metà (CH4). En l’actualitat, la biomassa d’animal 

domèstic és superior a la d’animal salvatge. Per mitigar 

l’efecte del metà a l’atmosfera, com a gas d’efecte 

hivernacle, es busquen vaques que, sense perdre la 

capacitat productora, emetin menys gasos durant la 

digestió, a la qual contribueix la flora bacteriana, el 

microbioma. 

La vida als estanys 

La població dels estanys d’alta muntanya va lligada als 

polsos glacials. Segons les condicions òptimes de 

desenvolupament d’una espècie hi ha desplaçaments 

d’espècies; ja desapareixen de les zones que els són 

desfavorables, mentre que proliferen a les més favorables en 

un moment determinat. 

A l’alta muntanya, en general els estanys són poc productius 

per la poca quantitat de matèria orgànica que reben. És a 

dir, no solen allotjar gran quantitat de vida. Els colonitzadors 
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els arriben més aviat pel cel. I, si al principi es creia que els 

estanys de la mateixa vall eren més semblants, perquè el 

vent no podria traspassar les valls, ara es veu que hi ha 

similitud altitudinal. 

Un dels organismes més abundants i que es conserven als 

sediments són les algues diatomees, microscòpiques. El 

recanvi d’espècies és molt baix. Fins ara ha estat de dues o 

tres espècies noves cada cent anys. I no hi sol haver peixos, 

ja que els costa molt remuntar els rierols. 

La dinàmica dels estanys 

Una massa d’aigua no és uniforme, en varia la temperatura, 

la salinitat. De vegades, bussejant, hem trobat zones més 

fredes. Hi sol haver un canvi de temperatura molt abrupte 

en poc augment de la fondària. Aquesta zona de canvi és la 

termoclina. Això fa que dins el llac hi hagi dos mons, el que 

hi ha sobre la termoclina i el que hi ha sota. 

La termoclina regula la dinàmica dels microorganismes, els 

limita els desplaçaments. Als llacs més grans es pot trobar a 

quinze metres; als més petits, a cinc. Depèn força de l’efecte 

del vent, que fa variar la temperatura. La termoclina vaira 

amb la latitud i l’estació de l’any. 

Quan la temperatura de la superfície es refreda, l’aigua 

baixa fins que troba la seva temperatura. Això desplaça 

masses d’aigua amunt. En aquest fenomen de convecció els 

microorganismes s’hi veuen implicats. Alguns estanys són 

més productius sota la termoclina. Per això els grans 
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herbívors, com les truites (que han estat introduïdes per la 

pesca), se situen més avall, en els punts òptims. 

Els sediments 

Els sediments dels estanys del Pirineu no solen tenir més de 

deu mil anys, que és quan es van formar aquests estanys. 

En les zones més altes, el sediment pot ser molt escàs, de 

mig metre; en altres, de fins a vint metres de potència. Amb 

els testimonis obtinguts es pot estudiar el clima del passat. 

I, a les zones més superficials, es poden fer estudis sobre 

l’efecte del canvi climàtic; en aquests casos, els sediments 

han de tenir una resolució més fina per detectar menors 

variacions. 

Com es daten els sediments? Els de llarga durada, amb 

carboni 14, que té una vida mitjana de més de cinc mil anys. 

Però els sediments més recents, per estudiar el canvi global, 

es mesuren amb un isòtop de la cadena de l’urani, que 

acaba en plom-210 amb una vida mitjana de vint-i-dos anys. 

Els estanys i l’energia 

Alguns estanys del Pirineu han estat aprofitats per la 

producció d’energia hidroelèctrica. I arriben a estar 

connectats entre ells, per canonades. En dos d’ells, el camí 

era reversible: quan la producció energètica era alta i no era 

convenient desconnectar a la nit, l’aprofitaven per pujar 

aigua a estanys més alts, per reaprofitar l’energia potencial 

de nou. Un dels casos és l’estany de Llauset, a la Ribagorça; 

l’altre, l’estany de Gento, a la Vall Fosca (Pallars Jussà). 
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Als estanys de muntanya s’hi han trobat contaminants 

orgànics que venen de lluny. El primer a ser detectat va ser 

el DDT, que es va trobar fins i tot en pingüins de l’Antàrtida. 

Més recentment, s’hi detecten PCB (bifenil policlorats), 

compostos orgànics emprats en la indústria com a aïllants 

dels transformadors; no es fabriquen des de la dècada de 

1970, però com que són molt estables, es troben per tot 

arreu. També s’hi troben els PBB (polibromofenils), 

retardants de la ignició. 

El problema és que són molt tòxics, sobretot en els animals, 

ja que s’enganxen a olis i greixos amb molta facilitat. A 

zones càlides passen a forma gasosa, el vent els aixeca i 

se’ls endú a zones més fredes, on es dipositen. Tot i que 

molts són prohibits per la indústria, encara hi ha aparells 

que en duen, i hi estem exposats. Un dels símptomes 

detectats és un augment d’hormones femenines en els 

mascles de peixos d’aquests llocs remots. 

Si estudiem els llocs allunyats de la presència humana i 

veiem com n’estan de contaminats, què no passarà aquí que 

els productes que sintetitzem són tan abundants. Abans 

alteràvem fragments del territori; ara, alterem la dinàmica 

de tot el planeta. Hi ha hagut un salt d’escala. Davant de les 

dues postures –la del franciscà, que vol mantenir trossos de 

natura salvatge, i la del dominicà, que prefereix una natura 

domesticada–, ja no tenim opció. No som a temps de ser 

franciscans, no queden llocs verges. 
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Els estanys i el canvi global 

Quan en les darreres dècades biòlegs començaven a publicar 

les seves observacions a les revistes de més impacte sobre 

un canvi climàtic que anava més enllà de la sortida de la 

Petita Edat de Gel, alguns meteoròlegs i climatòlegs no s’ho 

acabaven de creure, ho atribuïen a la fluctuació natural. 

En Jordi ens explica què era la petita era glacial, com a 

resposta d’una pregunta del públic. Els romans anaven amb 

toga; al final de l’edat mitjana, anaven més abrigats, i els 

nostres avis es protegien del fred amb abrics i barrets. Això 

és perquè després del segle XIII i especialment des del segle 

XV fins al segle XIX hi va haver una gran davallada de les 

temperatures. Feia realment fred: el Tàmesi es glaçava. 

Aquesta baixada de les temperatures va ser deguda a la 

sensibilitat de la Terra davant de diversos anys sense taques 

solars, que són fortes tempestes al Sol. 

Fins i tot en els primers informes de l’IPCC es deia que 

podria estar relacionat amb l’activitat dels humans; com que 

als lobbies de les petrolieres no els convenia de creure-s’ho, 

hi va haver una forta oposició. Aviat, però, hi va haver 

consens en la comunitat científica que era un canvi molt més 

accentuat i molt probablement relacionat amb l’activitat 

humana. 

Jordi, com vas acabar estudiant llacs de muntanya? 

Això meu no va ser vocacional. Vaig anar a matricular-me a 

la carrera sense saber ben bé a quina ho faria. El meu pare 

volia que fos enginyer i jo volia ser escriptor. I vaig acabar 
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matriculant-me a biologia. El primer any va ser un rotllo 

(matemàtiques, física, química...), però quan vaig començar 

amb les assignatures biològiques i vaig comprendre 

l’evolució, em va agradar molt més. Em vaig fer biòleg. I els 

biòlegs, un cop tenim la nostra manera de pensar, no ho 

podem veure d’una altra manera. 

Durant la carrera, m’agradava la bioquímica i també mirar 

pel microscopi, però segons en quina especialitat havia de 

matar rates, i això ja no m’agradava. Ja havia conegut en 

Ramon Margalef. Vaig fer la tesina i la mili. I, en tornar, em 

va demanar si volia anar al Centre de Recerca d’Alta 

Muntanya (de la UB), que només feia deu anys tenia les 

parets. Això volia dir anar a fer la tesi sobre els estanys del 

Pirineu. I me n’hi vaig anar. 

 

Més informació 
Catalan, Jordi (1995). «La vida en estanys i rierols». A: 
Folch, Ramon. Biosfera. Els humans en els àmbits ecològics 

del món, volum 9, Tundra i insularitat, pàg. 251. Barcelona: 
Enciclopèdia Catalana. 
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Un mar de plàstics (21/3/2019) 

Ahir, dimecres vint-i-u de març, va venir Anna Sánchez 

Vidal, del Departament de Dinàmica de la Terra i de l’Oceà 

(UB), per parlar-nos dels plàstics al mar. 

Volíem reflexionar sobre la utilitat dels envasos de plàstic a 

casa, que es tradueix en residus de lenta degradació que 

s’acumulen a l’oceà, on generen grans «illes» de deixalles. 

La roba que vestim, els cosmètics que ens empolainen i 

altres productes estan formats per microplàstics, que van al 

mar i entren en el cicle alimentari. Què comporta tot plegat 

a la flora i la fauna marines? 

L’Anna ens explica que ella estudiava la dinàmica entre 

l’atmosfera i l’oceà, i que l’estudi dels plàstics li ha vingut 

sense buscar-lo. Els oceanògrafs empren robots teledirigits 

per estudiar el fons marí fins a dos mil metres de fondària. I, 

tant en els vídeos com en les mostres, cada cop en trobaven 

més. 

Els plàstics del mar 

Els diferents tipus de plàstic tenen diferents destins, segons 

si suren o no. Els taps de polipropilè suren, com les bosses 

de polietilè, mentre que altres polímers derivats del petroli 

no ho fan. Per tant, els estudis més recents fets amb drons 

revelen molts residus plàstics en la superfície, que els 

corrents condueixen fins a acumular-los en determinats 

punts en què coincideixen els remolins. 
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Allà on es troba el gir dels oceans causats pels vents i la 

rotació de la terra, s’acumulen plàstics en l’aigua superficial, 

que poden haver estat arrossegats lluny de la costa. Són de 

diferents mides, perquè els macroplàstics es fragmenten. De 

vegades no es veuen, però en passar el salabre, se’ls recull. 

Per tant, més que d’illes de plàstic, es podria parlar de «sopa 

de plàstic». I es troba a tots els oceans del món, Atlàntic, 

Pacífic, Índic... i a la Mediterrània. 

Segons la mida, es troben macroplàstics –com ara cadires o 

xarxes– o microplàstics (de menys de cinc mil·límetres) 

surant o entre els grans de sorra. De fet, cada cop es troben 

més residus plàstics que sorra. També es troben pèl·lets de 

plàstic, que surten del procés de reciclatge i que es perden. 

La nostra roba, quan té polièster en la seva composició, 

també allibera microfibres de plàstic. Se n’han comptabilitzat 

fins a set-centes mil per cada rentadora. 

Un altre tipus de residu plàstic són les microesferes que es 

posen a gels exfoliants de dutxa. Atès que els ingredients 

s’enumeren per ordre d’abundància, desprès de l’aigua, el 

que tenen molts dels gels és plàstic; i això és el que 

comprem, aigua i plàstic. A la fotografia que ens mostra 

l’Anna es veu que la composició de microesferes de plàstic 

és realment alta. Aquests residus baixen per l’aigua de la 

dutxa, les depuradores no els treuen (perquè tamisen 

quaranta micròmetres) i s’alliberen a l’oceà. 
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L’impacte 

A banda de les imatges de tortugues preses en els plàstics 

que mantenen sis ampolles juntes, d’aus que s’asfixien per 

culpa d’una bossa, de dofins i balenes ofegats per xarxes i 

cordes abandonades, hi ha el risc que els plàstics entrin en 

la cadena tròfica. 

Els ocells o els peixos poden confondre les bosses de plàstic 

amb meduses, i les poden ingereixen per aquesta o per 

d’altres raons. El cas és que els ornitòlegs, quan fan 

l’autòpsia dels animals trobats morts, cada cop troben més 

plàstics en els estómacs. 

A banda de l’impacte estètic i moral que provoca aquest fet 

en els animals, cal saber també que ens pot afectar quan els 

plàstics entren en la cadena tròfica, cosa que els 

microplàstics fan amb molta facilitat. A més, de vegades 

transporten bacteris patògens, que s’hi adhereixen amb 

molta facilitat. 

De manera que malmeten la nostra salut i l’entorn on vivim. 

Si mirem les nostres ungles amb un microscopi, si estudiem 

els ocells marins, les platges, els rius, el fons del mar... a 

l’aigua de desalinitizadora, a la sal de cuina, al marisc... Hi 

ha plàstics per tot arreu. 

Hi ha solució? 

En la dècada de 1950 va començar una producció massiva 

de plàstics. Molts anaven tard o d’hora a rebuig, i el destí 

final, on acaba tot, és al mar, on resten durant molt de 

temps, ja que poden trigar molts anys a degradar-se. 
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Aquests residus, que de vegades es troben a més de dos mil 

metres de fondària, perduraran allà on són, perquè és 

impossible treure’ls. Entre altres coses, perquè si filtréssim 

l’aigua, també ens enduríem animals. I, si es traguessin els 

plàstics, què es fa amb ells? No se’ls podria cremar, anirien 

altre cop a abocadors. 

S’estan buscant plàstics biodegradables, però cal veure com 

es fa. De vegades el que es troba és que alguns bacteris 

degraden algun plàstic en condicions de temperatura i llum 

que no es compleixen en el fons de l’oceà. L’única solució és 

sensibilitzar els ciutadans perquè mirem de desplastificar les 

nostres vides. Cal pensar que aquest objectiu està a les 

nostres mans. Però es fa difícil de donar un missatge positiu. 

El Mediterrani 

Ens dediquem al plàstic perquè ens el trobem. L’Anna 

estudiava, entre altres processos, la dinàmica del 

Mediterrani, una conca pràcticament tancada, que només es 

comunica amb la circulació general per l’estret de Gibraltar. 

Com que és un mar que es troba en una zona càlida, l’aigua 

s’evapora; és, per tant, una conca d’evaporació. I més 

salada que la de l’Atlàntic (35 i 38 grams per litre, 

respectivament). 

L’aigua evaporada es compensa amb aigua de l’Atlàntic, que 

entra per sobre de l’aigua mediterrània, més pesada. El 

corrent d’entrada, més fred, segueix la costa africana, fins a 

l’est de la conca. Torna seguint la costa nord, on, quan bufa 

la tramuntana, es refreda molt i s’enfonsa. És l’aigua 
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profunda que sortirà per l’estret de Gibraltar, tancant així el 

cicle general del Mediterrani. 

Hi ha punts al Mediterrani on habitualment l’aigua es pot 

refredar molt, com al golf de Lleó o a l’Adriàtic, ja que hi 

arriben els vents freds del nord. Aleshores, l’aigua densa, 

que pesa més, es dirigeix cap al fons i genera un fenomen 

de convecció, especialment notori en els canons submarins 

que hi ha prop del cap de Creus. Són les prolongacions dels 

de la Tordera, el Ter i el Tet. 

Si habitualment l’aigua freda baixa a un metre i mig per 

segon, quan el vent bufa durant setmanes, la temperatura 

de l’aigua baixa molt i genera cascades submarines que 

poden anar cap al fons fins a cinc metres per segon. 

A aquesta velocitat, l’aigua ho arrossega tot. Els pescadors 

locals saben que aleshores desapareixen, per exemple, les 

gambes a Palamós. Hi ha una cascada submarina cada set o 

vuit anys. La darrera va ser el 2012, quan hi va haver una 

onada de fred tan forta que a Istanbul va arribar a fer més 

fred que a l’Àrtic. Potser aviat en tocaria una altra. 

Els canons del Mediterrani acaben sent abocadors, perquè hi 

va a parar tot el que hi ha a la superfície. La merda es 

transporta, ens diu. La pressió sobre la Mediterrània és tan 

forta, que es calcula que cap al 2050, si seguim a aquest 

ritme, hi haurà més plàstics que peixos. 

La cinta global 

Un fenomen similar genera la cinta transportadora oceànica 

global, un corrent que enllaça tots els oceans del món. A 
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Islàndia, arriba el corrent càlid superficial, de l’aigua que ve 

del sud; allà, el fred de l’atmosfera fa que l’aigua es refredi 

molt i precipiti al fons, empenyent un corrent que es dirigeix 

cap al sud en fondària. Quan s’escalfa, torna a pujar, i es fa 

més densa per l’evaporació. 

Així, el riu de corrents superficials ve determinat pels vents 

dominants i el xoc amb els continents, i condiciona el clima 

de la Terra, escalfant o refredant la regió per on passa 

cadascun. 

El Hierro 

En una altra recerca, el grup de l’Anna va trobar unes volves 

flotant al sud de Creta. Van saber que corresponien a una 

anterior erupció de l’Etna. 

En preguntar sobre l’erupció d’El Hierro, ens explica que ells 

hi van treballar, estudiant les restes geològiques, una «illa» 

que ha quedat a vuitanta metres de la superfície. L’equip 

italià que estudiava la vida en aquell entorn, va trobar 

tapissos microbians quimiosintètics, que recolonitzaven 

després de l’erupció. 

Anna, com vas arribar a estudiar els oceans? 

Vaig estudiar ciències ambientals a Girona, perquè sóc de 

Banyoles, i no sabia ben bé què fer. Pensava que faria 

alguna cosa de forestal per poder anar a l’Estany, on ja hi 

estava bé. Però vaig veure un cartell a la facultat on 

preguntaven si volíem estudiar els corrents marins i si 

volíem anar a l’Antàrtida, i m’hi vaig apuntar. M’hi vaig 
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trobar, perquè això meu no ha estat gaire vocacional, m’hi 

he anat trobant. 

Ens ha encantat tot el que ens ha exposat del que ha arribat 

a aprendre i la seva proximitat! 

 

Més informació 
Junyent, Cristina. «Els oasis de la mar». Nació Digital 
(21/12/2016). 

Junyent, Cristina. «La gamba de Barcelona, pesca i consum 
de proximitat» (09/10/2013) <https://cosir.blogspot.com/>. 
El Hierro, ¿nacerá una nueva isla? Cafè científic a la Casa 

Orlandai amb Joan Martí. (19/02/2012) 
<https://cosir.blogspot.com/>. 
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Primavera: Noves finestres de coneixement 

en biologia 

Els canvis de pensament en ciència han estat moltes 

vegades associats a canvis tecnològics. En les darreres 

dècades, les noves tècniques de càlcul, de mesura i 

d’exploració han permès estudiar els fenòmens biològics de 

maneres impensables fins aleshores. I s’han obert noves 

finestres de coneixement. 

Dimecres 18 d’abril. Els gens de les paneroles. Maria 

Dolors Piulachs, IBE (UPF-CSIC). Es coneix que la informació 

genètica es guarda en el DNA i que les executores de les 

funcions són les proteïnes. La bioinformàtica, la seqüenciació 

massiva i l’anàlisi de les dades obtingudes permet de 

comprendre els mecanismes. Estudiant organismes model, 

com la panerola, pot explicar com funcionen els organismes i 

per què els mateixos gens fan coses tan diferents. 

Dimecres 16 de maig. Com la física regula el nostre cos. 

Pere Roca-Cusachs, IBEC. Diverses parts del nostre cos 

tenen diversa consistència. I la consistència és una mesura 

física. Com intervenen les forces mecàniques en els 

processos biològics? Com es tradueixen a les cèl·lules les 

relacions de força que ens permeten de caminar o de 

mantenir-nos erts? Com les forces poden canviar la 

concentració química? 

Dimecres 20 de juny. Energia i temperatura 

corporal. Rosalia Rodríguez, Ciències Bàsiques, Medicina-

UIC. De fa temps se sabia que els mamífers tenim dues 
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menes de greix, el blanc i el marró. El blanc bàsicament 

emmagatzema energia, mentre que el marró genera calor. 

Darrerament s’han vist comportaments diferents segons el 

pes dels individus. En quin moment el nostre cos deixa de 

gastar l’energia necessària per evitar l’excés de pes? 
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Els gens de les paneroles (18/04/2018) 

Ahir, dimecres divuit d’abril, va venir Maria Dolors Piulachs, 

IBE (UPF-CSIC) per parlar-nos de genètica. Per què els 

mateixos gens fan coses diferents? Es coneix que la 

informació genètica es guarda en el DNA i que les 

executores de les funcions són les proteïnes. 

La seqüenciació massiva i l’anàlisi de les dades obtingudes 

mitjançant la bioinformàtica, permet de comprendre els 

mecanismes. 

Estudiant organismes model, com la panerola, pot explicar 

com funcionen els organismes i per què els mateixos gens 

fan coses tan diferents. 

La Maria Dolors va començar a estudiar paneroles per buscar 

insecticides naturals, i així les va anar coneixent, de mica en 

mica. Va entrar a treballar amb en Xavier Bellés, que va ser 

el seu director de tesi i que va protagonitzar un cafè fa una 

mica més d’un any. Ara, ella dirigeix un grup especialitzat en 

els gens que desencadenen la reproducció d’insectes. 

L’equip de Maria Dolors es va especialitzar en el control de la 

reproducció, i treballa amb tres espècies de panerola: 

Blattella germanica (la més domèstica), Periplaneta 

americana (es troba pels carrers i les clavegueres) i Blatta 

orientalis (la més comuna als restaurants, perquè busquen 

escalfor). 

Les paneroles 

Les paneroles són artròpodes de la classe insectes, que han 

perdut en gran mesura la capacitat de volar, tot i que 
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mantenen les ales i poden fer salts. Tenen un 

desenvolupament hemimetàbol, cosa que vol dir que fa una 

metamorfosi incompleta: segueix mudes periòdiques perquè 

té un exoesquelet de quitina. 

Són insectes amb un sistema nerviós format per un cervell 

gran i ganglis a cada un dels segments del cos. Tenen pèls 

receptors d’olor i de vibracions tant a les potes com a les 

antenes i per tot el cos. El seu olfacte fa que detectin també 

el nostre nerviosisme; per això es posen a córrer quan les 

detectem, però no ho fan si no ens adonem de la seva 

presència. 

La reproducció de les paneroles és per ous que posen les 

femelles. Algunes espècies, com Blattella germanica, els 

guarden en una ooteca, que carreguen durant divuit dies, 

durant els quals no seran fèrtils. Altres espècies, com 

Periplaneta i Blatta, deixen la ooteca a raser, amb la qual 

cosa, quatre dies més tard ja poden tornar a posar ous. 

En totes les fases del seu desenvolupament viuen en el 

mateix hàbitat: són omnívores i comensals, han conviscut 

estretament relacionades amb els hàbitats humans, s’han 

adaptat als nostres hàbitats. Busquen ambients foscos, 

humits i de temperatura elevada. I, com que són molt 

resistents, han esdevingut plaga. 

El cultiu de paneroles 

Les paneroles, pel seu fàcil cultiu, darrerament han 

esdevingut animals de laboratori, per poder conèixer 

mecanismes genètics; tot i que no són gaires els laboratoris 
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que les fan servir. Per cultivar les paneroles per als 

experiments s’han de replicar les condicions favorables per a 

elles. Les tenen en cambres a 29 ºC, amb llum vermella, 

perquè elles no la detecten i se senten protegides per la 

foscor. Una persona es dedica a mantenir la colònia. Mengen 

pinso de gos. 

Com que tenen un cicle de vida d’uns quaranta dies, per a 

realitzar els experiments els investigadors són molt 

metòdics, sempre els fan a les mateixes hores, ja que en la 

curta vida qualsevol canvi podria alterar les condicions de 

l’animal. Les adormen amb diòxid de carboni, per poder-les 

manipular. I, en moments d’activitat, poden fer servir cent 

paneroles diàries. 

Les paneroles poden aguantar sense menjar quinze dies, 

però necessiten aigua. I poden aguantar una setmana sense 

cap, en condicions d’humitat. 

De l’anatomia al genoma 

Per veure quins gens estaven implicats en la reproducció de 

les paneroles, van fer servir de motllo el genoma de 

drosòfila, que va ser el primer insecte que es va seqüenciar. 

Un cop identificats els gens involucrats, van silenciar-los en 

alguns individus i en van observar els resultats. De vegades, 

les evidències eren macroscòpiques, es podien observar 

només de dissecar l’animal. Altres vegades es veien 

diferències en els ous o en els embrions dins dels ous. 

L’equip de la Maria Dolors ha seqüenciat el que se’n diu 

transcriptoma de la panerola. Què és el transcriptoma? 
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Anem a pams. El genoma és l’arxiu de la informació 

genètica. Aquest arxiu guarda dos tipus d’informació: els 

gens –que seran traduïts per fer les proteïnes, les molècules 

executives– i una altra part abans anomenada «DNA 

escombraries», a la qual cada cop se li troben més funcions i 

que serà llegida, però no traduïda. 

Ara bé, el procés de traducció de DNA a proteïna no és 

directe, hi intervé un altre àcid nucleic, l’RNA, que fa 

d’intermediari. El conjunt de les molècules diferents de RNA 

que hi intervenen s’anomena transcriptoma. Així, tenim 

quatre passes fins a la funció: el DNA guarda la informació, 

l’RNA fa d’intermediari, les proteïnes executen la funció i, 

finalment, hi ha un resultat anatòmic o funcional que acaba 

fent l’individu com és. 

Paneroles i mosques 

El genoma de Blattella germanica s’ha publicat aquest any. 

Conèixer tota la informació genètica d’un ésser viu és molt 

costós. Per sort, el Baylor College of Medicine es troba en 

procés de seqüenciació del genoma de cinc mil insectes. I, 

entre els coneguts i els que es van coneixent, es poden 

comparar i veure quin fragment és responsable de cada 

funció. Es compara amb el de drosòfila, tan coneguda en 

tants aspectes. 

Els genomes de les mosques i les paneroles són molt 

diferents. El de la mosca és molt més curt i molt més plàstic 

que el de les paneroles; per això, molt més modificat. El de 

les paneroles, en canvi, està molt conservat al llarg del 
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temps. La comparació dels dos permet de veure com ha anat 

l’evolució. 

També són diferents els ous i els embrions. La molècula que 

fa de reserva en l’embrió de les paneroles és la vitelogenina 

(compost per uns quatre mil aminoàcids), mentre que la 

molècula de reserva en la mosca és una altra composta per 

entre quaranta i cinquanta aminoàcids; molt diferent. 

Sorprenentment, però, el receptor de les cèl·lules diana és 

molt similar, en un vuitanta per cent. La hormona que 

controla la reproducció a la panerola és l’hormona juvenil, 

mentre que en la mosca és l’ecdisona. 

Paneroles i tèrmits 

Les paneroles estan més emparentades amb els tèrmits que 

no pas amb els coleòpters, que fan una metamorfosi 

completa. La diferència és que els tèrmits formen colònies, 

mentre que les paneroles no. Tot i això, són molt diferents 

de les formigues i de les abelles, que van aparèixer molt 

més tard en l’evolució. 

Per estudiar l’aparició de les colònies en el temps, han 

buscat els receptors de les olors, ja que és com es 

comuniquen, químicament. I s’ha vist que l’aparició 

d’aquesta estratègia colonial és diferent entre tèrmits, d’una 

banda, i abelles i tèrmits, de l’altra. Així que devia aparèixer 

en dos moments diferents de l’evolució. 

Les paneroles com a plaga 

Alguns dels experiments per al control de plagues es van 

fixar en el desenvolupament de les paneroles. Si els extreien 
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a les larves les glàndules que secreten la hormona juvenil, 

que són rere el cervell, els individus no esdevenien adults, 

es mantenien el l’estadi de larva. Ara bé, no resultava gaire 

útil de mantenir les larves per controlar les plagues, perquè 

és cert que no es reprodueixen però és quan els insectes 

mengen més! 

També van estudiar què els atreia més, per a preparar 

trampes de control de plagues. Els experiments van mostrar 

que els plàtans els agraden més que les maduixes. Per 

contra, algunes empreses volen comercialitzar paneroles per 

a fer farina. Atès que són animals que poden dur malalties, 

en principi, no està permès; i per poder fer pinso animal cal 

superar molts controls de seguretat. 

A l’Institut de Biologia Evolutiva segueixen estudiant per 

trobar respostes al funcionament d’aquest animal sobre el 

qual avui hem après tant! Gràcies, Maria Dolors, per 

compartir el teu coneixement. 

 

Més informació 
«La metamorfosi dels insectes» (22/01/2017), amb Xavier 
Bellés. <https://cosir.blogspot.com/>. 

«Mosquito Alert» (19/10/2017), amb Frederic Bartomeus. 
<https://cosir.blogspot.com/>. 

«De cucs i de mosques, fins a peixos i ratolins» 
(24/10/2010), amb Cristina Pujades  
<https://cosir.blogspot.com/>. 
«La plasticitat del genoma» (28/03/2017), amb Josefa 

González <https://cosir.blogspot.com/>. 
«Les ales dels insectes», de Cristina Junyent, a Nació Digital 
(18/04/2018). 
«Alerta global contra els mosquits», de Cristina Junyent, a 
Nació Digital (24/05/2017). 
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Com la física regula el nostre cos? (16/05/2018) 

Dimecres 16 de maig va venir Pere Roca-Cusachs, 

investigador de l’IBEC i professor de la UB, per explicar-nos 

com la física regula el nostre cos. Una altra finestra de la 

biologia que se’ns obre aquest trimestre. 

Quan al Pere li van atorgar el Premi Ciutat de Barcelona en 

Ciències de la Vida, vaig escriure: «En la vida quotidiana 

estem sotmesos a diferents forces. Ni ens n’adonem, però és 

la força de la gravetat que ens fa tenir un pes. I és el 

fregament que permet que les nostres sabates puguin 

agafar-se a la Terra i així permetre’ns de caminar; sobre el 

glaç, que té molt poc fregament, és molt més difícil. Sense 

les forces físiques, doncs, seria impensable realitzar moltes 

activitats importants de la vida». 

Però, com intervenen en els processos biològics aquestes 

forces? Com les relacions de força que ens permeten de 

caminar o de mantenir-nos erts es tradueixen a les cèl·lules? 

Com les forces poden canviar concentracions químiques de 

molècules? 

La física cel·lular 

Els factors físics òbviament influeixen en les comunitats de 

cèl·lules i de molècules. Fins ara, per estudiar malalties 

moleculars com el càncer, que es tradueixen en un 

comportament cel·lular, es tenia en compte la seqüència 

genètica. Tot i que, de fet, ja es feia ús de la física per a un 

recurs diagnòstic inespecífic i groller –però efectiu– com és 

la palpació. Els tumors sòlids són més durs que el teixit que 
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els envolta, sigui quin sigui aquest teixit: cervell, pulmó, 

pàncrees... 

Tot i aquest recurs diagnòstic, l’aspecte mecànic del 

comportament cel·lular i molecular havia estat ignorat com a 

tema de recerca fins fa quinze anys. Es desconeixia com les 

cèl·lules són capaces de detectar la rigidesa del teixit i per 

què reaccionen de manera diferent si formen part d’un teixit 

normal, més tou, o tumoral, més dur. 

Passió per la rigidesa 

Com saben si el teixit envoltant és tou o dur? 

Per adherir-se a les cèl·lules veïnes i als teixits del voltant, 

les cèl·lules fan servir unes molècules anomenades 

integrines, que s’hi enganxen, les estiren i temptegen les 

característiques físiques de l’entorn; capten la rigidesa 

«ambiental» i, segons el que troben, es comporten d’una o 

altra manera. 

Si la matriu extracel·lular és tova, les cèl·lules apliquen 

forces suaus, impedint la proliferació i el creixement 

cel·lular. En matrius rígides, l’adhesió és forta i les cèl·lules 

apliquen forces superiors. Les cèl·lules sanes aconsegueixen 

reduir la força que apliquen les integrines. 

Però les cèl·lules cancerígenes expressen unes integrines 

diferents amb altres propietats; i quan l’entorn és més dur, 

les cèl·lules neoplàsiques apliquen més força i proliferen. 

Com que en retroalimentació la rigidesa del teixit augmenta, 

els nòduls es fan més consistents. Però, com succeeix? 
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De la física a la química 

La rigidesa, una característica física, contribueix a una 

cascada d’esdeveniments químics, ja que activa l’expressió 

d’alguns gens. Com més rigidesa, més s’activen els 

oncogens. Per això, quan el teixit es torna més rígid i les 

forces mecàniques augmenten, la malaltia progressa. 

A més del càncer de mama, pàncrees i melanoma, entre 

altres, hi ha altres malalties que provoquen un enduriment 

de la part afectada; és el cas de la cirrosi hepàtica o la 

fibrosi quística pulmonar. Per tant, aconseguir controlar la 

rigidesa d’un teixit podria obrir una porta per combatre 

malalties relacionades amb aquests canvis físics. 

En aquests casos, però també en processos biològics no 

patològics –com el desenvolupament embrionari, la 

respiració, el batec del cor o el tancament de ferides–, 

milions de cèl·lules s’estiren i es deformen per adaptar-se al 

seu entorn. La membrana cel·lular suporta les deformacions 

i es plega sense trencar-se. Aquestes deformacions també 

les pateix la membrana nuclear. 

Quan les forces físiques deformen el nucli de la cèl·lula, la 

tensió física que provoquen permet que els porus de la 

membrana nuclear s’obrin i hi entrin molècules que hi ha al 

citoplasma. En un estudi experimental, el grup de Roca-

Cusachs va trobar que, si hi entra la proteïna YAP, es 

desencadena una cascada de transcripció de gens que 

acaben promovent una progressió tumoral. Per tant, si es 

pogués fer servir com a diana terapèutica la connexió 
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mecànica entre el nucli i l’esquelet cel·lular, es podrien 

prevenir els efectes negatius de la rigidesa tissular que 

provoca la proliferació cel·lular tant en el càncer com en la 

fibrosi. 

La rigidesa provoca també altres fenòmens moleculars. Les 

forces que les cèl·lules apliquen per a «tirar» de les 

integrines, despleguen físicament una altra molècula, la 

talina. En desplegar-se, provoca situacions successives que 

finalment acaben provocant de nou l’activació de YAP, cosa 

que no passa quan el teixit és tou, perquè la unió entre les 

integrines i el teixit es trenca abans que la talina no es 

desplegui, amb la qual cosa la YAP no s’activa. Intervenir en 

el desplegament de la proteïna podria ser una altra diana 

terapèutica. 

Tècniques de laboratori 

Per treballar en el nivell cel·lular i molecular, al laboratori del 

Pere fan servir diverses tècniques adaptades. Per moure les 

cèl·lules fan servir unes pinces magnètiques: envolten 

microesferes magnètiques de diàmetre inferior a una cèl·lula 

de matriu extracel·lular; les cèl·lules s’hi adhereixen i per 

magnetisme es poden desplaçar. 

Una altra tècnica és la microscòpia de fluorescència. La 

resolució dels microscopis òptics permet veure cèl·lules, però 

no molècules, que queden per sota de la longitud d’ona de la 

llum visible, que és de 100 nm. Per veure molècules calen 

altres tècniques, o bé fer que les cèl·lules es tornin 
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fluorescents i, d’aquesta manera, poder aprofitar les 

capacitats de la microscòpia òptica. 

Ja fa dècades que alguns investigadors van pensar de fer 

servir la capacitat de produir fluorescència natural a partir 

de la proteïna GFP (green fluorescent protein) per a marcar 

altres molècules i poder-les veure al microscopi. 

Si a la proteïna que s’estudia se li afegeix una molècula de 

GFP, se la pot veure de color verd brillant al microscopi òptic 

i es pot traçar la seva localització. Per això, calia afegir el 

gen de la GFP abans del STOP de la proteïna que s’estudia i 

esperar que es traduís la seqüència completa. 

En la dècada de 1960, el japonès Osamu Shimomura, químic 

orgànic i biòleg marí, va estudiar la bioluminescència de 

Aequorea victoria i va aïllar la GFP. Durant la dècada de 

1990, l’investigador Douglas Prasher va seqüenciar i clonar 

el gen de la molècula GFP, amb l’objectiu de fer-la servir 

com a traçadora. 

Però per manca de finançament, Prasher no va poder seguir 

amb la recerca i va donar el gen de la GPF que havia aïllat al 

seu col·laborador, Martin Chalfie, que el va poder introduir 

en Escherichia coli i aconseguir bacteris fluorescents. Un 

tercer científic, Roger Tsien, va aconseguir mutacions en la 

GFP, de manera que va obtenir fluorescència de diversos 

colors. 

L’ús de la fluorescència en biologia molecular i microbiologia 

ha permès de fer nombrosos descobriments, per això a 

Shimomura, Chalfie i Tsien el 2008 els van donar el Premi 
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Nobel de Química. Prasher, que havia abandonat la recerca 

per manca de finançament, havia fet de conductor de cotxes 

de cortesia en un concessionari d’automòbils. El 2013 Tsien 

el va contractar al laboratori perquè reprengués la recerca. 

Pere, com vas estudiar biofísica? 

Jo volia fer alguna activitat relacionada amb l’astronàutica, 

fins i tot vaig fer un màster. Però en acabar-lo anava molt 

desorientat. Un dia vaig anar a veure un company a la 

facultat de físiques, que treballava al setè pis. L’ascensor no 

acabava de venir i vaig baixar a peu; en un pis vaig veure 

un anunci que es buscava un estudiant per fer pràctiques en 

biofísica, i m’hi vaig apuntar. I aquí estic, treballant en la 

intersecció; els físics pensen que sóc biòleg, els biòlegs 

s’adonen que sóc físic. M’agrada pensar qüestions 

científiques que ningú les ha pensades abans. 
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Energia i temperatura corporal (20/06/2018) 

El proppassat dimecres vint de juny va venir a parlar-nos 

d’energia i temperatura corporal Rosalía Rodríguez, del 

Departament de Ciències Bàsiques a la Facultat de Medicina 

de la Universitat Internacional de Catalunya. 

De fa temps se sabia que els mamífers tenim dues menes de 

greix, el blanc i el marró. El blanc bàsicament emmagatzema 

reserves, mentre que el marró genera calor. Darrerament, 

però, s’han vist transformacions entre les cèl·lules dels dos 

teixits, segons l’estat metabòlic dels individus. En quin 

moment el nostre cos deixa de gastar l’energia necessària 

per evitar l’excés de pes? Es podria revertir? 

Rosalía es doctora en Farmacia y estudia el abordaje 

terapéutico de la obesidad, la que llaman epidemia del siglo 

XXI. En Cataluña, un 35% de los niños y un 15% de los 

adultos tienen problemas de sobrepeso. ¿Qué hace que te 

vuelvas obeso? ¿Por qué unas personas comen poco y 

engordan mucho más que otras que comen más? La ingesta 

tiene que ver, pero no es lo único; ¿qué se esconde tras las 

vías metabólicas que regulan el peso? 

Redescubrimiento 

Desde tiempo atrás se describía la distribución de la grasa 

parda alrededor de los riñones, en el espacio supraclavicular 

y próxima a la columna. Se conocía también que su función 

es la termogénesis, proceso por el cual se genera calor 

mediante la «combustión molecular». Se sabía también que 

en los recién nacidos supone el 6% de su peso, lo que se 
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atribuye a una protección frente al enfriamiento, ya que su 

superficie es grande en relación con su volumen, lo que 

facilita la disipación de calor. También se creía que con la 

edad se perdía irremisiblemente. Ahora se sabe que la idea 

no es tan sencilla. 

En 2008, en Estados Unidos, observaron un fenómeno 

curioso en un enfermo de cáncer al que se controlaba 

mediante PET (tomografía por emisión de positrones). Al 

parecer, la enfermedad se había extendido por la zona 

supraclavicular en la última exploración. Pero había habido 

algo distinto: el PET con la imagen de «diseminación» de la 

enfermedad coincidía con que la exploración se había 

realizado a 17 ºC (se había estropeado la calefacción), 

mientras que durante las pruebas anteriores la sala estaba a 

25 ºC. Así pues, decidieron hacer un estudio. 

Expusieron de forma sistemática a veinticuatro hombres, 

diez delgados y catorce con sobrepeso u obesos, a 

temperaturas frías (16 ºC) para obtener una serie de 

imágenes por PET. Contrastaron las imágenes con las 

tomadas a 25 ºC. Especialmente en los hombres delgados se 

vio una activación del tejido adiposo marrón alrededor de la 

columna y en la región supraclavicular... Mientras que los 

hombres obesos tenían una menor actividad de este tejido. 

Así pues, la grasa parda se mantiene más allá de la niñez y 

presenta diferente comportamiento según el estado 

metabólico de la persona. ¿Podría ser un hallazgo para el 

tratamiento contra la obesidad? Vayamos por partes. 
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La grasa parda 

La grasa parda tiene este color porque en el citoplasma de 

sus adipocitos hay muchas mitocondrias, los orgánulos que 

por respiración molecular generan la energía necesaria para 

la actividad celular. Esta energía puede tomar forma de 

calor. 

Los adipocitos de la grasa blanca, en cambio, son sacos de 

grasa dedicados a la reserva estructural. Al acumular la 

reserva, los adipocitos blancos simplemente aumentan de 

tamaño, no de número; y viceversa: al perder peso, pierden 

volumen. La cantidad de células es más o menos estable. 

Se desconocía que los adipocitos blancos y marones 

pudieran transformarse en la otra estirpe, por un proceso 

que se denomina browning (en condiciones de frío 

especialmente) o whitening. A mitad de camino se 

encuentran los adipocitos «beige». Así pues, si se requiere 

adelgazar, Rosalía no recomienda correr envueltos en bolsas 

de basura, que lo único que provocan es deshidratación, sino 

correr desnudos sobre la nieve, para activar el browning i 

quemar más grasas de reserva. Por extensión, tampoco 

recomienda las saunas con esta intención. 

Rosalía nos cuenta que durante el embarazo, las células del 

tejido adiposo de las glándulas mamarias se transforman en 

«rosas» (pink), para prepararlas para la lactancia. Y nos 

cuenta también que la estirpe celular que genera los 

adipocitos pardos está más próxima a la que genera los 

miocitos, las células que forman el músculo –y que también 
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tienen muchas mitocondrias, ya que necesitan energía–. 

Otra prueba de que la diferenciación celular no se ramifica 

como un árbol, sino que es un proceso mucho más 

complejo. 

El papel del hipotálamo 

El proceso de transición entre adipocitos pardos y blancos 

viene regulado por el hipotálamo, una zona del cerebro que 

coordina las conductas esenciales vinculadas al 

mantenimiento del individuo: la liberación de hormonas para 

la hipófisis –que a su vez regula las glándulas endocrinas del 

organismo– mantiene la temperatura corporal y organiza 

conductas para alimentarse, beber, pelearse o aparearse. 

El grupo de Rosalía estudia la regulación hipotalámica del 

paso de un tipo de tejido adiposo al otro en ratones, para 

encontrar una diana terapéutica en la regulación del 

metabolismo periférico –es decir, en el tejido adiposo– y 

combatir la obesidad. 

Hasta hace poco, la única medicación que se daba para 

adelgazar eran anfetaminas, porque son estimulantes del 

sistema nervioso simpático, el que nos pone en alerta. La 

base es que el estrés también nos hace perder peso, porque 

el estado de alerta disminuye el hambre, activa el 

metabolismo basal (se acelera el pulso, la respiración, se 

dilatan las pupilas). Dice Rosalía: «Cuando nos persigue un 

león –algo que sucede cada mañana– no estamos para 

comer». Hace años que las anfetaminas ya no se utilizan 

para esta prescripción. 
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Los ratones 

El grupo de Rosalía trabaja con ratones transgénicos, a los 

que por recombinación genética se les anula la expresión de 

una proteína y no la segregan. Por eso se les llama ratones 

knockout. 

A estos ratones que les falta una proteína concreta, dirigida, 

les inducen obesidad y estudian cómo se comporta su 

metabolismo. Después de dos semanas de exceso de 

comida, el cuerpo parece que se rinde; ya no realiza más 

termogénesis. Comienza a acumularse el exceso de ingesta 

en los adipocitos del tejido adiposo blando y se genera 

obesidad; el cuerpo ya no responde «quemando» grasa. A 

partir de ahí, ven si en condiciones de ayuno o frío la grasa 

blanca se transforma en parda. En algunas ocasiones 

trasplantan tejido adiposo marrón entre ratones; el 

resultado es que los receptores entonces tienen tendencia a 

adelgazar. 

Actualmente, el equipo de Rosalía está generando una 

estirpe nueva de ratón transgénico para sus estudios. Esto 

se traduce en mucho tiempo para seleccionar los individuos, 

cruzarlos y volverlos a seleccionar con las características 

deseadas. Su estabulario está en la Facultad de Farmacia de 

la UB. 

Las complicaciones del sobrepeso 

La obesidad puede tener graves consecuencias para el 

organismo, ya que cuando se asocia a inflamación 

continuada del tejido adiposo blanco, puede desembocar en 
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una diabetes mellitus tipo 2. Por otra parte, los depósitos de 

grasa en el sistema circulatorio pueden obturar la luz de los 

vasos sanguíneos, con los efectos secundarios que puede 

tener, como un infarto de miocardio, por ejemplo. 

Así pues, como conclusión, para activar el tejido adiposo 

pardo y que queme grasa de reserva, Rosalía recomienda 

hacer ejercicio físico con poca ropa, bajar la calefacción del 

hogar, ducharse periódicamente con agua fría, ir de 

vacaciones a climas más fríos y, por supuesto, seguir una 

dieta mediterránea o japonesa, añadiendo guindilla y 

acompañándola con té. 

Rosalía, ¿dónde te formaste? 

Rosalía se formó en farmacia en la Universidad de Sevilla y 

realizó su doctorado en el Instituto de la Grasa (CSIC), 

donde investigaba los beneficios para la salud cardiovascular 

del aceite de oliva enriquecido. Después estuvo en Bath y en 

Oxford. Ahí conoció a una persona de origen catalán, que la 

indujo a buscar plaza en Barcelona. Ahora tiene su grupo en 

la UIC, con el que han ganado proyectos competitivos del 

Plan Nacional y de la Marató contra la obesidad, de 2015. 

Realmente, ¡Rosalía nos ha abierto una nueva ventana de la 

ciencia! 
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Tardor: Com s’organitza la vida 

La vida s’organitza seguint patrons diferents segons el nivell 

d’organització en què ens fixem. Les cèl·lules, els 

organismes, les poblacions i les societats segueixen 

obligatòriament normes diferents, de vegades 

desendreçades. Quines són? En alguns casos, com pot 

intervenir el coneixement per organitzar l’entorn i millorar la 

qualitat de vida de les persones i de les poblacions en 

general? 

Dimecres 19 de setembre. Com s’edita la informació 

genètica? Marc Güell, Departament de Ciències 

Experimentals i de la Salut, UPF. Atès que coneixem 

l’organització del nostre genoma, podem pensar a editar-lo 

per desenvolupar noves teràpies gèniques. Quin és l’estat 

actual i quin impacte social pot tenir aquesta intervenció? 

Anant més enllà, es podrien recuperar espècies extintes? 

Podem pensar a fabricar vida sintètica? 

Dimecres 17 d’octubre. Com s’organitza un individu? 

Cristina Pujades, Departament de Ciències Experimentals i 

de la Salut, UPF. Durant el desenvolupament, a partir d’una 

sola cèl·lula apareixerà un organisme. Com s’estructurarà? 

Quins són els patrons que segueix un embrió? Com 

sorgeixen els diferents òrgans dels sentits que ens permeten 

de conèixer el nostre entorn? Com s’organitzen les diferents 

parts perquè cada cosa vagi al seu lloc? 

Dimecres 21 de novembre. Com es conserva la població 

de peixos en un riu? Noëlle Fabre, doctora en Biologia i 
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professora a la UB i a Blanquerna. Fa trenta anys, el Besòs 

era un dels rius més contaminats d’Europa. Gràcies a 

tasques de recuperació, avui és un hàbitat més amable per a 

la flora i fauna aquàtica. L’anguila, que es reprodueix al mar 

dels Sargassos, es pot trobar al tram baix del riu on creixerà 

durant uns anys, fins a plantejar de nou el llarg viatge. 

Dimecres 12 de desembre. Com s’organitza un hàbitat 

sostenible? Francesc Muñoz, professor de Geografia Urbana i 

director de l’Observatori de la Urbanització, UAB. Els humans 

hem construït ciutats per a la nostra seguretat i confort. 

Però la manca de planificació global ha fet que hagin 

esdevingut incòmodes i, en segons quins paràmetres, 

insalubres. Com podem recuperar els entorns urbans que 

hem transformat? Quina relació han de tenir les ciutats amb 

el paisatge? Com entra a la ciutat, el paisatge «natural»? 
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Com s’edita la informació genètica? 

(19/09/2018) 

Ahir a la tarda van començar els cafès científics de tardor, 

que dediquem a conèixer els patrons mitjançant els quals 

s’organitza la vida. Les cèl·lules, els organismes, les 

poblacions i les societats segueixen obligatòriament normes 

diferents, de vegades desendreçades. 

Quines són? En alguns casos, com pot intervenir el 

coneixement per organitzar l’entorn i millorar la qualitat de 

vida de les persones i de les poblacions en general? 

Ahir, dimecres dinou de setembre, va venir Marc Güell, del 

Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (UPF), 

per parlar-nos sobre l’edició de la informació genètica. 

Atès que coneixem l’organització del nostre genoma, podem 

pensar a editar-lo per desenvolupar noves teràpies 

gèniques. Quin és el seu estat actual i quin impacte social 

pot tenir aquesta intervenció? Anant més enllà, es podrien 

recuperar espècies extintes? Podem pensar a fabricar vida 

sintètica? 

En Marc ens explica que és químic i enginyer, que va estar 

uns anys als Estats Units i que ha tornat a la UPF per muntar 

un laboratori propi. 

Biologia sintètica com a tècnica terapèutica 

Al seu laboratori s’investiga en biologia sintètica aplicada a 

la teràpia en humans. És a dir, tècniques que modifiquen 

errors del genoma en casos de malaltia genètica, i tècniques 

que utilitzen bacteris com a finestra terapèutica. 
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Ens explica que en les darreres dècades hi ha hagut dues 

grans revolucions científiques. Una és en la seqüenciació del 

genoma. L’any 2000 se’n va publicar el primer esborrany 

després de molts anys de feina de diversos consorcis, que va 

costar molts milions de dòlars; ara, es pot seqüenciar un 

genoma humà per mil euros en unes hores. 

L’altra gran revolució científica és la possibilitat de corregir 

errors mitjançant enginyeria genètica, especialment després 

que aparegués la tècnica CRISPR. Aquesta nova eina es basa 

en el sistema immunitari de bacteris que talla el genoma 

dels virus. Al laboratori s’ha aconseguit extreure aquest 

sistema i fer-lo servir per tallar i editar genomes, no només 

de virus, sinó també d’eucariotes, de manera que s’aplica en 

recerca i es busquen teràpies per a casos de malaltia 

genètica com ara l’anèmia falciforme o el càncer, per 

substituir la quimioteràpia. 

Teràpia gènica 

La teràpia gènica consisteix a inserir gens en les cèl·lules 

d’un organisme amb l’objectiu de guarir una malaltia que 

afecta el genoma. Conèixer quins gens són els que 

determinen una malaltia es fa al laboratori, moltes vegades 

amb animals model, com ara ratolins, peixos o fins i tot 

mosques. 

Un cop es té el gen localitzat, és fàcil fer tantes còpies com 

es vulgui, a partir d’una seqüència que serveix de motllo. Un 

cop s’han preparat els gens, cal trobar un vehicle que els 
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introdueixi en la cèl·lula diana. Habitualment és la carcassa 

d’un virus patogen al qual s’ha substituït el material genètic. 

Per exemple, la teràpia amb cèl·lules T (limfòcits del sistema 

immunitari) amb CAR (chimeric antigen receptor) és una 

mena de tractament en què les cèl·lules del pacient es 

modifiquen perquè ataquin les cèl·lules canceroses. 

S’extreuen de la sang del pacient i en el laboratori se’ls 

afegeix el gen que fabrica la proteïna perquè s’uneixin a les 

cèl·lules canceroses del pacient (l’anomenat CAR). 

Per incloure el gen seqüenciat en el genoma de la cèl·lula es 

fa servir la càpsula del virus de la sida com a vehicle; així, 

buit, no hi ha infecció i alhora permet d’inocular el gen 

sintètic en el genoma del malalt. Aleshores es tornen a 

transfondre al pacient, perquè el seu organisme es defensi 

de la malaltia. Moltes vegades, amb una sola injecció n’hi ha 

prou; i, com que són cèl·lules pròpies, en principi no seran 

rebutjades. Aquesta tècnica s’ha emprat sobretot en 

persones a les quals els havia fallat el trasplantament de 

medul·la. 

També s’han aplicat tècniques de bioenginyeria en casos de 

«nens bombolla». Són nanos que tenien molt baixes la 

qualitat i l’esperança de vida. Per això fa entre dues i tres 

dècades es va intentar la teràpia gènica emprant virus com a 

vectors; dissortadament, aleshores un terç dels tractats van 

desenvolupar una leucèmia. Els nous tractaments, més 

segurs, han permès que els nanos surtin de les bombolles i 

facin una vida pràcticament normal. 
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Els «nens papallona» tenen la pell extremament fina. A més 

de ser una malaltia molt dolorosa, que obliga els nens a dur 

embenada una bona part del seu cos i a dedicar més de tres 

hores diàries a guarir les ferides, les nafres que provoca 

poden ser la porta d’entrada de nombroses infeccions. Per 

això la qualitat i l’esperança de vida tampoc no són gaire 

esperançadores. 

Ens explica el cas d’un infant alemany que tenia la malaltia i 

que l’impossibilitava molt. Fragments sans de la pell del 

nano van viatjar a Itàlia on van rebre, mitjançant un virus 

com a vector, el gen que li faltava a les cèl·lules mare de la 

pell. 

Es va reconstruir i fer créixer la pell sense l’afecció, i amb 

diverses operacions li van fer autotrasplantament de pell. 

Ara, dos anys més tard, el nen pot jugar a futbol i, si cau, la 

ferida que es pugui fer es guareix com la dels altres nens. 

D’un altre cas, que finalment va fracassar, se n’ha fet un 

documental: The Butterfly Child. 

Tot i que de vegades es generen efectes secundaris o els 

tractaments no tenen èxit a llarg termini, el futur que pot 

proporcionar la teràpia gènica és esperançador. Cal aclarir, 

però, que l’esperança és diferent segons els diferents 

òrgans. En sang, l’accés és fàcil; al fetge –que és el filtre de 

la sang– tampoc no és complicat d’arribar-hi; però sí que és 

molt difícil arribar a altres òrgans, especialment al cervell. 

En aquest cas es pensa en el virus de la ràbia, que afecta el 

cervell, però s’és molt lluny encara de trobar l’abordament. 
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Els costos de la recerca i la terapèutica 

En Marc ens dóna unes dades: als Estats Units es gasta un 

20% del PIB en salut, amb una major part de diners privats. 

A Europa, la despesa en sanitat és del 10% del PIB, i el 90% 

és diner públic. Per tant, sorgeixen preguntes: què ha 

d’entrar en la despesa pública? Atès que és un pastís finit, 

per on es talla l’atenció mèdica? 

Per fer-nos càrrec de les dimensions: el tractament descrit 

amb limfòcits T als quals s’aplica la teràpia CAR costa entre 

200.000 i 300.000 euros, mentre que un trasplantament de 

medul·la en costa 60.000. Els preus van baixant, sobretot 

els de les tècniques més noves els procediments de les 

quals, en general, es van assentant. 

Altres aplicacions i el debat ètic 

Costa trobar arguments contra el tractament de malalties 

genètiques; però algunes pràctiques haurien de ser 

sotmeses al debat ètic. Vam parlar de la possibilitat de 

l’autoteràpia i de l’envelliment. Josiah Zayner és un científic 

que treballava a la NASA i ara fa servir la tècnica CRISPR per 

modificar els seus propis gens, especialment els del teixit 

muscular. Ha penjat a la web la forma com tothom pot 

canviar la seva dotació genètica en un projecte del tipus 

«fes-t’ho tu mateix». Cal seguir el cas. 

També cal seguir els projectes que pretenen allargar la vida. 

El grup de la científica Maria Blasco, ara directora del CNIO 

(Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas), és 

referent mundial en l’estudi dels telòmers i la telomerasa. 
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Els telòmers són seqüències repetitives de nucleòtids 

situades als extrems dels cromosomes i que en mantenen la 

integritat. 

Ara bé, com que durant la duplicació del DNA prèvia a la 

divisió cel·lular no es pot arribar correctament fins a la punta 

del cromosoma, a mesura que els cromosomes es copien 

van perdent aquest extrem, de manera que les cèl·lules 

veuen limitat el nombre potencial de divisions. Per tant, els 

telòmers són clau en l’envelliment cel·lular. 

De fet, allargant els telòmers s’ha pogut allargar fins a un 

20% la vida de ratolins al laboratori. Ara bé, aplicar-ho als 

cromosomes humans és una altra cosa. Una de les persones 

que treballa per trobar la manera d’endarrerir l’envelliment 

és David Sinclair, un polèmic investigador amb qui la 

comunitat científica és crítica. Vam comentar també la 

possibilitat que la immunoteràpia fos d’ajuda davant de la 

pèrdua d’efectivitat dels antibiòtics, de fer servir els virus 

bacteriòfags en la defensa per fer front a infeccions... 

La biologia sintètica, a més d’en la indústria terapèutica, es 

fa servir en la indústria alimentària i en la química. Es 

prepara carn sintètica fent créixer proteïnes; pell sintètica 

per a fer vestimenta... Es preparen biocombustibles a partir 

de residus per reduir l’extracció de petroli i l’emissió de 

diòxid de carboni... 

També s’estudia la possibilitat de recuperar un neandertal o 

un mamut a partir de la seqüència genètica; especialment 

famós per això és el biòleg de Harvard George Church. Ha 
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fet servir el DNA per escriure un llibre; això mostra que és 

una eina per emmagatzemar molta informació durant molt 

de temps en un espai petit, com ara l’espora d’un bacteri. En 

comptes de tractar-se d’un codi binari, es tractaria d’un codi 

quaternari... 

En fi, que la biologia sintètica no ha fet més que començar; 

per això ofereix llocs de feina i atrau inversions. Permet de 

fer un món més verd, tant per la despesa energètica –ja que 

són cada cop més senzilles– com per la finalitat, que 

concorda bé amb els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible de les Nacions Unides. 

El laboratori de Güell a la UPF 

En Marc ens explica que al seu laboratori enfoquen la 

recerca a la terapèutica, a trobar eines per evitar que els 

gens expressin errors. Estudien com afegir gens per guarir 

una distròfia muscular; i estudien el microbioma de la pell, 

concretament el bacteri Cutibacterium acnes, que creix en 

els fol·licles de la pell, on té lloc la secreció sebàcia, i és 

responsable del desenvolupament de l’acne, quan és 

excessiva. 

Busquen com el bacteri pot ser sensor de la recepció de 

l’excés de llum ultraviolada, de l’existència d’inflamacions... i 

que pugui enviar la informació a un rellotge preparat ad hoc. 

Quan feia el seu postdoc amb Church van crear l’empresa 

eGenesis Biosciences per a produir òrgans humans en porcs 

amb la finalitat de ser xenotrasplantats. 



64 

Actualment, i per aquest ordre, el seu laboratori rep 

finançament dels Estats Units, d’Europa, de l’Aràbia Saudita i 

del govern espanyol. Vol remarcar que és una pena que, 

malgrat haver superat la crisi, el govern espanyol encara 

sigui gasiu i la recerca vagi coixa. 

Marc, per què vas tornar a Barcelona? Perquè a Barcelona es 

fa bona ciència, especialment amb l’estructura que va crear 

Andreu Mas-Colell des del DURSI (amb l’ICREA i els Instituts 

CERCA). I perquè em sento europeu, sóc d’aquí... 

Marc, essent químic i enginyer, què et va fer passar a la 

biologia? De petit sempre m’agradava construir; m’agrada la 

bellesa de la vida; i treballar pensant teràpies em motiva, 

penso que accions petites poden tenir un impacte gran... A 

més, no deixa de ser enginyeria aplicada. 

Acabem la sessió satisfets de les finestres que se’ns han 

obert. I de les noves preguntes. 

 

Més informació 
Cristina Junyent. «El Nobel que no ha estat». Nació Digital 
(11/10/2016). 
Marc Güell. «Modifiquem un porc normal i en fem un de 
transgènic per fer trasplantaments a humans». CatRàdio 

(02/09/2017). 
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Com s’organitza un individu? (17/10/2018) 

Ahir, dimecres disset d’octubre, va venir Cristina Pujades, 

del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut 

(UPF), per parlar-nos sobre com s’organitza un individu. 

Durant el desenvolupament, a partir d’una sola cèl·lula 

apareixerà un organisme. Com s’estructurarà? Quins són els 

patrons que segueix un embrió? Com sorgeixen els diferents 

òrgans dels sentits que ens permeten de conèixer el nostre 

entorn? Com s’organitzen les diverses parts perquè cada 

cosa vagi al seu lloc? 

Na Cristina ens explica que és afortunada treballant al PRBB 

(Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona), no només perquè 

és davant del mar –que també–, sinó perquè hi treballen mil 

persones de diverses procedències, que pertanyen a sis 

centres de recerca, cosa que permet un intercanvi d’idees 

molt fructífer. Ella dirigeix un laboratori de sis persones, dos 

dels quals són postdocs. Reconeix que, si el seu grup publica 

bé, és perquè té una certa habilitat seleccionant 

investigadors que són millors que ella, amb la qual cosa tiren 

el grup amunt. 

El seu camp d’estudi és el romboencèfal o cervell posterior, 

l’estructura embrionària transitòria més conservada al llarg 

de l’evolució i que conté, entre d’altres coses, els nuclis que 

controlen funcions fonamentals com la respiració o la 

deglució. La recerca comença amb una hipòtesi de treball, a 

la qual segueix el plantejament dels experiments, la seva 

realització i la interpretació dels resultats. Finalment, de les 
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respostes sorgeixen noves preguntes. Ara, però, els 

científics ja no són més com els del segle XX. Ara els grups 

són multidisciplinaris, perquè requereixen la presència, a 

més de biòlegs, de programadors, de bioenginyers... 

Com a animal model fan servir el peix zebra. No perquè els 

interessi saber com és el peix, sinó perquè els patrons de la 

formació del cervell és semblant a la nostra, cosa que 

proveeix d’una certa humilitat... 

La formació d’un individu 

Tots els individus ens formem a partir d’una cèl·lula. Aquesta 

primera cèl·lula és totipotent, capaç de donar totes les 

cèl·lules de l’organisme. La biologia del desenvolupament 

estudia quins mecanismes el controlen. Les cèl·lules que es 

van generant a partir de la divisió d’altres al mateix temps 

han de col·locar-se al lloc on van. I, a mesura que es van 

especialitzant, van perdent capacitat de tornar-se altres 

cèl·lules. 

El procés ve controlat pels gens. Totes les cèl·lules tenen els 

mateixos gens, atès que contenen la dotació genòmica total 

(la meitat heretada del pare i la meitat de la mare). I, com 

s’expressen els gens que cal en cada una de les posicions i 

en cada un dels moments? Doncs, de tot el genoma, un u 

per cent codifica per gens; l’altre noranta-nou per cent –que 

abans se’n deia «DNA escombraries»– ara s’ha trobat que 

regula l’expressió dels gens en un determinat moment i en 

un determinat lloc. 
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En els primers estadis del procés, les cèl·lules primer 

s’especialitzen, s’adrecen a les diferents parts que després 

conformaran l’organisme. A mesura que els entorns van 

definint-se, es diu que les cèl·lules veuen determinat el seu 

destí. En la darrera fase, les cèl·lules es diferencien; ja han 

canviat les seves característiques de manera permanent i les 

seves descendents ja mantindran les característiques. 

Tot el procés és ben programat i coordinat, i per a 

comprendre’l hem de tenir present el pas del temps i el 

canvi de morfologia en l’espai. Tot es fa seguint uns plànols 

ben establerts; no passa com suggeria Aristòtil, que era 

preformacionista, és a dir, que considerava que dins l’ou hi 

havia un humà en miniatura. I de la mateixa manera que en 

la resolució de plànols, primer es fan les estructures 

bàsiques; després, es van estructurant cada cop les més 

fines. 

Les capes 

Un cop fertilitzat l’ou, les cèl·lules es van dividint i 

produeixen una forma esfèrica. Més endavant, en tots els 

animals té lloc la gastrulació, que és la invaginació d’una 

part de la massa de cèl·lules. Unes cèl·lules quedaran dins, 

altres fora, i altres, al mig. Aquí hi haurà la determinació 

dels grans tipus de teixits. L’endoderma donarà lloc a les 

vísceres; el mesoderma, als músculs i la sang, i l’ectoderma, 

al sistema nerviós i la pell. 
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Els eixos 

En la fase d’especialització, es determinaran els eixos de 

l’embrió i tindrà lloc alhora el canvi de forma. Primer unes 

cèl·lules aniran a formar el cap (amb el cervell) i unes altres 

la cua (la medul·la), dibuixant l’eix anteroposterior. 

Desprès es formarà l’eix dorsoventral, que determinarà, en 

el cas dels vertebrats, la posició de la columna vertebral i la 

de les vísceres. I, dins el sistema nerviós, també hi ha una 

orientació dorsoventral: a la part dorsal hi acabaran les 

neurones sensorials, mentre que a la part ventral, les 

motores. L’últim eix a definir-se serà el corresponent a la 

simetria bilateral: esquerra-dreta, que defineix la posició 

dels òrgans no simètrics, com són el cor i el fetge. 

Tot està ben coordinat; el dia 16, les cèl·lules d’un embrió 

humà ja tindran clar si seran sistema nerviós o una altra 

cosa. El dia 22 ja té els eixos determinats. 

La morfogènesi 

En determinades zones hi ha una concentració superior 

d’una determinada proteïna, cosa que farà que les cèl·lules 

prenguin un camí o un altre. Les més allunyades tindran una 

influència molt menor i seguiran altres camins. Per això, 

segons quines cèl·lules són veïnes, la influència és una o una 

altra. Els veïns condicionen. 

Per tota aquesta combinació del pas del temps i la ocupació 

d’un determinat espai en l’embrió es fan pel·lícules per a 

veure com succeeix. Abans els vídeos eren per descriure, ara 

són per a descobrir com es desenvolupa un embrió. Els ous 
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que s’han de desenvolupar es tracten amb diferents 

proteïnes fluorescents; s’enganxa un determinat color a un 

determinat gen, de manera que es veu com es desenvolupa 

d’una manera molt vistosa. Com que es combina genètica, 

imatge, computació... els equips han de ser forçosament 

multidisciplinaris. 

Cèl·lules mare 

Inevitablement parlem de cèl·lules mare. La primera cèl·lula 

que donarà lloc a un organisme és totipotent, pot donar 

qualsevol altra. A mesura que es forma l’embrió, les cèl·lules 

deixen de tenir aquesta capacitat. En formar-se els eixos i 

anar prenent forma, les cèl·lules de cada regió donen lloc als 

òrgans corresponents. Això no vol dir que no puguin desfer-

se camins; però arriba un punt en què unes cèl·lules 

diferenciades només donaran lloc a cèl·lules iguals. 

De tota manera, a determinades regions del cos sempre hi 

haurà cèl·lules capaces de generar noves cèl·lules, sobretot 

en determinats teixits. El moll de l’os, per exemple, és on es 

formen les cèl·lules de la sang. I això és perquè les cèl·lules 

es divideixen de forma asimètrica: de les dues cèl·lules que 

surten de la divisió, una serà una cèl·lula com la primera 

(potencial) i l’altra, específica. 

De vegades la diferenciació de les cèl·lules es reverteix. La 

primera persona a fer-ho va ser John Gurdon: va prendre el 

nucli de la cèl·lula del budell d’un capgròs i va trasplantar-lo 

al citoplasma d’un oòcit, i va obtenir un individu adult. El 

2012 va rebre el Premi Nobel amb Shin’ya Yamanaka, que 
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també va provar que les cèl·lules adultes es poden 

reprogramar per a convertir-les en pluripotents. 

Tot i que encara hi ha dificultats en la implantació d’aquestes 

tècniques en humans, perquè les cèl·lules tractades amb els 

factors de Yamanaka moren aviat, són una finestra oberta a 

la medicina personalitzada. 

Els segments 

A partir d’una determinada complexitat, els éssers vius 

acostumen a segmentar-se, és a dir, a repetir patrons per a 

solucions diferents. Per exemple: un escamarlà té els 

diversos «segments» ben diferenciats; entre tots fan la cua i 

li permeten de desplaçar-se. Nosaltres tenim les vèrtebres 

molt similars, però totes diferents. 

Si comparem les extremitats, veiem que la part proximal, 

tant de les superiors com de les inferiors, està formada per 

un sol os: l’húmer o el fèmur, segons el cas. Dos ossos en la 

part mitja (radi i cúbit, i tíbia i peroné). Una part distal 

formada per molts ossos: el carp i el metacarp, en cas de la 

mà; i el tars i el metatars, en el del peu. 

Els segments de les extremitats s’especifiquen gradualment. 

Per això, entre els afectats per la talidomida, que interferia 

en el desenvolupament embrionari, provocava mal-

formacions en el segment medial del braç. 

Resten moltes preguntes per resoldre. Com sap un òrgan 

que ha acabat de créixer? Com sap un elefant quan ha 

arribat a la seva mida? I, d’aquí, inevitablement es passa a 
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parlar de càncer, perquè és el creixement cel·lular sense 

control. 

El peix zebra 

Un dels avantatges més considerables del peix zebra per 

estudiar el desenvolupament de vertebrats és que pon ous, 

de manera que els embrions són externs. Així es pot actuar 

directament sobre ells per obtenir imatges en viu. Seria molt 

més complicat d’estudiar amb ratolins, perquè el 

desenvolupament és intern; amb la mosca, que és molt 

diferent; o amb el pollet, amb el qual no es pot fer genètica. 

En total tenen uns tres mil peixos que guarden en tancs, on 

n’hi ha vint o vint-i-cinc. Són sotmesos a un cicle de llum de 

12 hores i els mantenen a una temperatura d’uns 28 ºC, 

atès que són originaris del Pakistan i l’Índia. Mengen 

artèmia, un petit crustaci. Als tres mesos de vida ja són 

sexualment fèrtils; aleshores poden plantejar-se de creuar-

los en un altre tanc, amb una mena de cubeta perforada per 

on s’escolaran els ous. Els peixos són fèrtils fins a l’any i mig 

o dos. Segueixen tots els protocols d’ètica animal. 

 

Cristina, i per què vas fer biologia? 

Primer pensava que voldria fer matemàtiques, però vaig 

pensar que no seria capaç de tanta abstracció. Ara penso 

que potser sí que ho seria. Però m’agradava fer recerca 

perquè té la part intel·lectual de pensar, idear, comprendre, 

amb rigor científic; i la part més manual, d’enginyeria, 

d’elaborar un protocol per a un experiment. M’agrada molt 
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pensar com pots adreçar un problema. Crec que he trobat la 

meva feina. 

 

Més informació 
Junyent, Cristina. «La cara diu molt de tu». Nació Digital 
(27/06/2018). 

Pujades, Cristina. «De les instruccions a l’individu» 
(24/09/2014) <https://cosir.blogspot.com/>. 

Pujades, Cristina. «De cucs i mosques, fins a peixos i 
ratolins» (24/10/2010) <https://cosir.blogspot.com/>. 
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Peixos del Besòs (21/11/2018) 

Ahir, dimecres vint-i-u de novembre, va venir Noëlle Fabre, 

doctora en Biologia i professora a la UB i a Blanquerna, per 

parlar-nos sobre com es conserva una població de peixos en 

un riu. 

I no va venir sola; l’acompanyava Dolors Vinyoles, que va 

ser la seva directora de tesi –i és una altra apassionada dels 

peixos. 

Volíem parlar del riu Besòs, que fa trenta anys era un dels 

rius més contaminats d’Europa i, gràcies a tasques de 

recuperació, avui és un hàbitat més amable per a la flora i 

fauna aquàtica. 

El riu Besòs 

El curs del Besòs és només de 17,7 km, atès que neix de la 

fusió dels rius Mogent i Congost, a l’alçada de Montmeló, i 

desemboca a Sant Adrià del Besòs. Afluents del Besòs 

pròpiament són el Tenes, la Riera de Caldes i el Ripoll. La 

seva conca és de poc més de mil quilòmetres quadrats, i 

pren aigua de les serralades Prelitoral i Litoral. És un riu 

típicament mediterrani, és a dir, amb força fluctuació del 

cabal (amb tardors i primaveres plujoses, i sequeres 

estivals). 

Com que és un riu que travessa una zona de densa 

concentració demogràfica, ha estat molt explotat, primer per 

l’agricultura, i després de 1960, per la indústria tèxtil i 

química. És al tram final on hi ha hagut més pressió 

humana. Tant és així que el cabal arriba a fluctuar per l’acció 
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humana: diu na Dolors que quan és l’hora d’arreglar-se per 

anar a escola o a treballar, l’aigua del riu puja: en hores 

punta, dutxes, cisternes... que acaben a la depuradora de 

Montcada fan pujar el nivell del riu, i finalment desguassen 

al mar. 

L’evolució d’un riu 

Com na Noëlle en sap de peixos i en sap de pedagogia, va 

fer un cafè diferent. Va dur unes «proves» per als nostres 

participants: a través de retalls de diaris seleccionats vam 

poder seguir l’evolució del riu. La seqüència de notícies era 

la següent: 

1991: De les 3.500 indústries de la conca del Besòs, el 80% 

no compleixen el reglament de residus. Notícia que parla de 

molta contaminació i poc control. 

1992: Només es pot considerar que el 12,75% del Besòs 

està en bones condicions; el 57% es pot considerar com una 

claveguera a cel obert. Aquest estudi de Narcís Prat i Maria 

Rieradevall feia paleses les nefastes condicions de més de la 

meitat del riu. 

1995: Els ajuntaments de Montcada i Reixac, Santa Coloma, 

Barcelona i Sant Adrià de Besòs –juntament amb el Consorci 

de Recuperació del Riu (creat el 1988)– han signat un acord 

per recuperar el tram final del riu. 

2002: Un mostreig ictiològic a l’alçada de Mollet dóna com a 

resultat l’absència de peixos. Sí que es va trobar altra fauna 

més resistent a la contaminació, com ara quironòmids. 

2004: El Parc Fluvial del Besòs recupera els marges del riu. 
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En pocs anys es va recuperar en part l’entorn i el paisatge. 

Es van preparar tres quilòmetres de passeig a les dues 

bandes del riu, amb cinc mil sis-cents metres de carril bici, i 

es van retirar les torres d’alta tensió. 

Més amunt, es va propiciar una zona humida amb canyís 

(Phragmites), planta que resisteix les crescudes, absorbeix 

lleugerament nitrits i nitrats, i serveix d’hàbitat a ocells i 

peixos. El tram final del riu és una zona ornitològica 

interessant pel pas d’ocells migratoris. 

2017: La desembocadura del Besòs es reconcilia amb el 

medi ambient: han disminuït els metalls pesants. 

2017: Un estudi a Santa Coloma de Gramenet troba cinc 

espècies de peixos diferents. 

Els peixos del Besòs 

El pas de claveguera a trobar cinc espècies de riu fa palesa 

una clara voluntat política i social per millorar el riu. Ara, la 

fluctuació de les espècies de peixos que s’hi troben –que 

provenen de zones més altes de la conca– indica que el 

sistema encara és inestable; però el canvi és indiscutible. Els 

mostrejos de peixos es fan mitjançant pesca elèctrica, amb 

un salabre que els provoca una descàrrega controlada; de 

manera que poden estudiar la densitat demogràfica dels 

peixos, la biomassa i l’estat dels exemplars capturats. En 

molts casos, es troba que els peixos tenen ferides a la pell 

provocades per les condicions d’insalubritat de l’aigua. Un 

cop estudiats, els peixos són alliberats de nou al medi. És un 
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mitjà de captura incruent, sense el qual no seria possible 

l’estudi i seguiment de les comunitats de peixos fluvials. 

Els peixos trobats en diferents mostrejos han estat 

autòctons, traslocats; és a dir, que la seva distribució 

original és pròxima, però no és la conca del Besòs o bé 

al·lòctons (introduïts pels humans en algun moment de la 

història). 

Espècies introduïdes 

Les espècies al·lòctones del Besòs són la gambúsia 

(originària d’Amèrica del Nord) i la carpa (originària d’Europa 

de l’Est –Danubi– i d’Àsia Central). La gambúsia (Gambusia 

holbrooki) va ser introduïda l’any 1921 pensant que podia 

servir per erradicar la malària, ja que menja larves de 

mosquit. 

És un peix petit (els mascles atenyen els 4 cm i les femelles, 

els 7 cm) molt prolífic. Amb el pas del temps, ha causat la 

regressió de dos importants endemismes de la península 

Ibèrica, el fartet (Aphanius iberus) i el samaruc (Valencia 

hispanica), dos peixos també petits que vivien als mateixos 

hàbitats on va ser introduïda la gambúsia i que, con ella, es 

nodrien de larves de mosquit. 

La carpa (Cyprinus carpio) va ser introduïda al segle XVII. 

Deteriora els hàbitats on viu perquè s’alimenta removent el 

fons amb el musell i rosega les arrels de la vegetació de 

ribera. Al Besòs se n’han capturat exemplars de fins 60 cm 

de longitud. També hi trobem el cranc de riu americà 

(Procambarus clarkii), un crustaci que genera problemes 
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greus als ecosistemes perquè desplaça les espècies 

autòctones i depreda les postes de peixos i amfibis. 

Espècies traslocades 

Una espècie traslocada és la rabosa o bavosa de riu (Salaria 

fluviatilis), originària de la conca de l’Ebre. És un peix que fa 

uns deu centímetres, no té escates i és recobert amb un 

moc llefiscós. És una espècie molt interessant, especialment 

per a na Noëlle i na Dolors, que van dedicar la seva tesi 

doctoral a estudiar-ne el comportament. Executen un 

elaborat ball nupcial, i després de la fecundació, és el mascle 

qui té cura dels ous, entre els còdols del fons de la llera atès 

que és una espècie bentònica –per la qual cosa no té bufeta 

natatòria. 

Una altra espècie traslocada, també provinent de la conca de 

l’Ebre, és el llopet de riu o colmilleja (Cobitis paludica), que 

al Besòs ha trobat un hàbitat idoni on proliferar. Com que 

també és un peix bentònic, no té bufeta natatòria. És 

nocturn, durant el dia enterra mig cos en la sorra del fons i 

pot realitzar l’intercanvi de gasos perquè té la regió proctal 

del tub digestiu molt irrigada, cosa que li permet de tenir 

respiració anal. 

Espècies autòctones 

Les espècies autòctones són el barb de muntanya (Barbus 

meridionalis), que pot arribar a fer 20 cm de llarg; aquesta 

és l’espècie de barb que a Catalunya presenta una 

distribució més meridional, ja que el barb que es troba des 

del riu Llobregat i més al sud és el barb cua-roig (Barbus 
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haasi). La llissa llobarrera (Mugil cephalus) es mou entre el 

mar i el tram final del riu, on entra a alimentar-s’hi; és una 

de les espècies de peixos que se sol pescar als ports 

marítims. I la bagra (Squalius laietanus), un peix omnívor 

que es pot diferenciar perquè té la mandíbula inferior més 

llarga que la superior. 

L’anguila (Anguilla anguilla) és també una espècie autòctona 

i catàdroma (es reprodueix al mar i creix als rius), que neix 

al mar dels Sargassos; a diferència del salmó (Salmo salar), 

que és anàdrom, ja que es reprodueix al tram alt dels rius i 

passa la vida creixent al mar. 

Quan neix, l’anguila es transforma en una larva 

«leptocèfala» que, arrossegada pel corrent del Golf, arriba 

fins a les costes d’Europa. Durant el camí, que pot durar 

més de dos anys, les larves passen per una metamorfosi i es 

transformen en angules; sembla que les que restaran a la 

part baixa dels rius seran més petites i maduraran com a 

mascles, mentre que les que remuntaran els trams més alts 

dels rius esdevindran femelles i seran més grans (i també 

viuran més anys). 

L’anguila es pot tornar a trobar en el tram baix del riu Besòs 

però no se sap fins a quin punt les barreres físiques i la 

contaminació afectaran el seu creixement durant els anys 

que romandrà en el riu. Abans de fer el viatge, l’anguila 

canvia el seu color de groguenc fins a gris platejat. 

Fa poc es va confirmar la ruta migratòria d’aquest misteriós 

peix. Fa un viatge de prop de vuit mil quilòmetres a baixa 
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profunditat; neda un any durant el qual no menjarà, per això 

abans ha acumulat molt de greix. En el camí, el seu cos 

acabarà de madurar i consumirà tots els recursos energètics 

que li queden per reproduir-se i morir finalment en el lloc de 

la fresa, el mar dels Sargassos. S’orienten potser pel camp 

magnètic? El cas és que semblen tenir codificat el llarg 

viatge que han de fer. 

L’anguila és un peix en perill crític d’extinció segons la IUCN. 

La seva població europea ha minvat fins a un 95% respecte 

a la que hi havia fa un segle degut a la pesca abusiva i al 

tràfic il·legal, per ser una espècie culinària molt apreciada. A 

Espanya és protegida en diversos graus, segons les 

comunitats autònomes. A Andalusia, per exemple, no està 

permès de pescar-les; a Catalunya només se’n pot pescar 

una certa quantitat en el delta de l’Ebre, atès que aquesta és 

una de les espècies que tradicionalment s’hi havia 

comercialitzat des de sempre. 

Explicar-ho 

El missatge que ens transmeten és positiu, que no està tot 

perdut. Si havent fet poc hem arribat fins aquí, encara tenim 

molt camí per recórrer i molts espais per recuperar. Per a 

conèixer els peixos, ens recomanen un llibre d’Enric Aparicio 

i col·laboradors, entre els qual s’hi compta na Dolors: Peixos 

continentals de Catalunya, publicat el 2016 per Lynx 

Edicions. Juntes han escrit un conte «La increïble aventura 

de les anguiles del riu Besòs», del qual s’ha publicat una 

edició pilot a l’espera d’una edició definitiva. 
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Na Dolors i na Noëlle ens conviden a una jornada de pesca 

amb finalitat científica que fan periòdicament al Parc Fluvial 

del Besòs a Can Zam, de Santa Coloma; i a Sant Adrià, 

davant el pont de Cristòbal de Moura. De fet, l’havien de fer 

aquest passat cap de setmana, però, com que va ploure 

tant, es va haver de suspendre; no es pot jugar a les lleres 

dels rius en moments de riada. L’han ajornada fins a la 

primavera, que és quan la van fer l’any passat i altres anys. 

En preguntar per què es van dedicar a estudiar peixos, la 

Noëlle diu que volia estudiar comportament i va trobar els 

peixos; la passió pels quals li va transmetre na Dolors, la 

seva directora de tesi. Na Dolors relata una història 

paral·lela amb el seu director de tesi. La passió per un món 

en el qual t’endinses i del qual vas coneixent els secrets, fins 

que t’atrapa per sempre. 
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Com s’organitza un hàbitat sostenible? 

(12/12/2018) 

Dimecres 12 de desembre va venir Francesc Muñoz, 

professor de Geografia Urbana i director de l’Observatori de 

la Urbanització, de la UAB, per parlar sobre com s’organitza 

un hàbitat sostenible. 

Els humans hem construït ciutats per a la nostra seguretat i 

confort, però la manca de planificació global ha fet que hagin 

esdevingut incòmodes i, en segons quins paràmetres, 

insalubres. Com podem recuperar els entorns urbans que 

hem transformat? Quina relació han de tenir les ciutats amb 

el paisatge? Com entra a la ciutat, el paisatge «natural»? 

Per què vivim en ciutats? 

Les ciutats són artefactes humans que segle rere segle 

creixen i ocupen més territori. Segons dades de Nacions 

Unides, més de la meitat dels 7.600 milions de persones que 

vivim al planeta ho fem en ciutats. Una ciutat és un indret 

on hi ha especialització del treball i, en conseqüència, 

desigualtat, ja que és un ecosistema apte per a l’ambició 

humana. Quant a l’aspecte, cada cop s’han banalitzat més: 

són més iguals i previsibles. 

La globalització ens ha dut coses bones, com conèixer més 

territoris i tenir diferents visions; la possibilitat de tenir 

beques Erasmus per als joves... Però també ha generat la 

urbanalitat: les ciutats són predictibles de manera global. Els 

centres urbans i la societat en general s’han «McDonalitzat». 
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Cap ecosistema és més insostenible que una ciutat. En 

general, en els ecosistemes pot tenir lloc el cicle de la 

matèria. A la ciutat, no: calen aportacions externes de 

productes i absorció fora de l’àrea urbana dels residus 

generats. Per les complicacions ambientals que comporta, la 

concentració urbana ha esdevingut el principal problema de 

la humanitat; fins al punt que por posar en risc la nostra 

pròpia pervivència. Per això es busca la renaturalització de 

les ciutats. 

La mobilitat 

Un dels problemes més grans a escala global que ocasionen 

les ciutats prové de la necessitat de desplaçar-se. Provoca 

congestions de trànsit i, en conseqüència, de contaminació i 

escalfament global. La major part de cotxes que hi circulen 

no són de persones que viuen a la ciutat. 

El grup de recerca d’en Francesc, un estudi que abastava 

311 municipis de l’entorn de Barcelona, va determinar que 

entre 1985 i 2005 s’havia construït de mitjana una casa 

unifamiliar (amb casa, piscina i garatge) per hora. 

Als territoris d’urbanització dispersa, habitualment no hi 

arriba el transport públic. Per tant, obliga a quatre 

desplaçaments en vehicle privat al dia, ja que habitualment 

la feina dels ocupants és al territori compacte. Si imaginem 

que al barri dispers hi ha cent cases unifamiliars, resulta que 

parlem de 400 desplaçaments extres al dia. I això passa 

perquè que el baix nombre de persones no justifica 

l’amortització de la inversió que requeriria l’arribada del 
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transport públic (pel nombre de clients o de votants). 

D’aquesta manera, veiem que a Catalunya el territori ha 

canviat; però les polítiques, no. 

L’autoritat metropolitana de Londres –on viuen deu milions 

d’habitants– va establir la congestion tax, que fa pagar vuit 

lliures (uns dotze euros) per entrar al perímetre de la ciutat. 

Les autoritats diuen que la contaminació atmosfèrica ha 

baixat un 40%. Però s’ha complicat el trànsit dels carrers 

immediats al perímetre de congestió. 

La motorització comporta altres efectes secundaris. La 

necessitat de passar com a mínim una o dues hores diàries 

en desplaçaments, pot fer canviar els hàbits; per exemple, 

cal un compromís superior dels avis, que han d’anar a 

buscar els nets, atès que els pares no arriben a temps de 

recollir els nens de l’escola. Als Estats Units, on els 

commuters poden arribar a passar quatre hores –dues 

d’anar i dues de tornar– per anar a la feina, surten de casa 

en pijama i amb el menjar preparat; aprofiten les 

congestions de trànsit per vestir-se, maquillar-se i esmorzar. 

El consum d’aigua 

Un factor limitant a la Mediterrània és l’aigua. Si la 

colonització del territori és dispersa, el consum d’aigua 

també puja, atès que hi ha més punts de consum. En un 

estudi realitzat per l’equip d’en Francesc van trobar que la 

despesa d’aigua domèstica dels habitants de l’Hospitalet, 

Santa Coloma i Cornellà era de 100 litres al dia, mentre que 
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a Castellví de Rosanes era de 450 litres al dia, fet que es va 

atribuir a la quantitat d’habitatges unifamiliars. 

Els càlculs van donar més pes al rec dels jardins 

(responsable d’un 40% del consum) que no pas a la piscina. 

Si es cultivessin plantes crasses, que requereixen poca 

aigua, la despesa podria baixar; però ni tan sols els 

ajuntaments les planten. 

La planificació 

Com hem vist, tenim territoris i ciutats mal planificats. A 

Barcelona, el primer intent de racionalitzar la situació va ser 

el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, aprovat el 2010. 

És la primera vegada que hi ha una visió integradora dels 

diversos aspectes que atenyen al territori. 

Barcelona va créixer espectacularment des del segle XIX. En 

les grans èpoques de migració, com al 1968, arribaven a la 

ciutat 30.000 persones al mes; mil persones al dia. I com es 

van absorbir? 

Tradicionalment, les onades migratòries s’han enfocat fent 

primer els assentaments de pisos, en segon lloc les 

infraestructures, i l’espai que restava es dedicava al verd. 

Què va generar a l’entorn de Barcelona i tantes altres ciutats 

occidentals? Grans polígons de blocs regulars sense accés al 

transport públic: Gornal, Bellvitge... Els habitants, molts dels 

quals treballaven a la Seat, van necessitar comprar un 

cotxe; Seat, naturalment. 

La planificació que se suggereix ara segueix l’ordre contrari; 

el que va dir Ildefons Cerdà: «Urbanizar el campo y ruralizar 
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la ciudad». El repte de futur és que la ciutat abraci el verd i 

que el verd entri a la ciutat; i no només en espais verds, 

sinó també en corredors que els connectin. L’ordre, per tant, 

seria, primer prioritzar les àrees verdes –de tipus agrari o 

preventiu– que garantiran la salut de l’ecosistema i dels seus 

habitants. Després construir-hi els accessos, vetllant perquè 

cap l’habitatge se situï a més de cinc-cents metres d’una 

boca de transport públic; i, finalment, edificar. 

De vegades la planificació es fa difícil, perquè els moviments 

demogràfics són molt més ràpids que la capacitat política de 

reacció fent lleis, per exemple. I a més cal tenir en compte 

que les unitats de temps dels polítics són de dos anys: 

durant el primer any s’aclimaten, durant els dos següents 

poden governar, i en el quart ja estan de campanya; s’entén 

que sigui difícil. 

La diagnosi 

En qualsevol cas, la solució passa per una bona diagnosi. 

Des de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat es volia 

construir una biblioteca municipal al centre del poble; tot i 

això, es va encarregar a l’Observatori del Paisatge un 

informe sobre la ubicació òptima perquè hi anés el jovent. 

Com que es tracta d’un municipi dispers –des dels punts 

més perifèrics es pot trigar fins a quaranta minuts per 

arribar al centre–, la proposta va ser que la biblioteca se 

situés al costat de la gasolinera, ja que és allà on es troben 

els joves, que es desplacen amb ciclomotors. L’atrevida 

proposta d’una benzibiblioteca o bibliobenziteca. 
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A Amsterdam, on el terreny es escàs, es va fer una 

biblioteca pública al front marítim. A més de les sales de 

lectura, s’hi van instal·lar un restaurant i diverses zones amb 

sofàs per trobar-se. El resultat és que aquestes zones son 

freqüentades majoritàriament per jovent de famílies 

musulmanes. Per què? Doncs, a les noies joves no se’ls 

permet gaire sovint de sortir soles a segons quins llocs, però 

una biblioteca és un espai que genera confiança a la família, 

de manera que va tenir una bona acollida entre adolescents 

d’aquest origen. 

La bona diagnosi es fa coneixent els hàbits dels ciutadans. 

Per això, en Francesc veu molt més interessant la informació 

que registren les antenes de telefonia (ja que indiquen els 

moviments de les persones) que no pas els mapes de 

distribució de la població. Perquè ens en fem una idea, 

suggereix que ens fixem en la distribució de les antenes de 

telefonia mòbil, per exemple, paral·leles a les rondes. 

L’escala 

Els biòlegs, en general, saltem de nivells d’organització, cosa 

que ha quedat reflectida especialment en aquest trimestre 

de cafès científics, quan hem saltat del nivell molecular a 

l’individu, a la població i ara a la comunitat. Els urbanistes 

també han d’establir l’escala per estudiar i planificar l’entorn. 

Com que nosaltres vam prendre com a excusa l’article de 

José Luis Sampedro, en Francesc pren la novel·la de 1993 de 

Belén Gopegui, La escala de los mapas, en què el 

protagonista ha d’identificar l’escala d’un soroll que sent per 
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ubicar-se: és la cafetera que ha esclatat a l’altra banda de la 

casa?, o és un avió que vola per damunt de la ciutat? 

Per exemple, el problema del trànsit a les ciutats i 

l’escalfament global són ocasionats pels automòbils. Ara, 

cada escala requerirà una solució diferent. El trànsit s’aborda 

a nivell local o metropolità, mentre que l’escalfament global 

cerca solucions a escala global, com ara la signatura del 

protocol de Kioto, amb totes les seves mancances. 

La resiliència 

La paraula de moda ha deixat de ser «sostenibilitat», li ha 

pres el lloc «resiliència». El canvi vol anar més enllà de la 

idea de perdurabilitat; l’objectiu és que els ecosistemes on 

vivim tinguin capacitat per absorbir pertorbacions sense 

alterar gaire ni l’estructura ni la funcionalitat. Tenir la 

flexibilitat del bambú, que resisteix els huracans. Com es pot 

adequar la ciutat al canvi global? 

A Washington han entès que el canvi climàtic els durà més 

inundacions catastròfiques, i que poden ser similars a la del 

Katrina a Nova Orleans. Aprenent que a les darreres 

inundacions els habitants no van prendre el cotxe, sinó que 

van marxar de la ciutat en bicicletes, s’ha establert un bicing 

d’emergència. A Venècia també s’està invertint per mitigar 

les inundacions, que aniran a més pel canvi climàtic. 

A Barcelona se sap que s’accentuarà el règim pluviomètric. 

Que hi haurà més inundacions de la zona costanera. Que hi 

haurà més nits tropicals i seran més seguides; cosa que 

afectarà majoritàriament infants i persones grans, i als qui 
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tinguin malalties respiratòries. Per això es busca de construir 

refugis climàtics, per acollir en els moments més crítics. 

A les ciutats es dóna l’efecte «illa de calor», perquè estan 

fetes de materials que absorbeixen la calor. Les nits 

especialment són més caloroses que al seu entorn i també hi 

ha una diferència entre els barris. Per això, els habitatges de 

les zones de la perifèria –que habitualment són de pitjor 

qualitat, raó per la qual perden més calor i als anys noranta 

eren descartats pels qui s’ho podien permetre–, l’any 2080 

poden ser zones de millor qualitat ambiental i salut dels 

habitants. 

Una altra proposta és canviar el que es planta a la ciutat: 

deixar de sembrar gespa i sembrar espècies que mitiguin la 

calor de l’ambient, com ara espàrrecs o cebes. Per què no 

cultivar espècies agrícoles a la ciutat? Tornar l’horta a la 

ciutat. Pensar la natura diferentment d’aquell lloc on es va el 

cap de setmana. 

A la Mediterrània també augmentaran els incendis. Abans 

s’esperaven en un indret compacte, amb la qual cosa 

s’empraven l’escala i la mànega d’aigua; o bé obert, i es 

planificava l’ús d’helicòpters i els bombers s’hi aproximaven 

a peu. El model d’urbanització dispers ha fet canviar el 

protocol dels bombers. Per minvar els riscos, que han 

augmentat, demanen un tallafoc net de 25 m al voltant de la 

zona urbanitzada; una aplicació dóna instruccions de com 

fer-ho. 
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Els hàbits 

Si mirem la pel·lícula Berlín, simfonia d’una gran ciutat, del 

1927, ens adonarem de com ha canviat l’estil de vida dels 

ciutadans occidentals. I el canvi en els hàbits de consum és 

el factor que més fa créixer els gasos d’efecte hivernacle. 

Després ho fa la mobilitat; i, en tercer lloc, l’agricultura i la 

ramaderia hipertecnificades –amb un ús generalitzat de 

pesticides, la desforestació i estabulació en hangars. 

Finalment, la indústria. 

L’èxit dels polímers als anys seixanta ens ha acostumat a fer 

ús de productes plàstics, perquè tenen gran durada i són 

còmodes per a la nostra vida quotidiana. Ara ens adonem 

que els animals marins moren per ingerir plàstic, i que la 

seva difícil desintegració fa que s’acumuli tant en superfície 

com a les zones més profundes dels oceans. 

Hem omplert la ciutat de cotxes. Sense cap crítica, hem 

dissenyat les ciutats i tot el territori donant prioritat als 

automòbils. Ens desplacem a tot arreu en transport privat, 

cal espai per deixar l’automòbil i transitar. Les ciutats i el 

territori són molt diferents de com eren al segle XIX. Ho 

veiem en un vídeo de Berlín a principis del segle XX, on la 

ciutat era dels habitants, que ocupaven els carrers. 

A Barcelona es busca la sincronització dels semàfors, que 

deixa poc temps als vianants per travessar un carrer. Per 

exemple, a la cruïlla de Diagonal  amb passeig de Gràcia, el 

semàfor verd per als vianants dura menys de divuit segons. 
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Més que expulsar els automòbils, el que es parla és de 

«domesticar-los». 

En els hàbits s’inclou l’emissió dels centres comercials. A 

Catalunya hi ha tres-cents conglomerats de multi-macro-

botigues pràcticament idèntiques, on hi ha un gran centre 

d’alimentació tipus fast-food, una gran ferreteria, una botiga 

d’elements per al jardí, una botiga de mobles i una de llits, 

on moltes famílies van a passar el cap de setmana. A banda 

de la despesa en transport, s’eliminen les botigues de barri. 

Repensar 

Però, com ens desfem dels hàbits que generen riscos 

ambientals i que hem vist que no funcionen? Com podem 

minvar les externalitats des de l’àmbit familiar? A Barcelona 

ja hi ha un supermercat lliure de plàstic. Mirem de caminar 

més i agafar el transport públic. Cal passar del «I can afford 

it» (puc pagar-ho) al «m’he adonat que...». I cal participar 

en les decisions polítiques de disseny de l’espai, perquè 

coneixem el nostre entorn i l’hem de posar en valor. De fet, 

emergeixen altres estils de vida, noves formes de cogestió; 

cada cop hi ha més voluntaris per conèixer i millorar la 

ciutat... 

L’Observatori del Paisatge, que dirigeix en Francesc, va 

organitzar una trobada a l’aeroport d’Alguaire per proposar 

solucions que en donessin un ús complementari, atesa la 

baixa intensitat de vols. 

Alguaire és a una zona rica en ocells: n’hi ha més de 

vuitanta espècies exclusives d’aquella zona estepària, entre 
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elles la rara alosa becuda (Chersophilus duponti). Com que 

una bona part dels usuaris eren britànics, i entre els 

britànics hi ha molts interessats en l’observació d’ocells, una 

de les propostes va ser de complementar la visita als 

Pirineus per a esquiar –un dels objectius prioritaris dels 

viatgers– amb birdwatching. Van guanyar el Premi Idea 

CosmoCaixa. 

El 1960, l’urbanista Kevin Lynch va pronosticar que el centre 

de les ciutats moriria, atès que als Estats Units el downtown 

es poblava de llatins i persones d’origen africà, a mesura 

que la població blanca anava a viure a cases unifamiliars de 

l’extraradi. Però en Francesc pronostica que les ciutats no 

moriran mai. 

Les ciutats han durat molts segles per una raó bàsica: és a 

les ciutats on es troben coses importants de manera 

espontània. La ciutat és el lloc on se’t convida a canviar 

d’opinió. En Francesc ens explica una història sobre la 

serendipitat urbana. Imaginem tres persones que surten de 

casa cadascuna amb una intenció; potser cap de les tres la 

compleix, però torna amb una solució alternativa. El que 

anava a comprar un parell de sabates, en passar per davant 

de la fruiteria recorda que ha de comprar taronges per als 

fills, i no pot comprar les sabates perquè li han acabat 

tancant la sabateria. El que sortia a comprar taronges, 

potser passa per davant d’una sabateria i torna a casa amb 

un parell de sabates nou i sense taronges. El que sortia per 
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anar a divorciar-se, amb les sabates noves fa més goig i 

finalment no es divorcia. 

Francesc, què va fer que et dediquessis a estudiar la 

planificació de les ciutats? 

Per una banda, els professors et marquen. Per una altra, sóc 

molt tafaner i observo què succeeix a la ciutat, el 

comportament de les persones. Em vaig adonar que si m’hi 

volia dedicar professionalment, havia d’estudiar geografia. I 

també vaig anar d’oient a moltes altres assignatures; a 

Antropologia vaig interpretar els valors, a Sociologia vaig 

conèixer el comportament dels grups humans. Vaig fer com 

diplomatures a l’ombra. També vaig estudiar demografia i 

vaig fer un màster d’arquitectura. Tot plegat em va donar 

aquesta mirada polièdrica. 
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