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ALBA CARMONA GIRONA

■ Un estudi internacional amb
participació del Centre d'Estudis
Avançats de Blanes (CEAB-CSIC)
alerta de l'impacte de l'increment
del diòxid de carboni al fons marí.
El projecte de recerca europeu
ECO s'ha centrat en la reacció
dels ecosistemes marins davant
les fugues de CO que es poden
produir amb l'emmagatzematge
artiicial d'aquest element a les
profunditats marines. 

Aquest mètode, que ja es fun-
ciona a la costa noruega, és con-
siderat per les institucions euro-
pees com una tecnologia clau per
reduir les emissions de gasos
d'efecte hivernacle. El sistema -
conegut per les sigles CCS (captu-
ra i emmagatzematge de carbo-
ni)- consisteix a capturar el CO,
preferiblement a la mateixa plan-
ta energètica des d'on s'emet, i
posteriorment emmagatzemar-lo
sota terra o al fons marí. El proble-
ma és que planteja un risc impor-
tant de fugues. 

Ara l'estudi, en què a més dels
investigadors blanencs han parti-
cipat també l'Institut Max Planck
de Microbiologia Marina a Bre-
men i la Universitat de Ghent, re-
vela com la fuga del CO afecta
l'hàbitat del fons marí i els seus
habitants. L'equip del CEAB ha
analitzat les comunitats de ma-
crofauna -de més de mig mil·lí-
metre de grandària- que habiten

les àrees estudiades i l'impacte de
l'increment del CO al medi on
viuen. 

Per aquesta recerca, que s'ha
publicat a la revista Science Ad-

vances, els investigadors van visi-
tar les fugues naturals de diòxid de
carboni al fons marí a la costa si-
ciliana i van comparar l'ecosiste-
ma local amb llocs sense iltra-
cions. A més, van intercanviar so-
rra entre els llocs amb i sense sur-
gències de CO per estudiar com
responen els habitants del fons i
com s'hi poden adaptar. 

Alteració de l’ecosistema

La conclusió és que l'augment
dels nivells de COva alterar dràs-
ticament l'ecosistema. «La majo-
ria dels animals que habiten la
zona van desaparèixer degut a
l’efecte de la fuga de CO», explica
l'investigador Massimiliano Mo-
lari, de l'Institut Max Planck de
Microbiologia Marina. «El funcio-
nament de l’ecosistema també es
va veure afectat, i el que és més
greu, a llarg termini. Fins i tot un
any després d’haver intercanviat
els sediments, la comunitat prò-
pia de zones arenoses inalterades
no s’hi havia establert», indica.

Els investigadors van detectar
que juntament amb les bombo-
lles de gas ascendents, els nu-
trients també eren transportats
cap a la superfície, permetent que
les algues microscòpiques del

fons sorrenc creixessin millor. 
Els animals petits i grans que

viuen a la sorra es van veure par-
ticularment afectats, ja que el
nombre d'individus i la seva diver-
sitat es van reduir considerable-
ment en augmentar el  CO. La
biomassa dels animals es va re-
duir ins a una cinquena part, en-
cara que hi hagués més aliment
pel creixement de les algues. 

El nombre de microorganis-
mes del fons marí no es va reduir,
però la seva composició va can-
viar substancialment. 

La comunitat modiicada d'or-
ganismes va produir un canvi en
tot l'ecosistema. La majoria dels
habitants no van poder adaptar-
se a les condicions ambientals al-
terades a llarg termini. En canvi,
les poques espècies que poden

afrontar millor l'augment dels ni-
vells de CO van acabar poblant
el fons sorrenc.  

Amb aquests resultats, els in-
vestigadors subratllen que per a la
selecció del lloc i la bona planii-
cació dels sistemes d'emmagatze-
matge de carboni al fons marí
també cal estudiar bé els habi-
tants i el seu ecosistema per mini-
mitzar els danys. 

El risc d’emmagatzemar CO2al mar
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■El doctor Valentí Fuster, cardiò-
leg i president de la Fundació
SHE, va protagonitzar dijous la se-
gona conferència del cicle orga-
nitzat per commemorar el è
aniversari del Col·legi de Metges
de Girona. Fuster va omplir l’au-
ditori del CaixaForum Girona i va
fer falta habilitar una sala addicio-
nal perquè més assistents po-
guessin seguir l’acte, en directe, a
través d’una pantalla. 

Fuster va parlar sobre els fac-
tors de risc de la malaltia cardio-
vascular i de la importància de la
conscienciació d'adquirir hàbits
saludables des de ben joves ja que
la malaltia comença als -
anys. Va explicar que tots tenim
factors de risc però que, segons di-

verses investigacions, es poden
modular.

Fuster va citar diversos estudis
sobre els factors de risc i les varia-
bles de salut. Va mencionar la tas-
ca que havia realitzat amb nens de
diverses edats, començant amb
infants de  a  anys, als que se'ls

havia explicat durant  mesos
com funciona el cos, la importàn-
cia de l'alimentació i l'exercici físic
i com controlar les emocions per
comprovar, quina inluència tenia
en ells la introducció d'aquestes
pautes de salut en una determi-
nada edat o altra. 

Fuster, a la segona conferència
del cicle del Col·legi de Metges
Va subratllar la importància
d’adquirir hàbits saludables
des de jove per combatre
la malaltia cardiovascular
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Fuster, a la segona conferència del cicle del
Col·legi de Metges
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El doctor Valentí Fuster, cardiòleg i president de la Fundació SHE, va protagonitzar dijous la
segona conferència del cicle organitzat per commemorar el 120è aniversari del Col·legi de Metges
de Girona. Fuster va omplir l'auditori del CaixaForum Girona i va fer falta habilitar una sala
addicional perquè més assistents poguessin seguir l'acte, en directe, a través d'una pantalla.

Fuster va parlar sobre els factors de risc de la malaltia cardiovascular i de la importància de la
conscienciació d'adquirir hàbits saludables des de ben joves ja que la malaltia comença als 20-25
anys. Va explicar que tots tenim factors de risc però que, segons diverses investigacions, es poden
modular.

Fuster va citar diversos estudis sobre els factors de risc i les variables de salut. Va mencionar la
tasca que havia realitzat amb nens de diverses edats, començant amb infants de 3 a 6 anys, als
que se'ls havia explicat durant 6 mesos com funciona el cos, la importància de l'alimentació i
l'exercici físic i com controlar les emocions per comprovar, quina influència tenia en ells la
introducció d'aquestes pautes de salut en una determinada edat o altra.

Compartir a Twitter

Compartir a Facebook

Més informació

Corea del Nord torna a mostrar les seves armes al món en una desfilada

La Plataforma Educativa convoca els VI Premis d'Acció Social

Vint anys de ressonàncies magnètiques

Temes relacionats:

AniversariCaixaForum GironaConferenciaSalut


