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1. Introducció 

1.1 Presentació del projecte 

No ho hauria pogut desitjar d’una altra manera: acabar els meus anys de carrera amb «El 

Mediterrani: un mar de sorolls» com a projecte de final de grau. D’aquest darrer encàrrec 

universitari n’ha sorgit una obra periodística de la qual me’n sento orgullosa i satisfeta, un 

gran reportatge que he intentat redactar amb les millors qualitats que m’han ensenyat per 

aquest ofici: rigor, compromís, humilitat, ètica i passió. Sobretot molta passió... I és a partir 

d’aquí, d’aquesta última condició, d’on veig sentit començar a parlar del meu treball.  

Fidel al que he acabo de dir, confesso amb vehemència que el món de les ciències naturals 

m’ha captivat des de ben petita, concretament les disciplines de biologia, ciències de la terra 

i ciències ambientals. M’hi podria haver dedicat professionalment, però en quan vaig 

descobrir el periodisme vaig veure que podia acostar-me a la ciència des d’un altre camp  i 

amb una perspectiva molt diferent. I és aquí on entra en joc el periodisme científic i la 

divulgació, amb funcions diferents aparentment però que quan s’utilitzen als mitjans de 

comunicació es fusionen i es complementen en una mateixa activitat. Carl Sagan, David 

Attenborough, Natalie Anger, Felix Rodríguez de la Fuente, Bill Bryson, Gerald Durrell o 

Jacques Cousteau, per exemple, són grans divulgadors que des del segle passat busquen 

posar a l’abast d’un públic generalista el coneixement científic. Algun d’ells, fins i tot, va 

començar a fer accessible i atractiva la naturalesa abans que s’encunyés com a especialitat 

periodística les darreres dècades del segle passat. 

Amb el present Treball de Fi de Grau he volgut fer un projecte on pogués desenvolupar les 

tècniques del periodisme científic a través de la divulgació. Al llarg de la carrera només he 

pogut potenciar l’especialitat gràcies a un parell o tres d’assignatures optatives, per això 

trobo que ara és una bona ocasió. Dels gèneres que el periodisme científic es proveeix, el 

reportatge i el documental són els que millor s’adapten a les característiques que ha de tenir 

el treball, i com que el format que personalment m’atrau més és l’escrit, finalment m’he 

quedat amb l’opció del reportatge en profunditat. Més endavant he dedicat un capítol a 

exposar, únicament, detalls sobre l’estructura que li he donat, el suport, el format, el tipus de 

mitjà on es publicaria, el públic a qui va dirigit i el grau d’especialització del llenguatge 

emprat. 

Parlant d’especialització, haig de reconèixer que la falta de preparació científica m’ha exigit 

documentar-me des del primer moment per tenir suficients elements de judici com per 

entendre el contingut de les entrevistes amb les fonts i, sobretot, per interpretar el context. 

La formació especialitzada, en un futur, m’ajudarà a jutjar de manera crítica les informacions 

i els mètodes d’investigació poc seriosos típics de la pseudociència.   

He iniciat l’apartat fent referència a la passió que sento pels temes mediambientals, però em 

sentiria molt satisfeta amb el projecte sabent que jo també he estat capaç de motivar als 

lectors i lectores a interessar-se en alguna vessant de la problemàtica ambiental tractada i a 

transmetre’ls noves inquietuds i idees. 
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1.2 Justificació i elecció del tema 

Tal i com he mencionat als objectius, el reportatge tracta d’abordar la problemàtica 

ambiental de la contaminació acústica, específicament la que es dóna al Mar Mediterrani. Si 

bé la contaminació és una matèria que, a termes generals, ha estat i està sent molt present 

a gairebé tots els sectors de la societat -administracions, mitjans, escoles, acadèmics, 

científics...-, no es pot dir el mateix pel que fa a l’especificitat de la contaminació acústica 

(Rocha, 2017). La periodista ambiental Sonia Parratt (2006) proposa una classificació 

d’àrees temàtiques ambientals en base a la distribució de competències que algunes 

comunitats autònomes tenen en matèria mediambiental, i dins el grup anomenat 

«contaminació» hi inclou: l’agrícola, l’atmosfèrica, l’acústica, l’efecte hivernacle, el 

deteriorament de la capa d’ozó, els abocaments i el canvi climàtic. Pràcticament totes les 

tipologies ens són comunes o n’hem sentit a parlar sovint, però el nivell de consciència entre 

unes i altres és molt diferent. Amb els residus1, per exemple, hi ha «l’avantatge» que són 

visibles i els percebem amb més facilitat que cap altre; la contaminació atmosfèrica està 

inclosa en tots els marcs legals del sector industrial i l’automobilístic; el canvi climàtic ha 

estat un dels principals motius de lluita de les primeres ONG ecologistes sorgides a finals del 

segle passat, i l’efecte hivernacle i la capa d’ozó són fenòmens que hi estan estretament 

vinculats i dels quals la societat en percep les conseqüències amb l’augment de la 

temperatura (Martín, 2017). L’acústica, en canvi, és un tipus de contaminació difícil de 

controlar i percebre, els efectes perjudicials de la qual poden trigar anys en aparèixer i a 

manifestar-se a la salut de les persones i als ecosistemes. El soroll, a diferència dels 

abocaments, no s’acumula; a diferència del diòxid de carboni, no es trasllada; i a diferència 

de l’efecte hivernacle no perdura en el temps... Per aquests motius, entre altres, resulta tan 

complicat prendre’n consciència (Ecologistas en Acción, 2004).  

L’OMS (2015) la considera una amenaça infravalorada, doncs la poca normativa existent per 

part dels governs i els organismes de control no reflexa la perillositat que provoquen els 

seus efectes: trastorns del son, estrès, ansietat, depressió, pèrdua de capacitat auditiva i 

problemes cardiovasculars. Segons un informe del 2014 publicat per l’Agència Europea pel 

Medi Ambient amb la col·laboració  d’investigadors de la UAB (AEMA, 2014): «el soroll 

provoca molèsties en 31,7 milions d’europeus adults, trastorns del son a més de 13 milions, 

72.000 hospitalitzacions i 16.600 morts prematures l’any». Aquest informe també rebel·la 

que, com a mínim,  «uns 100 milions d’europeus -un de cada cinc- estan exposats a nivells 

de soroll per sobre del valor llindar establert per la UE, 55 dB Lden (decibels mesurats al 

llarg de les 24h del dia i ajustats a les diferents sensibilitats durant el matí, la tarda i la nit)», i 

que en termes generals, «a la regió mediterrània és on els ciutadans estan més exposats al 

soroll ambiental». De fet, són nombrosos els estudis que avaluen quin és l’impacte 

                                                           
1
 L’Agència de Residus de Catalunya classifica els residus en: paper i cartró, plàstic, vidre, matèria orgànica, envasos, aparells 

elèctrics, vehicles i pneumàtics en desús, olis industrials, piles, frigorífics, fluorescents, deixalles marines i subproductes 
animals. Font: Agència de Residus de Catalunya. 
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ambiental del soroll, però la majoria només valoren els efectes a l’entorn urbà, oblidant-se de 

les conseqüències que hi pot haver a la resta d’ecosistemes2. 

Moltes espècies d’animals utilitzen els sons per a sobreviure al seu medi: perseguir preses, 

avisar als individus del grup la presència de depredadors, aparellar-se... És per això que, 

quan hi ha un excés de soroll, també els afecta negativament. Ho van demostrar un grup 

d’investigadors coordinats per la biòloga nord-americana Rachel Buxton, de la Universitat de 

Colorado, en un estudi que va sortir publicat a la revista Science el maig del 2017, on van 

comprovar que el 63% de les zones naturals protegides dels EUA registren sorolls 

antropogènics que doblen el volum dels propis sons de la naturalesa (Buxton, 2017). Biòlegs 

espanyols informen que la contaminació acústica també és comuna als espais naturals 

d’Espanya3, provocant efectes perjudicials a nombroses espècies i afectant a la composició 

dels ecosistemes (Corbella, 2017). El tràfic aeri, la circulació de vehicles per les carreteres, 

el desenvolupament urbà en zones que limiten i les activitats industrials en són les principals 

causes; i les aus, les granotes, les plantes i els cetacis són les espècies més vulnerables, 

diuen els resultats de la investigació. 

L’excés de soroll de les activitats humanes és un contaminant l’emissió de la qual està 

contemplada a nivell europeu, espanyol, català i inclús municipal. Aquestes legislacions 

però, s’apliquen només al medi terrestre, sense tenir en compte que existeixen ecosistemes 

aquàtics que també en poden resultar greument afectats. El retard de l’aplicació de les 

regulacions és conseqüència, en part, pel desconeixement de l’ús que fa la fauna marina 

amb els sons, a més del paper estructurador que tenen a l’ecosistema aquàtic, doncs 

faciliten les funcions vitals de mamífers, peixos i invertebrats (DiCYT, 2014). Un 71% de la 

superfície terrestre del nostre planeta està coberta precisament per aigua, un % suficient 

com per preocupar-nos què els passa a les espècies que hi fan vida. D’aquest 71%, 

pràcticament tota -el 96,5%- està repartida entre 5 oceans i 57 mars, 18 dels quals es troben 

al continent europeu (MEDCLIC, 2014). Un d’ells és el Mediterrani, que segons el biòleg 

marí i Director d’Investigacions de l’associació Oceana Europa4, en Ricardo Aguilar, és la 

conca d’aigua més contaminada del planeta (Agència EFE, 2011). 

El Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient -UNEP5-, autoritat líder mundial en 

qüestions mediambientals creada el 1972 a Nairobi, va adoptar el primer acord regional per 

a la protecció i el desenvolupament del Mediterrani, l’anomenat Pla d’Acció del Mediterrani -

UNEMAP- l’any 1975, amb l’objectiu de protegir i millorar el medi ambient i desenvolupar la 

regió a partir dels principis de sostenibilitat, els protocols del qual cobreixen aspectes com la 

gestió de les zones costaneres, la prevenció i el control de la contaminació, la protecció dels 

                                                           
2
 Un ecosistema és una unitat biològica formada per éssers vius i el pel medi físic on aquests habiten i es relacionen. Font: 

Enciclopèdia Catalana. 

3 
Espanya te un total de 15 Parcs Nacioonals: 10 a la Península Ibèrica, 4 a les Illes Canàries i 1 a Balears. Els més importants 

són: Guadarrama, Sierra Nevada, Doñana, Aigüestortes i St. Maurici, Pics d’Europa, Teide, Cabañeros, Ordesa i el Mont 
Perdut, Monfragüe, l’Arxipèlag de Cabrera. Font: Gobierno de España.  
4
 Es va fundar l’any 2001 i és l’organització internacional més gran centrada exclusivament en la conservació dels oceans. 

L’oficina central està a Washington i a Madrid tenen la sucursal espanyola. Font: Oceana.  
5
 En català i castellà les sigles utilitzades per designar el Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient són «PNUMA», 

mentre que en anglès són «UNEP» doncs és United Nations Environment Programme.  
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ecosistemes i la preservació de la biodiversitat (ONU, 2013). Les últimes campanyes de 

sensibilització efectuades des de la UNEP sobre la salut dels mars i oceans han tingut 

l’objectiu principal de reduir la contaminació ocasionada pels hidrocarburs i les deixalles de 

plàstic, deixant de banda altres impactes irreversibles que també afecten a la fauna marina, 

com l’excés de soroll (UNEP, 2017). Aquesta realitat, sumada als motius que escric a 

continuació, són el conjunt de raons que justifiquen l’elecció del tema del meu reportatge:  

 És una problemàtica mediambiental actual de la que gairebé no se’n fa ressò als  

mitjans de contaminació. Considero que és una bona oportunitat per a fer una peça 

periodística original. 

 Tinc especial afinitat als temes de les ciències naturals i mediambientals, 

concretament al món submarí i als ecosistemes salvatges.  

 En un futur plantejo especialitzar-me en periodisme i comunicació científica, i ja que 

al llarg de la carrera no he tingut moltes ocasions de posar-lo en pràctica, he aprofitat 

el TFG per explorar les tècniques característiques d’aquesta especialitat. 

  L’acústica és una temàtica desconeguda que passa desapercebuda, per això les 

males conductes que se’n deriven -bàsicament l’excés de soroll-, encara estan més 

infravalorades: ni es veuen, ni perduren en el temps, ni les repercussions en la salut 

són immediates.   

 Hi ha nul·la consciència ciutadana dels efectes que causa la contaminació acústica al 

medi, i encara menys al medi marí... On és fàcil pensar que hi regna un silenci 

sepulcral, quan no és així. 

 La proximitat geogràfica amb el Mar Mediterrani ens fa sentir més partícips. Passa a 

«casa nostra» i hem de donar valor al que tenim. 

 

1.3 Objectius 

La raó de ser d’aquest reportatge no és altra que la de posar de manifest l’existència d’una 

problemàtica mediambiental com la de la contaminació acústica submarina, poc tractada als 

mitjans de comunicació i encara menys coneguda socialment. Està clar que la pretensió no 

és convertir als lectors de peu de carrer en experts acústics, però l’objectiu principal 

quedaria complert si, un cop feta la lectura, poguessin ser una mica més conscients dels 

impactes que aquesta genera al medi marí i poguessin posar en valor la riquesa biològica 

del Mar Mediterrani6, una riquesa que està sent explotada a marxes forçades.  

 

 

                                                           
6
 La Directiva 92/43/CEE contribueix a garantir la biodiversitat de la UE, mitjançant la conservació d’hàbitats naturals i espècies 

silvestres de fauna i flora. A més, la llei inclou la xarxa Natura2000, la xarxa ecològica més gran del món que te en compte les 
Zones d’Especial Conservació i les Zones d’Especial Protecció. Font: European Union Law.  
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A continuació, la resta d’objectius: 

 Elaborar una peça periodística sota el gènere del que es coneix com a «gran 

reportatge», en suport imprès, amb tots els passos i tècniques que la professió 

demana i que el periodisme científic requereix, sobre una qüestió ambiental. 

 Crear consciència ecològica dels efectes que provoquem els humans amb les 

nostres activitats a altres espècies i ecosistemes, concretament les del medi marí. 

 Identificar quines són les fonts acústiques que generen contaminació i quines són les 

conseqüències, immediates i a anys vista. 

 Donar veu i visió a les associacions mediambientals que defensen la conservació 

dels mars i els oceans, com treballen, quines activitats duen a terme i de quina 

manera s’organitzen. 

 Abordar una problemàtica ambiental des de diferents punts de vista, amb diversitat 

de fonts, i tocant altres àrees temàtiques, com és el cas de la tecnologia i la física. 

 Explicar com els cetacis utilitzen els sons i l’ecolocalització per comunicar-se entre 

ells, per reproduir-se inclús per trobar aliment, així com també recordar de la seva 

presència a les costes catalanes. 

 Trobar els motius que fan de la contaminació acústica, i concretament la marina, una 

qüestió mediambiental tan desconeguda, poc investigada pels científics i poc 

recolzada pels mitjans de comunicació. 

 Posar sobre la taula la inexistència de normatives, lleis i regulacions eficaces 

catalanes, espanyoles i europees en quan a l’acústica. Tant la legislació que te a 

veure amb els efectes sobre els humans com la que protegeix als altres éssers vius.     

A nivell personal: 

 Tenir l’oportunitat d’acostar-me a la comunitat científica amb fins divulgatius, tot 

duent a terme una tasca pròpia del periodisme especialitzat en ciència i medi 

ambient.  

 Aprofundir coneixements en matèries que suposen una gran passió per mi: la 

biologia animal, la biologia marina, l’oceanografia, l’ecologia i les ciències ambientals.  

    

1.4 Metodologia 

L’elaboració del projecte ha constat de 8 etapes diferenciades, no només per l’ordre 

cronològic en que les he treballat, sinó també per la naturalesa pròpia de les tasques. Així 

doncs, hi ha etapes que les he anat fet paral·lelament, encara que aquí estiguin detallades 

una darrera l’altre. Un exemple seria el d’establir contacte amb les fonts, que a pesar que 
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estigui com a una de les fases finals del projecte, en realitat  m’hi vaig posar des d’un bon 

principi.  

Les fases són:    

 Elecció del tema. Dins l’ampli món del periodisme científic vaig acotar l’especialitat i 

em vaig decantar pel periodisme ambiental, decisió que em va fer pensar que podria 

tractar el tema de la contaminació acústica, doncs de l’ambiental és més comú 

parlar-ne. I com que el mar és una de les meves passions, vaig voler investigar com 

afecta el soroll subaquàtic que generem els humans a les espècies marines. 

 Estat de la qüestió. Havia de conèixer què s’havia dit del tema fins aleshores als 

mitjans de comunicació, en quins suports s’havia retransmès -ràdio, premsa, TV, 

revistes digitals...- i el format i el gènere de les publicacions periodístiques -

reportatges, articles, notícies...-. Aquesta primera cerca i primer contacte amb la 

temàtica em va ajudar a concretar el tema. Per exemple, vaig veure factible poder 

introduir la part legislativa de la contaminació acústica, tractar més a fons l’afectació 

cap als cetacis, o delimitar geogràficament el projecte al Mar Mediterrani. 

 Definir l’estil del reportatge. Això em va implicar tenir clar el tipus de públic, precisant 

si d’un generalista o bé d’un més especialitzat, definir el mitjà de retransmissió del 

projecte, el suport i l’estil. Per exemple, se’m va plantejar el dubte de redactar-lo en 

tercera persona o bé en primera, com si fos una experiència més personal. Gràcies 

als consells del tutor vaig veure que una peça escrita tan llarga, com ho havia de ser 

el meu projecte, en tercera persona i sobre un tema científic podia acabar convertint-

se en un escrit feixuc semblant al d’un informe. Així que vaig triar fer-lo en primera 

persona, més vivencial.   

 Investigació bibliogràfica i documental. Amb el projecte força definit, em vaig posar a 

fer la recerca teòrica per obtenir la informació precisa. Bàsicament em va servir per 

aprendre i familiaritzar-me amb els conceptes que engloba la contaminació acústica 

marina, per després poder-ho plasmar al reportatge. Les fonts d’informació que vaig 

utilitzar per acostar-me a la temàtica estan detallades en un altre apartat del treball, 

però resumint: vaig aprofitar fonts institucionals, acadèmiques i d’associacions 

mediambientals, tant en format d’entrevistes, com en documents, articles, informes 

tècnics i material audiovisual divulgatiu.   

 Treball de camp. Aquesta és la part del treball que m’ha resultat més enriquidora 

perquè em va donar l’oportunitat d’aprendre aspectes científics i ambientals més 

concrets pel que fa a la contaminació acústica: com es propaga el so en funció del 

medi, quines són les fonts antropogèniques que generen sorolls, les característiques 

biològiques que te el Mar Mediterrani, el sistema d’ecolocalització que tenen els 

cetacis, la regulació existent sobre la contaminació acústica, la posició de les 

associacions ecologistes, els límits sonors... Tot això ho he après gràcies a 

entrevistes personals estructurades i entrevistes semiestructurades a científics, 
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investigadors, professors de departaments universitaris, membres d’associacions i 

personal d’administració de la Generalitat, entre altres.   

 Estructurar el contingut de la informació. Aquí vaig posar en comú tota la informació 

que havia recopilat fins al moment, entre la de la cerca bibliogràfica i l’obtinguda al 

treball de camp. Vaig fer una selecció dels temes i les dades que volia que sortissin 

al reportatge i vaig buscar un fill narratiu per escriure’l com si fos un text vivencial. 

Com que es tracta d’un «gran reportatge», no com els que es poden trobar a la 

secció de ciència d’un diari generalista, no pot presentar-se en un sol bloc de text o 

només utilitzant titolets, ha d’estructurar-se en capítols. El lector ha de poder 

reflexionar al llarg del text. Que prengui consciència és un dels objectius d’aquest 

reportatge. 

 Redacció del reportatge.  
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2. Projecte de reportatge 

2.1 Presentació del reportatge 

Dades de la OMS (2011) revelen que el soroll és dels factors ambientals que més malalties 

provoca, i el problema és que la societat s’ha acostumat a suportar-lo i, el més greu, a 

generar-lo. Les conseqüències cap els humans comencen a estar contemplades, 

tímidament, a les administracions i associacions mediambientals, però els efectes que 

l’excés de decibels suposa per a les altres espècies, en canvi, no es tenen en compte 

pràcticament enlloc, tret d’algunes organitzacions que vetllen per la conservació del medi 

marí i els cetacis.  

Precisament els mars estan lluny de considerar-se paratges silenciosos, malgrat l’aparença. 

Van ser-ho durant milions d’anys, fins no fa tant, quan els humans vam començar a 

interferir-hi a favor del desenvolupament industrial. És cert que als ecosistemes marins 

sempre hi han existit sons, per exemple, els provinents de l’activitat biològica del medi, la 

pluja, el vent, l’onatge... Però són els sorolls antropogènics els que causen més danys i 

suposen un major impacte per a les espècies que hi viuen7 (MAPAMA, 2012). Els humans 

tenim una percepció auditiva limitada dins l’aigua, i per això, quan abusem de sons 

estridents als oceans les conseqüències ens passen desapercebudes. Jacques Costeau, 

l’oceanògraf que ens va desvetllar les profunditats oceàniques a bord del seu vaixell Calypso 

a mitjans del segle passat, va titular el seu primer llibre sobre el món submarí: «El món del 

silenci8». Avui, gràcies a les prospeccions acústiques que els científics fan a les profunditats 

de l’oceà, sabem que això no és exactament així (Aquae, 2017). De fet, al medi aquàtic els 

sons es propagen amb més rapidesa i menys pèrdua d’energia que a l’aire (Cifuentes, 

Torres, Frías, 2003).  

L’estudi de la bioacústica marina es troba present en diferents camps de la ciència, 

principalment a la biologia, l’oceanografia, a la física i a la tecnologia. Al reportatge faig 

referència a aspectes on es veuen involucrades les dues vessants, per exemple, quan parlo 

de l’afectació de la contaminació acústica als mamífers marins explico com funciona el 

sistema auditiu d’ecolocalització dels cetacis o perquè utilitzen el so per interactuar i 

comunicar-se entre ells. En canvi, quan identifico les fonts dels sorolls haig d’explicar en què 

consisteixen els sondejos sísmics o les prospeccions d’hidrocarburs, que són aplicacions 

més vinculades a la tecnologia i l’enginyeria. Aquesta transversalitat del reportatge permet 

agafar una perspectiva global de la problemàtica, a part dels diferents actors involucrats -

enginyers, biòlegs, governs, institucions i associacions mediambientals- als qui dono veu.  

La regulació del soroll submarí és una feina que encara queda pendent si comparem el 

desplegament de lleis que existeixen en altres agents contaminants (Franco, 2014). Aquesta 

                                                           
7
 Fins ara es pensava que els cetacis eren els únics animals marins vulnerables als sorolls, però l’investigador Michel André i el 

seu equip del Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques de la UPC de Vilanova acaben de comprovar que hi ha altres espècies 
també greument afectades, per exemple, els invertebrats marins. Font: Michel André, director del LAB. 
8
 El llibre va publicar-se el 1953 i el llargmetratge documental es va estrenar a França el 1956. Va ser el 2n film de la història en 

mostrar imatges del món submarí en color, i el 1r en fer-ho sota l’aigua a tanta profunditat. Font: Naciodigital.cat «Jacques 
Cousteau, una vida de pel·lícula», 24/9/2016. 
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realitat queda reflectida al reportatge quan poso de manifest les poques eines legals 

existents per protegir els cetacis envers la contaminació acústica. 

El reportatge fuig d’intencions catastrofistes i no pretén crear alarma social, com passa 

sovint amb els temes i les notícies mediambientals que es tracten als mitjans de 

comunicació (Alcíbar, 2004), que perquè siguin d’interès i captin l’atenció del públic han de 

tenir algun element d’espectecularitat -destrosses de tornados, efectes devastadors de 

terratrèmols, tsunamis, inundacions...- i centrar la informació simplement en el succés, 

sense profunditzar (Montero, 1997). Al meu reportatge he exposat la realitat actual sobre la 

contaminació acústica submarina a les aigües del Mediterrani,  però no només em quedo 

amb els fets superficials. En busco les causes, les conseqüències, si hi ha antecedents, 

poso en context als lectors per explicar en què consisteix aquest tipus de contaminació, a 

quins sectors de la societat i indústries afecta la problemàtica, quines espècies animals s’hi 

veuen alterades, el paper que prenen els governs i el poder legislatiu, els diferents discursos 

de les associacions mediambientals... Com diu el periodista cordovès José María Montero 

Sandoval (1998), especialitzat en periodisme científic i ambiental:  

«Hace años, cuando no había sensibilidad social con los problemas ambientales era 

útil tratar la información centrada en el suceso para crear impacto y conciencia. Pero 

hoy, cuando todo el mundo está más o menos impregnado de esta sensibilidad, 

sobran problemas y faltan explicaciones y, sobretodo, soluciones». 

Precisament per aquesta falta d’aprofundiment en els continguts informatius ambientals, de 

no anar a l’arrel dels problemes ni buscar-ne les causes ni les conseqüències, vull que la 

investigació d’aquest treball s’acabi plasmant en forma d’un gran reportatge. De fet, a la 

introducció ja ho adelanto, però ara voldria donar alguns detalls més sobre aquest gènere. 

 

2.2 El discurs periodístic al reportatge en premsa 

Existeixen moltes definicions del gènere reportatge, i lluny de voler-ne triar una com la més 

correcta, comparteixo la de Begoña Echevarría (2011, pàg 19-24), que el descriu com el 

gènere més complet de tots perquè concilia la realitat amb la creativitat i lo utilitari amb lo 

estètic, a més de contextualitzar la realitat amb una visió més global: 

«El reportatge és el text periodístic sorgit d’una investigació profunda mitjançant el 

qual el periodista descriu, explica, informa, relata, analitza, compara i interpreta. El 

reportatge va més enllà del clàssic «què ha passat» i «qui ho ha protagonitzat», i es 

fixa fonamentalment en el «com» i el «perquè s’ha produït l’esdeveniment». El 

periodista afegeix a l’interès dels fets individuals noticiosos, l’interès pels processos i 

les situacions. Antecedents, contextualització, anàlisi, reaccions i interpretacions són 

essencials en aquest gènere. La consulta i el contrast de múltiples fonts, l’ús de 

diverses estructures textuals, així com una àmplia llibertat de recursos expressius, 

lingüístics i formals, converteixen aquest gènere en un text d ’autor, generalment 

firmat».   
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No hi ha una tipologia fixa del gènere, els autors classifiquen els reportatges sota criteris 

diferents. Tot i això, la majoria diferencien entre els que són de caire més informatius o bé 

els interpretatius. Els primers són més breus, profunditzen menys i se solen trobar a les 

pàgines diàries de la premsa perquè són de molta actualitat9. Els segons, en canvi, tenen 

major extensió degut a l’esforç de documentació i investigació que fa el periodista -poden 

incorporar elements més analítics que en els reportatges informatius, que són més objectius, 

per això solen tenir una periodicitat superior -com a mínim setmanal- i es col·loquen als 

suplements dels diaris, a les revistes dominicals, a les revistes quinzenals d’informació 

general o a les revistes especialitzades, per exemple (Echevarría, 2011, pàg 33-40). 

La meva peça queda inclosa dins la segona categoria de reportatges que acabo de 

mencionar perquè és un escrit llarg, profund, i amb una diversitat de fonts significativa. 

Combino l’estil periodístic amb el literari -tret que dóna dinamisme a la narració-, sense 

perdre mai l’objectiu d’informar al lector. I a l’igual que vull donar-li una qualitat informativa 

també procuro donar-li una qualitat estètica. Albert Chillón10 qualifica  aquest tipus d’obres 

com a «reportatges novel·lats» (1999, pàg. 192-195), un gènere que es va consolidar al 

segle XX i que es caracteritza per tenir un model d’escriptura híbrid:  

«Amb procediments de documentació propis del reportatge periodístic, i amb les 

pautes de representació inherents a la novel·la realista de ficció»  

He aprofitat les llicències funcionals i estilístiques que el gènere atorga, combinant varis 

procediments d’escriptura dins el relat, introduint altres gèneres periodístics informatius i 

d’opinió, i assimilant també altres gèneres literaris. Aquests escrits se solen categoritzar 

també com a «grans reportatges» o «reportatges en profunditat» perquè els continguts se 

centren en «grans» temes d’impacte social enfocats des de molts punts de vista. La seva 

època daurada va ser la dècada dels 50 i 60, i als 70 el reportatge interpretatiu es va 

convertir en una de les pedres angulars de l’anomenat «Nou periodisme11», (Chillón, 1999, 

pàg. 221-294). 

A Espanya, la corrent periodística-literària no es va desenvolupar fins els primers anys dels 

80, simultàniament al sorgiment dels nous periodismes a Europa i els EUA. Malgrat tot, no 

és un gènere que la premsa d’aquí hagi explotat molt (Chillón, 1999, pàg. 351-359). Els 

reportatges elaborats acostumen a ser massa llargs per incloure’ls a les pàgines de la 

premsa diària, i les rutines de producció a les redaccions no donen el temps suficient per 

investigar i aprofundir en els temes. El meu reportatge acaba sent una narració d’estil literari 

personal on s’hi sumen modalitats literàries relatades en primera persona, testimonials -

cròniques, biografies, narracions de viatges, diaris personals o autobiografies-. 

                                                           
9
 Per exemple, els reportatges a doble pàgina del diari La Vanguardia.  

10
 Exerceix de professor de la Facultat de Periodisme de la UAB, i dirigeix el Màster en Comunicació, Periodisme i 

Humanitats. A mitjans dels anys 90 va començar a estudiar les relacions entre la literatura i la comunicació. A més de la 
vessant acadèmica, Chillón també és assajista i escriptor, ha publicat algunes novel·les i és col·laborador dels diaris El País i 
La Vanguardia. Font: Fragmenta Editorial. 

11
 Alguns dels autors representants d’aquesta corrent són: Rodolfo Walsh (Operación Masacre), Tom Wolfe (El Nuevo 

Periodismo), Truman Capote (A Sangre Fría) o Gay Talese (Retratos y encuentros), entre d’altres. 
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2.3 Marc teòric: el periodisme ambiental 

El tema del treball s’emmarca dins les ciències naturals, tocant específicament les 

disciplines de la física, la biologia, les ciències de la Terra i algunes de les seves branques 

com la geologia, l’ecologia, l’oceanografia i el medi ambient12. Les Nacions Unides van 

definir precisament aquest darrer concepte a la 1ra Conferència Mundial sobre el Medi 

Ambient, celebrada a Estocolm l’any 1972:  

«El Medi Ambient és tot allò que ens envolta, el conjunt de factors físics, químics, 

biològics, socials i culturals, i que pot provocar efectes directes o indirectes en els 

éssers vius o en les activitats humanes».  

L’esdeveniment de la ONU a la capital sueca va ser la primera gran conferència sobre temes 

ambientals, i va ser allà quan els periodistes assistents van conscienciar-se de la seva 

especificitat (ONU, 1992). Vint anys més tard, a la Cimera de Rio de Janeiro del 1992, la 

Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament (Picó, 2017) va 

manifestar la necessitat de fomentar la participació de la població mitjançant la divulgació i 

l’accés a la informació, tasca que implica a la professió periodística de manera transversal. 

De la Conferència de Rio en va sorgir una Declaració (ONU, 1992), constituïda per 27 

principis13, un dels quals -el número 10- fa referència a la responsabilitat dels comunicadors 

ambientals:   

«PRINCIPI 10: La millor manera d’abordar les qüestions ambientals és amb la 

participació de tots els ciutadans interessats, al nivell que correspongui. Al pla 

nacional, tothom haurà de tenir un bon accés a la informació mediambiental que 

disposin les autoritats públiques, inclosa la informació sobre els materials i les 

activitats perilloses de les comunitats, així com l’oportunitat de participar als 

processos d’adopció de decisions. Els Estats hauran de facilitar i fomentar la 

sensibilització i la participació de la població posant la informació a disposició de tots. 

Haurà de posicionar-se accés efectiu als procediments judicials i administratius, entre 

aquests el rescabalament de danys i els recursos pertinents». 

Tot i les dues dates destacades als paràgrafs anteriors com a moments cabdals en el 

desenvolupament del periodisme i la informació ambiental, van ser als anys 60 del segle 

passat quan va començar a irrompre aquesta especialitat, al costat sorgiment dels 

moviments ecologistes iniciats pel malestar dels ciutadans vers el procés d’industrialització i 

la destrucció de l’entorn (Fernández, Reales, 1994). A Espanya, en canvi, no va ser fins els 

anys 90 quan es va produir una veritable obertura d’aquesta especialitat periodística, que 

fins als 80 havia estat anecdòtica. Precisament al 1994 es va crear l’Associació de 

                                                           
12

 Segons la classificació del filòsof alemany Rudolf Carnap, que divideix les ciències naturals en les següents disciplines: 

astronomia, biologia, física, química i geologia/ciències de la terra. Aquestes matèries, a més, inclouen sub-branques més 
específiques del coneixement del medi natural. Per exemple, dins les ciències de la terra hi ha l’oceanografia. Font: Blog 
«Asesorías Metodológicas Científicas».   
13

 Els principis els va adoptar la comunitat internacional per articular un model de desenvolupament global sostenible entre 

l’economia dels països i la preservació dels recursos naturals de la Terra. Font: ONU. 
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Periodistes d’Informació Ambiental -APIA14-, que va donar impuls a l’especialització i va 

ajudar a defensar els drets dels professionals associats (Fernández, 2004).  

Els acadèmics rebutgen la idea de relacionar el periodisme ambiental només amb temes 

vinculats a la natura o el medi ambient, ja que la intervenció dels humans durant de les 

darreres dècades hi te molt a veure. La periodista Cinthya Flores (2010) , amb una àmplia 

experiència en investigacions sobre temes ambientals, diu que aquesta especialització 

inclou factors econòmics, socials, polítics, ètics i culturals que es relacionen entre sí. Carlos 

Elías (2008), un altre periodista i investigació de renom en aquest àmbit, considera que els 

professionals que s’hi dediquin han de tenir prou judici com per entendre el que diuen les 

fonts d’informació i, sobretot, per interpretar el context en què ho diuen:  

«Es necessiten periodistes amb l’especialitat ambiental per recopilar, ordenar i 

analitzar la informació per poder establir l’estat heurístic del coneixement, oferir una 

explicació de les causes i circumstàncies que concorren l’esdeveniment amb una 

interpretació i amb elements de profunditat, però amb un llenguatge clar per a les 

audiències, no només per a destacar els fets més rellevants i pertinents, sinó per 

formar i educar a la ciutadania». 

Per tant, podem dir que el periodisme mediambiental és el que tracta històries sobre com els 

humans ens relacionem amb el món natural, l’impacte que generem en ell i de quina manera 

ens afecta. Com afirma Joaquin Fernández Sánchez (1995):  

«És una especialitat periodística amb entitat i idiosincràsia pròpia però que no deixa 

d’estar estretament lligada amb el periodisme científic». 

 Elías (2008) però, també posa sobre la taula un fenomen perillós:  

«Segregant el medi ambient del «científic» pot fer la impressió que no es considera 

«ciència», sinó ideologia. Si el medi ambient fóra una ciència, com una altra 

qualsevol, per què no se n’encarreguen els periodistes científics l’àmbit 

d’especialització dels quals, entre altres, és l’ecologia, la física atmosfèrica, la física 

de partícules, l’edafologia, la química agrícola o la biologia marina? La separació del 

periodisme científic és, per tant, controvertida: si el medi ambient és una ciència, 

l’especificació resulta redundant; i si no és ciència –que és el que a alguns de la 

ultradreta ideològica els agradaria- no pot servir d’argument per a prendre decisions 

polítiques o econòmiques. És a dir, la diferenciació pot servir per a reforçar-lo com a 

ciència, però també l’en pot separar.» 

A la publicació «Periodismo Ambiental: Riesgos y oportunidades en la cobertura 

Informativa» de la Sociedad Interamericana de Prensa, Cinthya Flores (2010) especifica 

quins haurien de ser els 3 objectius del periodisme ambiental:  

 Despertar consciència i criteri ambiental. 

 Fer entendre al públic la realitat en totes les seves dimensions. 

 Estimular la capacitat per participar i decidir sobre la seva forma de vida. 

                                                           
14

 Són més de 200 periodistes ambientals de tota Espanya els que estan associats a l’APIA. Font: APIA.  
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2.4 Públic objectiu 

L’audiència a la qual va dirigit el reportatge admet un rang força ampli, ja que la temàtica 

engloba sectors, matèries i àmbits de naturalesa diversa. La peça periodística podria atreure 

a públics interessats en aspectes sobre les problemàtiques mediambientals, la física, les 

aplicacions bioacústiques, el transport marítim, la prospecció d’hidrocarburs, matèries com la 

biologia, la zoologia, l’oceanografia, l’enginyeria acústica o l’enginyeria naval i marítima, per 

exemple. Inclús a un públic aficionat o que es dediqui a les activitats d’immersió com el 

busseig i el submarinisme. Pel que fa a la llengua el reportatge va destinat a totes aquelles 

persones que entenguin i sàpiguen llegir en català, i que siguin majors de 12 anys 

aproximadament. L’edat no és un factor determinant però és necessari que el públic tingui 

un mínim de vocabulari adquirit i raonament crític. Tenint en compte criteris geogràfics hi 

inclouríem les persones que viuen en zones pròximes al mar i a la costa, en ciutats 

pesqueres o amb una activitat marítima comercial important o bé amb infraestructures 

d’extracció de combustibles. Com que el reportatge es centra en l’afectació de la 

contaminació acústica a l’ecosistema del Mar Mediterrani, el públic potencial seria el de 

països amb ciutats ubicades a les costes que donen aquest mar -Espanya, Itàlia, França, 

Croàcia, Egipte, Líbia, Tunísia, Marroc, Algèria, Líban, Síria, Israel, Malta, Mònaco, 

Eslovènia, Bòsnia i Hercegovina, Montenegro, Albània, Grècia i Turquia-, a més de les illes 

com Balears, Sicília, Sardenya, Xipre, Còrsega, Creta, Lesbos i Rodes. Cal tenir en compte, 

però, que la llengua emprada és el català i que la majoria de l’audiència dels llocs acabats 

de citar no el podria llegir a no ser que fos traduït.  

El llenguatge utilitzat al reportatge és comprensible i assequible per la majoria de la 

població. No és un registre completament col·loquial -propi de la comunicació oral informal-, 

però tampoc especialitzat del tot, ja que exigiria un vocabulari específic i un llenguatge molt 

precís només a l’abast dels científics -el que s’utilitza com a instrument de comunicació 

formal entre especialistes d’una matèria determinada- (Ramentol, 2017). La varietat 

lingüística dels mitjans de comunicació, de fet, és l’estàndard, que demana un nivell de 

formalitat mitjà o mitjà alt (Babiloni, 2000). És per això que aquest reportatge pot interessar 

tant als científics com a la gent del carrer interessada en la matèria -amb un perfil estàndard 

bàsic de coneixements-. 

Seguint les pautes dels 5 cercles de la comunicació científica15, estaríem parlant d’emprar 

un tipus de comunicació pròpia del 4t o del 5è cercle, és a dir, la que hi ha entre la ciència i 

la societat del coneixement -cultura d’elit- o directament entre la ciència i la societat general 

(Ramentol, 2017). En funció d’aquest tipus de comunicació, parlem de nivells 

d’especialització baixos: un reportatge dirigit a un públic preparat o també a un públic en 

general.  

 

                                                           
15

 Al 1r cercle s’inclouen els mitjans més específics, al 2n cercle els mitjans generalistes de referència, al 3r els mitjans de l’alta 

divulgació, al 4rt cercle els mitjans de divulgació combinada i al 5è els de divulgació massiva. Van de més especialitzats a 
menys. Font: Santiago Ramentol, Presentació en Power Point a Periodisme Científic (UAB-curs acadèmic 2017-2018) 
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2.5 Publicació del reportatge 

Un cop acotat el públic objectiu cal especificar el tipus de mitjà més adequat per divulgar el 

reportatge. Es faria a través d’un mitjà de comunicació per canal escrit, indistintament si el 

suport és en paper o mitjançant una plataforma web. De fet, pràcticament tots els mitjans 

impresos ja compten avui en dia amb una versió digital i un perfil per a cadascuna de les 

xarxes socials com Twitter, Facebok, Instagram i Youtube. Amb la pauta dels cercles 

comunicatius que he definit a l’apartat anterior, decideixo fer la publicació o bé en un mitjà 

escrit de divulgació combinada com ho seria la revista National Geographic -4rt cercle-; o bé 

en un mitjà de divulgació massiva com la revista Muy Interesante o les seccions de ciència 

de la premsa diària -5è cercle-. Poso aquests dos exemples de capçaleres perquè segons 

dades de l’estudi Marco General de los medios en España 2018 de l’AIMC16, National 

Geographic i Muy Interesante, en ordre respectiu, ocupen les dues primeres posicions de les 

revistes mensuals en paper més llegides a Espanya, seguides per Saber Vivir i Vogue 

(AIMC, 2018). La llargada de la meva peça descarta l’opció de publicar-la en un mitjà 

convencional d’informació popular, on l’espai de les seccions de ciència és molt reduït i atén 

a continguts d’actualitat, molts cops extrets dels gabinets de premsa de les grans revistes de 

referència com Science o Nature o bé de les mateixes agències de comunicació (Anglada, 

2016). El tema de la contaminació acústica marina no respon a un fet concret de rabiosa 

actualitat, sinó que necessita un espai de reflexió i d’aprofundiment en el tema, una 

dedicació que la premsa diària, per les seves característiques, no pot oferir. Les revistes, en 

canvi, gaudeixen d’aquest marge i tenen més recursos per acompanyar la informació.  

 Les capçaleres de divulgació científica mensual que consten a la base de dades de la 

OJD17, són: Muy Interesante, National Geographic, Quo, Investigación y Ciencia, Año Cero, 

Enigmas i Geo (OJD, 2018). Aquestes capçaleres espanyoles recullen l’herència de revistes 

mítiques internacionals dedicades a la ciència popular que han servit a generacions 

senceres de lectors anglosaxons com a llançadora pel món de la ciència i per donar a 

conèixer a gegants de la divulgació com Carl Sagan18 o Paul Davies19 (Tejedor, Portalés, 

Pueyo, 2018). Però no totes estan al mateix cercle de la comunicació científica. 

Entre els mitjans de divulgació combinada -4rt cercle- i els de massiva -5è cercle- escullo 

publicar el reportatge en un de combinada perquè barregen diferents nivells de divulgació en 

un mateix text, tret que te la meva peça: faig servir majoritàriament un llenguatge comú però 

a vegades hi ha termes força específics que pertanyen més al camp de l’alta divulgació 

                                                           
16

 L’Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació és un grup d’empreses que centren la seva activitat en 

conèixer perfetament com és el consum de mitjans a Espanya, tant per a la vessant informativa com a la comercial. L’estudi 
més ambiciós que duu a terme és l’Estudi General de Mitjans. Font: AIMC 
18 

L’Oficina de Justificació de la Difusió és un organisme espanyol que s’encarrega de controlar la difusió dels mitjans de 

comunicació impresos de tot l’Estat. Supervisa les subscripcions, les tirades i la distribució dels diaris i les revistes del país que 
publiquen en paper. Font: OJD 
18

 Astrofísic, cosmòleg, escriptor i divulgador científic. Carl Sagan (1934-1996) va guanyar popularitat al 1980 amb la producció 

de la sèrie documental de TV «Cosmos: un viatge personal». Va publicar nombrosos articles científics i llibres divulgatius, entre 
ells «El drac de l’Edén», mereixedor d’un Pulitzer al 1978. Font: National Geographic 
19

 Paul Charles William Davies (1946) és un dels científics que més ha destacat les darreres dècades com a divulgador. És físic 

i les seves investigacions s’han centrat en els camps de la cosmologia, la teoria quàntica de camps i l’astrobiologia. Els seus 
llibres han estta traduïts a molts idiomes, entre ells l’espanyol. Font: Lecturalia 
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(Ramentol, 2017). Aquesta combinació em permet mantenir el rigor i la precisió per 

potenciar la credibilitat científica, a la vegada que amb l’ús d’un vocabulari comú en faig un 

producte periodístic atractiu amb un ventall molt ampli de destinataris: tant per als ciutadans 

de peu de carrer que estan interessats en la ciència, com pel mateix científic o els nuclis de 

societat del coneixement. Els mitjans de divulgació massiva a vegades adquireixen fama de 

sensacionalistes pel tipus de temes que tracten i la cerca de titulars impactants, que posa en 

dubte el rigor científic del text. Així doncs, penso que la revista National Gegraphic és el 

suport ideal per incloure el meu projecte, a part de que la publicació acabada d’esmentar 

també s’adapta i correspon al públic objectiu que he descrit a l’apartat anterior (Vicente, 

2012).  

Ja he dit més amunt que no era rellevant especificar si el reportatge es publica a la versió en 

paper o a la plataforma web de la revista, ambdues opcions em semblen bones. El paper 

ofereix més tangibilitat però l’ecosistema digital permet un accés més fàcil als continguts i 

arribar a més usuaris, a part dels avantatges d’hipertextualitat. La majoria d’autors 

coincideixen que les revistes impreses en l’àmbit de la ciència, tret d’algunes excepcions, no 

tenen futur. Afirmen que la difusió i la lectura dels articles i reportatges científics es produeix 

exclusivament de manera digital (Alcalde, 2014). 

Segons les últimes dades de l’Informe de la Percepción social de la ciència y la tecnlogía de 

la FECYT20, publicat l’any 2017 amb dades del 2016, internet és el mitjà més utilitzat per 

informar-se sobre ciència i tecnologia entre els joves de 15 i 34 anys, i la segona opció per 

als que tenen entre 35 i 64 anys, després de la televisió (FECYT, 2017). Tot i això, l’accés a 

la informació a través dels mitjans digitals especialitzats és l’opció que ha experimentat un 

decreixement més gran els darrers anys degut a l’auge de les xarxes socials com Facebook 

o Twitter, eines majoritàries d’accés -un 75% al 2016- (Seguí, Poza, Mulet, 2015). 

La revista National Geographic  

La revista va néixer l’any 1888, quan 33 nord-americans destacats van reunir-se al Cosmos 

Club, un emblemàtic club privat de la vida intel·lectual de Washington, per fundar la National 

Geographic Society. En els seus inicis la intenció era difondre els coneixements geogràfics a 

través del patrocini d’exploracions, però avui en dia també cobreix els camps de 

l’arqueologia, les ciències naturals i promou la conservació històrica i el medi ambient 

(Ecoembes, 2016). Precisament per la proximitat amb la biologia i les ciències ambientals i 

de la terra, com cap altre revista ho fa, he escollit National Geographic com a mitjà de 

divulgació21. L’afectació de la contaminació acústica als ecosistemes marins del Mediterrani 

engloba unes temàtiques que encaixen amb la tipologia de peces de la revista, a més de 

tenir en compte la bona reputació, el rigorisme i l’espectacularitat que tenen els reportatges 

que s’hi publiquen.  

                                                           
20

 La Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia es va crear al 2001 i és una entitat pública que depèn del Ministeri 

d’Economia, Indústria i Competència. La seva missió és impusar la ciència, la tecnologia i la innovació; promovent la seva 
integració a la societat. Font: Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia 

21
 A Muy Interesante, per exemple, els temes sobre ciències de la terra i medi ambient  no hi abunden. En canvi, redacten 

molts articles sobre curiositats tecnològiques.  
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El primer número a Espanya va sortir el 15 de octubre del 1997, i des de llavors la revista ha 

anat evolucionant amb un objectiu clar: incrementar la presència de temes propis per donar 

a conèixer la gran tasca que el col·lectiu d’investigadors espanyols duu a terme dins i fora 

del país (Vicente, 2011). Els continguts geogràfics, històrics, culturals i mediambientals que 

publica la revista s’han mostrat a través de diferents seccions i en formats diferents: 

reportatges extensos il·lustrats amb fotografies, reportatges i seccions on prima la imatge, 

informació inserida a través d’entrevistes... 

És de caràcter mensual i se’n fan prop de 40 edicions en idiomes locals. Segons dades de 

l’EGM22 del 2017, a Espanya arriba als 1.599.000 lectors cada  mes, sent la revista mensual 

en paper més llegida. La segueix Muy Interesante amb 1.500.000 lectors (EGM, 2017).  

 

2.6 Fonts del reportatge 

Informar i divulgar sobre assumptes relacionats amb el medi ambient s’ha convertit, al llarg 

dels anys, en una especialització periodística prou consolidada com per concebre-la una 

branca del periodisme científic, amb essència pròpia. Tot i això, l’accés i el tractament de les 

fonts no sempre resulta tan senzill, precisament pel grau d’especialització que requereix la 

disciplina. El periodista ambiental Arturo Larena, director i creador de la plataforma 

EFEVerde23, diu (Primera, 2016): 

«La especialización es fundamental porque es la única forma de que demos las 

claves, que contemos con las fuentes que realmente pueden aportar los datos 

diferenciados que van a permitir que nuestra información tanga más calidad». 

La falta de periodistes especialitzats en ciència a les redaccions dels mitjans planteja el 

problema de la incapacitat per tractar i explicar fets i aspectes concrets de la matèria. No 

només pel risc de que se simplifiqui o s’ometi informació essencial de la notícia -per 

desconeixement-, sinó també perquè no se sàpiguen escollir les fonts més adequades a les 

que recórrer. Larena, especifica (Primera, 2016): 

«No hay que olvidar que las fuentes, en general, suelen ser interesadas […] En la 

selección hay que ser extremadamente rigurosos […] Es importante que el periodista 

ambiental cuente con el suficiente bagaje para poder identificar a cada uno de los 

actores de una historia». 

Un tipus de fonts a les quals solen recorren els comunicadors ambientals són, en primer lloc, 

les organitzacions ecologistes. Alguns sectors amb interessos de per mig busquen treure’ls-

hi credibilitat, atribuint que són entitats amb manca de rigor24, però poden arribar a ser les 

                                                           
22

 L’ Estudi General de  Mitjans és un estudi que fa l’AIMC per conèixer com és el consum de mitjans a escala nacional i 

autonòmica. Es fa a partir d’entrevistes, els resultats de les quals surten a la llum tres cops a l’any. Font: AIMC 
23

 Plataforma global de notícies i periodisme ambiental de l’Agència EFE. És el projecte líder de la informació de medi ambient 

a Espanya, que va arrancar l’any 2010 per a generar i difondre continguts periodístics de medi ambient, tant als mitjans 
tradicionals com a través d’internet i les xarxes socials. Font: EFE Verde 

24
 Les companyies elèctriques com Gas Natural Fenosa, Iberdrola o Fecsa Endesa acostumen a tenir enfrontaments amb els 

grups ecologistas per la industria del sector energètic. Font: El Mundo 
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fonts més fiables i amb uns interessos transparents (Fernández, 1995). Tot i això, sobre 

aquest tipus de fonts cal matissar que, en ocasions, també poden estar al servei d’empreses 

privades, fundacions o destinar els diners donats a causes emmascarades. És feina del o la 

periodista investigar i decidir quines organitzacions mereixen tenir veu o no. José María 

Montero Sandoval (1997) fa referència a les fonts d’associacions ambientals:   

«Si hablamos de medio ambiente, el primer sitio al que solemos acudir son las 

asociaciones ecologistas, o son ellas las que acuden a nosotros. Este tipo de 

colectivos no solo informan sino que, durante muchos años y aún hoy, han cumplido 

una inestimable labor educativa […] Pero si las hemos de contemplar fríamente, como 

una fuente informativa más, no debemos perder de vista algunos elementos que 

pueden viciar su oferta. Que los ecologistas sean referencia obligada para los medios 

de comunicación se debe, en gran medida, a que, básicamente, venden sucesos».  

De fet, una de les fonts personals expertes que vaig entrevistar em va alertar que darrera 

dels discursos ecologistes d’algunes associacions que porten com a bandera la defensa dels 

cetacis al Mediterrani i la lluita contra les prospeccions d’hidrocarburs, hi predominaven els 

interessos turístics de seguir mantenint un mar sense instal·lacions petrolíferes per no 

perdre la insígnia d’una zona turística «d’alta qualitat». La periodista mexicana Thelma 

Gómez (2010) en fa referència:   

«Cómo periodistas también tenemos que aprender a identificar cuándo un científico 

no es confiable, cuándo defiende intereses empresariales o políticos. Tenemos que 

comprobar la independencia de los científicos. Lo mismo hay que hacerlo con 

organizaciones no gubernamentales. Hay que saber cuál es el origen de los recursos 

económicos que reciben».  

A més de posar-se en contacte amb organitzacions, els periodistes no haurien de publicar 

res sense haver-ho contrastat amb la ciència, esfera en la que s’hi troben els centres 

d’investigació com les universitats, els laboratoris, els grups de recerca, els instituts o els 

observatoris (Fernández, 1995). A l’últim grup de fonts hi trobaríem l’administració i els 

organismes públics, és a dir, els ministeris de ciència i medi ambient, les secretaries de 

govern, els departaments, les regidories, les conselleries...  

A continuació detallo les fonts que he utilitzat pel meu reportatge segons el criteri de 

classificació de la filòloga i documentalista Isabel Villaseñor, autora d’un dels 3 manuals de 

referència que existeixen a Espanya sobre les fonts d’informació. Villaseñor (1998) diu que 

no existeix una tipologia uniforme i comunament acceptada, i assumeix que no hi ha criteris 

vàlids per determinar els tipus de fonts, però destaca i dóna per vàlid el que les classifica en 

funció de la procedència i l’origen de la informació. Atenent a aquest criteri, poden ser: fonts 

personals, fonts institucionals i fonts documentals.  
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Fonts personals 

He parlat amb un total de 8 fonts, cadascuna experta en el seu àmbit d’estudi i professió. 

Majoritàriament es tracten d’entrevistes personals, presencials i estructurades, amb alguna 

excepció. Independentment del sector del qual provinguin -de l’administració pública, de 

centres d’investigació o d’associacions no governamentals- considero que totes són fonts 

especialitzades, amb més o menys grau. N’hi ha algunes que pertanyen a grups 

d’investigació i centres de recerca prestigiosos que les avalen com a tals -a més de publicar 

articles en revistes científiques- i n’hi ha d’altres que no tenen tanta carrera científica però 

que l’interès en la matèria els ha convertit en fonts d’informació totalment vàlides i 

legítimes25. 

Fonts     PERSONALS  

Michel André  
 
http://michel-
andre.squarespace.com/pagec
v/  

 
Entrevista individual 
presencial i estructurada. 

Nascut a Tolosa -França-, André és enginyer en Biotecnologia, 

llicenciat en Bioquímica i Fisiologia Animal i doctor en Biologia. 

Actualment és professor titular de la UPC de Vilanova i dirigeix el 

Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques. Els seus treballs 

d’investigació es centren en el desenvolupament de tecnologies 

acústiques pel control de la contaminació acústica al medi marí. El 

2010 va posar en marxa el projecte europeu innovador  LIDO -

Listening to the Deep Ocean- i el 2014 va fundar l’organització 

benèfica The Sense of Silence. Des del 2015 duu a terme el projecte 

“20.000 Sonidos bajo el mar”, emmarcat dins l’expedició Ocecan 

Mapping, projecte multidisciplinari a bord d’un veler que dóna la volta 

al món registrant l’impacte de l’home a l’entorn marí.   

Manuel Gazo  
 
http://www.submon.org/our-
team/manel-gazo/  

 
Entrevista individual 
presencial i estructurada. 

Doctor en Biologia Animal i especialitzat en mamífers marins,  Manel 

Gazo actualment és professor associat al Departament de Biologia 

Animal de la Facultat de Biologia de la UB i director de l’Associació 

Submón. Porta més de 20 anys com a integrant del Grup 

d’Investigació de Grans Vertebrats Marins, i la seva experiència 

professional ha girat entorn la coordinació de programes de 

conservació, estudis en el marc de la protecció les espècies i 

hàbitats marins, i la direcció d’entitats ambientals. 

Tripulació del vaixell de 
l’Associació Cetàcea amb 
el qual vaig fer 
l’albirament de cetacis: 
Ricard Marcos, Gonzalo 
Jara i Laura Almarcha.  
 
http://www.associaciocetacea.
org/es/cetacea-es/equipo-
humano/  

 
Entrevista de grup 
presencial i 
semiestructurada. 

Les sortides d’albirament de cetacis que prepara l’Associació 

Cetàcea consisteixen en una dia de navegació acompanyant als 

membres de l’associació en el projecte «Foto-Identificació: Balenes i 

dofins del litoral català». Es tracta d’acompanyar-los durant una 

jornada d’estudi l’objectiu de la qual és intentar trobar cetacis i 

realitzar fotografies de les seves aletes dorsals per a l’elaboració dels 

catàlegs de foto-identificació. El Ricard Marcos és ambientòleg 

apassionat de les aus, la Laura Almarcha és veterinària 

especialitzada en mamífers marins, i el Gonzalo Jara es dedica a la 

fotografia, eina amb la que s’ha acostat als cetacis pel projecte de 

foto-identificació.  

                                                           
25

 Les descripcions de cadascuna de les fonts personals les he completat amb la informació de les pàgines web incrustades 

sota el nom.   

http://michel-andre.squarespace.com/pagecv/
http://michel-andre.squarespace.com/pagecv/
http://michel-andre.squarespace.com/pagecv/
http://www.submon.org/our-team/manel-gazo/
http://www.submon.org/our-team/manel-gazo/
http://www.associaciocetacea.org/es/cetacea-es/equipo-humano/
http://www.associaciocetacea.org/es/cetacea-es/equipo-humano/
http://www.associaciocetacea.org/es/cetacea-es/equipo-humano/
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Carles López i Sala 
 
https://www.linkedin.com/in/car
les-l%C3%B3pez-i-sala-
836b9a35/  

 
Entrevista individual 
presencial i estructurada. 

Es va llicenciar en Ciències Físiques a la UB, i des del 2012 és tècnic 

d’acústica a la Secretaria de Medi Ambient de la Generalitat. En 

Carles i els altres 4 tècnics de la secció fomenten actuacions per 

garantir el compliment de les normes acústiques, controlen la 

contaminació de les infraestructures públiques de la Generalitat, 

gestionen les zones d'especial protecció de la qualitat acústica, 

elaboren els mapes estratègics de soroll a les administracions locals, 

i assessoren a les entitats locals, policials i judicials en les tasques 

de prevenció, zonificació del territori, inspecció i control de la 

contaminació acústica i lumínica. 

Enric Sagristà 
 
http://www.ceab.csic.es/es/per
sona/enric-sagrista-soler/  

 
Entrevista individual 
presencial i estructurada 

Científic pre-doctoral des del 2015 al Centre d’Estudis Avançats de 

Blanes -CEAB-. Es va graduar en Geologia a la UB i després va fer 

un màster en Recursos Minerals i Recursos Geològics al mateix 

centre docent. Actualment està investigant, pel seu doctorat, la 

frontera entre els sistemes naturals i socials, centrant-se en el cas de 

S’Abanell -Blanes-. El doctorat s’inclou dins el projecte nacional 

«Playa +», on no només treballa amb la dinàmica, els perills o la 

sedimentologia, sinó també en la gestió, els estudis socials i 

l’economia de les zones costeres per adaptar els seus coneixements 

a les noves demandes.  

Nixon Bahamón 

 
http://www.ceab.csic.es/es/per
sona/nixon-bahamon-rivera/  

 
Entrevista individual 
presencial i estructurada 

Biòleg i Doctor en Ciències del Mar per la Universitat Politècnica de 

Catalunya, ha estat el Responsable de l’Observatori Operacional del 

Mar Català del CEAB fins finals de març del 2018, que el van tancar. 

L’Observatori involucrava activitats relacionades amb sistemes 

d’observació marina, anàlisi de dades ambientals i el modelat de 

l’ecosistema. També ha treballat amb el grup d’investigació 

«Sistemes socioecològics en ambients costaners i marins» del 

Departament d’Ecologia Marina del CEAB. Després del tancament 

de l’Observatori, el traslladen a l’Institut de Ciència del Mar de 

Barcelona.   

Carla Álvarez Chicote 
 
http://www.submon.org/es/our-
team/carla-alvarez-chicote/  

 
Entrevista individual 
presencial i estructurada 

És enginyera agrònoma i té 2 màsters, un en Gestió d’Ecosistemes 

Costaners i Marins, i l’altre en Oceanografia i Gestió del Medi Marí. 

Des del 2008 és Cap de Projectes a l’Associació Submón, on 

encapçala la línia d’investigació de bioacústica i implementació, i el 

desenvolupament de protocols per a la mitigació d’impactes de la 

indústria d’hidrocarburs sobre els cetacis. A la Universitat de 

Queendsland va estar a càrrec de projectes educatius, de 

comunicació i de sensibilització ambientalTambé ha treballat 

directament amb pescadors en projectes de conservació de les 

tortugues marines i els cetacis.   

Txema Brotons 
 
http://asociaciontursiops.org/es
/tursiops/quien.html  
 
Entrevista individual 
presencial i estructurada 

És llicenciat en Biologia i te un màster en Gestió Mediambiental. Des 

de l’any 1996 està especialitzat en el camp dels cetacis, i actualment 

treballa per l’Administració Regional amb estudis relacionats amb les 

interaccions entre els dofins mulars i les pesqueries. És un dels 

membres que co-dirigeix l’Associació sense ànim de lucre Tursiops, 

fundada a Palma de Mallorca l’any 1998 per contribuir a la 

conservació i la protecció dels cetacis, així com per promoure la 

divulgació de les investigacions que se’n fan al respecte. Ha estat 

col·laborant amb molts especialistes arreu del món i ha participat en 

alguns congressos.  

Quadre 1. Vaig entrevistar a 8 fonts expertes per poder cobrir tots els ítems i els aspectes que envolten la 
temàtica de la contaminació acústica marina 

https://www.linkedin.com/in/carles-l%C3%B3pez-i-sala-836b9a35/
https://www.linkedin.com/in/carles-l%C3%B3pez-i-sala-836b9a35/
https://www.linkedin.com/in/carles-l%C3%B3pez-i-sala-836b9a35/
http://www.ceab.csic.es/es/persona/enric-sagrista-soler/
http://www.ceab.csic.es/es/persona/enric-sagrista-soler/
http://www.ceab.csic.es/es/persona/nixon-bahamon-rivera/
http://www.ceab.csic.es/es/persona/nixon-bahamon-rivera/
http://www.submon.org/es/our-team/carla-alvarez-chicote/
http://www.submon.org/es/our-team/carla-alvarez-chicote/
http://asociaciontursiops.org/es/tursiops/quien.html
http://asociaciontursiops.org/es/tursiops/quien.html
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Fonts institucionals 

Per definició, les institucions «són tots aquells organismes públics o privats que han estat 

fundats per tal d’exercir una determinada tasca cultural, científica, política o social» 

(Enciclopèdia Catalana). En el meu cas m’he posat en contacte -o bé simplement he 

consultat el portal web- amb el següent tipus d’institucions:  

a. l’administració i organitzacions públiques  

b. instituts d’investigació, científics i centres de recerca 

c. organitzacions no governamentals i associacions.  

En tots els casos, tant públiques com privades.       

La contaminació acústica és una problemàtica mediambiental subestimada si la comparem 

amb altres factors que també són greuges ambientals (Ecologistas en acción, 2004).  

L’administració i les organitzacions públiques  

Les administracions -europea, espanyola, catalana- han fet alguns esforços per posar-se al 

dia, però poc es pot avançar si falta un marc legislatiu fort i sancionador com el de la 

contaminació atmosfèrica, que multa els països europeus que sobrepassen els límits 

d’emissió de gasos tòxics26. Si l’acústica ja és una matèria que es troba a faltar als estatuts i 

les guies de bona salut ambiental, l’acústica marina queda totalment fora d’òrbita.  

Els instituts d’investigació, els científics i els centres de recerca 

Alguns instituts espanyols treballen amb projectes i investigacions on l’acústica marina hi 

està involucrada27, però pràcticament sempre la fan servir com a instrument tecnològic per 

els sondejos sísmics i les barímetries, o bé també per a estudiar altres disciplines com la 

geofísica marina, la geologia del subsòl submarí i les prospeccions d’hidrocarburs28 (André, 

2009).  El punt de vista mediambiental no es contempla.   

Les organitzacions no governamentals i les associacions  

Els únics actors que de moment semblen estar en moviment són les associacions i les ONG 

(Sandoval, 1998), tant a nivell mundial com europeu i català. N’hi ha moltes que vetllen per 

la conservació de les espècies que viuen als ecosistemes marins, centrant-se sobretot amb 

les conseqüències nefastes que els sorolls aquàtics poden causar als cetacis. Altres 

organitzacions es preocupen més globalment en mantenir la biodiversitat dels oceans, 

enfocant la contaminació acústica com un dels obstacles per aconseguir-ho. 

                                                           
26

 La Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 21 de maig de 2008, és la normativa vigent que vetlla pel 

manteniment de la qualitat de l’aire i una atmosfera més neta. Font: Diari Oficial de la UE. 

27
 Centres com: l’Institut de Ciències del Mar, el Centre d’Estudis Avançats de Blanes, el Centre Mediterrani d’Investigacions 

Marines i Ambientals, l’Institut de Ciències Marines d’Andalusia, l’Institut d’Investigacions Marines de Galicia o la Unitat de 
Tecnologia Marina, entre altres. Font: CSIC 

28
 Les interessades en fer estudis sobre la morfologia del subsòl marí amb prospeccions d’hidrocarburs acostumen a ser les 

grans companyies elèctriques més que no pas els científics. 
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Abans de passar al quadre amb les fonts institucionals vull destacar una observació que fa 

Carlos Elías (2008) respecte l’hàbit dels periodistes en recórrer als organismes públics com 

a fonts informatives. L’autor manifesta que alguns científics de l’administració poden estar 

més interessats en quedar millor amb el poder polític que no pas amb l’estament científic: 

«Existeix un perill real de que els científics i els enginyers públics puguin ser usats 

pels governants de torn per a explotar davant l’opinió pública la credibilitat de la 

ciència com aval de decisions políticament controvertides. [...] Aquests científics són 

funcionaris i no poden parlar directament amb els mitjans de comunicació sense 

haver consultat abans amb els seus superiors [...] per això de cara als mitjans s’han 

de referenciar com a “declaracions polítiques” i no científiques» 

Elías també veu important la cura que hem de tenir els periodistes quan busquem fonts 

científiques, per diferenciar entre els científics d’aquests organismes públics i entre els 

científics de les universitats o dels centre de recerca independents, que no solen estar 

sotmesos a cap autoritat política que els pugui suposar una digressió a les seves 

declaracions.  

El CSIC és l’rganisme públic d’investigació científica més gran d’Espanya, d’on provenen 

gairebé la meitat de les notícies científiques publicades en la premsa estatal (Elías, 2008). 

Tot i ser una font governamental, alguns dels instituts i dels centres associats que el CSIC te 

distribuïts per tota la Península29 treballen amb una certa autonomia. A la pròpia plataforma 

web posen:  

«El CSIC está constituido por una red de centros e institutos, propios y mixtos 

(cogestionados con Universidades, Comunidades Autónomas y otros organismos) [...] 

que llevan a cabo investigación científica de forma autónoma e independiente. [...] Se 

organizan en departamentos que agrupan equipos de investigación afines en sus 

temáticas de investigación». 

En la meva classificació he posat que les fonts provinents d’aquests instituts són «fonts 

científiques» enlloc de «governamentals», i tot i que els centres estiguin ubicats a Catalunya 

els he etiquetat com a «estatals» perquè els resultats afavoreixen al progrés científic i 

tecnològic de tota Espanya.   

La informació del quadre de sota l’he rescatat dels recursos electrònics i audiovisuals que 

tenen penjades les institucions a la pròpia web: informes de l’activitat que fan, articles o 

monografies de la matèria que tracten, memòries anuals, guies, vídeos promocionals i 

vídeos informatius-divulgatius. És material que gairebé sempre es refereix a l’activitat i a 

l’àmbit de la institució: objectius, raó de ser, àmbit d’actuació, principis, etc.   

 

 

                                                           
29

 El CSIC compta amb 122 centres, 70 propis i 52 mixtos, a part de més d’un centenar d’unitats associades amb universitats.  

Les comunitats amb més centres són: Madrid (44), Catalunya (22) i Andalusia (22). Font: CSIC 
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Fonts  INSTITUCIONALS 

ORGANISMES / ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

Internacionals 

 Agència Europea de Medi Ambient (EEA: European Environment Agency) 

https://www.eea.europa.eu/es  
 

 Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica del Departament de Comerç dels EUA  
(NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration) http://www.noaa.gov/  

 

 Acord de Conservació dels Cetacis al Mar Negre, al Mar Mediterrani i a la zona Atlàntica 
contigua al Mediterrani (ACCOBAMS: Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea, 

Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic Area) http://www.accobams.org/  
  

 Comissió Europea-Medi Ambient (European Commission-Environment) 

http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm  
 

 Comissió de Medi Ambient, Salut Pública i Salut Alimentària de la UE 
(ENVI: Environment Committee)  http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html  

Estatals 

 Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient del Govern Espanyol. 
http://www.mapama.gob.es/es/  

Regionals 

 Secretaria de Medi Ambient del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. http://territori.gencat.cat/ca/inici  

Locals 

 Agència de Salut Pública de Barcelona. http://www.aspb.cat/  
 

 Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. 
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/qui-som/arees/ecologia-i-serveis-urbans  

CENTRES D’INVESTIGACIÓ / CIENTÍFICS 

Internacionals 

 Observatori Submarí Cablejat (OBSEA: Expandible Seafloor Observatory) 

http://www.upc.edu/cdsarti/OBSEA/  
 

 Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques (LAB) http://www.lab.upc.edu/  

Estatals 

 Centre Superior d’Investigacions Científiques  (CSIC) http://www.csic.es/ 

 Centre Mediterrani d’Inv. Marines i Ambientals (CMIMA) http://www.cmima.csic.es/?lang=es  

 Unitat de Tecnologia Marina (UTM) http://www.utm.csic.es/  

 Institut de Ciències del Mar (ICM) http://www.icm.csic.es/  

 Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) http://www.ceab.csic.es/es/  

 Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA) http://imedea.uib-csic.es/  

Regionals 

 Centre de Recuperació d’Animals Marins (CRAM) https://cram.org/ca/  

https://www.eea.europa.eu/es
http://www.noaa.gov/
http://www.accobams.org/
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/ENVI/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.mapama.gob.es/es/
http://territori.gencat.cat/ca/inici
http://www.aspb.cat/
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/qui-som/arees/ecologia-i-serveis-urbans
http://www.upc.edu/cdsarti/OBSEA/
http://www.lab.upc.edu/
http://www.csic.es/
http://www.cmima.csic.es/?lang=es
http://www.utm.csic.es/
http://www.icm.csic.es/
http://www.ceab.csic.es/es/
http://imedea.uib-csic.es/
https://cram.org/ca/
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NO-GOVERNAMENTALS / ASSOCIACIONS 

Internacionals 

 Oceana http://oceana.org/  

 OceanCare https://www.oceancare.org/en/startpage/  

 Ocean Conservation Research (OCR) http://ocr.org/  
 

 Programa de Mediambiental de la ONU (UNEP: United Nations Environment Programme) 
https://www.unenvironment.org/es  
 

 Pla d’Acció pel Mediterrani de la ONU (UNEMAP: United Nations Env. - Mediterranean Action Plan) 
http://web.unep.org/unepmap/  
 

 Fundació Internacional pel Benestar International Foundation Animal (IFAW: for Animal Welfire) 
https://www.ifaw.org/espanol  

Estatals 

 Societat Espanyola de l’Acústica (SEC) http://www.sea-acustica.es/  

 Associació Espanyola per la Qualitat (AEC) https://www.aec.es/web/guest  

 Societat Anònima d’Electrònica Submarina (SAES) www.electronica-submarina.com  

Regionals 

 Associació Cetàcea http://www.associaciocetacea.org/  

 Submón http://www.submon.org/  

 Tursiops http://www.asociaciontursiops.org/  

 Edmaktub http://www.edmaktub.org/  

 Aliança Mar Blava https://alianzamarblava.org/es/  

 Associació Catalana Contra la Contaminació Acústica http://www.sorolls.org/indexcast.htm  

Quadre 2. Les fonts institucionals consultades pertanyen, o bé a l’administració pública, o a 
organitzacions no-governamentals, o bé a centres d’investigació. Vaig fer-ne servir d’europees, 
espanyoles, catalanes i municipals de la ciutat de Barcelona.   

 

Fonts documentals  

Aquest tipus de fonts se solen dividir entre les primàries, que són els documents que 

contenen informació original publicada per primera vegada i que són producte d’una 

investigació o una activitat,  i les fonts secundàries, aquelles que són guies físiques o virtuals 

que ens donen accés a una àmplia gama de repertoris de referència (FMRP, 2013). Les que 

he utilitzat principalment han estat les primàries: monografies, portals especialitzats, 

publicacions científiques, publicacions oficials, articles de revistes científiques, reportatges 

audiovisuals, vídeos i llibres digitals. Pel que fa a les fonts secundàries en destaco les que 

més m’han servit: bibliografies, catàlegs de biblioteques, bases de dades, biblioteques i 

dipòsits digitals. A continuació, un resum dels materials més importants: 

 

 

 

 

http://oceana.org/
https://www.oceancare.org/en/startpage/
http://ocr.org/
https://www.unenvironment.org/es
http://web.unep.org/unepmap/
https://www.ifaw.org/espanol
http://www.sea-acustica.es/
https://www.aec.es/web/guest
http://www.electronica-submarina.com/
http://www.associaciocetacea.org/
http://www.submon.org/
http://www.asociaciontursiops.org/
http://www.edmaktub.org/
https://alianzamarblava.org/es/
http://www.sorolls.org/indexcast.htm
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Fonts DOCUMENTALS  

Fonts DOCUMENTALS PRIMÀRIES 

Articles científics i publicacions temàtiques 

Articles científics:  

- “Low frequency sounds induce acoustic 
trauma in cephalopods”.   

- “Cambios en el paisaje sonoro marino debido 
al ruido antrópico”.  

- “Underwater acoustic impact of maritime 
traffic on cetaceans using sound pressure 
level maps; Influencia del ruido sobre el 
comportamiento de los Delfines”.  

- “La contaminación acústica marina: especial 
referenciaal impacto sobre los cetáceos 
producido por los sónares de los buques de 
guerra”.  

- “Propuesta de un índice de ruido marino para 
la estimación de la contaminación acústica 
del tráfico marítimo”.  

- “Responsabilidad medioambiental. 
Contaminación acústica. ¿Infiere el ruido de 
los barcos en la vida marina?” 

- “Response and responsability: regulating 
noise pollution in the marine environment”.  

- “Bioacoustic research on cetaceans in the 
Mediterranean Sea”.  

- “Bioacoustics: a tool for the conservation of 
cetaceans in the Mediterranean Sea”. 

 

 

Altres publicacions especialitzades:  

- “Catxalots a Balears: una cultura 
amenaçada”.  

- “Cómo actua el sonido en el agua”.  

- “Contaminación acústica submarina: un 
problema de preocupación mundial”. 

- “Sonar does affect whales, military report 
confirms”.  

- “Estudio de la bioacústica sobre cetáceos”.  

- “Nuevas técnicas en la evaluación de la 
contaminación acústica en las poblaciones de 
cetáceos”.  

- “Airgun Impacts with Citations”. 

- “Noisy oceans ‘threaten sea life’”.  

- “Hidrocarburos y pesca: impactos de los 
sondeos en el  Mediterráneo español”. 

- “La Contaminación Acústica Submarina: 
fuentes e Impacto Biológico”. 

- “Caracterización y patrones de evolución del 
ruido medioambiental submarino en un 
entorno de aguas poco profundAs en el Mar 
Mediterráneo”.  

- “Buenas Prácticas en la Gestión, Evaluación y 
Control de la Contaminación Acústica 
subacuática”.  

- “The impact of ocean noise pollution on fish 
and invertebrates”.  

- “Overview of underwater anthropogenic noise, 
impacts on marine biodiversity and mitigation 
measures in the southeastern European part 
of the Mediterranean, focussing on seismic 
surveys”.  

- “Overview of the noise hotspots in the 
ACCOBAMS area”. 

Revistes científiques i llibres 

- Forest Ecology and Management. 
- Acústica Medioambiental Vol. 1 
- Acústica Medioambiental Vol. 2 
- Marine Pollution Bulletin. 
- Marine Enviromental Researk. 
- Enviromental and Pollution Research. 
- Annual Review of Marine Science. 
- Journal de recerche oceanographique. 
- European Research on Cetaceans. 
- Journal of Experimental Marine Biology and 

Ecology. 

- Noise and Vibration butlletin. 
- Mediterranean Marine Science. 
- Butlletin of Marine Science and Technology. 
- Journal of Physical Oceanography. 
- Tecniacústica. 
- Actualidad Jurídica Ambiental. 
- Marine Geology. 
- Enviromental Pollution. 
- Marine Ecology Progress Series. 
- Bioacoustics. 
- Ocean Science. 
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Pàgines web, portals i blocs especialitzats 

Portals i blogs temàtics:  
- Universo Marino.  
- Mare Nostrum.  
- Ovacen.Ecosistemas.  
- Salvem la Terra.  
- Ciencia y Biología.  
- All you need is biology.  
- Medclic, el Mediterani en un clic.  
- Ecogestos.  
- Naturahoy.  
- Via + verde.  
- Saber es práctico.  
- National Geographic.  
- EFE Verde.  
- Ciencia marina y otros asuntos.  
- Fundación Melior.  
- Listen Into the Deep Ocean.  
- Oceanoise 2017. Ecología verde.  
- One Sea.  
- Con la marea.  
- Geo Innova.  
- Aislacustic. Ingeniería acústica.  
- Neurociencia y comportamiento.  
- Vista al mar.  
- Ocean Sentry.  

 

Webs de l’administració pública:  

- Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i 
Medi Ambient del Govern espanyol.  

- Secretaria de Medi Ambient de la Generalitat. 
- Agència de Salut Pública de Barcelona. 
- Agència Europea del Medi Ambient.  
- Comissió Europea.  
- Parlament Europeu. 
- Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de 

l’Ajuntament de Barcelona.  
  

Webs d’associacions:  

- Submon.  
- Ocean Care.  
- Oceana.  
- Cetàcea.  
- Tursiops.  
- Edmaktub.  
- Aliança Mar Blava.  
- Associació Cat. Contra la Cont. Acústica.  
- Societat Espanyola de l’Acústica.  
- Societat Anònima d’Electrònica Submarina. 
- Ocean Conservation Research. 
- Organització de les Nacions Unides 

 
Webs d’instituts de recerca i investigació: 

- Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques.  
- Institut de Ciències del Mar.  
- Centre d’ Estudis Avançats de Blanes.  
- Unitat de Tecnologia Marina.  
- Institut Mediterrani d’Estudis Avançats. 
- Consell Sup. d’Investigacions Científiques.  
- Centre de Recuperació d’Animals Marins.  
- Univerxum. 

Diaris i portals de comunicació 

La Vanguardia, Diari Ara, La Nación, El Mundo, El País, El Periódico, El Plural, El Diario de Ibiza, 

Mallorca Confidencial, 20 minutos, Europa Press, Agència EFE, Betevé, Portal 3/24. 

Informes i guies 

- Manual de mesurament i avaluació del 
soroll (Generalitat de Catalunya). 

- Managing exposure to noise in Europe 
(Agència Europea del Medi Ambient). 

- Informe de l’estat de salut de Barcelona 
2016 (Agència Salut Pública BCN). 

- Recull legislatiu de la Generalitat de 
Catalunya per a la gestió i avaluació de 
l’acústica mediambiental (Generalitat de 
Catalunya). 

- Repercussió de la contaminació acústica 
en la salut de les persones (Agència de 
Protecció de la Salut).  

- Menys soroll millor (Ajuntament de BCN). 

- Océano. Secreto del Planeta Tierra 
(CSIC). 

- Las ciencias y tecnologías marinas en España 
(CSIC). 

- Documento Técnico sobre impactos y mitigación 
de la contaminación acústica marina (Ministeri 
de Medi Ambient del Govern espanyol). 

- Prospecciones sísmicas marines: acuerdo de 
medidas de mitigación del efecto en los 
cetáceos de aguas españolas e identificación de 
áreas sensibles (Minesteri de Medi Ambient del 
Govern espanyol). 

- Noise in Europe 2014 (Agència Europea de 
Medi Ambient). 

- Documento de compromiso para lograr una ley 
para la declaración del Mediterráneo español 
como zona libre de prospecciones de 
hidrocarburs (Aliança Mar Blava). 
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Lleis i documents jurídics 

Catalanes: 

- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica.  

 

Espanyoles: 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido. 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de 
protección del medio marino. 

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de 
diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, 
en lo referente a la evaluación y gestión 
del ruido ambiental. 

Europees: 

- Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 25 de juny de 2002, sobre 
l’avaluació i la gestió del soroll ambiental. 

- Directiva 2008/56/CE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 17 de juny de 2008, on 
s’estableix un marc d’acció comunitària per la 
política del medi marí (Directiva marc de 
l’estratègia marina). 

- Directiva 92/43/CEE del consell, de 21 de maig 
de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats 
naturals i de la fauna i la flora silvestres. 

- Directiva 2010/477/UE de la Comissió Europea, 
de 1 de setembre de 2010, sobre els criteris i 
les normes metodològiques aplicables al bon 
estat mediambiental de les aigües marines. 

Vídeos, documentals i reportatges 

Tot el material audiovisual està detallat al requadre de sota.  

 

Els més destacats serien:  Sonic Sea (documental), La contaminación acústica en los mares 

(reportatge), Océanos (documental), Sea of sounds (vídeo divulgatiu), Ocean Noise Pollution 

(documental), Planeta Azul (sèrie documental) i Escuchando el fondo de los océanos (reportatge). 

Fonts DOCUMENTALS SECUNDÀRIES 

Bibliografies He consultat referències bibliogràfiques dels articles científics que he llegit. 

Catàlegs de 
biblioteques 

- REBIUN (Catàleg Col·lectiu de les 
Universitats Espanyoles).  

- Aladí (Catàleg Col·lectiu de la Xarxa 
de Biblioteques Municipals de la 
Província de Barcelona). 

- RECIDA (Xarxa de Centres 
d’Informació i Documentació 
Ambiental). 

- Catàleg de les Biblioteques 
Especialitzades de Catalunya. 

- Xarxa de Biblioteques del CSIC. 

- Catàleg de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. 

- CCUC (Catàleg Col·lectiu de les 
Universitats de Catalunya).  

Bases de 
dades 

Dels següents portals i webs:  

- Agència Europea del Medi Ambient 

- Programa Mediambiental de la ONU. 

- Ministeri d’Agricultura, Pesca, 
Alimentació i Medi Ambient.  

- Centre d’Estudis Avançats de Blanes. 

- Laboratori d’Aplicacions 
Bioacústiques (LAB). 

- Institut de Ciències del Mar (ICM).  

- Oceana.  

- OceanCare.  

- Centre de Recuperació d’Animals 
Marins (CRAM).  

- Agència de Salut Pública de 
Barcelona.  

- Secretaria de Medi Ambient del 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya.  

- Comissió Europea pel Medi Ambient. 

Hemeroteques La Vanguardia, Diari Ara, Hemeroteca General de la UAB.  
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Dipòsits, 
repositoris i 
biblioteques 

digitals 

- Dialnet. 

- Ciberoteca.  

- DOAB (Directory Open Access Book).  

- Hispania.  

- DDD (Dipòsit Digital de Documents 
de la UAB). 

- Biblioteca Virtual del CSIC.  

- RACO (Revistes Catalanes amb 
Accés Obert).  

- TDX (Tesis Doctorals en Xarxa). 

- RECERCAT (Dipòsit de la Recerca 
de Catalunya).  

Quadre 3. Resum de les fonts documentals primàries i secundàries que he consultat per informar-me i 
poder redactar el reportatge.  

 

A banda d’aquesta classificació més comuna de les fonts documentals entre primàries i 

secundàries, també existeixen un parell de catalogacions més (López, 2017): la que les 

ordena en funció de la naturalesa del contingut -si són fonts textuals o fonts audiovisuals- i la 

que les classifica en funció del suport –si són fonts impreses o digitals-. Gairebé tots els 

documents consultats són textuals, exceptuant els vídeos i els documentals, que són fonts 

audiovisuals. I pel que fa al suport, pràcticament totes són digitals i molt poques estan en 

paper.  

Tot seguit presento un quadre especificant només els materials audiovisuals de suport digital 

que he vist, atenent als criteris del suport i del format de les fonts.  

Fonts  DOCUMENTALS     

Fonts DOCUMENTALS AUDIOVISUALS en suport DIGITAL 

 Documental: Sonic Sea https://www.sonicsea.org/film 

 Vídeo divulgatiu: Ruido submarino. La catástrofe inadvertida https://vimeo.com/67804123 

 Vídeo divulgatiu: El sentido del silencio en los océanos 
https://www.youtube.com/watch?v

=4UsiYbjc8RM&t=111s  

 Reportatge: La contaminación acústica en los mares 
https://www.youtube.com/watch?v

=OhnP400AjRM&t=18s  

 Vídeo divulgatiu: Michel André als Premis d’Investigació  2016 
de la Societat Geogràfica Espanyola 

https://www.youtube.com/watch?v
=TJA0NpZAwp0  

 Vídeo divulgatiu: Contaminació acústica al mar: efectes i    
reptes tecnològics 

https://www.youtube.com/watch?v
=LT3B2sWfz-4&t=112s  

 Vídeo divulgatiu: Underwater noise monitoring  
https://www.youtube.com/watch?v

=xYU5wg4Wsk0&t=81s  

 Vídeo divulgatiu: Sea of sounds 
https://www.youtube.com/watch?v

=H2PscNAK0ls  

 Vídeo divulgatiu: Understanding Sanctuary Soundscapes 
https://sanctuaries.noaa.gov/earth

isblue/wk112-noise.html  

 Vídeo divulgatiu: Acoustic Research in Cordell Bank 
https://sanctuaries.noaa.gov/scien
ce/sentinel-site-program/cordell-
bank/accoustic-buoy-final.html  

 Documental: Océanos 
https://www.youtube.com/watch?v

=n4GqETFW768&t=24s  

 Reportatge: The end of the line: Where have all the fish gone? 
https://www.nationalgeographic.co

m/endoftheline/  

 Reportatge: El hombre que escucha a los océanos 
https://www.youtube.com/watch?v

=VeiIpsqmo_0&t=6s  

 Vídeo divulgatiu: Underwater noise pollution 
https://www.youtube.com/watch?v

=auePe6UhISA&t=3s  

 Reportatge: Why the ocean is getting louder? 
https://www.youtube.com/watch?v

=CrpkZkwTvu0&t=60s  

https://www.sonicsea.org/film
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 Vídeo divulgatiu: How human noise affects ocean habitats? 
https://www.youtube.com/watch?v

=t-K6bn9sc50&t=32s  

 Reportatge: Ocean Noise Pollution 
https://www.youtube.com/watc

h?v=wVqv5Y8euiA&t=5s  

 Vídeo divulgatiu: Marine Noise Pollution 
https://www.youtube.com/watch?v

=VFRWPU41Iso&t=29s  

 Vídeo divulgatiu: Pollution due to underwater noise 
https://www.youtube.com/watch?v

=mPOMyU0D5HE&t=26s  

 Reportatge: Escuchando el fondo de los océanos 
https://www.youtube.com/watch?v

=Z3bh000iYFo&t=175s  

 Vídeo divulgatiu: Contaminación acústica y animales marinos 
https://www.youtube.com/watch?v

=d3gmm8BTLI4&t=4s  

 Sèrie documental: Planeta Azul  
https://www.documaniatv.com/doc

umentales/planeta-azul/  

 Sèrie documental: El mundo submarino 
https://www.documaniatv.com/doc
umentales/el-mundo-submarino-

de-jacques-cousteau/  

 Reportatge: Silence is Golden 
https://www.youtube.com/watch?v

=7bw6ELuFQvA&t=4s  

 Vídeo divulgatiu: Sentido de eco-localización de los cetáceos 
https://www.youtube.com/watch?v

=MkNo6UJBzAY&t=50s  

 Vídeo divulgatiu: ¿Qué es un sonar? Prop. acústica de ondas 
https://www.youtube.com/watch?v

=yx2fhX0v4j0&t=30s  

 Vídeo divulgatiu: Física-¿Qué es un sonar? 
https://www.youtube.com/watch?v

=xdxjRaf6Xhw  

 Vídeo divulgatiu: Exploración sísmica en el mar 
https://www.youtube.com/watch?v

=sKGpy6JKL3A  

 Vídeo divulgatiu: ¿Sabes que es la sísmica marina? 
https://www.youtube.com/watch?v

=_9CHXrk_Pvg  

Quadre 4. Resum de les fonts documentals audiovisuals i digitals que he consultat per informar-me i 
poder redactar el reportatge.  
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Capítol 1  

Decibel amunt, decibel avall 
 

 

ón dos quarts d’una del migdia, clavades. M’ho marca el mòbil i també ho diu la cinta 

informativa del Trambaix. Els dígits grocs fluorescents van entrant i sortint de la pantalla, a 

mode de scroll, i fins que no apareixen els números de l’hora m’haig d’empassar una tirallonga 

d’informació inútil: «Trambaix. Línia 3. Direcció Francesc Macià. Propera parada: l’Illa. 12:30h». Però qui 

coi agafa un Tram sense saber la direcció on va? Una veu masculina, un tant robòtica, ressona pels 

altaveus del comboi repetint el mateix. Definitivament, qui es perd i no és turista és perquè vol. Em 

toca baixar a la següent però no em moc del seient fins que el tren no para. Vaig sense presses, he 

quedat amb en Carles a les 12:45h, encara em sobren 15 minuts.   

Es tanquen les portes automàtiques del Tram darrera meu, deixo enrere la parada i camino fins arribar 

al 523-525 de la Diagonal. Els carrers de Barcelona a l’abril encara són prou transitables, hi ha un vaivé 

constant de turistes tot l’any però res a comparar amb la bogeria estiuenca. «Avinguda Diagonal, 523-

525». Ja hi sóc. «Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Secretaria de Medi 

Ambient i Sostenibilitat». La recepció està a peu de carrer, ocupa gairebé tot el replà de l’edifici però 

és fosca. No hi ha gaires decoracions ni farciments extravagants, al contrari, recorda un lloc íntim. La 

timidesa captada al primer instant ràpidament s’esvaeix quan m’hi fixo: llaços grocs omplen la sala. No 

hi són per casualitat, estan col·locats per recordar que el capdavanter del departament, el conseller 

Josep Rull, està tancat a la presó injustament, per una causa política. Vull acostar-me a una nota que 

hi ha enganxada a un dels llaços però faig tard. 

- Ets la Núria? -em pregunta un home que entra a la recepció i camina directe cap a mi-.  

- Sí, sóc jo! Tu deus ser en Carles, oi? -li dic pràcticament convençuda quan estem cara a cara-. 

- Acompanya’m, passem dins –em respon tot dirigint-se a la porta per on ha entrat-. 

S 
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En Carles és un funcionari de 38 anys llicenciat en Ciències Físiques, actualment Responsable 

d’Avaluació i Gestió de la Contaminació Acústica, càrrec inclòs a la Direcció General de Qualitat 

Ambiental i Canvi Climàtic de la Secretaria de Medi Ambient. Vaig contactar amb ell un parell de 

setmanes abans de la nostra quedada. Per correu electrònic s’havia mostrat molt agradable, totalment 

disposat a ajudar-me amb els dubtes que tenia sobre l’acústica. De fet, contràriament al que 

m’acostuma a passar, ens va ser fàcil quadrar les agendes i trobar un dia per veure’ns. A més, durant 

l’intercanvi de missatges vaig voler-li avançar, molt per sobre, el tema del projecte: 

« [...] Em poso en contacte amb tu perquè estic fent el projecte de fi de grau, que consisteix en 

la redacció d'un reportatge ambiental sobre la contaminació acústica que hi ha al Mar 

Mediterrani: les fonts antropogèniques que la causen, si es podria minimitzar l'impacte, a 

quines espècies i ecosistemes marins afecta....  Ja he contactat amb científics que es dediquen 

específicament al tema del soroll submarí, però m'agradaria fer-te unes preguntes més 

generals a tu com a tècnic, sense entrar en especificitats del medi aquàtic:  la propagació del 

so, la regulació que hi ha a Catalunya en matèria d’acústica ambiental, els límits de soroll a les 

ciutats, si hi ha directives europees, si feu campanyes de sensibilització... »  

Al que ell em va respondre:   

«El tema que has escollit és molt interessant, però a l’hora molt complex. Per part meva no hi 

ha cap inconvenient en veure’ns un dia i explicar-te la poca legislació que hi ha i els 4 

conceptes tècnics. Quan t’aniria bé venir? Jo hi sóc cada dia entre les 8h i les 16.45h, encara 

que moltes vegades he de fer tasques fora l’oficina o tinc reunions». 

Vaig alegrar-me en veure que un expert catalogava el tema del treball com a «interessant», perquè la 

majoria de feedbacks que havia rebut fins al moment eren d’estupefacció i estranyesa. «Però tu no 

estudies periodisme? Perquè fas un treball ambiental?» m’havien preguntat. La comunicació i el 

periodisme científic, per poc espai que tinguin als mitjans, també existeixen, i són necessaris com a 

eines d’educació i informació per a la societat. Sovint les notícies de medi ambient es limiten a parlar 

de catàstrofes naturals i cataclismes varis: huracans devastadors, incendis provocats, inundacions 

assoladores, tsunamis destructius, terratrèmols inesperats... I així un llarg etcètera. Es parla dels 

fenòmens que ens assetgen però no s’explica la causa i es publiquen articles amb les conseqüències 

pels humans però no per a la resta d’espècies. I així ens  va.     

En Carles em porta dins una sala espaiosa amb gent treballant, en silenci, amb l’ordinador. Fem rumb 

cap al costat esquerra, em presenta els companys que estan amb ell i seiem en una taula rodona que 

fa de separador entre seccions. 
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- T’ajudaré en el que pugui -em diu mentre s’apropa la cadira a la taula-. Que sàpigues que em 

sorprèn molt que a algú li pugui interessar tot això. 

- Bé, vaig pensar que seria original i com que la contaminació acústica és una problemàtica 

que passa tan desapercebuda... El mitjans no en fan ressò i gairebé no se’n parla -contesto 

convençuda-. 

- Sí, doncs espera’t a tractar-ho al medi marí! Si la qüestió del soroll ja passa desapercebuda 

aquí dalt... Imagina’t com deu ser l’interès pel que els hi pugui passar als peixos! 

En Carles sap que la nostra trobada no és més que el punt de partida per assentar les bases del meu 

projecte. L’objectiu de parlar amb ell és familiaritzar-me amb els conceptes tècnics més fonamentals i 

els processos físics del so: com es propaga, les propietats que te, els instruments de mesura, les 

unitats... A més de posar-me al dia amb els límits i les lleis reguladores del soroll a les ciutats. A 

Catalunya, per exemple, la primera i única llei vigent sobre acústica es va aprovar l’any 2002, 

l’anomenada Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. Aquest 

reglament, reajustat el 2009 amb un Real Decret per adaptar-se a les noves normes acústiques 

d’Espanya i Europa –i així evitar un enfrontament jurídic entre els 3 sistemes legislatius-, determina el 

límit de soroll que poden generar les infraestructures, els vehicles de motor, el veïnatge i les activitats 

industrials, comercials, de serveis, recreatives o d’espectacles, públiques o privades. El text també 

clarifica que els ajuntaments, a través  de les ordenances municipals, són els encarregats de controlar 

els sorolls del municipi: fer inspeccions, passar controls, posar sancions, donar autoritzacions del 

treball nocturn i elaborar els mapes de capacitat acústica. 

- Des de la Generalitat ens toca portar el control de les grans infraestructures de transport i de 

les obres públiques que estan sota titularitat del Govern, a part de donar suport tècnic a les 

entitats locals -m’especifica en Carles-. 

Ell segueix parlant i jo l’escolto, però els estímuls que hi ha a la sala on som em roben part de 

l’atenció. «Material de sensibilització. Educació Primària», llegeixo en una capsa gran. «Després li 

preguntaré sobre les campanyes que fan», em dic. 

- La primera legislació acústica espanyola va arribar de la mà de la Ley 37/2003, del Ruido -

continua explicant el tècnic-. El 2007, però, van fer un reglament més exhaustiu que xocava 

amb alguns punts de la llei catalana, i per això el 2009 nosaltres vam haver de fer també 

alguns canvis al reglament inicial. 

Aquests «canvis» que esmenta en Carles fan referència a l’establiment de diverses zones acústiques 

del territori en funció tant dels objectius de qualitat acústica com dels diferents usos del sòl. Així 

doncs, tenint en compte aquestes dues variables, actualment tenim 3 nivells de protecció acústica: la 
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Zona de sensibilitat acústica alta -espais d’interès natural, centres docents, biblioteques, hospitals, 

urbanitzacions i habitatges al medi rural-, la Zona de sensibilitat acústica moderada –espais destinats 

a activitats comercials i d’oficines, de restauració, parc tecnològics, polígons industrials i àrees on 

coexisteixin sòls d’ús residencial amb infraestructures de transport-, i la Zona de sensibilitat acústica 

baixa –espais amb activitats industrials i portuàries, àrees amb predomini de sòl d’ús terciari i 

recreatiu, i els espais on s’ubiquin els sistemes generals d’infraestructures de transport-. 

- Crec que m’estic passant amb tanta informació... –es mig disculpa l’entrevistat-. 

- No, no, en absolut! –menteixo-. 

Després d’afalagar-me pel tema triat no vull que pensi que les seves explicacions no m’interessen. Em 

fa vergonya anar-lo aturant cada dos per tres per que m’aclareixi vocabulari que no sé ben bé què 

significa, no m’agradaria quedar com una inculta. I si li pregunto un concepte que se suposa que 

hauria de saber tot i no tenir estudis superiors científics? I si m’ho torna a explicar però el meu cap no 

ho processa? El torno a interpel·lar? Malgrat les paranoies mentals que em faig, penso que l’entrevista 

és un exercici d’aprenentatge pels dos: jo haig de processar el contingut científic sobre la física del so, 

i ell ha de fer l’esforç de traduir el que sap en paraules senzilles per que l’entengui.   

- Això de la classificació de les zones serveix perquè els Ajuntaments puguin fer els mapes de 

capacitat acústica -diu ell, tot intuint que no n’havia sentit a parlar abans-. Són mapes on els 

tècnics municipals hi marquen els valor límits que hi pot haver a cada carrer.  

- En funció del tipus de carrer, si hi ha bars, escoles, fàbriques o hospitals, per exemple, 

l’Ajuntament diu a quina zona de sensibilitat acústica pertany, oi? -pregunto tot i estar casi 

segura d’haver-ho entès-.  

- Sí. També en funció de si estem al matí, de 7h a 21h; al vespre, de 21h a 23h; o a la nit, de 

23h a 7h, el límit de decibels (dB) serà més alt o més baix.     

L’Institut d’Estudis Catalans defineix el decibel com la desena part d’un bel, que és la unitat relativa 

logarítmica que mesura la intensitat acústica, o sigui, la intensitat que te un determinat so.  Que sigui 

logarítmica significa que no és una unitat lineal, com sí ho són els grams o els litres: 50dB i 10dB no 

ens en donaran 60, per exemple. Per mesurar la magnitud dels sons, abans d’emprar els decibels es 

feien servir els watts. Els resultats però, s’expressaven amb xifres tan grans que era poc pràctic i molt 

incòmode d’escriure. En conseqüència, el físic i inventor nord-americà Alexandre Graham Bell va 

establir la unitat que duu el seu nom a partir d’una equació matemàtica, on els números són més 

petits i permet treballar més fàcilment.  
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Matí (7-21h) Vespre (21-23h) Nit (23-7h) 

ZONA DE SENSIBILIT AT ACÚSTICA ALT A (A) 
   

(A1) Espais d'interès natural i altres - - - 

(A2) Predomini del sòl d'ús sanitari, docent i cultural 55 dB 55 dB 45 dB 

(A3) Habitatges situats al medi rural 57 dB 57 dB 47 dB 

(A4) Predomini del sòl d'ús residencial 60 dB 60 dB 50 dB 

ZONA DE SENSIBILIT AT ACÚSTICA MODERADA (B) 
   

(B1) Coexistència de sòl d'ús residencial amb activitats i/o 

infraestructures de transport existents 
65 dB 65 dB 55 dB 

(B2) Predomini del sòl d'ús terciari diferent a (C1) 65 dB 65 dB 55 dB 

(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d'ús 

industrial 
65 dB 65 dB 55 dB 

ZONA DE SENSIBILIT AT ACÚSTICA BAIXA (C) 
   

(C1) Usos recreatius i d'espectacles 68 dB 68 dB 58 dB 

(C2) Predomini de sòl d'ús industrial 70 dB 70 dB 60 dB 

(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals 

d'infraestructures de transport o altres equipaments públics 
- - - 

 

 

- Quants decibels tenim en aquesta sala? -pregunto encuriosida per fer-me una idea-. 

- Ho hauríem de mirar amb un sonòmetre per saber-ho exactament però més o menys a uns  a 

uns 40, com a molt -em respon tot aixecant-se de la cadira-. 

En Carles em deixa sola a la taula rodona i va directe cap a la capsa gran de cartró amb el rètol 

«Material de sensibilització. Educació Primària». Veig com en treu uns pamflets, però la miopia 

galopant que arrossego des fa uns quants anys no em deixa veure què hi posa. S’acosta un altre cop i 

deixa els papers que ha agafat a sobre de la taula. En total, hauran estat uns 50 segons de silenci que 

la gravadora haurà enregistrat.  

-És l’escala decibèlica que donem als nens -m’explica assegut de nou-. 

Ho he vist malament: no porta cap pamflet, és una cartolina mida DIN-A5 amb dibuixos per una 

banda, i explicacions breus a l’altra. Les il·lustracions corresponen a una línia que va dels 0 dB als 140 

dB i ninots que fan diferents activitats: llegir, parlar, veure la TV, jugar amb l’ordinador, anar a un 

concert, passar per un carrer en obres, viatjar amb avió... I a l’altre banda de la cartolina hi ha 3 

paràgrafs escrits que no em dóna temps a llegir. 

Valors límits de soroll que marca la llei de la contaminació sonora a Catalunya, en funció de la qualitat acústica i els 

usos del sòl. Font: Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica. Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia 
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El so és una vibració en forma d’ones que es transmet/propaga per contacte entre 

les partícules d’un medi natural, que pot ser:  gas ( per l’aire, per exemple), líquid 

(per l’aigua, per exemple) i un cos sòlid (per la fusta, per exemple).  

Font: Presentació de diapositives amb la plataforma social digital «Slideshare», a càrrec 

de l’usuari Francisco Javier Rubio.   

- Amb els dibuixos es veu molt clar -comença dient-. Veus, aquí als 0 dB hi ha el dibuix d’un 

planeta, perquè els humans, a l’espai, no hi sentim res. I aquí, a dalt de tot de l’escala, hi ha 

posats els 140 dB perquè és la màxima intensitat que l’oïda humana pot suportar abans no 

se’ns rebentin els timpans. És com escoltar el soroll que hi ha en l’enlairament d’un coet 

espacial... Els timpans no aguanten tanta diferència de pressió i peten. 

Que els humans no hi sentim a l’espai és cert, però sí que hi ha sorolls. El silenci absolut, de fet, només 

pot existir en condicions d’absència total d’energia, on no hi hagi partícules a l’ambient que puguin 

transportar les vibracions que produeixen els sons. L’atmosfera terrestre conté partícules -també 

anomenades molècules- de gasos com l’hidrogen i l’oxigen -principalment-, que fan que les 

vibracions es transmetin, ens arribin a l’oïda i que acabin pertorbant els receptors auditius donant-nos 

la sensació sonora.  A l’espai també hi ha gasos interestel·lars que fan que les ones de so es 

propaguin, tot i que la quantitat de partícules d’aquests gasos sigui molt inferior als de l’atmosfera i, 

per això, les vibracions són molt més fluixes. Per tant, a l’espai també hi ha sorolls però no tenim un 

sistema auditiu tan fi com per percebre’ls.  

Els aparells de mesura del soroll ambiental són els sonòmetres, que analitzen el nivell sonor en un lloc 

i en un moment concret per constatar el compliment o no de les normatives i les ordenances. La 

Comissió Electrotècnica Internacional classifica els sonòmetres segons el seu grau de precisió: els de 

tipus 0 són els que es fan servir als laboratoris d’acústica; els de tipus 1 es coneixen com a 

«sonòmetres de precisió»; els de tipus 2 es destinen a 

aplicacions generals; i els sonòmetres de tipus 3 només fan 

apreciacions de nivell. Així doncs, tal i com recomana la 

Comissió, per fer controls de soroll s’han d’utilitzar els de tipus 

1 i els de tipus 2. 

En Carles torna aixecar-se de la cadira i em pregunta si se 

m’ofereix res de veure. Li dic que no però imagino que ell deu 

tenir la gola seca i necessita fer un glop. L’home surt del meu 

camp visual i em quedo, asseguda sola a la taula, mirant la 

finestra. Malgrat no vegi res del carrer per culpa de les cortines, 

que m’ho priven, sento el trànsit dels vehicles. 
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Vehicles de 

motor 

80% 

Indústries 

10% 

Ferrocarrils 

6% 

Serveis i oci 

4% 

Fonts sonores a les ciutats  

- A quants decibels devem 

estar ara a la Diagonal de 

Barcelona? -li pregunto quan 

el torno a tenir davant amb 

una ampolleta d’aigua -. Heu 

mesurat mai el soroll en 

aquest carrer ?  

- Estem entre uns 80 i 82 dB, 

més o menys -em contesta 

després de fer el primer glop- 

 

 

En aquest moment em ve al cap una notícia que vaig llegir al diari digital de El Periódico a principis de 

febrer, amb un titular que deia «El soroll del trànsit causa més malalties a Barcelona que la 

contaminació». L’article recalcava que l’Institut de Salut Global de Barcelona havia fet un estudi on 

senyalava que els barcelonins s’exposaven diàriament a una mitjana de 65,1 dB durant el dia i a una 

mitjana de 57,6 dB durant la nit, uns 15 punts per sobre del que suggereix la OMS. El que més em va 

sorprendre de la notícia, però, va ser que s’atribuís al soroll del trànsit la principal amenaça de salut 

dels barcelonins, fins i tot per davant de la contaminació atmosfèrica.  

L’Agència de Salut Pública de Catalunya apunta que les repercussions del soroll en la salut de les 

persones poden afectar al deteriorament del sistema auditiu i la pèrdua d’audició, però també 

propiciar trastorns cardiovasculars com la hipertensió, alteracions del descans com l’insomni crònic, 

problemes de salut mental com la histèria o la depressió, i altres dolències com: mals de cap; 

disminució de la capacitat de concentració, memòria i productivitat; irritabilitat; estrès i fins i tot 

agressivitat. 

L’Agència de Salut Pública de Catalunya apunta que les repercussions del soroll en la salut de les 

persones poden afectar al deteriorament del sistema auditiu i la pèrdua d’audició, però també 

propiciar trastorns cardiovasculars com la hipertensió, alteracions del descans com l’insomni crònic, 

problemes de salut mental com la histèria o la depressió, i altres dolències com: mals de cap; 

disminució de la capacitat de concentració, memòria i productivitat; irritabilitat; estrès i fins i tot 

agressivitat.  

Les principals fonts de soroll a les ciutats provenen del trànsit, de l’activitat industrial, dels 

transports i de l’activitat d’oci (restauració, discoteques...). Font: Secretaria de Medi Ambient de la 

Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia.   
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En Carles m’assegura que la principal font de soroll a les ciutats és per culpa del trànsit -vehicles 

rodats, principalment-. Tot i això, el 60% de les denúncies sobre contaminació acústica que es posen a 

la capital catalana tenen a veure amb les queixes veïnals i els locals d’oci nocturn.  

Precisament l’Informe de l’Agència de Salut Pública de BCN del 2016 va incloure el soroll, per primer 

cop, com un indicador més per analitzar el benestar de la gent. La percepció dels veïns dels barris de 

Ciutat Vella i de l’Eixample van donar el % més alt de malestar per culpa del soroll. 

 

 

Miro la gravadora, que està més o menys al centre de la taula, per saber l’hora que és. No m’atreveixo 

a fer-ho amb el mòbil perquè suposaria haver de buscar la bossa, estar una estona remenant, treure’l, 

desbloquejar-lo i mirar la pantalla. Penso que és una falta de respecte de cara a l’entrevistat i s’ho 

podria prendre com una falta d’interès, de voler acabar ràpid o d’avorriment. I en absolut. Per sort la 

meva Olympus VN-711PC te els números del cronòmetre prou grans com per veure’ls a la distància 

on estic asseguda. «30m01s». Si hem començat cap a la una menys cinc, ara tocaran dos quarts. No és 

que jo tingui pressa però em sap greu robar-li molt de temps al Carles, potser te molta feina. Amb tot, 

em trec tensió de sobre perquè recordo que en un dels correus que li vaig enviar al principi l’avisava 

que estaríem uns 45 minuts.   

- Vaig llegir en un blog de viatges que Barcelona està al Top-10 de les ciutats més sorolloses 

del món -li comento quan ell em cita l’Agència de Salut Pública de Barcelona-.  

- No és veritat, això. Istanbul, Nova Delhi, Bombai, El Caire i altres ciutats asiàtiques de la Xina 

o de l’Orient ho són molt més! Inclús París i Londres, que estan dins Europa -refuta-.  

74,2% Ciutat Vella 

68,7% Eixample 

50,3% Sants-Montjuic 

46,5% Gràcia 

44,5% Sarrià-Sant Gervasi 

41,5% Sant Andreu 

40,5% Sant Martí 

38,4% Nous Barris 

37,5% Les Corts 

29,3% Horta-Guinardó 

 Mapa de la percepció del soroll als barris de BCN. Font: Enquesta de Salut de Barcelona 2016 de l’Agència de 

Salut Pública de Barcelona. Elaboració pròpia. 
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La Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu, relativa a l’avaluació i la gestió del soroll ambiental, és 

l’eina principal de la UE per conèixer els nivells de contaminació acústica que emet cada país i, en cas 

de necessitat, aplicar les mesures reparadores. 

- La Directiva obliga als països de la UE a preparar i publicar mapes estratègics cada 5 anys per 

equiparar les ciutats en un mateix sistema de mesurament, però no posa valors límit –

m’informa el tècnic acústic-. 

Els mapes estratègics de soroll els dissenyen els mateixos municipis, per avaluar globalment 

l’exposició sonora d’una zona en concret i conèixer els intervals sonors als que està sotmesa la 

població.  

- En cap lloc de la norma europea posa el màxim de decibels? –pregunto sorpresa-. 

- Queda en mans de les autoritats competents de cadascun dels Estats membres. Pensa que 

estipular uns límits iguals a totes les regions és complicat... Els països mediterranis, per 

exemple, som molt més sorollosos que els nòrdics perquè fem més vida al carrer –argumenta-. 

També hi ha negociacions a moltes bandes –em confessa-.  

La contaminació acústica sempre queda en un segon pla respecte altres problemàtiques. L’atmosfèrica 

capta el focus de moltes campanyes de sensibilització i els ciutadans n’estem més conscienciats. 

Perquè? En Carles creu que part de la culpa la te la Comissió Europea, que no sanciona en matèria 

acústica però sí pel que fa a la qualitat de l’aire. La Directiva que fa referència a l’emissió de gasos 

contaminants marca uns límits molt estrictes que si es sobrepassen, els països han de pagar una 

multa.  

- Espanya fa anys que incompleix la norma de l’aire i ens caurà una sanció tard o d’hora. Per 

això hi ha tan de rebombori i els polítics la tenen a l’agenda. El soroll s’ha considerat sempre 

una molèstia més que un contaminant –reflexiona el Carles-. 

- És una problemàtica que tothom esquiva, no? –li pregunto-. 

- Als polítics no els agrada perquè és una realitat que no es pot resoldre d’avui per demà. 

Baixar decibels és molt més difícil i molt més lent que no disminuir el volum de gasos 

contaminants –indica abans de posar-me un exemple-. Imagina’t que a la nostra ciutat hi ha 

un carrer força transitat on hi circulen uns 100.000 vehicles diaris. Hi ha molt soroll, i en quan 

posem el sonòmetre veiem que marca 80 dB, un excés. A més del soroll, les proves de diòxid 

de carboni també donen valors massa alts, així que el polític decideix reduir la circulació i el 

volum de cotxes a la meitat. El resultat haurà estat positiu per a l’atmosfera perquè s’hauran 

deixat d’emetre molts gasos, però amb l’acústica va diferent, i ni que haguem baixat el trànsit a 

la meitat, haurem aconseguit només rebaixar uns 3 dB –acaba narrant mentre obre l’ampolla 

d’aigua-.      
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Nivell de decibels Font Sonora Sensació de dolor Efectes  

140-130 dB 

 

Explosions, avions 

enlairant-se, zones de 

llançament de coets 

Intolerable, ambient 

extremadament 

sorollós 

Trauma acústic 

Pèrdua auditiva definitiva 

Llindar de dolor 

120-100 dB 

 

Concert de rock, 

perforadora elèctrica, 

petards, camió 

d’escombraries, discoteca, 

concerts, clàxon 

Ambient molt sorollós 

Molèstia greu 

Dolor molt fort 

Pèrdua auditiva 

momentània 

90-80 dB 

 

Tràfic intens, motocicleta, 

assecador de cabells, camió 

pesant 

Ambient molt sorollós 

Molèstia greu 

Dolor 

70 dB 

 

Trànsit normal, crits, 

restaurant sorollós, oficina 

de negocis 

Ambient sorollós Molèstia tolerable 

60-40 dB 

 

Conversa normal, 

dormitori, carrer solitari de 

nit, oficina, aire condicionat 

Ambient poc sorollós Tranquil·litat 

30-20 dB 

 

Biblioteca, conversa en veu 

baixa 
Ambient silenciós Tranquil·litat 

10 dB 

 

Brisa suau, respiració 

tranquil·la 
Ambient molt silenciós Pau i tranquil·litat 

 

 

Quan acaba de veure la deixa al costat de la cartolina amb l’escala decibèlica que m’ha portat abans, i 

me la torno a mirar per sobre. La cara del DIN-A5 que està al descobert no és la dels dibuixos, és la de 

les explicacions. Ell veu que inclino una mica el cap per llegir bé què hi posa, i em repeteix que és part 

del material de sensibilització ambiental que donen als tallers escolars. El Servei per a la Prevenció de 

la Contaminació Acústica i Lluminosa de la Generalitat, a l’igual que fan a l’Agència Catalana de 

l’Aigua o a l’Agència de Residus de Catalunya, prepara material divulgatiu i formatiu per impulsar la 

implicació ciutadana en la preservació de l’entorn. El material està pensat per treballar-lo a les escoles, 

tot i que també hi ha recomanacions de bones pràctiques per als ciutadans en general. 

L’oïda percep els diferents nivells de soroll amb més o menys grau de molèstia, fet que repercuteix en els efectes 

de salut i la sensació de dolor.  Font: Secretaria de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia. 
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- Hi ha activitats diferents per treballar què és el soroll, els sons i la contaminació acústica a 

cada etapa educativa, de d’Educació Infantil fins a 2n d’ESO -em detalla-. 

En Carles torna a aixecar-se de la cadira, per tercer cop, i va directe cap a la taula d’una companya que 

es troba a la dreta de la sala. Aquesta vegada, però, em demana que el segueixi perquè em vol 

ensenyar una cosa. És una orella de mida gegant, d’un metre aproximadament, que es posa de color 

vermell quan hi ha massa soroll ambiental. El tècnic m’explica que l’orella, en realitat, és un sonòmetre 

que s’il·lumina quan es passa d’un determinat número de decibels.  

- És una eina visual per als més petits, així saben quan a la classe o al menjador estan fent 

massa soroll –m’ensenya el Carles-. 

Les 5 persones que treballen en acústica a la Secretaria de Medi Ambient van molt enfeinades -inclòs 

el meu interlocutor-, i és que la setmana vinent, del 23 al 29 d’abril, se celebra la a Catalunya la II 

edició de la Setmana Sense Soroll. Fins fa un parell d’anys només se celebrava el Dia Internacional 

Sense soroll –el darrer dimecres d’abril-, però els tècnics van pensar en allargar-ho durant una 

setmana per transformar l’esdeveniment com una nova via de sensibilització vers l’acústica i promoure 

més actes. 

- Dins les activitats de la propera setmana a Terrassa farem el II Congrés d’Acústica –

m’informa-. La inscripció és gratuïta i vindran ponents internacionals a tractar diferents 

aspectes del soroll, per exemple, el soroll al món laboral o a l’arquitectura –afegeix-. 

Després d’aquesta petita excursió per la sala ens acomiadem i li dono les gràcies per tot. Surto de 

l’edifici i torno a estar al carrer. Torno a la parada del Tram i de camí atenc al soroll que fan els cotxes 

per la Diagonal. Quan estic dins del vagó agafo la cartolina de l’escala decibèlica i, per fi, puc llegir els 

3 paràgrafs que tenia pendents. El primer diu: «Fer qualsevol activitat humana comporta gairebé 

sempre un nivell de so més o menys elevat. Segons el tipus, el lloc i el moment en què es produeixen, 

els sons poden ser molestos, incòmodes i arriben a alterar la salut dels éssers vius; aleshores diem 

soroll i que hi ha contaminació acústica». El segon me’l salto perquè  no m’interessa, però el tercer sí: 

« El so és la sensació que causa una ona de pressió produïda per una vibració, que es transmet pel 

contacte entre les partícules del medi. El medi pot ser gasós, líquid o sòlid; és a dir, que el so es pot 

transmetre per aire, terra i mar».   
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Capítol 2  

Michel André: el científic dels 7 mars 
  

 

 

 

n parell de mesos abans de quedar amb en Carles vaig tenir l’oportunitat de conèixer un 

científic a qui feia alguns mesos que seguia el rastre. El vaig descobrir a finals del 2017, quan 

començava el laberíntic pelegrinatge informàtic per trobar quelcom interessant sobre la 

contaminació acústica. Si no ho recordo malament, en aquell moment Google em va trobar uns 

120.000 resultats de la cerca que li vaig escriure, que va ser una frase gens diàfana, del tipus: «Com 

afecta la contaminació acústica». Tinc memòria que va ser concretament un enllaç que remetia al 

portal de notícies de El País el que em va cridar l’atenció. Deia: «Michel André: el ruido también 

contamina el mar», amb data del 21 de desembre del 2017, feia llavors un parell de dies. Vaig llegir 

l’article i en un parell d’hores ja intentava localitzar al Michel. 

De cognom André, aquest investigador d’origen francès és el pioner d’Europa -i probablement del 

món- en bioacústica marina, la ciència multidisciplinària que estudia la producció i la dispersió  dels 

sons al mar i de com els reben els animals que hi viuen. André (Tolosa, 1963) fa recerca amb el seu 

equip de científics des del Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques –LAB-, ubicat a l’antiga casa del 

guarda-molls del Port de Vilanova i la Geltrú, al Passeig Marítim del municipi costaner. El centre 

pertany a la Universitat Politècnica de Catalunya i va néixer per donar solucions tecnològiques a la 

conservació del medi marí de la zona del Mediterrani i de l’Atlàntic Nord, que estan en continu declivi 

acústic. La comunitat científica del centre es redueix a 14 enginyers, biòlegs, físics i matemàtics de tot 

el món, l’objectiu principal dels quals és desenvolupar aplicacions tècniques que coartin els sorolls 

que fem els humans al mar.     

Unes setmanes després del primer contacte telefònic amb en Michel, ja em trobava anant cap a  

Vilanova. Citar-me amb ell va ser poc menys que una odissea. Diguem que la primera -i única- trucada 

me la va agafar per una d’aquelles casualitats de la vida, perquè després ja no vaig poder tornar a 

sentir la seva veu afrancesada fins el dia de la visita. André està constantment viatjant, i a vegades ha 

de passar llargues temporades fora. Des del 2007 coordina la iniciativa internacional LIDO –Listen to 

U 
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the Deep Ocean-, un programa de desenvolupament tecnològic que consisteix en monitoritzar els 

sons biològics i antropogènics que capten 150 sensors distribuïts en mars i oceans de tot el món. El 

sistema informàtic de LIDO dóna accés a temps real al flux de dades que recullen tots els observatoris, 

dades que els científics del LAB, per exemple, utilitzen per actualitzar la biblioteca de fonts de soroll 

submarí.   

Vaig estar preparant l’entrevista amb el francès durant uns quants dies. Vaig llegir notícies, articles i 

entrevistes que mitjans catalans, espanyols i internacionals havien publicat sobre la seva tasca 

investigadora i també respecte les noves aportacions tècniques i biològiques del LAB.  

Vaig aparcar el cotxe a la zona blava del Passeig Marítim de Vilanova, però resignada a deixar-me més 

diners dels que ja m’havia deixat al peatge de la C-32, no vaig posar ticket. L’edifici quedava mig 

amagat, entre pins, i semblava nou. Per dins, com una nau especial: aparells, pantalles, tubs, cables, 

ordinadors... I llavors me’l veig allà davant. Un home que aparentava entre els 50 i els 60, de 

complexió prima, alt i mirada d’ulls grisos, com també ho eren la majoria dels seus cabells.  

- Hola. ¿Qué tal? Eres Núria, supongo. ¿Lo has encontrado bien?  

- Sí, gracias. 

Vam pujar unes escales i vam anar a parar al seu despatx, un espai ample i amb llum natural. Les 

cadires, la taula i els prestatges estaven fetes de cartró. 

- Aunque no lo parezca, tienen mucha resistencia –em va dir quan va veure que em fixava el 

curiós mobiliari-. 

No hi havia un estil determinat, l’estètica del lloc em despistava. D’una banda tenia la sensació  d’estar 

a l’espai, rodejada de màquines la funció de les quals no podia ni intuir; i per l’altra, em trobava enmig 

d’un moblatge súper senzill. Ens vam seure en un parell de butaques, cara a cara, i després d’oferir-me 

quelcom per beure, ja es va acomodar a la poltrona amb posat de «tinc curiositat de perquè 

t’interessa aquest tema, pregunta’m el que vulguis, espero ajudar-te». 

-¿Conseguiremos algún día tener mares silenciosos? -vaig començar per trencar el gel-.   

Quan escolto els àudios de les entrevistes que faig, siguin de l’àmbit que siguin, a vegades m’entra un 

calfred de vergonya aliena. «¿Mares silenciosos?» En serio? Si en aquell moment de l’entrevista hagués 

tingut els coneixements que tinc ara respecte la contaminació acústica marina... Sens dubte, algunes 

de les preguntes me les hauria estalviat.  

Resulta que els mars no poden estar en silenci, de fet, que hi hagi diversitat sonora és bona senyal. 

«La Tierra respira por los océanos, y los océanos están vivos gracias al sonido de la vida que los habita», 

em va dir molt poèticament. Per tant, les fonts acústiques biològiques com les onades, la pluja, els 
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remolins, el moviment dels sediments o la comunicació entre cetacis, per exemple, són fonts 

necessàries per al bon funcionament de l’ecosistema. El problema ve quan els humans introduïm fonts 

de soroll desmesurades.   

- El ruido de nuestra actividad, de origen industrial, produce lo que se llama «efecto de 

enmascaramiento», que sucede cuando los sonidos que emiten los cetáceos quedan «tapados» 

por otros ruidos mucho más fuertes, impidiéndoles establecer un vínculo comunicativo oral muy 

necesario -m’explicava el científic-. Piensa que a pocos metros de la superficie del mar ya no 

penetra la luz, y que por lo tanto, el intercambio de información solamente es posible gracias al 

sonido, que se desliza durante cientos de kilómetros por debajo del agua –va afegir-.  

- ¿Desde cuándo existe esta problemática? 

- Nació hace un siglo cuando empezamos a explotar los mares industrialmente –em va 

respondre-.  

- ¿Y desde cuando hay consciencia? 

- Ui…. -sospirava-. ¡Eso es otra cosa! La toma de conciencia llegó en 1992 a raíz de un problema 

de colisión en las Islas Canarias entre un cachalote, que murió, y un ferri. Yo vivía entonces en 

Estados Unidos, dónde me estaba especializando en bioacústica, cunado me llamaron desde 

España. Querían  un estudio sobre el comportamiento de los cetáceos para prevenir los 

accidentes marítimos con los ferris. Durante el estudio gravamos los diferentes sonidos del agua 

para extraer los componentes que caracterizaban a los cachalotes, pero nos dimos cuenta que en 

las muestras acústicas  había la presencia masiva de fuentes artificiales que nos dificultaba hacer 

el propio estudio. De allí empezamos a pensar que esos ruidos podían afectar también a los 

cachalotes –em va explicar mig embarbussant-se amb alguna paraula que va acabar dient en 

francès-. 

El soroll està considerat una font d’impacte greu sobre la vida silvestre, per això quan es produeix en 

ecosistemes com el mar s’han de prendre les mesures necessàries per protegir el medi. Ni Europa, ni 

Espanya, ni Catalunya tenen normativa específica en soroll aquàtic, però sí que des de fa uns anys 

s’han anat aprovat lleis i directives que l’inclouen com a un factor contaminant més a tenir en compte. 

És el cas de la Directiva europea d’Estratègia Marina 2008/56/CE, considerada com a la normativa de 

referència perquè està constituïda per 11 punts descriptors que determinen el bon estat ambiental del 

mar. El descriptor número 11 és el que fa referència a l’acústica: «La introducció de l’energia, inclòs el 

soroll subaquàtic, s’ha de situar en nivells que no afectin de manera adversa al medi marí».  L’objectiu 

de la regulació és que els països membres de la UE adoptin mesures que els ajudin a arribar al 2020 

mantenint la biodiversitat i el dinamisme d’uns oceans nets, sans i productius.  A partir d’aquesta 

Directiva europea, Espanya va posar un nou règim jurídic l’any 2010 com a mesura de planificació i 

conservació, la llei 41/2010, de 29 de desembre, de protecció del medi marí. Les úniques lleis estatals 
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que fins al moment emparaven mínimament la salut dels 

oceans eren la 9/2006, d’Avaluació d’Impacte Ambiental i la 

42/2007, per a la conservació i la restauració del Patrimoni 

Natural i de la Biodiversitat.      

- ¿Por qué hemos tardado tanto en darnos cuenta que el ruido 

es un factor que favorece al desequilibrio de los océanos? –vaig 

interpel·lar-. 

- Porque ni lo vemos, ni lo notamos, ni lo escuchamos. Los 

humanos pensamos que podemos oír debajo del agua, pero en 

realidad solo oímos un porcentaje mínimo. No podemos 

comparar el rango de percepción auditiva de los delfines, por 

ejemplo, con el nuestro, ya que su sistema es unas 7 veces más 

sensible que el nuestro. Por lo tanto, «El mundo del silencio» 

que describe Jacques Cousteau en sus inmersiones sí que existe, 

pero solo para la especie humana. Basta con poner un 

hidrófono para encontrarnos en un mundo de 20.000 sonidos completamente desconocido para 

nosotros. Es un mundo del que desconocemos los códigos, que hemos invadido con fuentes 

artificiales que lo han convertido en una cacofonía que amenaza su existencia.  

Els hidròfons no deixen de ser uns micròfons adaptats per fer-los servir a l’aigua, dissenyats per captar 

i localitzar fonts de soroll en aquest medi. La tecnologia que els caracteritza és la mateixa que la d’un 

sonar o la d’una eco-sonda, ja que tots 3 són dispositius «transductors». Els transductors són aparells 

capaços de transformar una manifestació d’energia d’entrada en una altra manifestació diferent de 

sortida. Una càmera digital, per exemple, és un transductor fotoelèctric perquè converteix l’energia 

lumínica en energia elèctrica. La pantalla d’un ordinador també és un transductor fotoelèctric, però 

transforma el corrent elèctric en energia lumínica.  

Aparells Tipus de TRANSDUCTOR Energia d’entrada / Energia de sortida 

MICRÒFON 

ECO-CONDA 

HIDRÒFON 

SONAR 

ELECTROACÚSTIC energia ACÚSTICA                 energia ELÈCTRICA 

ALTAVEUS ELECTROACÚSTIC energia ELÈCTRICA                 energia ACÚSTICA 

CÀMERA DIGITAL FOTOELÈCTRIC energia LUMÍNICA                 energia ELÈCTRICA 

PANTALLA de PC FOTOELÈCTRIC energia ELÈCTRICA                 energia LUMÍNICA 

ESTUFA ELECTROTÈRMIC energia ELÈCTRICA                 energia TÈRMICA 

VENTILADOR ELECTROMECÀNIC  energia ELÈCTRICA                 energia MECÀNICA 

 Aparells d’ús habitual i del nostre voltant són transductors d’energia. Font: profesormolina.com . Elaboració pròpia 
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Els hidròfons són transductors que converteixen les vibracions acústiques de l’aigua en energia 

elèctrica, energia que te unes freqüències audibles per als humans i que d’aquesta manera podem 

estudiar i analitzar amb més facilitat. A més d’actuar com a receptors de vibracions sonores, els 

hidròfons que s’utilitzen a les investigacions de la vida marina, com en el cas dels que fan servir al 

Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques, també actuen d’emissors d’ones acústiques. Les ones que 

envien aquests aparells segueixen una trajectòria recta i quan topen amb algun objecte, com per 

exemple un submarí o un dofí, les ones reboten, els hidròfons les tornen a captar de nou i les 

converteixen en senyals elèctriques tot formant una imatge a un monitor.  I els científics quina 

informació en treuen? Doncs depèn dels temps que hagin trigat les ones en «anar i tornar», és a dir en 

rebotar dins a l’hidròfon, i depèn també de la velocitat amb la que s’hagin propagat, els investigadors 

poden calcular la distància a la que es troba el submarí, el dofí o l’objecte que sigui.  

 

 

 

 

En Michel em va explicar 

que el seu somni de petit 

era el d’arribar a ser 

veterinari per estudiar com 

es comunicaven els dofins. 

Aquest desig precoç el va portar a estudiar Fisiologia Animal, Bioquímica i Biotecnologia. Quan va 

acabar va marxar de França i va marxar cap als EUA per especialitzar-se. «En Francia no había unos 

estudios tan especializados ni tampoco expertos en este ámbito, así que tuve que irme», em va dir 

mentre se li escapaven els ulls per la finestra del despatx. Actualment combina la tasca d’investigador 

amb la docència a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú de la UPC. 

-  El LAB es uno centro de los centros de investigación del «Centre Tecnològic de Vilanova i la 

Geltrú», surgido en 1998 fruto de una colaboración entre el Ayuntamiento del pueblo y la 

Universidad. El Laboratorio lo inauguramos en 2004 y forma parte de la Escuela Politécnica 

Superior de Ingeniería del Campus Universitario que hay aquí en Vilanova. Estamos en la zona 

portuaria porque necesitamos acceso al mar para coger muestras y analizarlas en el laboratorio 

húmedo, dónde hacemos los primeros experimentos a los invertebrados marinos que sufren los 

efectos de la contaminación acústica -va explicar-me-.  

- Informes de asociaciones sin ánimo de lucro y el Programa de Medio Ambiente de la Unión 

Europea desvelan datos alarmantes sobre la contaminación que existe en el Mar Mediterráneo. 

Esquema de funcionament dels sònars, 

les eco-sondes i els hidròfons.  Les ones 

vermelles són les que emet el 

transductor, que topen amb un objecte, 

reboten –a l’esquema són les ones 

discontínues verdes- i el transductor les 

torna a captar. Font: comofunciona.org 
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Un titular de «La Vanguardia» del 2011 decía: «El Mediterráneo, el mar más contaminado del 

mundo en hidrocarburos y residuos». ¿Crees que hay un cierto descuido con la contaminación 

del ruido? 

- Las otras son mucho más visibles. El ruido del mar, como no lo oímos ni cunado estamos dentro 

del agua, es como si no existiera. Y por eso cuesta tanto que la gente se conciencie y lo vea como 

una auténtica amenaza. Además, la acústica tiene una ventaja respecto las otras formas de 

contaminación, y es que cuando se apaga la fuente de ruido, el efecto se elimina directamente. 

No es cómo un vertido o un residuo, que aunque dejes de abocarlos aún tardaran años en 

absorberse o desintegrarse –em comparava perquè ho entengués-. 

En un dels articles que havia llegit abans d’anar a veure en Michel per informar-me del tema, es 

parlava precisament de la tecnologia LIDO, operativa feia 15 anys gràcies a una xarxa de sensors 

repartits pels mars de tot el món. L’article em va aparèixer just uns dies després d’haver estat 

consultant textos semblants, però aquest em va atraure perquè comparaven els hidròfons amb una 

mena «d’orelles intel·ligents», capaces no només de detectar les fonts de contaminació acústica sinó 

també tots els sons provinents de les activitats naturals dels éssers vius aquàtics. El software de LIDO 

està disponible a internet, entrant a listentothedeep.com. A la pàgina principal de la web hi ha un 

globus terraqüi en 3D on hi ha marcats amb punts de colors els diferents observatoris, estacions, 

boies i plataformes que utilitzen aquesta tecnologia. Clicant a un dels punts es pot escoltar en directe 

i a temps real tot el que enregistren els sensors, que a la vegada analitzen les dades i les transmeten 

als vaixells que detecten per la zona. A més, com que els hidròfons no només reben les vibracions 

acústiques sinó que també poden fer d’emissors d’ones, aprofiten per alertar a dofins i balenes que 

aquella zona està sent transitada per embarcacions amb les que podrien topar.  

Observatoris LIDO Ubicació de l’estació 

ANTARES França (a la ciutat de Toulon) 

OBSEA Catalunya (a la Universitat Politècnica de Catalunya) 

NEPTUNE Canadà (a la Universitat de Victòria) 

JAMSTEC Japó (a les ciutats de Kushiro i Hatsushima) 

NEMO Itàlia (a l’illa de Sicília) 

NURC Itàlia (al Centre d’Investigació Submarina de la OTAN) 

 

- Con los Observatorios podemos medir la cantidad de ruido que reciben los animales a cada 

momento, por esto podemos hacer una gestión de la contaminación. Sabemos lo que está 

pasando en el mar a tiempo real y podemos construir lo que nosotros llamamos «mapas 

acústicos submarinos».  

El software de la 

tecnologia LIDO està 

actiu en bastants 

observatoris repartits 

per tot el món. La 

majoria són 

estacions vinculades 

a grups de recerca 

d’altres universitats. 

Font: LAB. Elaboració 

pròpia. 
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Dit això en Michel es va aixecar de la butaca, i tot disculpant-se per interrompre l’entrevista se’n va 

anar cap a una de les estanteries. Va treure uns plànols i va tornar a seure.  

- Se parecen mucho a los mapas acústicos que hacen los Ayuntamientos con las calles de las 

ciudades, pero aquí no hay calles, solo territorio marino –m’explicava amb afany mentre 

desenrotllava els mapes amb una goma de pollastre-. Se representan gráficamente los niveles 

de ruido que hay en una zona concreta y durante un periodo de tiempo concreto. Tenemos 

sensores acuáticos por todo el mundo y aquí recogemos y analizamos los datos, así que estos 

mapas nos sirven para conocer la situación acústica de los mares y océanos y evaluar la 

exposición de ruido a la que están sometidos los ecosistemas -va acabar dient-.   

L’any 2008 el Departament de Bioacústica de la UPC va col·laborar amb l’Obra Social «La Caixa» per 

dur a terme el projecte «A favor del mar», que consistia en desenvolupar una aplicació multimèdia per 

representar el primer mapa acústic de tota la costa mediterrània espanyola, sobretot tenint en compte 

la contaminació acústica provocada pel trànsit marítim. Una de les comunitats autònomes que més 

profit va treure al programa de «La Caixa» va ser Andalusia, que per primer cop obtenia dades 

sonores de les zones marines més pròximes. Segons l’Obra Social de l’entitat bancària, el veler científic 

del projecte va fer 560 milles per la costa andalusa, mesurant els nivells de soroll en un total de 65 

estacions, des de Tarifa fins Isla Cristina. L’Estret de Gibraltar i el Golf de Cádiz van tenir els registres 

més elevats, resultats que no canvien perquè el trànsit de la zona segueix sent molt alt: hi passen uns 

200 vaixells de gran tonatge a diari.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El projecte «A Favor del Mar» va presentar un 

mapa acústic de tota la costa peninsular 

mediterrània. A la imatge només es mostra la zona 

marítima del sud de Catalunya, on la part més 

pròxima al Port de Tarragona te nivells acústics 

submarins elevats.  Font: Obra Social “la Caixa”  
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- ¿Y no hay ningún rincón oceánico que se salve de tanto ruido? –vaig qüestionar-li amb un 

desànim que ell va percebre immediatament-. 

- Cuando hablamos del impacto acústico en el mar entendemos que alcanza a todos los 

ecosistemas. Aun así, de momento hay algunos que se salvan –va contestar-me ràpidament per 

tranquil·litzar-me-. Por ejemplo, en el Ártico y el Antártico las placas de hielo protegen a los 

animales de  estruendos muy fuertes. 

- ¿Solo de momento? –insistia jo amb desesperança-.   

- El calentamiento global y el cambio climático dejaran sin hielo las Regiones Polares, sobre todo 

en verano. Esto dará pie a que la especie humana penetre en esas zonas y  a que se empiecen a 

desarrollar actividades que causen la aparición de la contaminación acústica –va respondre’m 

amb cara de demanar perdó per l’apocalíptic vaticini que m’acabava de deixar anar-. 

Jo, amb la intenció de fomentar esperança davant una realitat que no parava de donar-me bufetades 

a la cara, persistia: 

- Seguro que los cetáceos habitantes en el Polo Norte o en el Polo Sur, por mucho hielo que se 

derrita, nunca estarán expuestos a tantas fuentes de contaminación cómo sí lo están las especies 

de la zona del Mediterráneo. ¿No?  

Em va donar la sensació que en Michel ja tenia una resposta per a la meva qüestió, fins i tot que ja la 

tenia abans que jo hagués pronunciat la darrera paraula de la frase. I ell sabia que no m’entusiasmaria 

gens. Potser les plaques de l’Antàrtida no s’acabarien desgelant completament fins d’aquí unes 

dècades, però el científic que tenia davant s’estava fonent en qüestió de minuts: per l’estona que 

portàvem, per l’esforç de simplificar el vocabulari científic i per la dificultat afegida de l’idioma.  

- El sonido viaja 5 veces más rápido en el agua que en el aire, durante mucho tiempo y a largas 

distancias. Las fuentes de ruido provienen de actividades que, en realidad, tienen lugar en un 

mismo espacio físico gigantesco, aunque este espacio tenga nombres distintos: Mar Báltico, Mar 

Negro, Océano Pacífico, Océano Atlántico…. Con esto quiero decir que los ruidos originarios en el 

Mediterráneo, por ejemplo, pueden propagarse hasta unos 3.200 km de distancia. Por eso el 

sonido que se emite en un lugar puede llegar a afectar a los cetáceos que viven en otro muy 

lejano.   

Aquesta va ser la última explicació que Michel André em va fer a l’entrevista. No perquè ell es negués 

a seguir parlant de més temes, sinó perquè sota el meu criteri els 2 ja estàvem una mica saturats. 

S’havia mostrat educat, servicial i molt predisposat en tot moment. «Hace 20 años, cuando se empezó 

a hablar de contaminación acústica en el mar, caía en oídos sordos. Ahora tenemos la tecnología que 

permite que las industrias, los gobiernos y las ONG empiecen a escuchar, y nunca mejor dicho, en la 
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misma dirección», em va dir quan baixàvem les escales per anar fins a l’entrada. Li vaig agrair la seva 

disponibilitat, i després de fixar-me de nou en la seva mirada d’ulls grisos vaig sortir del Laboratori.  

Recinte portuari, Passeig Marítim i ja estava al pàrquing. Abans d’engegar el cotxe vaig regalar-me 2 

minuts de pausa per donar temps al cervell a processar, a ordenar els pensaments i a ubicar-me de 

nou. Qualsevol que hagués passat per allà i m’hagués vist tal i com estava, tensa, amb la mirada 

empanada i els braços al volant, s’hauria pogut pensar que una depressió no diagnosticada m’estava 

fent fer una temeritat. Gairebé com la de deixar el cotxe aparcat durant 2 hores en zona blava sense 

ticket. La multa, va ser bona.    
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Capítol 4  

L’embull de l’acústica marina 
 

 

stic al replà de l’ascensor sense fer res. Només espero. Diria que baixa del 5è pis i per fer temps 

començo a fullejar el diari. Podria pujar a peu perquè només són 2 pisos, però la Petra acaba de 

fregar el terra de les escales. A més, els dilluns a dos quarts i mig de nou del matí sembla que 

tot costi més.  

30 d’abril del 2018: «Amber Rudd, ministra del Interior británica, deja el Gobierno de May», «Pyongyang 

anuncia que cerrará en mayo su centro de pruebas nucleares» «París, Berlín y Londres advierten a 

Trump,» «Valls propone liderar un frente común en Barcelona», «Hacienda no corrobora la mayoría de 

las sospechas de la Guardia Civil», «Dirigentes del PP piden la refundación que evite un final como el de 

la UCD»… Els titulars de les seccions de Política i Internacional envaeixen ben bé la meitat de les 

pàgines del diari, però això ja no és cap novetat. Tampoc cap retret. A casa fa 1 any que som 

subscriptors de La Vanguardia i cada dia rebem un exemplar que el repartidor ens deixa a la bústia.  

- Bon dia! –saludo quan la porta de l’ascensor s’obre-.  

- Buenos días! -em diu amb presses-.  

Doncs m’he equivocat! L’ascensor no baixava del 5è. La Mercedes és la veïna del 4rt. Abans que es 

tanqui de nou la porta, hi entro fent cabrioles perquè està tota la plataforma col·lapsada: quan la Petra 

fa les escales aprofita per deixar l’escombra, els recollidor, el pal de fregar i els cubells a l’ascensor. 

Així, quan va pujant de pis no cal que carregui amb els trastos a la mà: pica l’ascensor a la planta que 

ha de netejar i ja està.  

Esmorzar llegint el diari és donar-me un gust. No ho puc fer cada dia i a vegades em cansa mirar-ho 

tot a través d’una pantalla i les xarxes socials. Després de les informacions polítiques ve la secció 

d’Opinió, i després la de Tendències. Aquestes dues són les que sempre acabo mirant, així que mentre 

remeno el cafè començo a llegir pausadament. El reportatge a doble pàgina el dediquen a un tema 

E 

http://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20180430/443141425647/paris-berlin-y-londres-advierten-a-trump.html
http://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20180430/443141425647/paris-berlin-y-londres-advierten-a-trump.html
http://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20180430/443141389483/hacienda-no-corrobora-la-mayoria-de-las-sospechas-de-la-guardia-civil.html
http://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20180430/443141389483/hacienda-no-corrobora-la-mayoria-de-las-sospechas-de-la-guardia-civil.html
http://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20180430/443141387335/dirigentes-del-pp-piden-la-refundacion-que-evite-un-final-como-el-de-la-ucd.html
http://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20180430/443141387335/dirigentes-del-pp-piden-la-refundacion-que-evite-un-final-como-el-de-la-ucd.html


El Mediterrani: un mar de sorolls 

 

 

 

 
22 

controvertit i amb molts sectors implicats: els pares antivacunes. «Italia en riesgo. La oposición a las 

vacunas, incluso desde partidos políticos, ha llevado a que la cobertura de vacunas infantiles sea ahora 

en Italia más baja que en la India. El año pasado vivió una grave epidemia de sarampión con más de 

5000 casos». Grip, xarampió, papil·loma... El que més retinc de tot el que hi ha escrit és l’eslògan de 

Metges Sense Fronteres: «Hay algo que da más miedo que las vacunas: no tenerlas». 

Giro la pàgina i a l’instant m’enduc una grata sorpresa, sorpresa que al final acaba tenint un regust 

encara més dolç. «Baleares rechaza los sondeos para buscar petróleo en aguas de Eivissa. El nuevo 

proyecto intenta explorar el suelo marino con la técnica acústica». Que els mitjans de comunicació 

dediquin ni que sigui una pàgina a donar visibilitat als conflictes de conservació dels oceans, sigui 

quin sigui el conflicte o el punt de vista, ja és un pas important. El periodista especialitzat Antonio 

Cerrillo, guardonat l’any 2004 amb el Premi Nacional de Periodisme Ambiental,  és el redactor de la 

informació, de la que se n’extreu que el Govern Balear no vol sentir ni parlar de res que tingui a veure 

amb els sondeigs sísmics de prospeccions de petroli al mar Balear:  

«El Gobierno de Baleares planta cara a los nuevos intentos de estudiar la   de las aguas cercanas 

a Eivissa, al entender que sirven a los intereses de una futura explotación petrolera […]. La 

Administración central del Gobierno Estatal ha reactivado la tramitación del proyecto Medsalt-2, 

promovido por el instituto Inogs, para estudiar supuestamente las formaciones geológicas de 

Baleares mediante sondeos acústicos. […]. El proyecto consistiría en la realización de sondeos 

acústicos con el uso de cañones de aire comprimido de alta presión –los airguns- para obtener 

datos geofísicos del subsuelo con el fin de evaluar el gran depósito salino del Mediterráneo. La 

industria petrolera está muy interesada en estas formaciones salinas porqué abren las 

posibilidades de hallar debajo de ellas bolsas petroleras. Los sondeos tienen inicialmente un 

carácter sólo científico, pero el conceller balear de Medi Ambient, Vicenç Vidal, ha anunciado que 

su Ejecutivo presentará alegaciones al entender que el proyecto comporta un alto riesgo, 

escondido bajo la apariencia de proyecto científico salino […]» 

 

 

La notícia de La Vanguardia m’ha cridat l’atenció perquè últimament estic en contacte amb el tema de 

l’acústica, la biodiversitat i els oceans. La qüestió mediambiental que presenta Antonio Cerrillo al diari 

em fa pensar directament en un parell de trobades que vaig tenir fa cosa d’un mes a la seu de 

l’Associació Submón, sota dels Jardins de Menéndez y Pelayo del barri barceloní de Gràcia. Les 

entrevistes les vaig fer cap a finals de març, entre la del Michel André i la del Carles. I les recordo força 

bé, en part, perquè van significar un abans i un després en la investigació del meu projecte. 

Metafòricament i amb sort, puc dir que a Submón “em van donar una bufetada” a temps, si més no, 

van deixar-me en estat d’alerta. 

La meva relació amb l’associació gracienca va ser per partida doble, i va sorgir arran d’una trucada al 

Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la UB cap a mitjans de març, o 

sigui un parell de setmanes abans de l’entrevista. Jo demanava per l’Àlex Aguilar, professor del 

Fragment notícia: «Baleares rechaza los sondeos para buscar Petróleo en aguas de Eivissa». Font: La Vanguardia 
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Departament al qui jo havia escollit una mica per intuïció, sense conèixer ’l. S’hi va posar un tal Manel 

Gazo i em va recomanar que truqués a millor a l’Institut de Ciències del Mar, si el que volia era 

aconseguir informació sobre la contaminació acústica, ja que ells no la tractaven. A l’ICM no tenien 

cap grup de recerca investigant en aquest assumpte, i em van poder ajudar... Així que vaig buscar el 

contacte del Manel al directori del personal docent de la Facultat de Biologia, i li vaig enviar un e-mail 

suplicant-li que fos ell qui em concedís una entrevista. Em va donar l’opció de quedar al despatx de la 

universitat o bé al local des d’on ell portava la direcció d’una associació dedicada a la conservació, 

l’estudi i la protecció dels ecosistemes marins.  

He dit que el vincle amb Submón va ser «per partida doble» perquè a més d’esprémer al Manel, 

també ho vaig fer amb una altra noia, la Carla Álvarez. Primer vaig parlar amb ell, director de 

l’organització, i al cap d’uns dies amb ella, Cap de Projectes. Els dos formen part de l’equip humà de 

l’entitat des del 2008, quan va néixer. En total són un equip d’11, en el que hi ha biòlegs, veterinaris, 

enginyers, ambientòlegs i educadors socials.  

- No només treballem amb les espècies que estan en perill. Ens hem adonat que si no 

aconseguim que la gent canviï la manera de relacionar-se amb el mar, no aconseguirem res. 

Treballem des del punt de vista ambiental però potenciant la part de la social del problema –

em va dir el Manel quan m’estava explicant l’estratègia d’actuació de Submón-. 

L’associació prepara projectes a nivell nacional i internacional, assessora i fa estudis i accions per a les 

administracions europees, espanyoles i catalanes, per a empreses, escoles i centres de recerca. 

- Al 2010 el Ministeri de Medi Ambient va tenir la voluntat de saber què passava amb la 

contaminació acústica marina, i es van adonar que a Espanya li faltava una legislació en aquest 

tema. Van crear un grup d’uns 25 experts en la matèria i ens van encarregar un document amb 

tot el que s’havia dit i fet fins al moment –explicava-. El Document Tècnic Sobre Impactes i 

Mitigació de la Contaminació Acústica Marina es va publicar el 2012, i va servir com a marc de 

regulació del soroll acústic marí. 

- Creia que no teníem regulació a Espanya en contaminació de soroll! –li vaig dir sorpresa 

mentre recordava que en Michel André m’havia dit no n’hi havia-. 

- Sí que està regulat però no s’ha convertit mai en una llei –va sentenciar-.  

La Carla i el Manel es van encarregar del capítol específic sobre les mesures de mitigació per al soroll 

marí amb efecte als cetacis, titulat: Prospecciones sísmicas marinas: Acuerdo de medidas de mitigación 

del efecto en los cetáceos de aguas españolas e identificación de áreas sensibles. El Manel va començar 

a treballar amb els cetacis el 1992, i a partir d’allà ja va entrar en contacte amb altres mamífers marins 

com les foques. Actualment, a part de dirigir Submón, és professor universitari dels graus de Ciències 
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Ambientals i Ciències del Mar a la Facultat de Biologia de la UB. A més, també està dins del Grup de 

Recerca de Grans Vertebrats Marins de la mateixa Facultat. 

L’entrevista amb la Carla va ser dies després a la del Manel, i es va allargar gairebé el doble de temps. 

M’ho prenia com una segona oportunitat, amb la possibilitat de preguntar dubtes que m’haguessin 

quedat pendents. Segons el director de l’entitat, la Carla em podria ajudar més del que ho havia fet 

ell. 

-Jo no domino gaire el tema de l’acústica, estic més especialitzat en la conservació dels 

mamífers del mar... El proper dia que vinguis a parlar amb la Carla li preguntes a ella, que 

segur que t’ho sabrà respondre millor que jo- em va dir-. 

La Carla és la Cap de Projectes de Submón, i condueix les línies de recerca de bioacústica i el 

desenvolupament de protocols per a la mitigació d’impactes de la indústria d’hidrocarburs als cetacis. 

Va estudiar enginyeria Agrònoma i posteriorment va fer un Màster en Gestió d’Ecosistemes Costaners 

i Marins, i un altre en Ciències del Mar, Oceanografia i Gestió del Medi Marí. Abans d’entrar a Submón 

va estar uns anys treballant al CRAM com a cap d’educació mediambiental,  i més tard a la delegació 

espanyola de la Shark Alliance, com a coordinadora de divulgació.  

La connexió que he fet amb la Carla i el Manel quan ara he llegit la notícia de Balears a La Vanguardia 

ha estat justament pel focus problemàtic dels sondejos sísmics i la cerca d’hidrocarburs d’algunes 

companyies al Mar Mediterrani. Moltes organitzacions ecologistes del territori català i balear es 

posicionen plenament en contra de les prospeccions de petroli i gas pel risc de vessament de cru. 

Dins aquest sector n’hi ha d’altres que, a més, també es mostren preocupades pels danys acústics de 

les exploracions.  L’any 2013 es va posar en marxa una plataforma balear que agrupa entitats dels 

sectors privat, públic i de la societat civil que rebutja els projectes de prospecció d’hidrocarburs a les 

aigües pròximes a les Illes. És Aliança Mar Blava, i està formada per agents de l’administració pública, 

com Ajuntaments, Consells i el Govern Balear; per agents privats, com les empreses d’esports nàutics, 

confraries de pescadors i grups hotelers dedicats a l’oci i la restauració; i també un conjunt 

d’organitzacions socials i ecologistes, sindicats i institucions.  

Fa uns mesos, abans d’aprofundir temàticament amb problemàtica de la contaminació acústica 

submarina, no tenia ni idea que existís un moviment amb tants suports que vetllés per la preservació 

de la riquesa ambiental del Mediterrani. La plataforma balear considera que el els sorolls provinents 

de l’explotació de jaciments a la demarcació llevantina-balear agreugen cada cop més la salut 

d’aquest ecosistema, incloent sobretot a les espècies de dofins i balenes que l’habiten. «El nostre 

objectiu a llarg termini és aconseguir que el Mediterrani sota jurisdicció espanyola sigui declarat per 

llei Zona Lliure de Prospeccions d’Hidrocarburs, a més de fomentar el desenvolupament i la implantació 

urgent d’un model energètic sostenible, basat primordialment en l’estalvi, l’eficiència energètica i les 

energies renovables», posa a la pàgina d’inici de la web d’Aliança Mar Blava.  
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La primera sensació que vaig tenir en conèixer els motius de lluita de la plataforma va ser de profunda 

admiració, lloança i respecte. «Si existeixen moviments en contra la contaminació atmosfèrica, perquè 

no podien existir els que van en contra de la contaminació acústica?», em preguntava. A més, la causa 

mediambiental de protecció de la biodiversitat i els éssers vius és molt necessària en una societat com 

la d’avui en dia, amb tendència a l’egoisme i al supremacisme humà. Vaig estar investigant una mica 

més sobre Aliança i vaig veure que l’Ajuntament de Barcelona també en formava part. De fet, les dues 

entitats van organitzar a mitjans de novembre de l’any passat una jornada al Museu Marítim de 

Barcelona per parlar de les prospeccions petroleres i la contaminació acústica, sota el títol de «Jornada 

per a la protecció del Corredor de Migració de Cetacis de la Mediterrània». El Corredor de Migració de 

Cetacis és una àrea d’uns 46.000 Km2 distribuïda entre les costes de Balears, Catalunya i València, 

categoritzada com una superfície de gran valor ecològic i de la que es volen aturar els sistemes actius 

d’extracció d’hidrocarburs.  La necessitat de protegir aquesta zona és degut a l’alta concentració que 

hi ha de cetacis, a més de ser pas migratori cap al nord del Mediterrani per algunes espècies, que van 

a alimentar-se i reproduir-se.   

La notícia del periodista mediambiental de La Vanguardia Antonio Cerrillo que he citat anteriorment 

conté una infografia, l’autora de la qual és justament Aliança Mar Blava.  A part de marcar els 

projectes actius i en tramitació de les empreses petroleres que volen fer prospeccions a les àrees 

marines de Catalunya i Balears, també hi ha dibuixada la superfície que ocupa el Corredor de Migració 

de Cetacis del Mediterrani.   
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Situació de les sol·licituds de prospecció a les àrees marines de Catalunya i Balears.  

Font: Aliança Mar Blava 
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Espanya te actualment 10 perforacions marines actives -totes de Repsol- per a extreure petroli o gas, i 

la única a la zona llevantina balear és la plataforma Casablanca, davant de la costa de Tarragona. La 

situació de les sol·licituds per fer prospeccions i investigacions d’hidrocarburs en aquesta extensió 

d’aigua és diversa:  

PROSPECCIONS  D’HIDROCARBURS. Catalunya i Balears 2018. 

Companyia, empresa o institut que 

ha sol·licitat fer la prospecció 
Situació de la sol·licitud 

 Instituto Nazionale di Oceanografia 
Demana iniciar sondejos sísmics entre Mallorca i Eivissa per 

conèixer els fons entre 100 i 2800 metres. 

Repsol 

Demana l’ampliació de la zona d’extracció al nord de la plataforma 

Casablanca. Aliança Mar Blava creu que la tramitació ambiental ha 

caducat. 

Spectrum Geo Limited 

El Ministeri de Medi Ambient ha arxivat el procediment ambiental 

que l’empresa va promoure. Falta que ho faci el Ministeri 

d’Energia. 

INVESTIGACIONS D’HIDROCARBURS. Catalunya i Balears 2018. 

Companyia, empresa o institut que 

ha sol·licitat fer la investigació 
Situació de la sol·licitud 

Cairn Energy 

L’empresa va demanar 12 sol·licituds per investigar la presència 

d’hidrocarburs al Golf de Lleó. Aliança Mar Blava els demana el seu 

arxiu pel fet de que una part coincideix amb el Corredor de 

Cetacis.  

Repsol 

Permisos al sud de la Plataforma Casablanca. Aliança Mar Blava els 

demana el seu arxiu pel fet de que una part coincideix amb el 

Corredor de Cetacis. 

 

 

 

- El Ministeri ha prohibit bastantes prospeccions arrel de les pressions d’aquests grups 

ecologistes –em va afirmar el Manel quan li vaig preguntar què en pensava ell dels sondejos 

sísmics per a hidrocarburs-. 

- Això és molt bo! –vaig exclamar-li-. 

- És una mica com estúpid, perquè ho prohibim al Mar Mediterrani d’Espanya però al mar 

d’Algèria o del Marroc no. Moltes d’aquestes empreses que no poden treballar aquí se’n van a 

buscar-lo allà. Si ho fessin aquí almenys hi hauria mesures de mitigació que haurien de 

complir... Allà ho poden fer sense cap tipus de barrera. I el mar sempre és un.  Al final, no fer-

ho aquí pot acabar sent pitjor –em va explicar-. 

Algunes companyies i instituts nacionals han sol·licitat a l’Administració espanyola permís per dur a terme 

prospeccions i investigacions d’hidrocarburs al Mediterrani, concretament a la taula a les àrees marines de 

Catalunya i Balears. Font: La Vanguardia, amb dades d’Aliança Mar Blava 
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Tenia la seva lògica, el que em deia el Manel. No ho havia vist d’aquesta manera, però al cap i a la fi 

les costes espanyoles mediterrànies tampoc estaven tan lluny del Nord d’Àfrica... I estava clar que les 

mesures de mitigació de la contaminació acústica submarina al Marroc deixaven molt a desitjar.  

- El tema de l’acústica és molt complex –va dir quan em va veure sorpresa en resposta al que 

ell havia dit de les pressions dels grups ecologistes-. Jo estic bastant en contra de les 

organitzacions ecologistes perquè no estic d’acord amb el seu discurs. Hi veig moltes 

pretensions. 

En aquell instant se m’acabava de girar la situació completament. Vaig quedar-me una mica escèptica, 

però seguia escoltant-lo. Volia saber els motius d’algú expert. 

- Aliança Mar Blava és un lobby que vol aconseguir una cosa en concret: prohibir les 

instal·lacions de plataformes d’hidrocarburs al mar Balear per protegir el Corredor de Cetacis 

del Mediterrani i per no posar en risc la vida de les espècies amb la contaminació acústica. Oi? 

–em preguntava ell retòricament-. 

Vaig assentir amb el cap sense deixar-lo d’escoltar en cap moment. 

- Doncs des del punt de vista ecològic i biològic això no te cap sentit. Però què passa? Doncs 

que darrera el discurs de voler salvar balenes i dofins hi ha el lobby turístic, que és molt potent 

perquè la seva economia depèn en gran part del turisme de qualitat. El Corredor de Cetacis no 

te cap sentit per la gent que ens dediquem al món acadèmic i de la recerca. Sabies que de les 

6 espècies de cetacis més comunes aquí al Mediterrani només n’emigra una? Potser hagués 

estat més lògic declarar un Corredor de Cetacis durant l’època de migració d’aquesta espècie 

només. 

- Però ells que hi guanyen llavors fent aquestes campanyes? –vaig qüestionar-li-. 

- El problema és que ho posen tot dins d’un mateix sac. Dient que el soroll fa mal a tots els 

cetacis convencen a molta gent perquè és un tema una mica «happy flower, I love dolphins». 

Saps? 

«Oi tant que ho sabia! A mi m’havien convençut des d’un principi!», vaig pensar irònicament.     

-En el moment que van veure que podien haver-hi prospeccions i que el risc de fuga de petroli 

era real, què podien fer? Doncs per no dir que es volien carregar el progrés tecnològic, van dir: 

«per salvar dofins!». Hi ha moltes entitats que són ecologistes i que, per tant, es posicionen en 

una banda. Submón no som una entitat ecologista ni bel·ligerant, el nostre punt de vista és 

acadèmic i hem de veure les coses que són reals i les que no –va acabar-.  



El Mediterrani: un mar de sorolls 

 

 

 

 
29 

-Ah! –va exclamar com si s’hagués deixat de dir-me alguna cosa important- I aquí els 

periodistes també heu de ser conscients de la vostra feina i no publicar tot el que us diguin 

sense haver-ho contrastat. 

La setmana següent vaig tornar per entrevistar la Carla. Va ser una quedada on vam parlar de temes 

acústics potser més tècnics que amb en Manel. Jo sabia, perquè ella m’ho havia dit explícitament com 

a condició per entrevistar-la- que no  volia donar la seva opinió respecte el moviment de les ONG 

mediambientals que demanen l’extinció de les indústries petroleres, però quan estàvem a punt 

d’acabar li vaig deixar anar, amb subtilesa, una cunya que li donava peu a posicionar-se.  

- El Manel ja em va deixar clara la seva postura respecte les organitzacions ecologistes que 

lluiten en contra les prospeccions i la sísmica marina –em vaig referir quan li vaig treure el 

tema-.  

-  Tinc una part molt tècnica, i la part tècnica no crida tant com la dels ecologistes, que ho fan tot 

dramàtic.  El fet de no posicionar-me al costat d’aquestes entitats, se m’acaba posant del costat de les 

petroleres. I tampoc és això –em responia amb més cautela que el seu company-.  

- Els arguments que donen aquestes associacions et convencen? 

No crec que tot valgui, no crec que les entitats ecologistes puguin fer servir qualsevol argument per 

defensar els seus interessos –va contestar-me amb ganes de tancar l’assumpte-.  

Cadascú te el seu punt de vista, els seus motius i les seves raons. Després d’escoltar els seus discursos 

no vaig pensar que aquella versió fos la veritat absoluta, però al tractar-se de científics especialitzats i 

compromesos van deixar-me enlaire tots els arguments que m’havia anat construint en contra dels 

sondeigs d’hidrocarburs. Vaig entendre que no és que es posicionessin a favor de les companyies 

petroleres, sinó que m’advertien dels més que possibles interessos econòmics d’alguns sectors.  

Les entrevistes van ser com una «sacsejada» forta.. Aquella nit vaig posar-me en contacte per correu 

electrònic amb la plataforma intersectorial, que te seu a Eivissa. Vaig deixar un número de mòbil i em 

van trucar en un parell de dies. Em va atendre el coordinador tècnic, Carlos Bravo, i vam quedar que 

em passaria informació sobre la importància del Corredor de Migració de Cetacis. Efectivament al cap 

d’unes hores ja tenia resposta, però la majoria eren enllaços d’algunes de les seccions de la seva web i 

altres links de mitjans de comunicació digitals que s’havien fet ressò de la seva activitat.  

Havia de tornar a revisar l’enfocament del treball. 
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Capítol 5  

Un veler enmig del mar  
 

 

 

ull acostar-me però no sé on agafar-me per no caure. Tinc les mans inservibles pels guants, 

les cames en estat ortopèdic pel doble pantaló i un anorac que pesa més que un mort.  

- El dia segur que aguanta –diu un noi de jersei a ratlles-. 

-  Van dir que plouria només a partir de les 18:00h però veient el cel... Qualsevol s’arrisca –li 

respon una dona amb llarga cabellera rossa mirant amunt-. 

- ¡Coged las fichas, las carpetas y los binóculos, porfa! – els crida el Gonzalo, el noi que vaig 

conèixer a la Fira del Submarinisme de Barcelona-.  

- Em presento: sóc l’Anna, ella és la Laura, el noi aquell de ratlles és el Ricard... Ehmmm... –fa 

pensativa buscant algú fora l’embarcació-. Ah! Allà! El que està davant l’escala és el Gonzalo, i 

el de les fitxes és el seu germà. 

- Hola, encantada –dic en general-. 

Som al Port del Garraf, sota uns núvols que amenacen pluja i a punt de salpar. De fet, ja estem tots a 

dalt de l’embarcació menys el Gonzalo, que revisa la porta d’un magatzem a prop de l’escullera del 

Port.  Hem quedat a les 8:45h per sortir puntualment a les 9:00h, i de moment tot va sota lo previst. 

Avui comparteixo l’experiència de fer un albirament de cetacis amb alguns dels membres de 

l’Associació Cetàcea. Ni m’ho crec! Abans de demanar plaça per venir, ni tan sols sabia que a la costa 

catalana hi haguessin poblacions de dofins o rorquals! Durant els mesos de primavera, de març a juny, 

solen aparèixer concentracions de balenes a les aigües del Garraf, a tan sols uns 20 km dels ports. 

V 
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Cetàcea és una associació sense ànim de lucre sorgida l’agost del 2012 amb l’objectiu de protegir i 

investigar la vida i els hàbitats marins del litoral de Catalunya. A l’igual que altres associacions i 

entitats que es dediquen a la conservació del medi marí, durant els mesos primaverals organitzen 

sortides d’albiraments, una activitat que els serveix per avançar el projecte  Foto-identificació: Balenes i 

dofins al litoral català, que es basa en estudiar les poblacions de cetacis del litoral a partir de les fotos 

que fan durant les sortides de navegació, com la d’avui. Són jornades que comencen a les 9h i acaben 

a mitja tarda, cap a les 18h, tenint com a punt d’arribada i sortida el Port del Garraf. El projecte de 

foto-identificació es va iniciar el 2014, i a més d’agafar imatges dels animals marins també es recullen 

dades ambientals. Els membres de Cetàcea que m’acompanyen em diuen que ja han aconseguit tenir 

dades de fins a 4 espècies de cetacis diferents! 

El funcionament de les sortides els va bé perquè els permet cobrir les despeses del lloguer del veler i 

la gasolina. «Seran 50€ molt ben invertits», em dic per dins. Com que passarem el dia al vaixell i 

segurament farà mala mar m’he endut un parell de biodramines, però no sóc de marejar-me gaire. 

Dos dies abans de l’albirament ens van enviar un correu recordant que havíem de dur-les per si a cas, 

a més d’advertir-nos del mal pronòstic meteorològic.  

- Només estic jo de tripulant convidada? –pregunto a la Laura-. 

- Quan fem albiraments sempre mirem que, per aprofitar la sortida, com a mínim vingueu uns 

3. Avui ho tindràs tot per tu sola perquè les altres dues persones han trucat que no podran 

venir –m’explica-.      

- Avui estàs de sort Núria. Com que és el primer albirament de la temporada inaugurem una 

joguina... –em diu el Ricard, obrint la cremallera d’una bossa negra-. Un dron! –exclama traient-

lo de la bossa perquè el vegi-. 

El Ricard Marcos fa poc que s’ha graduat de Ciències Ambientals a la UB, i em reconeix que el seu 

interès pel mar ve de la ornitologia. Avui ve com a fotògraf. La Laura és veterinària i diu estar 

enamorada dels cetacis, i que si pogués trauria el delfinari del Zoo de Barcelona immediatament. 

L’Anna Conde és la patrona d’aquest veler model Oceanis 393 Clipper, llogat com sempre tots els 

diumenges de març a juliol. Va estudiar biologia marina i està especialitzada en gestió i sostenibilitat 

d’ecosistemes marins. I el Gonzalo es dedica al disseny, la fotografia, la il·lustració i el submarinisme. 

Aquesta només és una petita part de l’equip humà de l’Associació, ja que contant també als voluntaris 

són en total una trentena. Com que l’embarcació és més aviat petita i no hi caben més persones de les 

que hi som, es reparteixen aleatòriament l’assistència dels albiraments. 

- Este no va a parar de fotografiar pájaros, ya verás –diu el Gonzalo pujant, per fi, al veler-. 
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El Gonzalo i jo vam coincidir a la fira del Submarinisme de Barcelona de fa un parell de mesos, a 

Cornellà. Jo anava com a visitant i ell estava allà com a membre de Cetácea per fer conferències i 

xerrades sobre el comportament dels cetacis al litoral català. 

- A todos los invitados que subís os hago una introducción sobre las especies de cetáceos que 

hoy, si hay surte, veremos –em comunica el Gonzalo anant a coberta-.  

Fa mala mar, i les ones arriben a fer un metre tranquil·lament. El vaixell te dos bancs per seure, i 

davant, el timó. El Roger i el Gonzalo m’ensenyen a posar-me dempeus al vaixell sense risc de caure, 

agafada a un dels molts pals que hi ha.  

- Núria, deixo aquí els binocles per quan veiem algun animal, d’acord? –em diu la Laura 

assenyalant-me un caixa de plàstic-. 

Miro enrere, a la costa, i queda molt lluny. Gairebé no veig el Port. Fa vent i el noto a la cara. Oblidant 

el fred, és una sensació agradable. Tinc ganes de veure algun dofí, i si fos una balena ja.... No tindria 

preu. 

- ¡Pez lunaaa! –crida el Gonzalo amb la mirada clavada a l’aigua-. 

Ens aixequem tots de cop.  

- No veig res –dic desesperada-. On haig de mirar? Hi ha alguna cosa? –dic encara més 

emocionada- 

- A vegades costen de veure perquè es confonen amb el reflex de l’aigua. Quan són grans els 

hi surt l’aleta a la superfície i es veuen molt bé. Són uns peixos que naden com de costat –

m’explica el Ricard ensenyant-me una fitxa amb el dibuix d’un exemplar-. 

Tots tornem al lloc menys l’Anna, que haurà de quedar-se dreta tota l’estona perquè és qui porta el 

timó. I excepte en Gonzalo, que ve cap a mi amb tot el plec de fitxes dels cetacis exemplars del 

Mediterrani.  

-Veus tota aquesta immensitat? –m’assenyala el mar-. Doncs no és ni un 0,9% de la superfície 

total de la Terra. Sembla mentida... Ens creiem tan importants i de cop i volta coses com 

aquesta et converteixen en l’ésser més insignificant del Planeta. 

El Mar Mediterrani està envoltat per una vintena de països, que el converteixen en el mar tancat més 

profund, tot i no ocupar ni el 0,5% del volum de tots els oceans. A Grècia s’hi troba la màxima 

fondària, de 5267 metres; mentre que la mitjana és d’uns 1460 metres. 17000 espècies són les que el 

converteixen en un mar ric en biodiversitat, tot i que també és el més contaminat  en residus plàstics 

segons un informe de l’Agència Europea de Medi Ambient. Hi ha altres formes de contaminació 
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marina que de moment no suposen un impacte tan elevat com els plàstics, però tot és qüestió de 

temps. Per exemple, els vessaments d’hidrocarburs, els productes químics i la contaminació acústica.  

De les 17000 espècies d’éssers vius que hi ha al Mar Mediterrani, un 4,1% són vertebrats. Els peixos 

ocuparien gairebé tot aquest percentatge, però els mamífers marins també s’hi han d’incloure. Si 

seguim fent una subdivisió, els aquests mamífers es classificarien en 3 ordres diferents, un dels quals 

és el dels cetacis. Al Mediterrani hi ha 10 espècies d’aquests tipus de mamífers marins, de les quals 6 

són molt comunes a les costes catalanes: el dofí llisat, el rorqual comú, el dofí mular, el calderó gris, el 

calderó comú i el catxalot.  

Les imatges de les fitxes del Gonzalo em recorden molt a uns pòsters que el Manel Gazo tenia penjats 

a l’oficina de Submón. Ell estava especialitzat en els grans vertebrats marins, i algunes preguntes que li 

vaig fer, recordo, anaven molt vinculades amb l’anatomia de l’aparell acústic dels cetacis, que funciona 

com un sistema d’ecolocalització:  

«El seu sistema auditiu és molt semblant al dels ratpenats, als sonars o les sondes: per 

ecolocalització. No tenen pavelló extern però sí uns orificis de sortida, encara que no senten 

per allà. Senten per la boca. Emeten uns clics, que són uns sons pulsats, a partir d’un òrgan que 

els deixa enviar un raig, i quan rebota  el so, les ones els arriben pel greix que tenen a la 

mandíbula. Aquesta la tenen connectada a l’òrgan de l’orella. És a dir, que el so que senten no 

els arriba de fora, sinó de dins. Depen del temps que triga en tornar els so poden conèixer la 

distancia.   A mesura que es van apropant a l’objecte aquesta tira de clics la fan més seguida. 

L’interval de clics és més petit perquè cada cop estan a menys distància de l’objecte i el so 

triga menys en tornar, per tant han d’emetre clics més seguits ». 

 

 

 

 

El sistema auditiu dels dofins i les balenes  és igual al funcionament de les sondes i els sonars: per 

ecolocalització, a través de l’emissió i la recepció d’ones acústiques. Font: Sandra Gómez. alojoptico.es 
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-Dofíiiii! A les 9! –crida la Laura-. Ens està seguint un grup de 5 on hi ha una mare i la cria! 

Salto del banc i em poso dempeus: tinc un munt de dofins a menys de 2 metres, neden molt ràpid, 

més que el  vaixell. No se separen, sembla que tinguin ganes de jugar perquè es posen panxa amunt. 

Agafo ràpid el mòbil per no perdre’m detall de l’espectacle. De petita algun cop havia anat al delfinari 

del zoo, i sempre em posava a primera fila per sortir voluntària per tocar-los, però mai em va tocar. 

Ara tampoc puc tocar-los, ni ho vull: ells estan al mar i jo al vaixell, com ha de ser. Els animals en 

llibertat, quan estan al seu medi, són més interessants de d’observar. I això és el que fem des d’aquí el 

veler: mirar, deixar que facin, observar, anotar, sense molestar-los...  

Els dofins i la cria porten seguint-nos 20 minuts, és un privilegi! Els que fan fotografies pel projecte de 

foto-identificació saben quantes fotografies necessiten per després identificar cada exemplar, i saben 

des de quin angle és millor enxampar-los amb l’objectiu. Van tan ràpid nedant, però, que sembla molt 

difícil. El dron s’està enlairant per captar imatges des de més amunt, i el germà del Gonzalo posa a 

l’aigua la Go-Pro per captar l’espectacle des de l’aigua.  

- Són dofins llisats (Stenella coeruleoalba), i són els més nombrosos a les costes catalanes. Son 

dels més petits i estilitzats, fan entre 1,8 i 2,6 metres –m’informa el Gonzalo ensenyant-me la 

fitxa del dofí llisat-.  

La fitxa, mullada per algunes gotes que salten de les onades, diu: 

«Aleta dorsal petita i falcada. Musell curt i diferenciat. Te una coloració molt característica: el dors de 

color gris fosc i la part ventral clara. És un depredador oportunista de diferents espècies de calamars, 

peixos i crustacis, tots ells de mida petita» 

Realment sí que són petits, perquè comparats amb els del zoo, que eren dofins mulars –fins a 4 

metres-, noto molta diferència.  

- Soplooo! –crida l’Anna des del timó-. A les 3! 

Per fer referència a la localització de l’albirament utilitzen els números dels quarts de les hores, així és 

més pràctic. 

- A on? –li pregunta la Laura nerviosa-. 

- Què és «soplo»? –pregunto- 

- Es diu quan s’observa el procés de respiració del rorqual comú. Ho fan d’una manera molt 

característica que es veu des de lluny perquè és com una font d’aigua. Treu l’aigua per un 

orifici de darrera el cap i omple els pulmons d’aire en un moviment molt fort. I això ho fa fins 

que torna a submergir-se –em respon el Ricard amb la càmera a la mà-. 
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- Falsa alarma, perdoneu –es disculpa l’Anna-. 

Els rorquals comuns (Balaenoptera physalus) són la única espècie de cetacis de la zona mediterrània 

espanyola que fan processos de migració cap al nord per alimentar-se i reproduir-se. Poden arribar a 

fer 25 metres, cosa que els converteix en el segon animal més gran del món. A la fitxa hi posa: 

«Cos enorme i hidrodinàmic. Aleta dorsal petita i situada en el terç posterior. Dors gris i fosc i part 

ventral clara. Presenta coloració asimètrica al torç anterior. S’alimenta de crustacis i petits peixos». 

La «falsa» aparició del rorqual em fa pensar en la notícia que va sortir a TV3 no fa gaire d’un exemplar 

d’aquesta espècie mort a la platja de Montgat. 13 metres i 15 tones de pes varades a la platja. No va 

ser fins al cap d’uns dies que TV3 va emetre nous continguts d’aquest fet, sense la certesa absoluta 

però amb molta probabilitat que l’animal hagués mort per un xoc amb un vaixell. I perquè xoca una 

balena? És que no va veure la nau? Doncs no. Veure-la segur que no perquè els cetacis, al viure en un 

medi on la llum desapareix als primers 100 metres de profunditat, han hagut de desenvolupar un 

sistema que fa servir el so. La Carla Álvarez, de Submón, em va explicar que els cetacis aprofitaven la 

rapidesa de la propagació del so a l’aigua -unes 5 vegades superior a la propagació per l’aire- per 

emetre i rebre ones acústiques des de distàncies molt llargues i llunyanes, i així poder-se alimentar, 

comunicar, aparellar, orientar... La balena de Montgat probablement no va detectar el vaixell perquè el 

seu sistema d’ecolocalització es va veure interferit amb les ones d’alguna altra font acústica d’origen 

antropogènic. Eduard Degollada, el president de l’Associació Edmaktub de Vilanova i la Geltrú va 

declarar per TV3 que el soroll de fons de les embarcacions i el trànsit marítim són problemes acústics 

greus per als cetacis.  

El dia que vaig estar amb la Carla va sortir 

precisament el tema del soroll del transport marítim 

i les conseqüències als animals marins. «El 

Mediterrani no és un lloc amb moltes prospeccions 

comparat amb altres llocs. On te realment el 

problema és amb els sorolls de fons, que són molt 

alts», va dir.  Del mateix parer que el Manel Gazo, 

ella creu que els problemes acústics al mar no 

s’haurien de focalitzar tant en els sondejos sísmics 

perquè són sons puntuals. «Ens estem centrant en 

l’impacte acústic que produeix una activitat 

específica, que és l’exploració sísmica per buscar petroli, crec sí que crec que s’ha de regular, però si 

realment hem de començar a valorar quin és l’impacte del soroll sobre la fauna marina, s’ha de valorar 

el tràfic marítim i el soroll de fons».  

PRINCIPALS FONTS DE SOROLL 

ANTROPOGÈNIC AL MEDITERRANI 

Transport marítim 

Sondejos sísmics 

Sònars militars 

Exploracions geològiques 

Investigacions oceanogràfiques 

Construccions d’estructures submarines 

Parc eòlics 

Font: Submón 
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La balena de Montgat va morir segurament pel que s’anomena “emmascarament”, un fenomen en 

què les balenes i els dofins queden desemparats perquè no tenen forma de comunicar-se. Passa quan 

els emissors d’ones com els sonars o les eco-sondes propaguen sons de la mateixa freqüència que els 

que fan servir els cetacis. «Es como si tu estuvieras hablando y le quisieras decir alguna cosa a tu 

vecina y de repente hubiese otra voz muy parecida a la tuya que se pusiera a hablar a la vez. La vecina 

no te oiría» és l’exemple que em va posar Michel Andre quan el vaig anar a entrevistar al LAB.  

Recordo que també va insistir en els canvis de comportament d’aquests animals, que fugen o que 

donen cops d’aleta quan se senten estressats.   

Els exemplars que he vist avui estaven ben a prop nostre, però per com ens seguien i com 

interaccionaven amb el veler, em fa l’efecte que no estaven gaire estressats. Em quedo amb les ganes 

de veure un rorqual en directe, però amb els dofins n’he tingut més que suficient.  

No es veu cap altre vaixell, estem sols navegant en un Mar que em sembla immens. L’Anna posa rumb 

a port, i a mesura que ens anem acostant ja començo a veure els vaixells amarrats. Tanco els ulls i em 

sembla estar enmig d’un Mar , un Mar de silenci.  
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