
afavorir l’inici d’una epidèmia que, posteriorment, progressarà i s’estendrà a al-
tres àrees gràcies al moviment de la gent infectada, per exemple, dins d’una ciutat. 
Tots aquests precondicionants han de ser avaluats i correctament inclosos en di-
ferents moments dins dels models predictius que cal desenvolupar. En aquest 
sentit i de cara a generar informació acurada sobre la potencial (re)emergència de 
malalties modulades pel clima a Europa i altres emplaçaments que no hi han estat 
exposats prèviament, resulta imprescindible concentrar-se a estudiar i simular 
com es produeix aquesta (re)emergència en situacions similars, ja sigui en zones 
endèmiques o en zones epidèmiques.
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La presentació comença per fer un repàs de l’evidència científica del canvi 
climàtic i el paper que hi està tenint la humanitat, per passar després a centrar-se 
en el medi marí. Es mencionen efectes del canvi climàtic, com l’acidificació de 
l’aigua de mar i la interacció que pot tenir sobre les pesqueries, ja de per si afecta-
des per una sobreexplotació antròpica. Com ja es reconeix en el darrer informe 
d’Intergovernmental Panel on Climate Change, els canvis que s’estan esdevenint 
en el planeta i que afecten directament o indirecta els ecosistemes, tindran també 
efectes en la salut i el benestar de la humanitat. Després d’aquesta introducció, la 
Dra. Berdalet centra la seva intervenció en la problemàtica de les proliferacions 
d’algues nocives que comporten riscos d’intoxicacions alimentàries i afectacions 
respiratòries i cutànies en humans. Aquests fenòmens són naturals, però la pres-
sió antròpica sobre el medi marí i l’escalfament global en pot augmentar la fre-
qüència i la intensitat dels efectes negatius. La recerca científica local i internacio-
nal, multidisciplinària i coordinada amb els agents polítics i socioeconòmics és 
fonamental per a continuar aportant eines per prevenir i mitigar aquests efectes.
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