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Noruega invertirà 10,4milions en el magatzem de l’Àrtic construït per
preservar la biodiversitat després de la filtració d’aigua pel canvi climàtic

Remodelacióde l’arca
de les llavors

GLORIA MORENO
Barcelona

Ubicada al remot ar-
xipèlag de Sval-
bard, molt a prop
del pol Nord, la
Volta Global de

Llavors va néixer fa tot just deu
anys amb l’objectiu de preservar
la biodiversitat agrícola del món.
Se’n va parlarmolt, aleshores, de
la seva capacitat per resistir des-
astres de tota mena, incloent-hi
els efectes del canvi climàtic. Tot
i això, el ràpid ascens de les tem-
peratures va provocar una petita
inundació a finals del 2016. Els
dipòsits de llavors no s’hi van
veure afectats. Però l’incident va
encendre el llum d’alarma i, ara,
el Govern de Noruega acaba
d’anunciar que invertirà 100 mi-
lions de corones (uns 10,4 mili-
ons d’euros) per remodelar les
instal·lacions i assegurar que no
torni a passar una cosa així.
“L’augment de les temperatu-

res a Svalbard ha estat inespe-
rat”, admet en declaracions a

aquest diari Åsmund Asdal, que
coordina la gestió del magatzem
des del Centre Nòrdic de Recur-
sos Genètics (NordGen).
Precisament, el remot arxipè-

lag noruec va ser triat per allotjar
la volta per les seves baixes tem-
peratures i gels eterns. Però el
canvi climàtic està fent més via
que no es pensava, especialment
a la regió àrtica, on els científics
estimenque les temperatures es-
tanpujant el doble que lamitjana
global.

A Svalbard, concretament,
s’estan registrant pluges fins i tot
en el més profund de l’hivern,
durant els mesos foscos en què
no surt mai el sol, que van des de
mitjans de novembre fins a co-
mençaments de març.
Tot això ha fet que el permagel

que envolta l’entrada al magat-
zem i que es va fondre el 2008
durant les feines de construcció
no s’hagi tornat a congelar com-
pletament.
A finals del 2016, en un hivern

menys fred del que és habitual,
va entrar aigua al túnel d’accés.
L’espai on s’emmagatzemen les
llavors, excavat a la roca, a més
de 110 metres dins de la munta-
nya, no va quedar afectat. Tot i
això, el Govern de Noruega, que
és el propietari de la instal·lació,
vol curar-se en salut.
La nova inversió, de fet, és su-

perior als 48 milions de corones
noruegues (gairebé 5 milions
d’euros) que va costar de cons-
truir la volta, 10 anys enrere.

Segons Asdal, les noves millo-
res són “extenses i significati-
ves”. Entre altres coses, inclouen
la substitució del túnel d’entrada
per un altre de formigó, més re-
sistent i més ben segellat “per
prevenir qualsevol intrusió d’ai-
gua causada per precipitacions o
fosa de neu, fenòmens que seran
cada cop més freqüents”.
A més, s’edificarà un nou re-

cinte de 180metres quadrats per
allotjar-hi els serveis d’electrici-
tat, refrigeració i administració

de la volta, amb l’objectiu d’evi-
tar que aquestes activitats pro-
voquin més calor del que seria
desitjable a la instal·lació princi-
pal.
Els treballs de remodelació co-

mençaran aquesta primavera i
s’espera que estiguin acabats el
maig del 2019.
Amb tot plegat, les autoritats

noruegues esperen assegurar ai-
xí que la volta continuï sent un
lloc segur per emmagatzemar-hi
còpies de totes les llavors de la
terra, garantint d’aquesta mane-
ra que la humanitat pugui conti-
nuar menjant en el futur.
En l’actualitat, hi ha uns 1.700

bancs de llavors nacionals o regi-
onals repartits arreu del món.
Però ja sigui per guerres, catàs-
trofes naturals o la simple falta
de recursos per mantenir-los,
molts estan en perill. L’objectiu
de la volta global de Svalbard és
emmagatzemar una còpia de se-
guretat de totes aquelles col·lec-
cions per evitar que el material
genètic que guarden es pugui
perdre per sempre.
Una prova de la seva utilitat va

arribar el 2015, quan el Centre
Internacional per a la Investiga-
ció Agrícola en Zones Àrides, si-
tuat a Síria, va retirar de Sval-
bard les còpies que havia diposi-
tat anys abans. El banc havia
quedat força afectat per les bom-
bes i s’havia hagut de ressituar al
Líban i el Marroc. Allà, les lla-
vors recuperades es van tornar a
plantar i diverses còpies d’algu-
nes de les espècies ja han tornat
a ser dipositades a Noruega.
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Interior de la volta que guarda llavors procedents d’arreu del món per preservar-les en un futur

Talment com si fóssim
una gran construcció
de Lego, els humans es-

tem formats de petites peces
que, tot i que són invisibles a
ull nu, són essencials en tots els
éssers vius: les cèl·lules.
Les cèl·lules són les unitats

de vida amb capacitat per re-
produir-se per elles mateixes
més petites que existeixen.
Tots els éssers vius estemcom-
postos de cèl·lules, des de l’or-
ganisme més petit format per
una única cèl·lula fins a l’orga-
nisme més complex. Els hu-
mans tenim al voltant de dos-
cents tipus de cèl·lules dife-
rents. Cada tipus de cèl·lula es
distingeix dels altres per la se-

va forma, la seva mida o la dis-
tribució de les seves estructu-
res internes. Però aquesta di-
versitat en el seu físic no és un
mer capritx de la naturalesa,
sinó que va lligada a unes fun-
cions diferents en cada tipus
cel·lular. Les cèl·lules de l’in-
testí tenen una superfície més
àmplia per tenir més àrea per
absorbir nutrients. Les cèl·lu-
les cardíaques, com que reque-
reixen molta energia, tenen
més mitocondris, la part de la
cèl·lula encarregada de gene-
rar energia. Les cèl·lules del
sistema nerviós, les neurones,
han de transmetre ràpidament
la informació a zones molt
allunyades del cos, així que po-

den arribar a tenir extensions
de fins a un metre de llargada!
De la mateixa manera que

cada peça de Lego dona un
determinat color, angle o for-
ma a la construcció final, cada
tipus de cèl·lula confereix una
funció addicional a aquell
ésser viu. Commés complex és
l’organisme, més tipus de
cèl·lules té per poder fer front a
les múltiples demandes de
funcions diverses. Però les
cèl·lules no treballen soles, si-
nó que les que tenen funcions
similars s’agrupen en teixits, i
aquests teixits, en òrgans, i tots
treballen coordinats, en equip,
amb un únic objectiu: mante-
nir-nos vius.
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Amb la col·laboració de l’Obra Social La Caixa

¿Quants tipus
de cèl·lules
diferents
hi ha al cos
humà?

Muriel Arimon

INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA
DE BARCELONA (IRB)

L’ascensdeles
temperaturesva
inundarlavolta,el2016,
construïdafadeuanys
apropdelpolNord

Per proposar una pregunta,
lliureu-la a CosmoCaixa o envieu-la
a bigvang@lavanguardia.es
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Il·lustració de neurones
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