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Excel·lentíssim Senyor President, 
Molt il·lustres Senyores i Senyors acadèmics, 
digníssimes autoritats, 
Senyores i Senyors.

Voldria, en primer lloc agrair a la Junta de Govern d’a-
questa Docta Corporació la deferència que han tingut amb
mi en encarregar-me la lectura del discurs reglamentari en el
solemne acte inaugural d’aquest curs.

Espero que sigui del seu interès.

Introducció

Hi ha una estreta relació entre la electricitat i la vida. El
funcionament del cos humà, dels animals i, fins i tot de les plan-
tes, està condicionat a l’activitat elèctrica, la qual cosa ha donat
lloc a una ciència que s’anomena “bioelectricitat”.

Des de l’antiguitat s’han realitzat experiments que de-
mostren aquesta relació entre la electricitat i la vida:

El primer experiment conegut es deu a l’abat Nollet qui
en 1748 observà que les descàrregues elèctriques afavorien el
desenvolupament de les plantes
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- L’any 1775, a Torí, el pare Gianbattista Baccaria escriu
“Sembla obvi que la natura fa un ampli ús de l’electricitat at-
mosfèrica per afavorir la vegetació i que, a més, aquesta electri-
citat predomina quan el temps està serè i que, certament,
contribueix a impulsar la vegetació”

- A 1901, a Alemanya, Aschkinass i Caspari, desenvolu-
pen la ionització per a millorar l’estat de salut de la gent.

- També a Alemanya, l’any 1910 el Prof. Stefens, utilitza
els ions negatius per tractar certes patologies. 

Avui un gran nombre d’universitats i instituts de recerca
han iniciat l’estudi científic i sistemàtic de l’electricitat atmos-
fèrica com a un dels factors rellevants dels processos vitals dels
essers humans. Molts centres dels EUA com la NASA, la US
Air Force, l’Atomic Energie Commander, o el United States Pu-
blic Health Service, tenen grups de recerca treballant en aquest
tema. A part, també hi ha grups que hi treballen a Rússia, Ale-
manya, Bèlgica, Itàlia, Polònia, Romania, Dinamarca, Argen-
tina, etc.   

Una primera observació que es pot constatar és que l’at-
mosfera, quan bufen certs aires, a determinades hores i en cer-
tes parts del món, es converteix en insana, no degut a la
pol·lució, en el sentit en el que normalment parlem de pol·lució,
sinó a desequilibris en la seva càrrega elèctrica. L’equilibri de
la càrrega elèctrica de l’aire el coneixem amb el nom de “ionit-
zació” i és vital per la nostra salut. Quan s’altera aquest equili-
bri, nosaltres, els humans, ens podem sentir malament, en el
sentit d’experimentar irritabilitat, depressió, fatiga i, fins i tot
tenir tendències suïcides. També hem de dir que un percentatge
de l’ordre del 25 per cent de la població és especialment sensi-
ble a aquests canvis: se’n diu persones “sensibles al temps”, en
la literatura científica se’ls anomena “electrosensibles”.
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A part d’això, cal tenir en compte que l’home, per si ma-
teix, pot fer l’aire tan elèctricament insà com la pròpia natura.
Amb la diferència que mentre l’atmosfera natural normalment
és insana temporalment, l’home pot convertir el seu entorn en
elèctricament insà de manera permanent. En les ciutats de qual-
sevol part del món, en els cotxes i trens, en els autobusos i
avions, en els edificis alts d’oficines i apartaments, l’home pot
ser la causa de que l’aire tingui una càrrega elèctrica tan erràtica
que provoqui serioses alteracions de la salut. 

Molts cops no relacionem el nostre malestar amb aquest
desequilibri elèctric sinó que l’atribuïm a alguna causa més vi-
sible com és l’excés de treball o el mal ambient familiar.

Com veurem, podem fer que l’aire sigui insà, simplement
per usar una roba inadequada o utilitzar materials de construc-
ció equivocats. Gairebé podem afirmar que no és el trafegament
de la vida moderna en les grans ciutats el que ens fa sentir-nos
malament, sinó el desequilibri elèctric que ella comporta.

Ions positius i negatius

En el medi ambient i, per tant, en l’aire que respirem,
existeix una certa quantitat d’electricitat estàtica. Aquesta elec-
tricitat es deguda a l’existència de partícules carregades, cor-
rentment anomenades ions.

Els ions, en el sentit més ampli, són àtoms, molècules o
partícules diverses que han guanyat o perdut electrons adqui-
rint, respectivament, càrrega negativa o positiva. És a dir si, per
alguna circumstància, un àtom o molècula neutre perd un o di-
versos electrons apareix una càrrega positiva, degut a que pre-
domina la càrrega positiva del nucli. S’ha format un ió positiu o
catió. A la inversa, si l’àtom o molècula incorpora a les seves òr-
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bites un o més electrons, en predominar la càrrega negativa dels
electrons sobre la positiva del nucli, apareix una càrrega total
negativa. Es tracta doncs d’un ió negatiu o anió. Els àtoms d’o-
xigen tenen la particularitat de capturar fàcilment dos electrons
lliures, convertint-se així en ions negatius d’oxigen.

La relació de càrregues positives i negatives de l’aire és,
normalment, de 5 ions positius per cada 4 de negatius, però
aquesta relació varia notablement en funció de les condicions
mediambientals o la pol·lució.

Els ions negatius o anions, es formen habitualment a l’a-
ire per les descàrregues elèctriques de les tempestes i per les
emissions radioactives. Una altra font n’és la polvorització (o
nebulització) d’aigua amb la pluja forta, en les cascades, en les
onades del mar quan està agitat, i en els brolladors, entre d’al-
tres. S’ha demostrat que quan l’aigua es nebulitza, les gotes més
grans adquireixen càrrega positiva i les més fines càrrega nega-
tiva. Com més fina sigui la polvorització més gran serà la pro-
porció de càrregues negatives. Gran part de la sensació
agradable que ens produeix una dutxa fina resideix en l’aug-
ment de la proporció d’ions negatius en l’aire i en la pell.

D’altra banda, els ions positius o cations, es formen per
l’efecte fotoelèctric de les radiacions ultraviolades solars, per
l’efecte dels diferents camps electromagnètics industrials, pels
sistemes de calefacció i d’aire condicionat i per nombrosos apa-
rells electrodomèstics. Es poden produir, també, per la fricció
de materials sintètics, plàstics, fibres artificials, etc. Al fregar els
materials aïllants, fàcilment es desprenen electrons orbitals, ad-
quirint càrrega positiva. L’aire expirat per les persones i animals
és també ric en ions positius. Existeixen, a més, ions positius
grans o pesants, que són aglomeracions elèctriques al voltant de
grans de pols o “smog”, als que també s’anomena lents per la
seva escassa mobilitat.
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Efectes dels ions sobre la salut

La relació normal d’ions positius i negatius en l’aire és,
com s’ha dit, de 5 a 4. Una petita desviació cap al costat positiu
causa trastorns, especialment en les persones sensibles, tals com
hiperactivitat del sistema nerviós central amb inquietud, males-
tar, irritació, cefalàlgies, agressivitat, etc. Aquests efectes dels
ions positius s’atribueixen a un increment de la secreció de se-
rotonina.

D’altra banda una atmosfera rica en ions negatius pro-
dueix, tal com hem dit, relaxació i sensació de “trobar-se bé”.
Hi ha nombrosos treballs que mostren altres efectes beneficio-
sos dels ions negatius sobre els processos respiratoris (bronqui-
tis, sinusitis i asma bronquial). S’ha demostrat
experimentalment que tota persona que es manté en una at-
mosfera amb predomini de ions negatius, assoleix al cap de dos
dies una reducció del nivell de serotonina en sang del 25%.

L’aire inspirat experimenta una neteja, podríem dir, me-
cànica, que realitzen els cilis de la tràquea i els altres conductes
de pas de la laringe fins als pulmons. Els ions positius retarden
aquesta velocitat de vibració, sobre tot si es tracta de ions lents
o pesants provinents de la contaminació i del fum del tabac. En
una atmosfera contaminada la mobilitat dels cilis pot quedar
disminuïda de tres a deu vegades. L’augment de la ionització ne-
gativa fa recuperar la seva velocitat de vibració i, per tant, la pu-
resa de l’aire que penetra en els nostres pulmons.

Els ions negatius donen lloc a una altra millora que po-
dríem dir electroquímica. Es tracta del següent: l’oxigen carre-
gat positivament és difícil d’assimilar ja que els ions de ferro
necessaris per formar l’oxihemoglobina tenen també càrrega
positiva i, per tenir igual càrrega es repel·leixen mútuament i no
poden penetrar en els capil·lars pulmonars ni reaccionar amb
l’hemoglobina. En canvi el ions negatius d’oxigen sí poden tra-
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vessar fàcilment les membranes dels alvèols pulmonars pene-
trant en els capil·lars sanguinis i formant oxihemoglobina.

D’altra banda s’ha comprovat que la presència de ions
negatius a l’aire incrementa la pressió alveolar de l’oxigen re-
duint la pressió del diòxid de carboni i, per tant, facilita la puri-
ficació de la sang venosa.

La permeabilitat broncopulmonar és un factor que de-
termina l’anomenada “fase de mescla” de la respiració, és a dir
el temps emprat per l’entrada de l’oxigen a la sang i la sortida
del diòxid de carboni que conté. La velocitat d’aquest intercanvi
s’eleva considerablement quan l’aire inspirat és portador d’ions
negatius, doncs el diòxid de carboni té càrrega elèctrica positiva
i, per tant, és atret cap a l’exterior.

Un efecte important de la ionització ambiental és la re-
gulació de la tensió arterial atribuïda a la modificació de l’equi-
libri de la secreció de les hormones angiotensina i bradiquinina.
S’han fet experiments sobre grups de persones hipertenses i hi-
potenses sotmeses a una atmosfera d’ionització negativa. Tot i
que ambdós grups van millorar, la regularització de la tensió ar-
terial va ser més eficaç en el cas dels hipertensos que en el dels
hipotensos. Segons Tchijevsky aquesta regularització de la ten-
sió arterial es deu a una compensació de l’efecte hipertònic vas-
cular produït per la pèrdua de càrrega negativa de les proteïnes
plasmàtiques. S’ha proposat també l’ús de la ionització negativa
com a protectora de l’infart de miocardi. 

Un interessant efecte dels ions negatius és la seva acció
antihemorràgica comprovada per Sulman i d’altres. Estadísti-
cament està provat que les hemorràgies postoperatòries són
menys freqüents en hospitals situats en zones de forta ionitza-
ció negativa. En diversos centres hospitalaris suïssos (com
també de Rússia i Hongria) s’han instal·lat generadors d’ions
negatius per evitar hemorràgies en sales de parts i de recupera-
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ció. Segons Sulman aquesta acció és deguda al canvi de polari-
tat dels trombòcits.

També hi ha estudis que permeten comprovar que els
ions negatius disminueixen l’envelliment cel·lular, probable-
ment, també, per un efecte sobre la polaritat de les membranes
cel·lulars.

El professor Gualteriotti, director del Centre d’Investi-
gacions de Bioclimatologia Medica de Milà, realitzà una sèrie
d’experiments sobre animals, vivint en un ambient d’aire nega-
tivament ionitzat per procediments artificials. L’examen histo-
lògic dels testicles i ovaris dels animals exposats a alts
percentatges de ions negatius durant noranta-sis hores mostra
un estímul clar del procés de maduració de les cèl·lules germi-
nals comparat amb el grup control. Segons aquest mateix autor
un predomini dels ions negatius estimula l’activitat sexual i ten-
deix a que els homes siguin més fèrtils i les dones més fecundes.  

En estudis realitzats a partir de 1970 pel professor Krue-
ger, s’ha investigat també la influència dels ions positius i nega-
tius sobre la resposta a infeccions virals en animals
d’experimentació, trobant-se que una desviació de l’aire inhalat
cap a la zona de ions positius i una disminució dels negatius aug-
mentava la tassa de mortalitat a més del doble. Al contrari, va
trobar que un augment en el contingut de ions negatius elevava
considerablement la capacitat de defensa dels animals i la taxa
de mortalitat disminuïa a menys de la meitat.

Un altre efecte beneficiós dels ions negatius que s’han
descrit a la literatura científica és una certa acció antitumoral a
través de l’activació dels limfòcits T “killers”.Així ho confirmen
els experiments amb ratolins que han dut a terme els investiga-
dors russos Cone i Tchijewsky entre d’altres. 
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Les càrregues electrostàtiques. El medi ambient i la meteorologia

Existeixen zones climàtiques especialment riques en ions
negatius on es respira una gran sensació de benestar. En certs
casos es deu a la presència d’una petita proporció de materials
radioactius que emeten radiacions que ionitzen negativament
l’aire. En altres casos, la simple presència de brolladors o cas-
cades és suficient, tal com s’ha dit, per augmentar la proporció
de ions negatius en l’ambient.

Abans d’una tempesta, els vents, per la fricció entre nú-
vols i amb el terra provoquen una sobrecàrrega de ions positius
en el medi, la qual cosa genera en nosaltres el típic malestar
abans de les tempestes amb excitació i sensació d’angoixa.
També, sovint, aquesta sobrecàrrega positiva fa que augmenti
el dolor de velles ferides, ulls de poll, etc. Molts animals són es-
pecialment sensibles a aquesta sobrecàrrega positiva que es pro-
dueix abans de les tempestes.

Durant una tempesta, els núvols carregats negativament
produeixen fortes descàrregues elèctriques cap on hi ha càrrega
positiva com és la superfície de la terra (llamps) o cap a núvols
de diferent càrrega per efecte de la fricció entre d’ells (llam-
pecs). Aquestes descàrregues generen una gran quantitat de
ions negatius . Això fa que “després de la tempesta vingui la
pau”. És a dir, se sent una gran sensació de tranquil·litat i ben-
estar.

Els vents que bufen des de les zones continentals (ter-
rals), són els anomenats “vents malignes” o “vents de les brui-
xes”. Venen carregats de ions positius per efecte de la seva
fricció amb la terra seca, en baixar de les muntanyes o en tra-
vessar el desert. Això fa que la gent que rep aquests vents tin-
gui alteracions del sistema nerviós. 

10

BIOELECTRICITAT:MAQUETA  27/12/12  08:24  Página 10



- El Föhn o Foehn, es un vent sec que bufa als Alps su-
ïssos procedent del sud, a començaments de primavera i tardor
i aquí se l’anomena Fogony quan baixa dels Pirineus. Quan bufa
augmenten els suïcidis, assassinats i accidents de tràfic en més
d’un 50%.

- Quan bufa el Sharav, vent del desert d’Israel i Orient
Mitjà, augmenta el terrorisme i la violència, així com les de-
pressions i els suïcidis. Estudis desenvolupats a Israel mostren
que, quan bufa el Sharav, procedent del desert, augmenta el
nombre de suïcidis i d’atemptats terroristes.

- Efectes semblants provoquen el Siroco al Marroc, el
Santana a Califòrnia i el Chinook a l’oest del Canadà.

- A casa nostra, a part del ja anomenat Fogony, també ens
sentim alterats quan bufa el Ponent. En un estudi portat a terme
per l’Hospital del Mar de Barcelona l’any 2002 en 3000 persones,
es revela que el vent sec procedent de l’interior triplica la possi-
bilitat de tenir un atac d’angoixa en persones que habitualment
en pateixen. També és ben conegut l’efecte de la Tramuntana,
que baixa dels Pirineus. És costum dir que estan “atramuntanats”
aquells que estan afectats pel vent de tramuntana.

Per altra banda, els vents de marinada porten càrregues
negatives procedents de les onades del mar. Donen sensació de
pau i benestar. La mateixa sensació se sent quan s’està a la vora
d’una cascada o d’un conjunt de brolladors, amb abundants ions
negatius. Tots sabem que els jardins aràbics amb força brolla-
dors ajuden a assolir un estat de relaxació i pau. 

Certs fenòmens geofísics poden produir, també, forts can-
vis en la proporció de ions atmosfèrics. Tal és el cas, per exem-
ple, de les erupcions volcàniques on es llencen a l’aire, junt amb
les cendres volcàniques, una gran quantitat de ions positius, con-
tribuint a fer irrespirable el núvol tòxic que generen.
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En les fases de lluna plena la lluna s’apropa a la terra i la
càrrega elèctrica negativa de la lluna produeix una forta repul-
sió de la cara externa de la ionosfera, també negativa, que pres-
siona i empeny a les capes inferiors de càrrega positiva que així
s’apropen a la superfície de la terra. Aquesta càrrega ambiental
positiva produeix alteracions nervioses, descàrregues hormo-
nals, hemorràgies, inducció al part, etc. Així:

- El Dr. A. Lieber, de la universitat de Miami, analitzà
2000 assassinats ocorreguts entre 1956 i 1970, i conclou que els
valors punta coincideixen amb fases de lluna plena.

- El Dr. N. Shealy, cirurgià cap de la clínica del dolor de
la Universitat de Wisconsin, va descriure nombrosos casos d’he-
morràgies, en pacients sotmesos a operacions que es fan quan hi
ha lluna plena. Durant segles els cirurgians han recomanat no
fer operacions als hemofílics en aquesta fase de la lluna.

- Els tocòlegs i ginecòlegs saben que augmenta de forma
espectacular el nombre de parts quan canvia la fase de la lluna.

La llegenda de l’home llop, un home pacífic que en fase
de lluna plena es converteix en un ser agressiu i malvat, té el fo-
nament en aquest fet. 

Altres fenòmens astrofísics com les tempestes solars,
poden també afectar a la càrrega electrostàtica de la superfície
terrestre i, per tant, influir en el nostre estat físic i mental. Pot ser
que algun dia puguem, fins i tot, trobar una connexió entre la
ciència i l’astrologia.

Ambient rural i urbà

Com ja hem comentat, l’ambient rural, sobretot si s’és
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ben a prop d’un salt d’aigua, el mar encrespat o un rierol d’alta
muntanya, propicia la relaxació i la sensació de pau i benestar.
En canvi, en la ciutat, sobretot dins els edificis més o menys mas-
sificats, es respira una atmosfera tensa i un grau elevat de exci-
tació. Aquest fet no només es pot relacionar amb la concentració
d’oxigen, que varia realment molt poc d’un cas a l’altre.

En l’ambient rural abunden els ions negatius, mentre que
en l’interior dels edificis amb alta concentració humana hi ha
una elevada proporció de ions positius; en part pels propis ha-
bitants, però, sobretot per les càrregues electrostàtiques, majo-
ritàriament positives, produïdes per electrodomèstics, aire
condicionat, ordinadors, llums fluorescents i de baix consum, i a
més pel frec entre materials sintètics.

Com s’ha dit, a la natura, la proporció de càrregues posi-
tives i negatives és de 5 a 4. En la ciutat i en ambients tancats, la
proporció d’ions positius augmenta notablement. Varia també
en determinades condicions i zones climàtiques.

Si mesurem el nombre de ions negatius en diversos ambients
trobarem unes xifres semblants a les proposades per Tocquet:

- Després d’una tempesta prop de 2.000 anions per cen-
tímetre cúbic (cm3).

- A la muntanya uns 1.500 anions per cm3.

- Al camp uns 750 anions per cm3.

- En una ciutat petita uns 250 anions per cm3.

- En una ciutat contaminada prop de 50 anions per cm3.

- En l’automòbil  no més de 10 anions per cm3.

És fàcil de demostrar que pujar una petita muntanya re-
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quereix, en general, menys esforç que pujar les escales d’un edi-
fici en un ambient contaminat. 

En un treball realitzat per Windsor i Beckett, als EUA, es
va posar de manifest la relació entre ionització negativa i esforç
físic. Es va sotmetre a un grup de voluntaris a una forta ionitza-
ció positiva durant vint minuts, comprovant-se que la seva ca-
pacitat respiratòria s’havia reduït en un 30%, apart
d’experimentar molèsties com ronquera, gola seca, mal de cap,
etc. Tots van tornar al seu estat normal en exposar-se durant 10
minuts a una atmosfera de ions negatius.

En la Unió Soviètica, en finalitzar la segona guerra mun-
dial, es va realitzar una interessant investigació amb quaranta
atletes de ambdós sexes allotjats en habitatges especials i do-
tats d’equips de laboratori per realitzar les mesures pertinents.
Se’ls va separar en dos grups, uns rebien aire normal i els altres
aire amb una forta ionització negativa. El grup amb aire ionit-
zat va mostrar una resistència mitjana a la fatiga del 240 % més
respecte al grup d’aire normal i la resistència del grup tractat va
restar superior fins a 10 dies després de cessar el tractament
amb ions.

Les gàbies de Faraday

Anomenem “gàbia de Faraday” a un habitacle aïllat en-
voltat de parets metàl·liques que impedeix el pas de l’electrici-
tat de l’exterior a l’interior i a l’inrevés. Els ions que es generen
dins la gàbia de Faraday aïllada difícilment es poden descarre-
gar. Tampoc poden entrar ni sortir els camps electromagnètics.

A l’automòbil es generen càrregues positives pel frec de
l’aire amb la carrosseria del cotxe, per l’aire condicionat, pel frec
continu durant la marxa amb els materials plàstics de l’interior
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de l’automòbil i per les emissions dels ocupants. Aquests ions
no es poden eliminar pel fet que l’automòbil està aïllat de terra
pels neumàtics, és a dir es comporta com una “gàbia de Faraday”.

Al conductor de l’automòbil, l’alta concentració de ions
positius del seu entorn, conjuntament amb l’atenció que reque-
reix la conducció, li genera excitació i agressivitat, sobretot en
dies secs i ventosos considerant-se aquesta la causa de molts ac-
cidents. Per això s’explica que moltes persones tranquil·les i pa-
cífiques canviïn el caràcter en agafar el volant.

Algunes marques d’automòbil estan estudiant la possibi-
litat de que els seus vehicles surtin de fàbrica amb un sistema de
producció de ions negatius.

Un altre cas de gàbia de Faraday de gran interès són les
càpsules espacials. Els primers astronautes nord-americans com
Glenn i Carpenter van experimentar una intensa fatiga i per-
torbacions fisiològiques després de breus estades a l’espai. En
principi aquests trastorns no es podien explicar per la pressió
d’oxigen que s’havia mantingut perfectament regulada.

D’altra banda els astronautes russos Nikolajev i Popovich
no van mostrar cap senyal de fatiga en els seus viatges espacials
realitzats el mateix any 1962 malgrat la durada del viatge va ser
superior a la dels astronautes nord-americans. L’explicació no
pot ser altra que, els russos, més bons coneixedors dels efectes
dels ions, equipaven les seves càpsules espacials amb el que des-
prés es van anomenar “unitats antifatiga”, que avui són un ele-
ment indispensable en tots els viatges extraterrestres tripulats i
que no són altra cosa que generadors de ions negatius.

15

BIOELECTRICITAT:MAQUETA  27/12/12  08:24  Página 15



La síndrome de l’edifici malalt

Es coneix com a “Síndrome de l’edifici malalt” la patolo-
gia que afecta a les persones que viuen o treballen en edificis
d’estructura tipus gàbia de Faraday que impedeix el pas de l’e-
lectricitat de dins a fora i a l’inrevés. Aquests edificis tenen un
alt contingut d’ions positius, amb forta presència de camps elec-
tromagnètics i una ventilació deficient. Realment qui està ma-
lalt, no és evidentment, l’edifici, sinó les persones que l’habiten
o hi treballen, però el causant és l’edifici i les seves instal·lacions.

Són, generalment, edificis d’oficines o habitatges d’es-
tructura metàl·lica i vidre o de formigó armat, amb paviments
plàstics o moquetes acríliques i pintures sintètiques, amb ordi-
nadors i sistemes “wireless” (WIFI), làmpades fluorescents o di-
croiques i altres fonts de camps electromagnètics.

Les persones que passen moltes hores en aquests edificis
experimenten patologies com sequedat i picor dels ulls, llagri-
meig, nas tapat, sequedat i irritació de la gola, mal de cap, debi-
litat, dificultat de concentració i ensopiment. Però la síndrome
més característica dels que habiten un edifici malalt és l’ano-
menada “lipoatròfia semicircular” (LS).   

La lipoatròfia és una atròfia del teixit adipós de localit-
zació subcutània que s’ha descrit en diverses parts del cos com
a les cuixes i l’avantbraç. En la majoria dels casos, aquestes le-
sions es mostren sense cap altra simptomatologia. La LS es pre-
senta en forma de lesions semicirculars (d’ací el nom) i pot
adquirir forma unilateral o bilateral. És reversible en tots els
casos, quan finalitza l’exposició als factors de risc que la provo-
quen. Un seguiment llarg (de 11 anys) així ho assenyala.

L’etiologia encara no està totalment confirmada, però
degut al fet de presentar-se gairebé de manera exclusiva en edi-
ficis malalts, es sospita que està relacionada amb les caracterís-
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tiques d’aquests edificis: càrregues electrostàtiques, camps elec-
tromagnètics i mala ventilació, acompanyades de micro-trau-
matismes per pressió.

S’ha pogut constatar que en un 90% dels casos l’empleat
amb LS treballa en una taula metàl·lica amb cantells prims i un
30% es recolza en ella més que d’altres. Es creu que en pres-
sionar sobre la taula en condicions que afavoreixen una major
electricitat estàtica, la descàrrega repetida afavoriria la forma-
ció de les lesions. El 87% dels afectats són dones (pot ser per-
què el seu teixit adipós és més gruixut) i el 7% són empleades
de la neteja (pot ser perquè es recolzen freqüentment en les tau-
les al netejar). Per diagnosticar la LS n’hi ha prou amb una ex-
ploració mèdica i no necessita tractament; això sí, caldrà canviar
les condicions de treball.

En tot cas convé revisar els sistemes de ventilació gene-
ral, la climatització i els sistemes d’humidificació de l’aire, la ins-
tal·lació elèctrica de la taula o lloc de treball, el tipus de terra
(natural o sintètic) i si hi s’ha fet un tractament antiestàtic de
les moquetes, catifes i paviment, i també comprovar els equips
elèctrics que puguin tenir fuites i generar camps electromagnè-
tics com són els ordinadors, xarxes wifi, telefonia mòbil, làmpa-
des fluorescents i dicroiques, etc. Per a que un edifici es pugui
catalogar com a malalt, els símptomes han d’afectar, com a
mínim un 20% de les persones que l’ocupen.

Un 30% de les oficines catalanes presenten la síndrome
de l’edifici malalt, segons estimacions de l’associació d’empre-
ses vinculades a la descontaminació de l’aire interior d’aquests
immobles. El primer cas observat a Catalunya va obligar el 2007
a desallotjar 150 treballadors d’un edifici de Gas Natural a Bar-
celona. El darrer cas detectat, ha obligat a tancar, aquest 15 de
desembre i durant tres mesos, la biblioteca Agustí Centelles de
Barcelona, després d’afectar a 13 dels seus 15 treballadors i fins
i tot alguns lectors de la biblioteca. Durant aquest període de
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tancament es faran les reformes que calgui per evitar l’aparició
de nous casos. La referida associació empresarial de desconta-
minació de l’aire ha promogut una iniciativa per a que les ofici-
nes i edificis públics se sotmetin a avaluacions per a disposar
d’un certificat de qualitat de l’aire interior. 

El 27 de març de 2008 el president del Comité Intercen-
tres del Grup Agbar va presentar a la Inspecció de Treball una
sospita de brots d’avortament espontani entre treballadores a
l’edifici de la Torre Agbar de Barcelona i concretament rela-
cionat amb les causes de LS. A partir d’aquesta comunicació es
va decidir investigar quina era la taxa d’avortaments espontanis
clínics en aquest grup de dones i si estava per sobre del que calia
esperar. L’estudi que va durar un any i vuit mesos es va realit-
zar sobre 54 dones embarassades de la Torre d’Agbar, dels quals
12 van acabar en avortament espontani. Aquest estudi conclou
que no es pot considerar que es tractés d’un brot d’avortaments
atribuïble a l’edifici malalt. De tota manera, cal que pensem que
molts d’aquests informes estan qüestionats per interessos polí-
tics i empresarials, per la qual cosa tenen una fiabilitat limitada.

Avui es disposa d’una sèrie d’aparells de ionització que, a
la vegada que filtren l’aire de partícules pol·luents, generen ions
negatius que milloren la qualitat de l’aire. La seva instal·lació
pot contribuir a millorar eficaçment els edificis malalts. El fun-
cionament dels ionitzadors es basa en un sistema emissor d’un
feix d’electrons, que són capturats per les molècules d’oxigen
convertint-se en ions negatius. Els electrons es produïen abans,
com en els parallamps, amb un material radioactiu (poloni 210)
ric en radiació beta (electrons) i pobre en radiaciós gamma per-
judicials pel seu alt nivell de penetració. L’emissor tenia forma
d’agulla, la qual cosa permetia que els electrons sortissin per la
punta de l’agulla. Avui s’aconsegueix l’emissió d’electrons amb
l’ús de bobines especials (tipus fly-back), semblants a les d’en-
cesa dels motors dels automòbils, que aconsegueixen tensions
elevades de l’ordre de 6.000 volts. Aquesta alta tensió aplicada
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sobre un conductor en forma d’agulla produeix un intens feix
d’electrons que surt per la punta i que, fins i tot, es pot observar
amb l’ull nu en una habitació fosca. A part de produir ions ne-
gatius, els ionitzadors tenen la propietat de flocular les partícu-
les de pols o “smog” de càrrega positiva i els bacteris i fongs que
pul·lulen, millorant la qualitat de l’aire.

Descàrrega del cos

El nostre organisme genera i rep càrregues electrostàti-
ques positives i negatives de diverses formes. Recordem que ja
s’ha dit que l’aire que respirem, transporta ions positius o ne-
gatius i que mitjançant els alvèols pulmonars els fa passar a la
circulació sanguínia que els reparteix per tot l’organisme. D’al-
tra banda, els processos metabòlics generen un nombre elevat
de càrregues, principalment positives, que cal eliminar per a
mantenir un bon estat de salut. En el procés d’eliminació in-
tervé també el sistema respiratori. L’aire expirat conté un bon
nombre de ions positius en forma de diòxid de carboni ionitzat.

De tota manera no cal oblidar un altre mecanisme de re-
captació i pèrdua d’electricitat de l’organisme humà; la pell. La
pell humana i dels animals és un material semiconductor que,
degut a la gran superfície que té, pot captar o perdre quantitats
importants d’electricitat. La conductivitat de la pell es posa de
manifest quan toquem, per exemple, la carrosseria d’un auto-
mòbil que ha acumulat càrregues electrostàtiques; es pot pro-
duir una guspira que pot fins i tot causar dolor.

En aquest aspecte, l’excés de càrregues positives de l’or-
ganisme s’elimina contínuament quan hom camina descalç per
un terra de material conductor o semiconductor.

Per això és convenient que el terra dels habitatges sigui
de materials naturals com el marbre, la fusta, o les rajoles de ce-
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ràmica porosa no vitrificada que, en retenir la humitat ambien-
tal, tenen una certa conductivitat, facilitant la descàrrega de les
persones a través de la pell dels seus peus. No passa així amb
els materials sintètics de tipus plàstic o dels materials recoberts
de vernissos acrílics que són fortament aïllants i no permeten la
descàrrega dels ions perjudicials.

També s’ha de tenir en compte el tipus de calçat, ja que en
la nostra cultura no és corrent caminar descalç. Les soles de cuir,
d’espart o d’altre material natural (excepte el cautxú) són se-
miconductores i, en caminar sobre un terra format per materials
que deixin passar els ions, de mica en mica es va facilitant la des-
càrrega dels ions perjudicials i es pot aconseguir al assolir el que
s’anomena equilibri bioelèctric. En canvi, els calçats amb sola
sintètica de material aïllant no permet descarregar el cos, tot i
que es camini per un terra conductor.

El famós pediatra Dr. Florencio Escardó va publicar el
1983: “el calzado con suelas aisladoras (caucho o cualquier ma-
terial sintético) impide la descarga a tierra de las cargas eléctri-
cas que se producen en múltiples circunstancias en las que
nuestro cuerpo puede cargarse a potenciales de decenas de mi-
llones de voltios. El chico se convierte en un condensador; y si
de noche padece un “falso crup”, la mamá, por consejo del pe-
diatra, lo lleva al baño, y abriendo la ducha lo somete a lo que
ella (y el doctor) creen que es un baño de vapor, cuando en re-
alidad es un baño benéfico de iones negativos. Un pequeño apa-
rato productor de ellos y puesto en la mesa de la luz le hubiera
ahorrado la ducha y el falso crup”

Tot i que creiem exagerat que un nen es pugui carregar
amb desenes de milions de volts, l’advertència és significativa
tot indicant com es pot descarregar un cos humà amb un calçat
adequat (o sense) i neutralitzant l’excés de càrregues positives
amb els ions negatius produïts per la nebulització d’aigua. 

20

BIOELECTRICITAT:MAQUETA  27/12/12  08:24  Página 20



Molts actes socials, com donar la ma, fer carícies o besar,
provoquen intercanvi de càrregues elèctriques, equilibrant-se
les de les dos persones que es comuniquen físicament. Fins i tot
es dona el cas de saltar una guspira elèctrica perceptible en
donar la mà a certes persones amb alta càrrega elèctrica.

En aquest aspecte cal tenir en compte que les mucoses,
sobretot si són humides, són molt més conductores que la pell,
la qual cosa afavoreix que l’intercanvi elèctric sigui molt intens,
per exemple, en els petons de pel·lícula o en les relacions ínti-
mes.

Un dels efectes que contribueix a l‘efecte relaxant dels
massatges corporals és la descàrrega elèctrica que té lloc durant
el tractament.

Altres formes de descarregar ràpidament l’organisme són
la dutxa i els banys. El fet d’alliberar-se de les càrregues elec-
trostàtiques és part de la sensació agradable que produeixen
aquests costums higiènics.

Conclusió

L’ambient bioelèctric és important per la nostra salut fí-
sica i mental. Hem de procurar viure en un entorn carregat, so-
bretot, de ions negatius. Cal cuidar el vestir i el calçat i fugir dels
edificis malalts. Ens hem de protegir dels camps electromagnè-
tics que generen la telefonia mòbil, ordinadors, electrodomèstics
i certs tipus d’il·luminació. S’han d’emprar materials naturals i
pintures adequades en terres i parets dels nostres habitatges i
llocs de treball i, si cal, reforçar la presència de ions negatius
fent servir ionitzadors de qualitat i humidificadors que millorin
l’ambient bioelèctric dels habitatges.
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Les persones especialment electro-sensibles, que ja hagin
experimentat molèsties per culpa de les càrregues electrostàti-
ques, han de refermar-se en prendre les mesures indicades i
fugir de les zones freqüentades pels vents malignes i d’altres fe-
nòmens meteorològics que generin ions positius en quantitat.

La nostra salut és el nostre bé més preuat, cuidem-la.

Gràcies senyors per la seva atenció
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