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Nanotecnologies: beneficis i riscs 
per a països desenvolupats i en 

vies de desenvolupament



• S’està discutint molt sobre l’enorme potencial tecnològic i 
econòmic que la nanotecnologia té per al món.

• Al costat d'això hi ha un debat sobre quins països es 
beneficiaran més de la revolució de la nanotecnologia.

•També hi ha la preocupació pels nous riscos que la 
nanotecnologia pot suposar per als éssers humans i el medi 
ambient.

El gran debat de la nanotecnologia:



A la gent li preocupa que la nanotecnologia pugui augmentar la 
bretxa entre països desenvolupats i països en 
desenvolupament.

De manera semblant al debat al voltant de la "bretxa digital”
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Fins ara sembla que la 
majoria de les 
aplicacions NT tenen 
una tendència
occidental, per ex., 
cremes solars, material 
esportiu, equips 
informàtics.



Tanmateix, no és 
inevitable que aquesta 
tendència continuï. 
Aplicada de manera 
correcta, la NT pot 
beneficiar tothom. 
Particularment en les 
àrees de medicina, 
energia, recursos, 
informació i 
tecnologies de la 
comunicació.
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Nanomedicina: els avenços en aquesta àrea, 
òbviament, poden beneficiar tothom, sempre que 
estiguin disponibles per a tothom.
Avenços com ara: Medicaments dirigits: càpsules 

de mida nanomètrica que van 
directament a la zona infectada 
del cos,  reduint efectes 
secundaris no desitjats.

Biocompatibilitat: superfícies 
nanoestructurades en substitució 
de parts del cos, per ex., 
articulacions de maluc o vàlvules 
cardíaques que siguin acceptades 
per l'organisme.

Material nanostructurat per a la 
regeneració d’ossos, teixits i, fins i 
tot, nervis. 

Sensors de mida nanomètrica que 
poden analitzar la sang a la 
recerca de virus i donar resultats 
gairebé immediatament. Com un 
"laboratori en un xip",  aquest 
dispositiu diminut podria ser 
especialment útil en els països en 
desenvolupament per estalviar 
temps i personal. 
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Hi ha la preocupació perquè aquest tipus 
d'avenços mèdics només estiguin 
disponibles en els països desenvolupats o 
per a persones que se’ls puguin permetre.

No obstant això, les nanotecnologies 
sovint tenen l'avantatge de ser 
relativament barates de produir una 
vegada s’ha fet el disseny. 

Per exemple, a l’Índia s’està desenvolupant un 
equip de diagnòstic de la tuberculosi que es basa 
en la nanotecnologia. És molt eficient i compacte, 
i finalment només costa 30 rúpies (menys d’1$).



Els avenços mèdics són 
sempre estimulants, però 
també comporten nous 

riscos que s’han d’investigar 
i gestionar. 

Per exemple, alguns 
nanodispositius mèdics són de 

100 a 10.000 vegades més 
petits que les cèl·lules 

humanes. Per tant, hem de 
saber com es comporten en el 

cos abans de poder usar-los 
amb seguretat.

És clar que el fet de ser tan 
petits els dóna el potencial únic 
d’oferir tractaments específics. 
Però hem de gestionar aquest 

potencial.



ENERGIA I RECURSOS: El canvi climàtic i la disminució dels recursos són problemes 
mundials. Sovint es diu que, possiblement, les NT tenen les solucions a alguns dels 
problemes més grans del món.

Llum: una bombeta 
de nanocristalls 
que utilitzi el 100% 
de la seva energia 
per fer llum, sense 
que res es 
desaprofiti en calor.

Nanotubs de carboni:
10 vegades més forts que l'acer, 
encara que 6 vegades més 
lleugers, aquests tubs minúsculs 
podrien revolucionar els materials 
que utilitzem i l'energia que 
consumim.

Aigua: nanopartícules per eliminar les 
toxines de l'aigua,  fer-la potable i salvar 
moltes vides. 

Cèl·lules solars molt més petites, 
per bé que més eficients i 
barates de fabricar, podrien fer 
de l'energia solar una font 
d'energia alternativa creïble.
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Una altra qüestió és la fabricació. Els països 
en desenvolupament volen assegurar-se que 
també es converteixin en productors de NT, 
no només en importadors de la tecnologia 
dels països desenvolupats.

Trobar respostes als problemes de l’energia 
esperem que beneficiarà a tothom. No 
obstant això, encara hi ha la preocupació 
perquè algunes de les solucions NT estiguin 
fetes més a la mida de les necessitats 
occidentals. Solucions que funcionin per a 
una societat ja desenvolupada amb les 
infraestructures al seu lloc.



Cal gestionar correctament tots els 
residus per evitar la contaminació del 
nostre món.

També cal gestionar els residus de les 
NT, llevat d’algunes parts que, pel fet 
que són tan petites, no es poden tractar 
amb els mètodes convencionals.

Cal idear noves formes d'eliminació 
que no suposin una amenaça per al 
nostre medi ambient  i perquè les NT es 
desenvolupin de forma segura.



Tecnologies de la informació 
i les comunicacions: La NT crea 

microprocessadors més 
petits. Això significa que 
els aparells són més 
compactes, més petits,  
més ràpids, més potents, 
i contenen moltes més 
aplicacions.

La NT podria un dia 
utilitzar electrons 
individuals per fer 
funcionar els 
processadors. Això 
permetria ordinadors 100 
vegades més ràpids, amb 
memòries enormes i 
moltes més aplicacions.

Les nanoetiquetes d'identificació en 
el futur es podrien adjuntar a tot el 
que comprem, proporcionant 
informació sobre què i on 
consumim. En teoria, això podria 
disminuir el malbaratament i el 
robatori. Però també podria 
augmentar la preocupació sobre la 
privadesa de les persones.



Com preveien les lleis de Moore, el maquinari 
informàtic està duplicant les seves capacitats cada 2 
anys. La nanotecnologia juga un paper important en 

aquesta progressió.

Amb "bretxa digital" ens referim a la distància que hi ha entre 
persones amb accés a la tecnologia digital i de la informació i 
les que hi tenen molt poc accés o cap. Això crea un desequilibri 
entre capacitats i recursos.

Hi ha la preocupació perquè aquesta 
“bretxa” pugui empitjorar a mesura que 
avanci la tecnologia. Aquesta divisió es 

pot veure com una qüestió global i 
també local, dins les comunitats dels 

països desenvolupats.

Nanotecnologies i bretxa digital



La bretxa es pot veure com a positiva 
d’acord amb la noció de "salt". Aquesta 
es refereix al fet que quan una àrea ha 
desenvolupat poc la tecnologia o les 
bases econòmiques pot aprendre dels 
errors de les zones més desenvolupades i 
ometre certes etapes de 
desenvolupament que no van reeixir. Per 
tant, amb un estalvi de recursos.
.

Per ex., a l'Índia l'ús de telèfons mòbils ha superat amb escreix l'ús 
dels telèfons de línia fixa. Així, s’han estalviat el costós procés 
d’estendre línies fixes pertot arreu.



La nanotecnologia està donant 
als investigadors l'oportunitat 
d’optimitzar el disseny i la 
creació de nous materials.
Amb aquestes noves 
oportunitats vénen les 
responsabilitats i ens correspon a 
tots nosaltres usar-los amb 
seguretat,  permetent, 
tanmateix, que la tecnologia es 
desenvolupi i sigui útil.



Òbviament, els governs juguen un paper important per 
assegurar que les nanotecnologies avancin de manera segura. 
Poden fer-ho encarregant projectes de recerca i aprovant lleis 
que protegeixin la salut, la seguretat i el medi ambient, i que 
alhora permetin el progrés científic.

També els productors de nanotecnologies tenen la 
responsabilitat d'assegurar-se que els seus productes siguin 
beneficiosos i segurs.

Si estàs interessat en aquests temes i vols saber-ne més, dóna 
una ullada a aquests altres llocs web de projectes de la UE que 
se centren en aquesta matèria:

www.nanocap.eu
www.observatory-nano.eu
www.framingnano.eu
www.etui-nanotechnologies.

http://www.nanocap.eu/�
http://www.observatory-nano.eu/�
http://www.observatory-nano.eu/�
http://www.observatory-nano.eu/�
http://www.framingnano.eu/�
http://www.etui-nanotechnologies/�
http://www.etui-nanotechnologies/�
http://www.etui-nanotechnologies/�


També tenim una responsabilitat. 
Mantenint la informació i l’atenció sobre 
l’avenç de les nanotecnologies, podem 
aportar educació per a les futures preses 
de decisions respecte a l'ús de la 
nanotecnologia.

Si hi estàs interessat, per què no dónes 
un cop d'ull a:

www.nanologue.net
www.cordis.europa.eu i cerca 
Nanodialogue.

http://www.nanologue.net/�
http://www.cordis.europa.eu/�
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