
Presentació
Aquest treball consisteix en un estudi detallat sobre la síndrome de descompres-
sió, una malaltia que poden patir les tortugues marines, i la relació d’aquesta 
malaltia amb la pesca accidental. Aquest treball s’ha realitzat amb l’assessora-
ment de la Fundació CRAM, i s’ha estudiat en concret l’espècie de tortuga marina 
Caretta caretta, perquè és la més abundant al Mediterrani i pràcticament l’única 
espècie que arriba a la Fundació. Els objectius que m’he plantejat són: investigar 
què és la síndrome de descompressió, analitzar com afecta aquesta síndrome les 
tortugues marines de l’espècie Caretta caretta en concret i descobrir com es re-
laciona aquesta malaltia amb la pesca accidental.

Metodologia
La metodologia que he seguit per tal d’elaborar la part teòrica ha sigut fer una recerca a 
internet en nombroses pàgines web destacades pel seu estudi de les tortugues marines 
i la síndrome de descompressió. Quant a la pràctica, en la primera part he elaborat un 
conjunt de gràfics i taules amb la informació que he trobat més rellevant extreta de la 
base de dades del CRAM, a la qual he tingut accés tan sols anant presencialment a les 
seves instal·lacions, ja què no està permès difondre aquesta informació directament 
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des de la Fundació. Respecte a la segona part pràctica, he documentat un cas real de 
tortuga marina que va patir la síndrome de descompressió i va ser atesa pel CRAM. En 
aquest registre hi consta des del primer dia en què la tortuga va arribar a les instal·laci-
ons fins al dia que, malauradament, va morir a causa de la síndrome. Com ja he dit, he 
elaborat aquest treball amb l’assessorament del CRAM, que ha constat de sis sessions: 
tres de grupals i tres d’individuals, on he anat a les instal·lacions de la Fundació. Les 
sessions grupals han consistit, juntament amb altres estudiants que han elaborat el seu 
treball de recerca amb l’ajuda del CRAM, en una explicació sobre allò en què consisteix 



l’assessorament i en la resolució de dubtes generals. Quant a les tres sessions individu-
als, dues d’aquestes les he dedicat a consultar la base de dades, mentre que la restant 
l’he destinat a fer fotografies a les instal·lacions i a les tortugues i a la resolució de dub-
tes personals del meu TdR.

Cos del treball
He estructurat el treball en cinc parts. La primera part consisteix en una petita intro-
ducció i descripció de les tortugues marines en general (la seva fisiologia, on habiten, 
què mengen, com es reprodueixen, etc.), per tal de conèixer-les millor. Més endavant, 
he parlat en concret de l’espècie de tortuga Caretta caretta, que és la més abundant al 
mar Mediterrani i pràcticament l’única espècie de tortuga marina que arriba al CRAM. 
La segona part consisteix en una explicació sobre la pesca accidental: com es produ-
eix, quins tipus de pesca provoquen més captures accidentals, quin protocol han de 
seguir els pescadors en cas de pescar accidentalment un animal protegit, i algunes lleis 
respecte a la pesca en l’àmbit estatal i autonòmic. La tercera part tracta sobre la síndro-
me de descompressió. He explicat què és, quins símptomes presenta, quins diferents 
graus hi ha d’aquesta malaltia i el seu tractament. En el quart apartat he parlat sobre la 
Fundació CRAM, la seva història, els seus projectes, les seves funcions i el seu protocol 
d’actuació. Finalment, l’última part és la part pràctica, on he analitzat les dades extretes 
de la base de dades del CRAM i he documentat un cas real d’una tortuga marina amb 
síndrome de descompressió que va ser atesa per la Fundació CRAM. 

Conclusions
Finalment, quant als objectius que em vaig plantejar, he pogut concloure que, en 
primer lloc, he descobert que la síndrome de descompressió és una malaltia que 
consisteix en la formació de bombolles de nitrogen a la sang de les tortugues ma-
rines a causa d’un sobtat canvi de la pressió i estrès de l’animal. En segon lloc, si 
una tortuga pateix aquesta malaltia i no es tracta, pot ofegar-se, entrar en estat 
comatós i acabar morint al cap d’unes hores. Per impedir-ho, cal portar-les a un 
centre de recuperació i tractar-les en una cambra hiperbàrica per regular-los la 
pressió. Finalment, en tercer lloc he pogut veure que la relació que hi ha entre 
la síndrome de descompressió i la pesca accidental és que la pesca accidental, 
concretament la pesca d’arrossegament, és l’únic fet demostrat que pot causar la 
síndrome de descompressió en les tortugues marines. Això passa perquè aquests 
animals queden atrapats a les xarxes i, en trobar-se en una situació d’estrès, alli-
beren adrenalina que fa que l’esfínter es relaxi i s’obri, permetent que, en recollir 
les xarxes, pugin molt ràpidament a la superfície, cosa que provoca un canvi 
sobtat de pressió que causa que tot el nitrogen que estava als pulmons arribi a la 
sang.
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