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1929-‐2012	  
	  
La	  Dra.	  Rosalie	  Bertell	  (http://www.rosaliebertell.net/index.shtml),	  autora,	  
distingida	  científica	  americana,	  activista	  ecologista	  i	  antinuclear,	  experta	  
internacional	  en	  radiacions	  ionitzants	  i	  germana	  de	  les	  Grey	  Nuns	  of	  the	  Sacred	  
Heart,	  va	  morir	  el	  14	  de	  juny	  de	  2012	  després	  d’una	  llarga	  malaltia,	  a	  l’edat	  de	  83	  
anys.	  	  
	  
Rosalie	  Bertell,	  PhD,	  GNSH,	  va	  ser	  presidenta	  del	  International	  Institute	  of	  
Concern	  for	  Public	  Health	  (IICPH)	  i	  editora	  en	  cap	  d’International	  Perspectives	  
in	  Public	  Health.	  	  
	  
Denominada	  sovint	  ‘la	  monja	  antinuclear’,	  la	  doctora	  Bertell	  va	  ser	  una	  lluitadora	  i	  
educadora	  incansable	  a	  l’hora	  d’avisar-‐nos	  sobre	  el	  gran	  dany	  i	  destrucció	  a	  què	  
estem	  sotmetent	  els	  ecosistemes	  del	  nostre	  planeta,	  així	  com	  sobre	  els	  grans	  perills	  
de	  la	  radiació	  nuclear.	  	  
	  
Autora	  del	  Handbook	  for	  Estimating	  the	  Health	  Effects	  of	  Ionizing	  Radiation	  
(1984,	  1986),	  on	  descriu	  en	  detall	  l’esperit	  i	  l’abast	  del	  que	  fa	  la	  radiació:	  no	  només	  
dona	  lloc	  a	  alts	  índexs	  de	  càncers	  terminals,	  sinó	  que,	  a	  més,	  l’exposició	  a	  la	  
radiació	  ionitzant	  també	  afecta	  la	  salut	  de	  tots	  els	  humans.	  També	  va	  escriure	  el	  
llibre	  No	  Immediate	  Danger:	  Prognosis	  for	  a	  Radioactive	  Earth	  (1985),	  on	  
exposa	  les	  estratègies	  interessades	  dels	  estats-‐nació	  nuclears	  i	  el	  secretisme	  
imposat	  entorn	  de	  la	  tecnologia	  nuclear	  i	  els	  seus	  efectes.	  També	  va	  ser	  aurora	  de	  
nombroses	  publicacions	  científiques	  i	  alguns	  poemes.	  	  
	  
La	  Dra.	  Bertell	  va	  dirigir	  la	  International	  Medical	  Commission	  -‐	  Bhopal	  que	  va	  
investigar	  les	  conseqüències	  del	  desastre	  que	  la	  Union	  Carbide	  va	  ocasionar	  a	  
Bhopal	  (India)	  i	  la	  International	  Medical	  Commission	  -‐	  Chernobyl,	  que	  va	  
convocar	  el	  Tribunal	  de	  violacions	  dels	  drets	  humans	  de	  les	  víctimes	  de	  Txernòbil	  
a	  Viena	  (abril	  1996).	  	  
	  
En	  el	  transcurs	  de	  la	  seva	  vida,	  la	  Dra.	  Bertell	  ha	  rebut	  nombrosos	  reconeixements,	  
entre	  ells	  el	  Global	  500	  del	  programa	  de	  les	  Nacions	  Unides	  sobre	  el	  Medi	  
Ambient	  (1993)	  i	  el	  Right	  Livelihood	  Award	  (1996),	  també	  conegut	  com	  el	  premi	  
Nobel	  Alternatiu).	  	  
	  
Va	  morir	  a	  l’edat	  de	  83	  anys,	  i	  tot	  i	  que	  arrossegava	  una	  greu	  malaltia	  els	  últims	  
anys,	  encara	  estava	  activa	  escrivint	  articles	  i	  responent	  correus	  electrònics,	  
treballant	  amb	  la	  gent	  per	  continuar	  informant	  dels	  riscos	  i	  perills	  de	  les	  proves	  
militars	  i	  de	  la	  indústria	  nuclear’.	  	  
	  
Els	  qui	  vàrem	  tenir	  la	  oportunitat	  de	  conèixer-‐la	  mai	  no	  l’oblidarem.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  



Vegeu	  una	  biografia	  a:	  
http://www.ratical.org/radiation/RBanNun.html	  	  
	  
Vegeu	  les	  seves	  obres	  a:	  
http://www.ratical.org/rhrIndex/authorB.html#RB	  
	  
Si	  es	  vol	  descarregar	  l’obra	  No	  Immediate	  Danger:	  
http://www.ratical.org/radiation/NRBE/	  	  
	  	  
Vegeu	  un	  vídeo	  on	  la	  Dra.	  Bertell	  explica	  els	  efectes	  de	  les	  armes	  d’urani	  esgotat	  
(empobrit)	  sobre	  el	  cos	  humà	  a:	  
http://www.youtube.com/watch?v=WgQ79-‐oDX2o	  	  
	  
Vegeu	  alguns	  obituaris:	  
-‐	  La	  Vanguardia	  (publicat	  el	  26/6/2012):	  
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2012/06/27/pagina-‐
31/89895822/pdf.html?search=Rosalie%20Bertell	  	  
-‐	  Independent	  Catholic	  News	  (publicat	  el	  16/6/2012):	  
http://www.indcatholicnews.com/news.php?viewStory=20609	  	  
-‐	  Conscious	  Life	  News:	  News	  and	  articles	  about	  conscious	  living	  on	  planet	  Earth	  
(publicat	  el	  15/6/2012):	  
http://consciouslifenews.com/memoriam-‐remembering-‐rosalie-‐bertell/1129942/	  	  
	  

	  
	  
Rosalie	  Bertell	  a	  la	  Fira	  per	  la	  Terra	  (Parc	  de	  la	  Ciutadella,	  abril	  de	  2000),	  
acompanyada	  per	  Pilar	  Sentís,	  secretària	  de	  l’associació	  Una	  Sola	  Terra,	  i	  Pep	  Puig,	  
secretari	  de	  l’associació	  Dia	  de	  la	  Terra	  Catalunya.	  


