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Perquè els ciutadans només es faran responsables de l’impacte 
ambiental que ocasiona l’actuació humana sí des de la nostra 
professionalitat som capaços de conscienciar-los dels grans 
reptes actuals. En la meva opinió, prendre consciència per ge-
nerar responsabilitat és, també, una de les nostres missions.
 
Des del CBC, a més d’unir-nos i defendre els legítims in-
teressos professionals, hem de fer difusió de la nostra gran 
contribució a l’anomenada societat del coneixement actual. 
El coneixement és, en definitiva, la base d’una societat de-
mocràtica, culta i desenvolupada -també, i ara sobretot, el 
coneixement científic.
 
Us recomano una segona visualització del vídeo (s’ho mereix, 
ens ho mereixem). I, òbviament, una primera, en cas que en-
cara no ho hagueu fet. El teniu a la vostra pàgina web (www.
cbc.cat). Sens dubte ampliarà la vostra perspectiva del nostre 
horitzó professional. Feu-ne també la màxima difusió.  
 
Rebeu una cordial salutació.
 

Miquel Pardo
President de la Comissió de Publicacions CBC

Amb motiu de la celebració del 10è aniversari de 
la creació del nostre Col·legi, el Col·legi de Biòlegs 
de Catalunya, la seva Junta de Govern va decidir 
elaborar un vídeo corporatiu que pogués recollir 
abastament la percepció i el reconeixement dels 
biòlegs en la seva professió, així com l’impacte del 
seu treball en la societat catalana.
 
El resultat ha estat excel·lent. Em consta que molts 
joves que l’han vist s’han decidit a cursar estudis 
superiors de Biologia !!
 
I, nosaltres, de la destra mà del seu director i coor-
dinador, l’Ignasi Cebrian, hem pogut redescobrir, 
amb claredat, allò que ens va apropar als estudis 
de Biologia: un sentiment comú i compartit.
 
Ser biòleg és una manera de viure i d’entendre 
la vida. De fet, el biòleg estudia i interpreta la 
vida, amb actitud professional, des de camps tan 
diversos com la divulgació, la docència, la recerca, 
la consultoria, els serveis o la indústria. 
 
Per això, aquest número de la revista col·legial 
recull les entrevistes completes del vídeo, realitza-
des a companys que hi van participar de manera 
desinteressada i entusiasta. Des d’aquí, l’agraïment 
de tots els companys.
 
Els professionals de la Biologia, a més de contribuir 
al desenvolupament social i econòmic sostenible, 
incidim socialment en un aspecte fonamental: la 
generació de “sentit planetari”.

Benvolguts companys i amics, 
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CBCAT ha de representar tots i cadascun dels col·legiats i  la profes-
sió en el seu conjunt. Per aquest motiu, és només el vehicle de les 
opinions particulars que no es subscriuen necessàriament a nivell 
institucional.

Emili Fadurdo. Direcció de laboratori d’anàlisis agroalimentàries

Santiago Palazón. Gestió de fauna protegida

Josep Santaló. Reproducció humana assistida i docència universitària



�� ��

La professió de biòleg
Mark Grossmann
Amb franquesa no ho sé què és un biòleg exactament. 
El que sé és que és una professió molt vocacional. 
La majoria de nosaltres, de molt petits ja sabíem que 
volíem fer Biologia sense tenir clar quina especialitat 
faríem, òbviament. Suposo que es tracta d’aplicar 
en la feina els coneixement adquirits a la carrera i 
millorats amb els anys d’experiència, però el que és 
segur és que hi dediquem moltes hores al llarg de la 
setmana.

Albert Masó
Ser biòleg professional consisteix en treballar amb una 
de les facetes o aspectes que tinguin relació directa 
amb el que has estudiat durant la teva carrera, i fer-ho 
partint dels coneixements que hi has après. 

Begoña Méndez
…Biòleg: si busques en qualsevol diccionari diu que 
és un especialista, un especialista de les ciències de 
la vida. Les ciències de la vida és un camp molt ampli 
que inclou el medi ambient, inclou la docència, inclou 
la sanitat, etc. Sempre s’ha dit, o al menys quan jo vaig 
acabar la carrera “pots elegir ser un biòleg de bata o de 
bota” i crec que aquesta frase ho diu tot.

Román Montull
Un biòleg professional és aquell professional que en-
tén de les ciències de la vida i les relacionades amb la 
natura i està capacitat per interpretar com funcionen 
aquestes disciplines.

Jordi Carreras
Per a mi no és una feina, no és tant sols una feina, el ser 
biòleg i el ser biòleg professional és assumir una manera 
de viure, una manera de viure que moltes vegades és 
diferent dels altres professionals, doncs nosaltres ens 
dediquem a entendre la vida.

Mercè Cartañà
És una professió complexa que sempre comporta molta 
responsabilitat, sigui en el camp que sigui: ensenyament, 
recerca, gestió mediambiental i d’altres tipus, indústria i 
fins i tot en el de la divulgació que és el meu.  Sovint, en 
tots aquests camps ens solapem amb altres professionals 
i això té dues vessants, per una banda podem aportar el 
nostre punt de vista i enriquir un equip interdisciplinari, 
posem  per cas, però per l’altra, aquest solapament fa 
que el nostre rol quedi diluït i es faci  invisible de cara 
a la societat en general.

Elena Casas
Un biòleg professional és un persona que té un coneixe-
ment sistemàtic de les ciències de la vida. Una persona 
que estimi molt la natura, poder sap molt de temes de 
naturalesa, però pot no tenir  un coneixement sistemàtic 
de la Biologia com a Ciència. Un biòleg professional si té 
aquest coneixement sistemàtic de les ciències de la vida.

Emili Fadurdo
És el professional de les ciències de la vida. És el científic 
que pot relacionar millor les ciències de la vida amb les 
necessitats socials. 

Què és ser biòleg, un biòleg professional?



�� ��

La professió de biòleg
ho professionalitzes, convertint-te i dedicant-te a una  
branca de les moltes que  pot abastar la Biologia. 

Josep Santaló
Per mi ser biòleg, o qualsevol persona dedicada pro-
fessionalment a la Biologia, implica tenir i aplicar uns 
coneixements bàsics de la Biologia en la feina diària que 
fa cadascú; en qualsevol dels diferents ambients en què 
ens podem acostar des de la biologia a la professió que 
exerceix cadascú.

Dagoberto Schmid
Per mi un biòleg professional és una persona que aporta 
uns coneixements bàsics sobre el funcionament general de 
la naturalesa i de tot el seu entorn, per tant de tots els éssers 
vius.  Depenent de la seva especialització pot col·laborar 
en totes les activitats relacionades amb les persones i amb 
el medi ambient. Basant-nos en aquests coneixements pot 
analitzar i reproduir o modificar moltes de les reaccions 
que es produeixen en el medi ambient i en tots els éssers 
vius, ja sigui del món animal o del vegetal.  

Anna Soler
És una persona que ha fet de la Biologia la seva pro-
fessió, és a dir, que ha estudiat Biologia i que després 
com a professió treballa en algun dels àmbits que 
formen part de la Biologia, des del nivell més petit de 
la Biologia Molecular i la Biologia Cel·lular fins el que 
són els organismes en la seva totalitat: plantes, animals, 
microorganismes, o les poblacions, o els ecosistemes. En 
qualsevol d’aquests nivells, pot treballar un biòleg.

Santiago Palazón
Ser biòleg, com deia Ernst Mayr, no és una profes-
sió, és una autèntica forma de viure. A mi em passa 
alguna cosa semblant. Actuo com a biòleg les 24 
hores del dia. Evidentment, a la meva feina actuo 
com a biòleg, i fora d’ella continuo fent de biòleg; 
per exemple, col·laborant en varies associacions de 
conservació i estudi de mamífers, escrivint articles 
científics i de divulgació, llegint llibres sobre ecologia 
i evolució, redactant informes sobre recerques, etc. 
Són molt poques les ocasiones en que desconnecto 
de la biologia.

Lluïsa Presmanes
Un biòleg professional és aquell llicenciat que exerceix 
una feina relacionada directa o indirectament amb 
l’estudi dels éssers vius. El ventall de disciplines o pro-
fessions és molt ampli, en funció de l’escala de treball 
(micro o macro escala) i la finalitat de la tasca o estudi. 
Així, mentre que algunes estudien l’ésser viu  per a asso-
lir millores futures en la qualitat de vida (investigació en 
la lluita contra malalties,  salubritat, alimentació, etc....),  
d’altres estudien els efectes que l’activitat humana pot 
tenir sobre el seu comportament i la seva supervivèn-
cia. També, no ens hem d’oblidar dels biòlegs que 
exerceixen la seva activitat en el camp de la docència 
o formació, pilar bàsic de l’evolució social.

Margarita Salvadó
Ser biòleg per mi és entendre la vida d’una determinada 
manera, és que t’agrada totes les formes de la vida i 
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la professió de biòleg

Quines són les competències o capacitats
que ha de tenir en general un biòleg? 

suposa un avanç per la Ciència, i el que per ser antic 
en el temps, no deixa de ser vàlid i calgui respectar i 
seguir incorporant a la Biologia actual.

Emili Fadurdo 
Les competències dels biòlegs poden adreçar-se a 
molts sectors professionals i per tant és molt diversa 
i coincideix amb molts altres professionals. Malau-
radament els biòlegs no tenen una competència 
exclusiva en un determinat sector i això marca una 
diferència amb les altres professions, com poden 
ser la medecina, l’arquitectura o la veterinària. Els 
nostres coneixements tècnics i científics que podem 
adquirir a la universitat, ens capacita i ens dona les 
eines suficients com per continuar estudiant i adqui-
rir més coneixements per poder desenvolupar unes 
activitats molt  variades dintre dels sectors industrials, 
d’investigació, etc.

Mark Grossmann
Jo tinc molt clar que n’ha de tenir dues, per ser un bon 
professional: ha de ser un professional observador i 
curiós perquè estem en el món de les ciències de la 
vida i allò que hauria de ser exacte no sempre ho és 
i preguntar-te, per què no ha sortit com tu volies i si 
això té implicacions o no les té és basa en l’observació 
i en la curiositat de per què passa una determinada 
cosa. Evidentement també cal una base científica que 
s’obté a la universitat i una certa capacitat integradora 
d’altres coneixements d’altres disciplines.

Albert Masó
Un biòleg ha de tenir les capacitats i competències 
suficients com per resoldre alguns aspectes directament 
lligats amb el que coneix i exerceix i, sobretot, ser ca-
paç d’esbrinar i saber a qui i a on s’ha de preguntar per 
poder complimentar els informes que li demanin. 

Jordi Carreras
Jo penso que el biòleg en general ha de tenir una base 
científica multidisciplinària. La societat és una societat 
molt canviant i demana tots aquests coneixements 
amplis i l’avanç en les noves tecnologies també ho 
demanen. O sigui el biòleg a més de tenir aquesta 
base científica multidisciplinària ha de tenir una gran 
capacitat d’adaptació.

Mercè Cartañà
En general s’ha de procurar tenir el coneixement més 
profund possible del propi camp o especialitat i també 
coneixements suficients dels altres camps i ciències. 
Alhora, cal tenir formació humana, perquè totes les es-
pecialitats, cadascuna en grau diferent, tenen incidència 
directa en la societat.  Capacitat d’anàlisi per arribar 
al problema concret i, alhora, capacitat de síntesi per 
poder tenir una comprensió global dels fenòmens.
Els biòlegs som dels primers a ser conscients de la manca 
de sostenibilitat del Planeta, si la societat i el sistema 
capitalista segueixen funcionant com fins ara, per tant, el 
nostre sentit de la responsabilitat ens hauria d’esperonar 
a treballar més en aquesta direcció.

Elena Casas
En primer lloc, penso que ha d’estimar la Natura i 
després estudiar per tenir aquest coneixement sistema-
titzat de la  Biologia que he citat. Tenint en compte que 
és una ciència pura, i a la vegada aplicada i que en el 
món científic d’avui és imprescindible l’especialització, 
perquè el camp del coneixement és molt ampli, ja que  
els avenços es produeixen a grans velocitats. 
Tot això comporta que davant una reflexió en la que 
intentem respondre’ns sobre quines són les compe-
tències necessaries per a un bióleg del nostre temps, 
calgui tenir en compte una mentalitat oberta i flexible, 
que sàpiga distingir entre el que és nou i com a tal 
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la professió de biòleg

Begoña Méndez
Jo crec que ha de tenir la capacitat de poder aplicar tots 
els coneixements a la pràctica. És a dir, tots els mètodes 
científics que hem aprés durant la carrera ho hem de 
saber aplicar en la teva especialitat, en el teu treball.

Roman Montull
El biòleg ha de tenir unes competències que li perme-
tin, justament això, el poder interpretar tots aquests 
processos que tenen a veure amb les ciències de la 
vida, ja sigui al laboratori, ja sigui al camp, com és el 
meu cas.

Santiago Palazón
Les competències o capacitat que ha de tenir un biòleg 
són l’observació i la interpretació del seu voltant, i una 
gran capacitat d’adaptació. A més, ha de conèixer la 
seva professió, i de l’ocupació en la que estigui treba-
llant. En el camp en que treballi ha de treballar amb 
molta informació. Els biòlegs podem realitzar moltes 
tasques dintre de la societat.

Lluïsa Presmanes
Competències moltes, jo parlaria millor de capaci-
tats. Per a mi, un biòleg ha de ser una persona capaç 
d’observar, d’analitzar, diagnosticar i, finalment, re-
comanar. Altres valors importants són l’objectivitat i, 
també, l’habilitat o predisposició per a identificar o 
establir relacions causa-efecte.

Margarita Salvadó
Penso que capacitats moltes, ara de la professió prò-
piament, estrictament, igual que un farmacèutic, té 
l’administració de medicament o el metge té el tracta-
ment de malalts doncs per  els biòlegs té que ser quasi 
competència exclusiva  l’estudi de l’ADN  tot el que 

són els estudis moleculars per mi seria, hauria de ser 
competència dels biòlegs.

Josep Santaló
Les competències que ha de tenir qualsevol biòleg, a 
banda de les que ha de tenir qualsevol professional que 
es dediqui en un àmbit científic, són  la capacitat de 
comunicació, la capacitat de raonament, la capacitat 
d’anàlisi, la capacitat de crítica i d’autocrítica. Per altra 
banda, un biòleg ha de tenir uns coneixements mínims, 
quant més generals millor; és a dir una visió molt general 
del que és la biologia. Després tindrà uns coneixements 
molt específics en el seu camp, això és evident, però 
tenir una visió molt amplia de tots els aspectes biològics 
crec que és fonamental per ser un bon professional de 
la biologia.

Dagoberto Schmid
Les competències o capacitats que ha de tenir un 
biòleg, des del meu punt de vista, no es poden di-
ferenciar molt en el món laboral d’altres professions 
científiques. Avui en dia en qualsevol treball has 
d’aportar alts coneixements tècnics, gran capacitat de 
treball, gran poder de comunicació i, també, per estar 
cada vegada més en un món globalitzat, l’aportació de 
diversos idiomes és fonamental en el desenvolupament 
dels treballs actuals. 

Anna Soler
Ha de tenir per força una bona base científica per poder 
interpretar la realitat; després tenir una mentalitat obser-
vadora i analítica, una curiositat científica -voler saber el 
perquè de les coses-  una mentalitat oberta -amb ganes 
d’estar al dia- i  integradora d’altres coneixements. Ha 
de tenir en compte l’entorn i les influències ambientals 
en la seva aproximació als éssers vius.
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         L’activitat
         desenvolupada
                pel Biòleg entrevistat

la legislació vigent des del conreu o engreix de l’animal 
fins el producte que se serveix al consumidor final.

Mark Grossmann
Finalment després d’uns anys fent recerca bàsica m’he 
dedicat a la reproducció humana assistida que això seria 
l’embriologia clínica, és a dir ajudar a aquelles parelles 
que volen tenir fills a tenir-los quan tenen dificultats.

Albert Masó
La meva activitat és múltiple: assessorament científic, 
sobretot d’ecologia, entomologia i zoologia; redacció 
d’articles i llibres; correcció de treballs de revistes i diver-
ses obres; i finalment: realització de fotografies científi-
ques i de natura: de macro, paisatge i caça fotogràfica.

Begoña Méndez
Em dedico a la citogenètica. Què és la citogenètica? 
les anàlisis cromosòmiques de diferents mostres: pot 
ser un estudi prenatal en líquid amniòtic o en biòpsia 
de còrion, o pot ser un estudi postnatal com són en les 
sangs perifèriques.

Roman Montull
En concret, jo estic fent d’informador ambiental a la 
reserva del Remolar-Filipines, al Delta del Llobregat, i 
la meva funció és justament, com el seu nom indica, 
bàsicament, informar als visitants de la reserva sobre tots 
aquells aspectes que puguin trobar per aquí, a la seva 
visita. A part, també faig tasques complementàries com 
ajudar quan es fan censos, o prendre dades d’espècies 
que pot ser un dia es presenten de manera més casual 
i que ningú altre potser les ha vist i prenc nota perquè 
no es perdi aquesta dada; també controlo els nivells 
de les llacunes, els accessos a les diferents àrees de la 
reserva, les visites a la platja i el control de la zona de 
vegetació protegida de la mateixa, etc.

Jordi Carreras
Jo al que em dedico és a l’aqüicultura marina a mar 
obert amb tots els seus àmbits: mol·luscs, crustacis, 
peixos, però sobretot el que és piscicultura amb gàbies 
surant a mar obert. Això el que implica és des de la 
concepció del projecte fins a l’assessorament i el control 
de tot el procés productiu.

Mercè Cartañà
A la divulgació, sobretot en l’àmbit editorial, sóc 
il·lustradora científica. També és una feina solapada amb 
altres professionals. Pertanyo a un grup molt minoritari i 
dispers de professionals lliberals. No tenim titulació es-
pecífica perquè no existeix aquesta especialitat a l’Estat 
Espanyol. Som biòlegs, o geòlegs o metges, que hem 
après tècniques pictòriques i recursos gràfics en petits 
cursets i cercant pel nostre compte.  Sovint s’associa la 
il·lustració científica al dibuix naturalista, que va arribar 
al seu màxima esplendor al segle XIX, però aquest no 
és més que un apartat de la primera. 
La il·lustració científica és molt més àmplia, inclou tota 
mena d’expressions gràfiques útils per explicar concep-
tes, processos, descripcions de qualsevol fet empíric, 
així com esquemes sintètics de tota mena. Dins de la 
Il·lustració científica també hi ha especialitzacions, com 
la medicina, l’astronomia, la botànica o l’entomologia, 
per posar alguns exemples.

Elena Casas
Sóc professora de Biologia d’ensenyament secundari, 
en concret en l’ensenyament públic.

Emili Fadurdo
És mol diversa i oberta. Si he de definir-ho amb una 
frase concreta, tinc una empresa de serveis i laboratori 
d’assaig pel sector agroalimentari des de l’any 1980. Par-
ticipem en totes les fases de l’anàlisi i assessorament de 

Explica a quina activitat et dediques en concret
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         desenvolupada
                pel Biòleg entrevistat

involucrats i tenim o hem tingut alguna mena de càrrec 
i per tant hem de ser capaços de gestionar des del propi 
departament o la facultat o fins i tot la universitat.

Dagoberto Schmid
L’activitat a la qual em dedico és l’aplicació de les 
normatives relacionades amb el medi ambient, la 
seguretat i la salut integrades a la política general del 
Desenvolupament Sostenible a la indústria química. En 
concret, treballo a la BASF Espanyola. Sóc el cap del 
departament de Seguretat del Producte. Les funcions 
principals són les de garantir la seguretat dels productes 
que comercialitza l’empresa. Aquesta idoneïtat està rela-
cionada, primer amb el coneixement tant dels productes 
comercialitzats, com dels seus components, detallant 
les seves propietats fisicoquímiques, toxicològiques i 
ecològiques. Amb les dades recopilades es confeccio-
nen unes Fitxes de dades de Seguretat que remetem 
a les autoritats i clients (aproximadament uns 10.000). 
En base a les més de 200 dades disponibles per a cada 
producte, podem garantir el compliment legal per a 
cada tipus d’aplicació concreta. Per exemple garantir 
que el producte es pugui utilitzar per a productes en 
contacte amb aliments, si es pot utilitzar per fabricar 
joguines, per fabricar cosmètics, o també per evitar 
la utilització de certes substàncies en aplicacions no 
adequades com pot ser la utilització per produir armes 
químiques o drogues sintètiques de disseny. També, sóc 
membre de diverses comissions tècniques relacionades 
amb els temes de Seguretat de Producte en diverses 
associacions sectorials químiques.

Anna Soler
Jo treballo en genètica, i dins de la genètica en citogenè-
tica humana. Em dedico a l’estudi dels cromosomes 
humans, sobretot en l’àmbit prenatal, és a dir que faig 
estudis citogenètics prenatals.

Santiago Palazón
L’activitat a la que em dedico professionalment és la protec-
ció i la gestió de la fauna protegida de Catalunya, especial-
ment les espècies protegides de mamífers. Treballo al Servei 
de Protecció de la Fauna, Flora i Animals de Companyia, 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Lluïsa Presmanes
Em dedico a l’assessoria ambiental i estic especialitzada 
en obra pública. Això vol dir que els nostres serveis 
estan dirigits majoritàriament a l’administració pública 
tot i que també treballem per a l’empresa privada;   en 
general fem estudis i projectes de cert abast territorial 
com poden ser estudis d’impacte ambiental, projec-
tes de mesures correctores, projectes de restauració, 
d’adequació paisatgística, estudis del medi en general, 
etc; també ens dediquem força a l’assistència ambiental 
durant l’execució de les obres.

Margarita Salvadó
Em dedico al laboratori clínic i concretament sóc espe-
cialista en microbiologia clínica.

Josep Santaló
De fet la meva activitat té tres potes com a professor 
d’universitat que sóc. D’una banda, una part important 
del meu temps està dedicada a la docència, per tant 
el que he de fer és ensenyar a diferents nivells: des de 
pregrau, postgrau i amb els estudiants de tercer cicle 
de doctorat, per tant hi ha una part clarament docent. 
La segona és la part de recerca dedicada a investigar; 
concretament nosaltres estem investigant amb temes 
de derivació de cèl·lules mare embrionàries i aquest 
entronca directament amb la primera: hi ha per tant 
una conjunció de les dues parts que és docent i de 
recerca a l’hora. La tercera part de qualsevol professor 
universitari de la seva feina és gestió, perquè tots estem 
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Quines són les competències o capacitats que ha de tenir 
un biòleg que es dediqui a la teva especialitat? 

Mark Grossmann
A part de l’observació i la curiositat que són les capa-
citats generals ha de ser molt pacient perquè les coses 
no sempre  surten com tu voldries. Estem parlant amb 
material humà que té molt valor i s’ha de ser metòdic, 
molt metòdic per a què es puguin repetir els processos 
i els resultats siguin fiables.

Albert Masó
Quant a l’assessorament científic, cal mantenir-se ben 
informat per estar al dia en les darreres recerques, al 
menys de la teva especialitat. A més, cal “saber llegir” 
per tal de millorar el text que corregeixes, fent-lo més 
rigorós i, sobre tot, sense errors. Pel que fa a escriure 
llibres i articles, és necessari conèixer a la perfecció els 
temes de que parles i, en especial, saber-los exposar 
bé, de forma entenedora per al gran públic, és a dir, 
que has de ser un bon divulgador científic. Les compe-
tències d’un fotògraf de natura han de ser, en primer 
lloc, conèixer bé el funcionament del seu equip foto-
gràfic i de les tècniques fotogràfiques en general, així 
com del tema que està realitzant, com per exemple 
el comportament dels animals quan s’ha de fer algun 
reportatge.

Begoña Méndez
Un biòleg que es dedica a la citogenètica la princi-
pal capacitat que ha de tenir és saber elaborar els 
procediments normalitzats de treball, el que se’n 
diuen els PNTs, i saber aplicar aquests procedimen-
ts normalitzats de treball a les tècniques perquè la 
qualitat i la fiabilitat de l’estudi citogenètic sigui la 
més idònia.

Roman Montull
Les competències que ha de tenir un biòleg que es 
dedica a aquesta feina són: conèixer les espècies 
més habituals de la zona o, almenys, les més corrents 
que es poden trobar a aquest lloc i saber un mínim 
sobre les comunitats vegetals i animals que formen 
part d’aquest ecosistema en concret i que, justament, 
està protegit per aquestes comunitats que destaquen 
d’alguna manera per la seva singularitat. Saber inter-
pretar-les i pogué transmetre aquests coneixements a 
aquells que vinguin a veure aquesta reserva pel seu 
interès científic, a fi de què no facin interpretacions 
errònies al respecte.

Jordi Carreras
El mateix que he comentat al principi, ha de tenir una 
formació amplia i multidisciplinària i una gran capaci-
tat d’adaptació.

Mercè Cartañà
Visió de l’espai, enginy, una certa dosi de creativitat i 
paciència... Cal saber algunes tècniques pictòriques i 
recursos gràfics i també tenir una mica d’habilitat ma-
nual, tot i que l’ordinador ha simplificat molt aquest 
tema. El més important és entendre el concepte que 
vols dibuixar i tenir clar a quin públic va dirigit. Un 
cop ben documentat, amb rigor científic, és tracta de 
ser concís, donar la informació justa, sense paraferna-
lia, ni decoracions que distreguin l’atenció, ser curós 
amb els recursos gràfics i mantenir els criteris.  
Tot i que vivim en un món dominat per la imatge, 
la immensa majoria del públic no coneix el llenguat-
ge gràfic i no saben interpretar correctament el que 
veuen.

Elena Casas
En primer lloc, penso que ha de saber Biologia i estar 
al dia de les novetats més destacades, per tant és im-
prescindible una actitud d’estudi diari, per millorar 
el que ja se sap i per innovar sobre el que ja se sap.
Desprès, s’ha de tenir en compte que la docència és 
un món ple de relacions humanes. Estem ensenyant 
Biologia, Ciència, a persones joves, adolescents i cal 
fer-nos entendre i aconseguir l’aprenentatge d’una 
realitat tant imprescindible per a la seva vida com són 
les Ciències de la vida. 
Per tant, jo aquí senyalaria que el docent ha de te-
nir per una banda, una personalitat marcada que li 
faciliti ser guia per l’aprenentatge dels alumnes i per 
l’altra un domini de tècniques didàctiques actuals que 
s’aconsegueix amb una formació constant.   

Emili Fadurdo 
La formació en la llicenciatura em va donar uns co-
neixements tècnics bàsics,  globals i  sobre tot  em va 
permetre tenir un criteri.
Desprès vaig tenir que estudiar molts aspectes relatius 
a la meva activitat professional concreta i també for-
mar-me en l’àmbit empresarial.
He hagut d’aprendre a formar equips de treball tècnic 
i capacitar-los en el treball en equip.
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Santiago Palazón
Les competències o capacitat que ha de tenir un 
biòleg que es dediqui a la gestió i conservació de la 
natura són: gran capacitat de treball, tant al camp com 
a l’oficina, disponibilitat de moviments, conèixer la 
normativa i la legislació, tenir capacitat de processar 
gran quantitat d’informació, tenir capacitat de diàleg 
amb els representants de col·lectius socials (ramaders, 
caçadors, ecologistes, polítics locals, etc.).

Lluïsa Presmanes
Les capacitats són totes les que he exposat anterior-
ment però, en el cas concret de la consultoria ambien-
tal, jo destacaria la capacitat d’establir relacions causa 
efecte i, també, la capacitat de síntesi i d’expressar-se 
correctament, tant de forma escrita com gràficament. 
En la nostra feina diària redactem moltíssim (informes, 
estudis, cartes, etc) i, sovint, hem de dibuixar o expo-
sar temes de forma gràfica. Per tant, per ser operatius 
hem de saber comunicar-nos oralment i conèixer l’ús 
d’eines informàtiques relacionades amb el dibuix tèc-
nic i el grafisme. També hem d’estar al dia en avanços 
tècnics i, sobretot, en la legislació vigent. Per a les fei-
nes de camp que realitzem jo diria que el biòleg, a 
més a més dels seus coneixements propis científics i 
tècnics, ha de tenir una certa capacitat espacial i, no 
ho oblidem, estar mínimament en forma.

Margarita Salvadó
Les  pròpies de l’especialitat, això et ve definit per la 
pròpia especialitat, la microbiologia, com qualsevol al-
tra especialitat de laboratori  és una especialitat multi-
disciplinària en què intervenen farmacèutics, químics, 
metges, i biòlegs així la capacitat et ve determinada 
per les competències  pròpies de l’especialitat. I aquí  
el biòleg té les mateixes competències una vegada 
especialitzat que pugui tenir qualsevol altre llicenciat 
que es dediqui a l’especialitats de laboratori. 

Josep Santaló
Jo diria que alguna de les competències que ja he es-
mentat són fonamentals en un professor universitat, 
crec que la capacitat de raonament d’anàlisi i de crí-
tica és fonamental per un professor d’universitat en la 
seva vessant investigadora i després ha de tenir unes 
competències molt importants de comunicació pel 
que fa a la seva capacitat docent. És fonamental que 

la persona no només tingui coneixement sinó que els 
sàpiga transmetre a la gent que l’envolta. Aquesta tam-
bé és una capacitat que hem de tenir com investiga-
dors, perquè en un  moment o altre s’haurà de donar 
comptes a la resta del món de tot allò que has fet. La 
recerca que no es comunica no existeix per tant també 
és important la seva capacitat comunicativa. Per últim 
ha de tenir capacitat de convicció, jo diria que ha de 
ser capaç de convèncer als altres de què allò que diu 
és veritat i això és vàlid tant per la recerca com per la 
de gestió

Dagoberto Schmid
La competència principal per realitzar aquesta activi-
tat és disposar d’una capacitat analítica important per 
identificar els assajos toxicològics o ecològics necessa-
ris depenent de l’aplicació final del producte. El pro-
fessional ha de tenir suficients coneixements tècnics 
per poder decidir sobre la correcta elecció de les da-
des bibliogràfiques existents o prendre la decisió de 
realitzar assajos ecotoxicològics addicionals. És molt 
important saber interpretar, a la pràctica, totes les 
legislacions relacionades. Per poder elaborar tots els 
dossiers és necessària també una bona planificació, 
organització i treball en equip. La comunicació i la ini-
ciativa són capacitats necessàries per poder formar i 
informar adequadament sobre la correcta manipulació 
dels productes.

Anna Soler
És un camp molt concret, per tant hi ha d’haver una 
especialització en aquest camp i entrenament tant 
en els aspectes tècnics com per la interpretació de 
resultats.  Per això és imprescindible un rodatge, ja 
que són tècniques que s’allunyen bastant de les típi-
ques del laboratori general: són tècniques artesanals 
i que requereixen molta capacitat d’interaccionar 
amb factors externs, ja que els resultats no sempre 
surten igual.
El professional ha de tenir en compte tots aquests 
factors, i en la interpretació dels resultats hi ha una 
part que és molt subjectiva i que depen molt de la 
interpretació de la persona; per tant s’ha d’estar molt 
al dia dels avenços científics i de les novetats biblio-
gràfiques. És imprescindible un període de formació 
i especialització, i en això estem lluitant, perquè es 
reconegui la Genètica com especialitat sanitària.
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Com és el dia a dia des que entres a la feina
fins que en surts? 

Mark Grossmann
Com deia al principi la feina de biologia a vegades o 
sempre és vocacional: sabem a quina hora entrem… 
però no sabem pràcticament a quina hora sortim! El 
matí és estressant perquè fer l’assistència a la clínica, 
rebre els casos, preparar els embrions, tot això genera 
molta feina molt acumulada en molt poc temps. La 
tarda és més tranquil·la, és quan hi ha feines admi-
nistratives, d’atenció als pacients, de trucades telefòni-
ques, de consell als pacients i quan tots això s’acaba, 
marxem.

Albert Masó
Bé, el dia a dia de la meva feina és extremadament 
variat perquè hi ha dies que no surto de casa escrivint 
a l’ordinador o classificant fotografies, i després hi ha 
jornades de sortida al camp que poden ser tot el dia 
fora; i després, els viatges, que poden ser d’un o fins 
i tot de dos mesos estant a l’altra punta del món. Per 
tant, cada dia és diferent i ben divers.

Begoña Méndez
Des de què entro fins que surto el que faig és organitzar 
en primer lloc el grup de treball, coordinar, resoldre 
problemes si és que hi ha, signar i validar els casos i fer 
anàlisis microscòpic.

Roman Montull
El dia a dia de la meva feina aquí a la reserva és pri-
merament obrir totes les barreres i les portes d’accés 
per tal de que la gent hi pugui accedir, tant a la reserva 
en si com als observatoris de fauna. Desprès, atendre 
bàsicament el centre d’informació, ubicat a l’Estació 
Biològica, i informar als visitants sobre els possibles iti-
neraris que es poden fer. També he de fer rondes o 
tombs per la reserva, tant pel que fa als aguaits com 
pel que fa a la platja, per veure quants visitants hi ha 
en cada moment, per si tenen algun problema o si vo-
len qualsevol tipus d’informació, per detectar possibles 
incidències, etc.

Santiago Palazón
El dia el dia, des de que entro a la feina fins que en 
surt, depèn molt del dia. Si és un dia d’oficina, puc 
fer feina més burocràtica (respostes a cartes i correus 
electrònics, expedients, pressupostos, informes, orga-
nització de projectes, etc.). També realitzar informes, 
rebre a persones, reunions amb els meus companys o 
amb altra gent del Departament, o amb gent de fora, 
contestar molt al telèfon i trucar jo. Si és un dia de 
camp, pot ser una reunió fora de Barcelona, o pot ser 
una autèntica sortida de camp, com posar paranys per 
capturar petits carnívors, realitzar prospeccions de ma-
mífers, realitzar itineraris de seguiment d’ós bru i llop, 
posar paranys de pèls o paranys fotogràfics per ós bru i 
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Jordi Carreras
El dia a dia és agafar el cotxe i dirigir-me a les diferents 
instal·lacions que treballo i un cop allà o bé posar-me 
les botes i a bord amb el personal que controla el que 
és la part tècnica, la part biològica de les instal·lacions 
o bé posar-me el vestit de busseig i estar sota l’aigua 
controlant l’estat dels peixos i de la instal·lació.

Mercè Cartañà
Pel fet de ser un professional lliberal, tinc una certa lli-
bertat d’horaris. Dic”certa”, perquè tot depèn de si es-
tem inundats d’encàrrecs o no. En el primer cas, de lli-
bertat res de res.  Hem d’estar clavats a la cadira 8, 10 i 
fins 12 hores diàries i dissabtes i diumenges si s’escau. 
Cada encàrrec és diferent i cada dibuix és únic. Lle-
geixo el text acompanyant, busco tota la informació 
que necessito i poso mans a l’obra. Si el tema que he 
de resoldre m’apassiona, m’hi submergeixo, fins al 
punt que perdo la noció del temps i l’espai, cosa que 
cal vigilar, perquè els dibuixos es paguen a tant el di-
buix, no per temps invertit en fer-lo i trobar el punt 
d’equilibri, sovint és difícil.
Després hi ha els dies sense encàrrecs, que s’han de 
dedicar a fer trucades i visites, els dies que s’han de 
dedicar a passar comptes i fer declaracions de renda, 
per no parlar del tema de negociar els encàrrecs, revi-
sar contractes, fer pressupostos, etc.

Elena Casas
Molt, molt intens. Has de tenir les classes prepara-
des, les pràctiques a punt, les sortides culturals pel dia 
oportú, els exàmens preparats, corretgits, la manera de  
donar les classes ha d’ésser molt fluïda, sempre t’has 
d’estar renovant. 
A més hi ha el factor humà, que és el tracte amb els 
adolescents i això és intensíssim. Ells tenen molta mar-
xa i estan molt dispersos amb altres interessos per 
davant que no son els de l’Institut. Tu com a docent, 
has d’aconseguir, no amb les paraules més o menys 
dures o més o menys simpàtiques, si no, amb els fets, 
que se centrin en la feina i això vol dir:  marxa, sim-
patia i molta energia. En definitiva, és una feina que 
suposa molta intensitat en el dia a dia, perque s’ha 
d’aconseguir bons resultats i això vol dir que els alum-
nes han d’aprendre.   

Emili Fadurdo 
En aquesta empresa desenvolupem i treballen en tots 
els temes de laboratori, de seguretat alimentària i re-
centment en temes de qualitat i medi ambient que 
són serveis que requereixen els nostres clients. En tots 
aquests àmbits d’actuació hi ha biòlegs. 
El meu dia a dia és coordinar el compliment del pla 
estratègic que s’ha definit en base a les tendències de 
mercat i necessitats del nostre sector.
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membres del grup: intentem comunicar-nos, perquè 
el que cal és que aliniem la recerca en la mateixa di-
recció; per tant hi ha un flux d’informació dels uns als 
altres.  Després molt sovint el que em toca fer és anar 
a reunions, perquè estem en una comissió de plans 
d’estudi, o jo que sé, tenim una reunió a la unitat en 
la que hem de dir amb què ens gastem el pressupost...  
En realitat això que podria ser  la fotografia “d‘un dia 
qualsevol” es pot repetir amb més o menys proporció 
en funció dels dies. Hi ha una gran varietat i cap dia és 
igual que l’altre, o sigui que les agendes son una eina 
fonamental per la meva feina.

Dagoberto Schmid
Com empresa multinacional i com a responsable de la 
coordinació de Seguretat del Producte de les empreses 
del Grup BASF a Espanya i Portugal he de realitzar mol-
ts viatges per motius de treball, assistint a les reunions a 
l’empresa central d’Alemanya, a Madrid on resideixen 
les diverses associacions empresarials o Ministeris  i fi-
nalment visitant a clients per Espanya o Portugal. Per 
aquest motiu he de preparar moltes i variades presen-
tacions segons els temes que corresponguin. En relació 
amb el dia a dia en el meu despatx, des que comença 
el treball fins que acabo, és molt divers, ja que els te-
mes són molt diversos. Podem començar per l’anàlisi 
de nous productes i de les seves composicions per 
confeccionar els documents anomenats Fulls de Segu-
retat que recopilen totes les informacions més impor-
tants per poder manipular correctament els productes 
químics. Addicionalment s’atenen les consultes dels 
clients o s’analitzen les noves legislacions que obliguen 
a estudiar molts projectes o reglaments, preparant les 
respostes o certificats adequats.  

Anna Soler
Hi ha una varietat de coses per fer. En començar sem-
pre hi ha la part d’obrir el correu i mirar coses que 
t’envien i respostes que s’han de donar. De vegades 
et demanen consell per algun tema determinat, com 
quines tècniques aconselles per arribar a un diagnòstic 
particular, o et demanen l’opinió per alguna anoma-
lia cromosòmica difícil d’interpretar. Després la major 
part del dia és estudiar amb el microscopi i fer el diag-
nòstic dels casos del dia, també comprovar el que fan 
els tècnics perquè ells també fan una part de micros-
copia. S’ha de supervisar, fer el diagnòstic i informar 
del resultat, consultar la bibliografia de les coses que 
trobem per saber interpretar el que hem trobat i mirar 
si hi ha altres tècniques que ens poden arribar a com-
pletar l’estudi ,etc...A més també hi ha vegades que 
s’han de preparar sessions bibliogràfiques, treballs per 
presentar a congressos, etc. La feina és molt variada, 
encara que la major part de les hores són d’observació 
al microscopi. 

llop. Sempre acompanyat de la gent del Departament 
que fa aquestes feines al territori i moltes vegades amb 
els Agents Rurals.

Lluïsa Presmanes
Bé, el dia a dia és força variat i, a més, diferent se-
gons toqui treball de despatx o de camp. En el primer 
cas sempre dediques una petita estona a la consulta 
del correu electrònic i la comunicació amb els clients 
i una altra a intercanviar opinions amb els companys 
del despatx, però podem dir que gran part del dia ens 
dediquem a recopilar informació i analitzar-la i, quan 
tenim les decisions preses i treballades, a redactar. So-
vint, també, hem de dibuixar o fer pressupostos.......en 
fi, la relació de tasques és llarga i això fa que la feina 
d’oficina no sigui gens monòtona. El treball de camp és 
diferent i  també distret: anem a visitar el lloc o territo-
ri, és a dir el nostre àmbit d’estudi en aquell moment 
i, depèn del tema que volem analitzar, fem fotografies, 
prenem dades de camp (vegetació, paisatge o usos del 
sòl, per exemple), agafem mostres per analitzar (sòls, 
aigües), prenem mesures de so, etc.

Margarita Salvadó
El primer que fem a l’arribar és fer la lectura de  les 
plaques, ja què els resultats han de sortir el més aviat 
possible per a què els resultats arriben als clínics i pu-
guin prendre les decisions terapèutiques adequades. 
Després un cop hem llegit les plaques i hem validat tot 
els resultats fem observació microscòpica de les mos-
tres que ens han arribat en el dia, l’observació micros-
còpica sempre és el primer diagnòstic i un diagnòstic 
de rapidesa el qual pot orientar el resultat de la mostra 
que ens ha arribat al laboratori. Després segurament 
cap al migdia o primeres hores a la tarda ja es concreta 
més amb feines o de gestió o bé de reunions o bé clas-
ses de formació depenent del dia i de l’època, però en 
resum diguem que és diagnòstic, reunions, classes de 
formació, gestió més o menys el meu dia a dia consis-
teix en això. 

Josep Santaló
Hi ha una paraula que ho resumeix tot i és varietat; els 
dies d’un professor d’universitat són molt variables en 
funció de quin és el dia. Sovint el que faig és arribar, em 
preparo una mica que és el que he d’explicar si és que 
tinc classe, m’ordeno les idees, intento clarificar-les i 
posar-les d’una manera ordenada, perquè l’alumne les 
rebi així. Sovint quan acabo una classe baixo als labo-
ratoris, estic en contacte amb la gent que està fent la 
tesi amb mi o que està investigant conjuntament, els 
ajudo a ells, o faig parts de la recerca que fem conjun-
tament tots plegat en el laboratori. Sovint un cop aca-
bat això analitzem els resultats que hem obtingut; fem 
reunions de feina, fem un seguiment estret de tots els 

l’activitat desenvolupada pel Biòleg entrevistat
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Què valoro més de la meva feina?

que no ens porta només que a perjudicar-nos a tots, 
en primer lloc al alumnes mateixos. Ensenyar i apren-
dre és  el factor més important en un centre escolar, el 
que ens tira a tots endavant.
Per altra banda no puc deixar de sentir satisfacció quan 
antics alumnes que estan estudiant Biologia em venen 
a veure i a xerrar sobre la carrera que han escollit. Pen-
so que és de les compensacions més grans que pot 
tenir un docent.   

Emili Fadurdo 
M’agradaria tenir el concepte de què la meva feina és 
una feina útil.  El que m’agradaria pensar és què les 
activitats que estem desenvolupant des del laboratori 
i el grup d’empreses que ho conformen tenen una fi-
nalitat important per la societat. Nosaltres treballen en 
seguretat alimentària i per tant pretén que les nostres 
tasques són necessàries pel consumidor final.

Mark Grossmann
La meva feina m’obliga, i això ho valoro molt positiva-
ment, a treballar en equip, una persona sola no és ningú 
en embriologia clínica i per tant tinc la sort de treballar 
en un equip que ens avenim molt i com que passem 
moltes hores junts en un espai reduït, doncs és molt 
important avenir-nos de cara a estar perfectament co-
ordinats. A més a més atès que l’àrea de coneixements 
de la Reproducció Humana Assistida és relativament 
jove, hi ha molta feina d’estudi tant de recerca com en 
les novetats comercials que es van presentant.

Albert Masó
El que valoro més de la meva feina és la independèn-
cia: no depens de cap persona, ja sigui un cap o direc-
tor, i tens la possibilitat d’organitzar-te al teu gust. Es 
treballa molt, això sí, més que les persones assalaria-
des, però valoro sobretot la llibertat i que m’agrada la 
feina que faig i no resulta pesat per aquest motiu.
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Jordi Carreras
El que més valoro, segurament és el poder estar desenvo-
lupant una feina en el medi natural, amb la natura. Això 
és el que més valoro amb tots els problemes i inconve-
nients que implica, però també les satisfaccions que té. 

Mercè Cartañà
En primer lloc, la quantitat i la qualitat dels conceptes 
que contínuament estic aprenent mentre dibuixo, que 
a còpia d’anys m’han ajudat a tenir una comprensió 
del món bastat àmplia i profunda.
En segon lloc, la creativitat i l’enginy que cal posar-hi, 
per no perdre gens d’empirisme ni rigor científic.
En tercer lloc, el fet que el resultat quedi publicat i 
imprès, per tant, és tangible i immediat i alhora per-
manent en el temps.
De cara al client el que valoro més és que confiïn en 
la meva professionalitat i em donin carta blanca per 
il·lustrar el que cregui convenient, sempre sobre un 
text que fa de nucli, és clar. Valoro que em valorin.

Elena Casas
Que els alumnes els hi agradi la Biologia, estiguin mo-
tivats per estudiar-la  i aconsegueixein bons resultats 
en les qualificacions. Ja sé que és molt el que demano, 
però si aconseguim aixó ho hem aconseguit practica-
ment tot. Els nanos sabent, s’ho passen bé a classe. 
Alerta, no he dit que “si s’ho passen bé aprenen”, sino 
que “si en saben s’ho passen bé”. Així doncs, hauran 
de esforçar-se per aprendre, si aixó s’aconseguiex dis-
frutant a la vegada, doncs millor, peró no serà la tònica 
habitual. El més normal és que la majoria de dies els hi 
costi l’aprenentatge, però desprès s’en adonaran que 
ha valgut la pena.
Penso que hem de tenir clar  aquest procés: “de l’esforç 
a l’aprenentatge” i que esforç no vol dir sempre accions 
desagrabables. Perquè sinó entrem en una dinàmica 
lúdica a l’aula, de deixar-nos portar per la indisciplina 
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Begoña Méndez
Estic a gust ja que m’agrada el que faig i jo crec que 
això s’ha de valorar avui en dia.

Roman Montull
D’aquesta feina el que més valoro és el poder estar en 
contacte amb la natura i l’aire lliure, el poder observar 
d’aprop la fauna salvatge i constatar, en el dia a dia, 
com es van desenvolupant les diverses estacions de 
l’any en un ecosistema concret, etc...

Santiago Palazón
El que valoro més de la meva feina és la possibili-
tat de treballar amb les espècies d’animals que més 
m’agraden, els mamífers, especialment valoro el poder 
realitzar feina al camp. Però també valoro quan una 
feina surt be i es pot comprovar que hem fet alguna 
cosa positiva per la conservació i la protecció d’una 
espècie o d’un hàbitat.

Lluïsa Presmanes
El que valoro més és la possibilitat d’incidir en la presa 
de decisions front els processos de transformació d’un 
determinat territori i aportar el nostre granet de sorra 
en la conservació o millora de l’entorn.

Margarita Salvadó
M’agrada molt la meva feina així què he estat una afor-
tunada amb aquest sentit i em compensa molt la feina 
que faig perquè veus que els teus resultats poden tenir 
una traducció immediata en els pacients. També, per 
exemple, amb les classes de formació que podem fer 
aquí, observes el resultat en la millora de com es fan 
els processos analítics. I el personal pot  anar avançant  
en el coneixemnt de  la seva feina en general. Per a mi 
és una feina que em compensa molt. 

Josep Santaló
De la meva feina jo valoro la creativitat, bàsicament; 
crec que és el que més em satisfà. Una feina creativa 
sempre és satisfactòria però aquesta ho és especial-
ment, la recerca és una feina creativa en quant a què 
jo sóc l’amo de cap on va aquesta recerca. També en 
la docència hi ha una part de creativitat, perquè hi 
ha una part de generar un discurs, d’elaborar-lo, de 
donar-li coherència i credibilitat i que té una part de 
creativitat; crec que el que em satisfà més és aquesta 
vessant creativa.

Dagoberto Schmid
La gran varietat i versatilitat de les meves funciones, so-
bretot, per l’actualitat dels temes que gestiono, és el 
que mas valoro del meu treball. Em satisfà poder apor-
tar un granet de sorra al desenvolupament de la socie-
tat, col·laborant amb noves legislacions o normatives, 
ja sigui  a nivell europeu o estatal. També és important  
poder ajudar als nostres clients a evitar l‘ús de substàn-
cies amb possibles efectes nocius pel medi ambient o 
per a la salut de les persones,  així com assessorar-los 
sobre la correcta reutilització o eliminació de residus.  

Anna Soler
Jo estic encantada amb la meva feina, m’agrada molt. 
Et demana molt ja que et fa esprémer les teves capa-
citats perquè no és senzilla, i també és gratificant per-
què et provoca reptes: moltes vegades et trobes coses 
que no saps com interpretar o com explicar-les i llavors 
t’has d’espavilar a buscar bibliografia, posar a punt no-
ves tècniques per anar més enllà... això m’agrada molt 
d’aquesta feina, perquè no és estancada. I després 
també m’agrada el contacte amb tots els altres profes-
sionals perquè som un grup de treball que intervenim 
molta gent i això enriqueix molt. 
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Ens pots explicar quin projecte o treball concret
estàs realitzant actualment?

Jordi Carreras
Sóc professional lliberal podríem dir , freelance, el que 
es diu ara, o sigui un biòleg autònom i assessoro a diver-
ses empreses. Actualment estic portant l’assessorament 
tècnic aquí a Culpeix Roses, a Roses després estic a 
Cultius Marins del Maresme, a Arenys i també estic a 
l’empresa Cultivius que estem desenvolupant un pro-
jecte nou totalment innovador de rèmols a trenta me-
tres de fondària. També estic fent actualment un projec-
te nou per gàbies surant a la costa de Tarragona i estic 
fent assessoraments al centre d’investigació de l’IRTA.

Mercè Cartañà
Sí, us n’explicaré dos de ben diferents:
A. Un llibre de text de geologia, dels que ara en diuen 
“Ciències de la Terra” de 1r curs de batxillerat.
L’editor em passa la premaqueta, és a dir, un esbós del 
llibre, on puc llegir els texts a il·lustrar i veig el disseny 
de cada pàgina, amb l’espai que, maquetista i editor, 
m’han deixat per cada dibuix, en funció de les mostres 
que l’autor ha buscat a la seva bibliografia, com a pro-
posta per il·lustrar el concepte. Cal aclarir que l’autor, 
quan prepara els textos, no sap quin il·lustrador triarà 
l’editor, ni tant sols si aquest dibuixant serà especialit-
zat en ciències. 
Com que la geologia no és una matèria que la tingui 
per la mà, busco documentació fins que em sento prou 
informada i amb les idees clares del que cal dibuixar.  
Tot aquest procés ja està informatitzat des del principi, 
perquè el nivell de batxillerat ja ho permet i la gran 
majoria de conceptes que s’expliquen són semiesque-
màtics. Em donen uns 2 mesos per fer tot el llibre: més 
de 200 dibuixos, hauré de treballar de valent! 
A mida que vaig acabant dibuixos, els vaig enviant per 
internet a l’editor, que alhora els envia a l’autor, per 
passar les correccions.  Un cop rectificats, els originals 
també arriben a l’editorial via internet.
B. 18 làmines de plantes per a una col·lecció de calen-
daris d’una coneguda empresa fabricant de pesticides 
per l’agricultura.
Aquí el mètode de treball és totalment diferent: un 
cop aclarit el disseny, amb l’aspecte i nombre de de-
talls que hi volen, tinc tot un any per fer-ho tot, cosa 
que em permet anar al camp i dibuixar del natural. 
Componc la làmina al meu gust, en fase d’esborrany, 
i passo la correcció. Llavors ja ho converteixo en una 
làmina definitiva, pintada amb aquarel·la, a l’estil dels 
naturalistes del segle XIX. La gràcia d’aquests calenda-

ris és que els imprimeixen damunt de rajoletes, fet poc 
freqüent, però que té un gran èxit.

Elena Casas
Estic fent un estudi sobre l’ensenyament de la biolo-
gia  i del medi ambient a través de les animacions TIC. 
Es a dir, selecciono algunes  animacions, simulacions 
o videos, que s’estan  penjades a Internet i intento 
fer recerca sobre quines son les millors maneres per 
aprendre amb aquest tipus de recursos tant atractius 
pels nanos.

Emili Fadurdo
El desenvolupament de Guies de Bones Pràctiques 
sectorials; la definició de les característiques de qua-
litat dels productes alimentaris i per a determinades 
marques de qualitat agroalimentària.

Mark Grossmann
L’embriologia clínica, que és la meva especialitat, tinc 
la gran sort que és una àrea que sempre està en inno-
vació i ara estem intentant implementar al laboratori 
una tècnica de congelació d’embrions més ràpida, que 
en diem vitrificació, i que des del punt de vista teòric 
de com es fa té molta gràcia.

Albert Masó
Amb les tasques de fotògraf de la natura, d’assessor 
i de corrector, se solen estar realitzant diversos pro-
jectes simultàniament. En aquests moments, a part de 
l’assessorament de National Geographic, potser el més 
important és una obra de 50 fascicles sobre Biologia 
de papallones, una guia de camp d’amfibis i rèptils i la 
finalització del doctorat en ecologia evolutiva, que ja 
estic escrivint.

Begoña Méndez
Actualment el treball que en concret estic fent és so-
bretot acabar de matisar les tècniques citogenètiques i 
la manera que s’han de millorar per guanyar rapidesa i 
qualitat sobretot en els estudis prenatals.

Roman Montull
Actualment, el que més es fa aquí a la reserva, de ma-
nera mes o menys sistemàtica, és l’anellament científic 
dels ocells que visiten la zona en les seves migracions, 
en unes dates força determinades, normalment coinci-
dint amb les èpoques migratòries; aquesta activitat es 
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du a terme durant varius mesos seguits i consisteix en 
cada dia anellar durant quasi bé tota la jornada com-
plerta. Al llarg de l’any s’anellen molts ocells; el que 
més es fa en aquesta reserva en concret és aquesta 
activitat. De manera més puntual, també es marquen 
tortugues autòctones, en concret la tortuga de rierol, i 
es retiren les tortugues invasores exòtiques de Florida, 
per tal de portar-les a un centre de recuperació. Altres 
actuacions consisteixen en fer un seguiment de la po-
blació local de porcs senglars, de la que n’hi ha un ex-
cés i fan malbé pollades d’aus, poblacions d’orquídies 
autòctones, etc.

Santiago Palazón
Actualment estic realitzant varis projectes. Un és el de 
trobar si encara tenim turó europeu a Catalunya. Es-
tem posant paranys per varies comarques catalanes i 
fins ara la recerca ha estat negativa. I un altre i molt 
conegut és el projecte d’establir una població estable 
d’ós bru als Pirineus, mitjançant exemplars alliberats, 
procedents d’Eslovènia. És un projecte al que tinc 
molta estima, per que vaig començar amb ell des del 
principi, l’any 1996 i l’he viscut des de tots els angles 
i realitzant quasi totes les diferents feines. Ara comen-
cem a tenir dades molt positives i veiem que si conti-
nuem així podrem arribar a tenir una població estable 
i autosuficient d’ós bru als Pirineus.

Lluïsa Presmanes
En aquests moments estem iniciant un projecte de 
mesures correctores d’impacte ambiental d’una nova 
carretera a Sant Joan de Mediona, a l’Alt Penedès i, 
també, estem assessorant ambientalment en el disseny 
i fase posterior d’execució d’obra d’un nou centre de 
gestió d’autobusos al Prat del Llobregat.

Margarita Salvadó
Aquest laboratori és pròpiament un laboratori de 
diagnòstic no és d’investigació, però sempre partici-
pes en projectes de recerca aplicada i concretament 
aquí al laboratori en la branca de la tuberculosi for-
mem part de la unitat d’investigació de tuberculosi 
de Barcelona i estem imbricats amb aquesta unitat. 
Concretament en aquest moment estem col·laborant 
o formem part d’un Fiss en la transmissió de la tuber-
culosi  entre els immigrants i auctoctons però ja dic 
no és un laboratori de recerca sinó que és un labora-
tori de diagnostic. 

Josep Santaló
El treball que estem portant ara a terme és un treball 
sobre derivació de cèl·lules mare embrionàries a partir 
de blastòmers aïllats. Es tracta de derivar cèl·lules mare 
sense destruir l’embrió d’origen. Això és molt impor-
tant en quan es tracta amb cèl·lules mare embrionàries 
humanes perquè evidentment hi ha un dilema ètic 
sobre la utilització dels embrions. Per tant derivar-los 
sense destruir-los és una bona idea. En aquest moment 
el que estem fent és investigació amb models animals 
per després poder-los aplicar en l’espècie humana.

Dagoberto Schmid
El projecte més important en el que estic treballant 
actualment és en la coordinació per a la implantació 
a la meva empresa del nou Reglament europeu pel 
registre, l’avaluació i l’autorització de substàncies quí-
miques (REACH). Aquest reglament obliga a registrar 
novament totes les substancies químiques usades a 
Europa, aproximadament 30.000, en els pròxims 11 
anys. Per obtenir aquests registres s’hauran de realitzar 
nous estudis fisicoquímics i ecotoxicològics. Juntament 
amb aquests nous registres haurem d’informar també 
sobre els usos adequats dels nostres productes, així 
com dels escenaris d’exposició correctes per a la seva 
manipulació.  

Anna Soler
Ara en la feina que faig tinc una implicació personal 
més forta en tot el que és el diagnòstic prenatal de pri-
mer trimestre amb vellositats de còrion, perquè, a més, 
estem treballant amb la Generalitat perquè hi hagi un 
programa, que segurament s’aplicarà d’aquí poc, de 
cribratge de primer trimestre per la síndrome de Down 
i les altres cromosomopaties amb la selecció de les do-
nes gestants de risc. Jo aquesta tècnica me l’estimo molt 
perquè vaig anar a fora a aprendre-la i la vaig posar a 
punt i ara és la tècnica més innovadora que tenim a 
l’Hospital Clínic pel que fa al diagnòstic prenatal. 
Després també estic posant en marxa un projecte de 
recerca que es tracta d’utilitzar tècniques avançades 
que ens poden ajudar a veure desequilibris cromosò-
mics molt petits que no  podem arribar a veure només 
amb l’estudi cromosòmic convencional amb el micros-
copi. Apliquem aquestes tècniques més sofisticades en 
casos de fetus que tenen malformacions i que potser 
que tinguin una petita anomalia que a nosaltres se’ns 
escapa amb les tècniques habituals.

l’activitat desenvolupada pel Biòleg entrevistat
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Amb quins altres professionals treballes?
Emili Fadurdo 
Amb biòlegs, químics, enginyers agrònoms, tecnòlegs 
d’aliments farmacèutics, veterinaris i tot una sèrie de 
professionals tècnics en laboratori d’assaig. Una cosa 
molt important és la interdisciplinarietat i treballar amb 
professionals de diverses especialitats per poder oferir 
uns serveis de qualitat que garanteixin el compliment 
de les necessitats dels nostres clients.

Mark Grossmann
Igual que us deia que la feina és amb un equip de 
gent al laboratori, fora també necessitem un equip 
molt ampli i multidisciplinari perquè en els temes de 
reproducció intervenen psicòlegs (en l’assessorament 
psicològic a les parelles que tenen l’estrès de no tenir 
fills), ginecòlegs i andròlegs per les qüestions funcio-
nals, personal d’infermeria òbviament i altres biòlegs 
d’altres especialitats com pot ésser les anàlisis clíni-
ques, la microbiologia o la genètica molecular, per 
exemple.

Albert Masó
El fotògraf de natura sol treballar amb altres fotògrafs, 
amb biòlegs i conservadors o guies de parcs naturals 
per exemple i també aleshores amb escriptors dels di-
versos articles i llibres amb els que col·labori. L’assessor-
corrector treballa amb un llarg seguit de col·legues 
especialistes en les branques més diverses, entre els 
quals tots ens ajudem mútuament.

Begoña Méndez
Treballo amb uns grans professionals que són tècnics 
de laboratori, amb altres biòlegs, amb metges i amb 
administratius.
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Jordi Carreras
Jo acostumo a treballar amb biòlegs d’altres 
instal·lacions d’aqüicultura i també sobretot biòlegs 
que estan en el món de l’administració, i també din-
tre de tot el que és els subministradors d’alevins i 
d’aliment pels peixos.

Mercè Cartañà
És una feina solitària com podeu veure avui.  Aquest 
fet a mi no m’agrada gaire, fa temps havia compartit 
estudi amb dues persones més i ho portava més bé, 
però ho vàrem deixar perquè no era rendible, viure 
de la Il·lustració és un fet que cada cop costa més. 
Ara visc en un poblet petit, una mica aïllat, que em 
permet tenir contacte directe amb la natura, però es-
tic lluny de la gent.  La manera de col·laborar amb 
companys és compartir clients quan anem molt plens 
d’encàrrecs, això ho faig amb l’Amadeu Blasco, biòleg 
com jo, i amb la Laura Curtiella, especialitzada en 
medicina.  També comparteixo alguns projectes amb 
dissenyadores com l’Elisabet Medina i la Lupe Paül 
amb qui vàrem crear el grup Strobus, de disseny i co-
municació aplicada.  Per mantenir contacte amb altres 
il·lustradors científics fa més de 10 anys vàrem crear el 
Col·lectiu d’il·lustradors Científics de Catalunya, dins 
de l’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalun-
ya (APIC). Hem fet algunes exposicions col·lectives, i 
unes tertúlies específiques, entre altres coses.

Elena Casas
Treballo amb companys  químics, físics, matemàtics, 
gimnastes.... Per exemple aquest any a tercer d’ESO 
hi ha un tema que ens hem compaginat molt amb els 
d’educació física, l’aparell locomotor. 
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Roman Montull
Treballo amb altra gent que està relacionada amb tots 
aquells altres aspectes que afecten al dia a dia del que 
és la reserva. Per exemple, hi ha gent que es dedi-
ca a prendre mostres d’aigua de manera sistemàtica 
per avaluar la qualitat de la mateixa i com afecta als 
diferents organismes, mirar la composició del sol, orni-
tòlegs que fan els censos habituals i sistemàtics, altres 
zoòlegs que estudien algun altre tipus d’organismes, 
gent que ve a fer seguiment quotidià de les papallones. 
En resum, professionals que, més o menys, tinguin a 
veure amb la gestió d’una reserva, seguiments de fau-
na i flora, d’una u altra forma.

Santiago Palazón
Treballo amb altres biòlegs, amb veterinaris, amb 
enginyers forestals, amb llicenciats en ciències am-
bientals, i evidentment amb el cos d’agents rurals, 
on hi ha una gran varietat de professionals, des de 
gent amb una formació bàsica de formació profes-
sional fins a biòlegs.

Lluïsa Presmanes
Habitualment treballo amb altres biòlegs, a geòlegs, 
agrònoms, arqueòlegs, enginyers tècnics agrícoles i, al 
dedicar-nos a l’obra pública, sempre estem en contac-
te amb enginyers d’obra civil i arquitectes.

Margatita Salvadó
Primordialment i és obvi que dintre del món de la me-
dicina treballem fonamentalment amb metges, amb 
farmacèutics i químics en alguna ocasió.

Josep Santaló
Pel que fa als professionals de la Biologia treballo 
amb companys que tenen a veure amb la reproduc-
ció humana; estem en contacte amb companys de 
clíniques i de centres de reproducció de Barcelona 
i de tota Espanya, tant públics com privats i també 
de l’estranger. Òbviament hi estic en contacte amb 
professionals de la biologia que estan en centres de 
recerca de medicina regenerativa i també estic en 
contacte amb molts professionals de la Biologia, i 
amb altres professionals que estan dins de la uni-
versitat. Estic també en contacte amb molts d’altres 
professionals des de químics, físics, matemàtics,  
també tenim contactes amb informàtics i amb els  
del Centre de Nacional de Microelectrònica; vull dir 
que estem en contacte  amb una gran varietat de 
professionals.

Dagoberto Schmid
En una indústria química, els químics o enginyers 
químics són les professions més abundants, però 
per comercialitzar productes per a l’agricultura, o la 
nutrició animal, també hi ha enginyers agrònoms o 
veterinaris, així com diversos advocats o llicenciats 
en empresarials o econòmiques. 

Anna Soler
En el nostre equip de treball sobretot hi ha biòlegs, 
però també hi ha tècnics, un llicenciat en farmà-
cia, un altre llicenciat en química i després metges 
o sigui que la veritat és que som professionals força 
diversos, però la majoria biòlegs.

l’activitat desenvolupada pel Biòleg entrevistat
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Suposo que podries explicar-nos una anècdota?
Jordi Carreras
Vint anys d’aqüicultura!!! però potser la que recordo 
més és el dia que es van presentar uns senyors i em 
van demanar que els assessores per un projecte: no 
volien fer ni orada, ni llobarro com fa tothom, sinó que 
ells volien fer gamba de Palamós... 

Mercè Cartañà
Fa uns tres anys vàrem il·lustrar un llibre de biologia de 
Batxillerat, la Laura, l’Amadeu i jo, per una editorial 
petita.  Hi havia 4 o 5 autors dels textos i un d’ells, 
el coordinador, era el que ens corregia els dibuixos. 
Aquest home ens donava, com a mostres del que volia 
per als seus textos, uns esquemes fets amb bolígraf, 
molt d’estar per casa, i fotocòpies de llibres.  
Tots tres ens hi vàrem esmerar molt i hi havia sintonia 
també amb l’editor (que és també biòleg, cosa poc 
freqüent), de manera que li vàrem canviar de cap a 
peus els dissenys dels esquemes, respectant el contin-
gut, per millorar la comprensió dels conceptes. A l’any 
següent de l’edició del llibre, aquest mateix senyor ens 
va convidar a participar en unes jornades titulades “A 
ciència e os libros”. Quan li vaig preguntar perquè ens 
havia triat, la resposta va ser sorprenent: “es que ha-
ceis unos dibujos que no estan en los libros”.  

Elena Casas
Considero que és molt important treballar el llenguat-
ge per aprendre Ciència. Una vegada vaig espantar un 
alumne de 14 anys  explicant els grups sanguinis, per-
què jo parlava del grup “zero” i ell va entendre el grup 
“sero”. Va confondre el so de la lletra “Z” amb la de la  
“S” i va unir la paraula “sero” amb “seropositiu”. Tot 
seguit, va aixecar la mà  preocupat: “Llavors, si jo sóc 
del grup sanguini “Sero”, vol dir que sóc seropositiu?”. 
Ja li vaig aclarir que la diferencia d’una lletra compor-
tava conceptes molt diferents.
Reflexionant sobre el que havia passat, vaig comprovar 
una vegada més la importància del llenguatge a classe, 
ja que per la confusió fonètica d’una lletra l’alumne va 
passar una mala estona.

Emili Fadurdo
Com una persona de 50 anys he viscut  moltes anèc-
dotes però ara et contaré una que no té res a veure 
amb el laboratori d’assaig. Quan vaig acabar biologia 
enseguida vaig pogué entrar a treballar al Parc zoològic 
de Barcelona. Estava fent autòpsies i necròpsies dels 
animals morts pel servei veterinari de llavors; una ve-

gada en el moment de diseccionar un elefant africà 
que es va morir, fent un tall longitudinal a sobre de 
l’animal em vaig caure dintre i vaig quedar cobert de 
budells fins el coll. És tota una experiència!!! A la meva 
vida professional hi ha hagut d’altres anècdotes però 
potser aquesta és la més curiosa.

Mark Grossmann
Anècdotes moltes, però moltes vegades s’ha de man-
tenir la confidencialitat dels casos dels pacients de la 
clínica humana. Però el que més gràcia em fa quan 
atenc a pacients és que estan molt preocupats, com és 
lògic, perquè les mostres no es barregin amb les dels 
altres pacients però ja s’ha de suposar que tenim tots 
els mecanismes i més per a què les mostres es proces-
sin d’una forma segura com en qualsevol altre camp 
de la clínica humana.

Albert Masó
Una anècdota que em va passar al Carib: la meva dona 
Lizzy i jo anàvem amb un guia d’un parc natural (la 
ciénaga de Zapata) que ens va portar a veure i fotogra-
fiar cocodrils, i se suposava que coneixia molt bé tota 
la zona, però va anar a un lloc en què la perxa de la 
barca no arribava al fons i ens vàrem quedar allà unes 
quantes hores al mig del llac, rodejats de cocodrils. El 
guia ens deia que es tractava de Crocodylus acutus, 
una espècie poc agressiva, de manera que gaire bé els 
toquem. Després, analitzant les fotos, vam poder com-
provar que eren de l’espècie Crocodylus rhombifer, la 
més agressiva, que protagonitza atacs i alguna víctima 
de tan en tant, de manera que havíem estat en perill 
sense saber-ho.

Begoña Méndez
No sé ben bé si és una anècdota o no però jo quan 
vaig entrar al CPC, quan tot just acabava la carrera, 
penses que ho saps tot, i t’adones que tens molts co-
neixements teòrics però de pràctica cap, i els tècnics 
del laboratori em van ajudar molt per posar aquests 
coneixements en pràctica.

Román Montull
Una anècdota relacionada amb una reserva com 
aquesta, tipus maresma, és que realment n’hi han llocs 
concrets que tenen quasi bé autèntiques sorres mo-
vedisses, semblants a las que surten a les pel·lícules; 
vull dir que, de vegades, per exemple, hem d’entrar 
als llocs més recòndits del canyissar per poder anellar 
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els bernats pescaires que crien allà dins, i arriba un 
punt en que penses que no sortiràs d’aquell fangueig, 
ja que et claves fins quasi bé la cintura i no tens prou 
forces per sortir-ne perquè no tens cap punt de suport 
ferm a sota teu i la sensació és, ben bé, de que te hi 
quedes allà clavat.

Santiago Palazón
A l’any 2006 quan van tenir que viatjar en vehicle du-
rant quasi 48 hores per capturar un ós bru a Eslovènia i 
alliberar-lo als Pirineus centrals francesos. I degut a les 
protestes d’alguns ramaders, van tenir que ser escoltats 
per l’autopista per més de 100 gendarmes anti-avalots. 
Al final, no es va alliberar l’ós allà ja que les perso-
nes del col·lectiu anti-ós bru es van col·locar al bosc 
i la situació es va convertir en perillosa. La ministra 
francesa d’Ecologia ens va felicitar i jo vaig retornar a 
Barcelona.

Lluïsa Presmanes
Més que anècdotes, algunes coses curioses; per exem-
ple, quan portem el control ambiental d’una obra en la 
que, en la fase final, s’han realitzat plantacions de re-
forestació o adequació paisatgística, ens podem trobar 
que a l’endemà, quan tornem al lloc, algunes de les 
plantes, sobretot els exemplars més grans, hagin estat 
robades durant la nit. També pot passar que en aca-
bar de plantar passi pel lloc un ramat famèlic d’ovelles 
amb les conseqüències que ja us podeu imaginar.

Margarita Salvadó
Anècdota! Fonamentalment de com ens arriben deter-
minades mostres. Normalment els laboratoris donen 
instruccions de com recollir mostres tant a la part hos-
pitalària com en els pacients ambulatoris  i de vega-
des els pacients d’ambulatori tenen una gran capacitat 
imaginativa malgrat les instruccions que els hi donen 
de com portant-nos les mostres. Una vegada ens va 
arribar una mostra de tuberculosi d’un esput dintre 
d’una copa de conyac; això és una anècdota inobli-
dable: el pacient no expectorava i estava prenent una 
copa i en aquell moment, li va venir ganes d’espectorar 
i va  recollir la mostra i el primer que va tenir a mà va 
ser la copa de conyac que estava prenent.

Josep Santaló
Una cosa que em satisfà especialment i que no és una 
anècdota en concret, però que te l’explicaré: quan fora 
d’aquest ambient em trobo amb ex-alumnes meus, 

se m’adrecen i em diuen “home tu vas ser professor 
meu!!” Bé jo sempre els pregunto “et vaig aprovar su-
poso, no?”. Normalment em responen que sí perquè 
sinó suposo que  ja no se m’adreçarien: m’odiarien 
tremendament i per tant no vindrien; però la veritat 
és que és una situació que em plau; em plau veure 
que gent  que ha estat alumne meu encara em recor-
da amb una certa estima  que fins i tot els fa perdre 
aquella mena de pudor o d’engunia que tothom té i 
se m’adrecen a mi espontàniament i em diuen: “tu vas 
ser professor meu i et recordo d’una manera agrada-
ble”; és una cosa que em satisfà.

Dagoberto Schmid
Una anècdota curiosa, pot ser la importància de 
conèixer, per un costat els idiomes i per l’altre els 
processos industrials. En una ocasió, en un Full de 
Seguretat s’indicava: “enterreu els envasos durant el 
transvasament del producte” – realment a la pràc-
tica era una tasca molt complexa de realitzar; per 
aquest motiu vaig decidir analitzar la versió original 
en alemany, on realment s’indicava: “connectar els 
envasos a la presa de terra durant el transvasament 
del producte”.  La diferència és molt important, no? 
Et demostra que conèixer l’idioma no és suficient 
per realitzar un treball científic i  sense conèixer 
l’idioma no hagués estat possible preparar una co-
rrecta informació.                                                 

Anna Soler
L’única que em ve a la memòria no la vaig viure jo 
personalment, sinó la meva companya d’equip que 
és metge i que és la que tracta a la gent. Eren una 
parella d’origen àrab i vàrem trobar en un diagnòs-
tic que ell portava una anomalia cromosòmica molt 
complicada, amb quatre cromosomes implicats en 
dues traslocacions, i entre el tema que era compli-
cat i les dificultats de comunicació per la llengua, 
era molt difícil d’explicar-li a aquell senyor què re-
presentava l’anomalia i que segurament seria molt 
difícil que pogués tenir fills normals amb això que 
tenia ell. Aleshores la meva companya li va dir que 
quelcom estava malament la seva cosa reproductiva, 
i la dona anava fent gestos volent dir “el meu home 
em funciona perfectament, no hi ha cap problema”, 
i llavors el senyor aquell va dir “así que lo que tengo 
mal son las huevas”. Al final va arribar  a entendre 
que ell estava bé, però que hi havia alguna cosa que 
feia que els fills els pogués tenir malament.
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concreta, a la societat?

Jordi Carreras
Ho hem dit és una societat molt canviant i és un mo-
ment que jo penso que es necessita dels coneixements 
dels biòlegs amb aqüicultura per poder ajudar aquests 
canvis de sostenibilitat del mar sobretot           

Mercè Cartañà
En el meu cas és molt clar: col·laboro molt activament 
en la divulgació de la ciència i sobretot de la biologia. 
El meu objectiu és, primer cridar l’atenció del lector 
amb el meu estil de dibuixar i que,  quan s’hi fixin 
una mica més, siguin capaços d’aprendre o entendre 
algun concepte científic que desconeixien.  Quan faig 
dibuix naturalista el que intento és que el lector capti 
respecte i estimació per la natura.
El que ofereixo és la meva capacitat d’expressar gràfi-
cament qualsevol concepte empíric. Els destinataris 
primers són dissenyadors, editors i entitats públiques 
que vulguin fer activitats de divulgació científica. Els 
destinataris finals són els alumnes i públic en general, 
usuaris d’aquestes activitats.
També faig una petita aportació com a  docent de la 
pròpia professió. Donat que no hi ha titulació espe-
cífica i, per tant, és una especialitat que no té forma-
ció pròpia, sovint ens demanen impartir cursos, dins 
d’altres formacions o a títol privat. N’he fet alguns de 
dibuix naturalista, per exemple a la masia-Museu de 
Can Deu, a Sabadell. També n’he fet dos d’il·lustració 
científica, com a ajudant de professora de la Laura 
Curtiella a la Universitat de Compostela i a la de Leioa, 
Bilbao.

             La relació entre la feina
especialitzada del biòleg entrevistat
i la societat

Elena Casas
Educar, formar, en l’aspecte científic als alumnes, em 
sembla que és de les coses més profundes i altruistes 
que es poden fer.

Emili Fadurdo
Oferim a les empreses del sector alimentari, tots els 
temes en l’àmbit de seguretat alimentària, laboratori 
d’anàlisis, d’implantació de sistemes de qualitat i de 
certificació de qualitat. 
Crec que nosaltres posem el nostre granet de sorra 
perquè des de les activitats que estem fent puguem 
controlar tots aquests fenòmens que surten habitual-
ment a la premsa i a les notícies, que donen inquietud 
als consumidors. Volen garantir que les empreses del 
sector de l’alimentació estiguin treballant en uns con-
ceptes de qualitat i seguretat alimentària que garan-
teixi que els productes alimentaris finals que arriben al 
consumidor siguin innocus des de la perspectiva de la 
seguretat alimentària i que tingui un valor afegit i tota 
aquesta activitat amb respecte al medi ambient. 

Mark Grossmann
Més allà del dia a dia que seria fer els embrions, cui-
dar-los i transferir-los, una tasca molt important que 
crec que fem és la difusió científica, és a dir, explicar 
una vegada i una altra que els de reproducció no fem 
clonatge, no fem monstres, no fem selecció de cap 
mena, sinó que “només” ajudem a parelles o dones 
que vulguin tenir fills i tinguin dificultats per aconse-
guir-ho.
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Albert Masó
Els serveis que dóna un divulgador científic són els de 
proporcionar la informació rigorosa i ben explicada al 
públic, de manera que agafin una idea encertada del 
món de la ciència, que de sempre ha resultat una mica 
aliè o llunyà del ciutadà. En el cas del fotògraf, doncs 
proporciona les imatges que recolzen el lligam amb la 
gent i li fan “veure” allò que no es pot observar direc-
tament.

Begoña Méndez
En el meu cas els serveis que oferim és donar a conèixer 
a tothom, que és la citogenètica i perquè serveix prin-
cipalment.

Román Montull
El servei que jo puc oferir, en general a la societat, 
en aquesta feina concreta, és el fet de poder donar 
dades concretes a la gent, a fi de que pugui interpre-
tar per si mateixa com funcionen certs ecosistemes 
o àrees naturals determinades i, així, pugui adonar-
se’n de la importància que tenen. Per exemple, en 
aquest cas, al ser una reserva que està molt a prop 
d’una gran ciutat, com és Barcelona, i rodejada d’una 
ingent concentració humana i d’infraestructures, 
com les de l’aeroport, moltes persones es sorprenen, 
quan ho veuen o els ho expliques, de tota l’enorme 
biodiversitat i la gran quantitat d’ocells que hi ha en-
cara, només pel fet de tenir-ho tant a prop de casa 
seva. D’altres vegades, per certs comentaris que fan, 
veus que tenen idees equivocades o preconcebu-

des, per alguna anècdota superficial que han escol-
tat; si tu els hi expliques com funciona el tema, o en 
quines èpoques hi ha determinats ocells i perquè 
hi són, llavors, acaben veient que les coses poden 
ésser o funcionar d’una manera més complexa i més 
interrelacionada i, això, crec que és una de les coses 
importants de la meva feina.

Santiago Palazón
El servei que ofereixo a la societat és principalment 
intentar la compatibilitat de la protecció de la natura 
amb el desenvolupament del territori. La meva feina 
principal és la de conservar, i gestionar les espècies 
protegides de fauna a Catalunya, i sabem que la millor 
fórmula és integrant-les en el desenvolupament, no 
només econòmic, del territori.

Lluïsa Presmanes
Els serveis que oferim es centren bàsicament en la re-
ducció de l’impacte negatiu de les activitats i en la mi-
llora de la qualitat ambiental i paisatgística de l’entorn. 
En aquest sentit et diria, però,  que tota la feina que 
fem la intentem fer tenint en compte sempre que 
l’home i la població formen  part del medi ambient i 
no són mai  un element aliè.

Margarita Salvadó
Diagnòstic de qualsevol anàlisis de qualsevol mostra 
que es porti per analitzar des d’un sèrum a sang a mos-
tres d’orina, mostres respiratòries, etc. el que oferim a 
la societat és el diagnòstic.

             La relació entre la feina
especialitzada del biòleg entrevistat
i la societat



2�2� 2�2�

Josep Santaló
La recerca com a coneixement encara que sigui un co-
neixement empíric sempre reporta quelcom a la socie-
tat i més a aquesta societat que diuen que és la societat 
del coneixement. Per tant, d’una manera directa o indi-
recta, qualsevol activitat que tingui a veure amb generar 
coneixement en última instància reverteix a la societat.

Dagoberto Schmid
Amb la meva feina garanteixo no solament un ús se-
gur de les substancies a les empreses químiques sinó 
que la societat pugui satisfer les seves  necessitats 
econòmiques, ecològiques i requisits socials actuals 
de les comunitats globals sense afectar al desenvo-
lupament de generacions futures. Dins del marc glo-
bal del Desenvolupament Sostenible garanteixo que 
la societat pugui utilitzar els productes de consum 

sense que afectin al medi ambient ni a la salut de 
les persones. La qualitat de vida s’incrementa cada 
any, ja que utilitzem cada vegada més i millor, les 
substàncies químiques. Els detergents, les pintu-
res, els fitosanitaris, els biocides o altres productes 
de consum utilitzats, correctament, evitaran noves 
malalties i ens ajudaran a viure millor. Poder reduir 
l’efecte de les emissions que poden afectar al canvi 
climàtic és també fonamental.

Anna Soler
Els serveis que puc oferir a la societat són molt clars 
perquè és el diagnòstic prenatal i per tant està enca-
minat a què persones que tenen risc de tenir descen-
dència amb anomalies cromosòmiques puguin saber 
si el fetus que porten realment té una anomalia o no i 
llavors tirar endavant o no l’embaràs.

la relació entre la feina especialitzada del biòleg entrevistat i la societat

Quines repercussions té per la gent la teva
activitat professional?
Jordi Carreras
És un moment  que el mar necessita una reconversió, 
pel que fa als recursos humans, als mitjans humans, i 
en aquesta reconversió dintre una sostenibilitat crec 
que els biòlegs tenim una part important que apor-
tar..

Mercè Cartañà
Senzillament, augmentar els seus coneixements de 
ciències naturals, biologia i científics en general. Poso 
el meu granet de sorra per a què els lectors tinguin 
una formació científica de nivell mitjà, que trobo im-
prescindible per poder tenir qualitat de vida i ser res-
pectuós amb el medi.

Elena Casas
Em sembla que aquí hauriem de distinguir entre la 
feina que faig i la percepció social d’aquesta feina. 
La feina, com ja he dit és molt important ja que té 
una repercusió directa en la persona  de l’alumne, 
però en canvi la percepció de la feina del professorat 
és força deficient. Penso que té poc  a veure amb la 
realitat.

Emili Fadurdo
La repercussió del nostre treball a la gent és important 
i directa ja que estem garantint la seguretat alimentaria 
dels productes que ingerim tots els dies.  Crec que és 
important des de moltes  perspectives, nutricional, de 
contaminants, presència de substàncies al·lèrgiques o 
sigui que a nivell sanitari si que estem fen coses. Un 
altre tema és si el nostre treball està reconegut per la 
societat. A Catalunya i a Espanya per sort tenim una 
societat molt desenvolupada i un benestar social im-
portant i es reconeix el nostre treball.
 
Mark Grossmann
La repercussió més immediata són els nadons nascu-
ts sans. Dissortadament les taxes d’èxit són les que són 
i de moment no podem anar més enllà. Però és clar, 
són nadons molt volguts.

Albert Masó
Una bona divulgació científica permet esborrar de 
la mentalitat de la gent les “llegendes urbanes” que 
s’instal·len amb massa freqüència, i també permet 
contrarestar les informacions de certs periodistes sense 



2�2� 2�2�

la relació entre la feina especialitzada del biòleg entrevistat i la societat

rigor que més aviat desinformen. El fotògraf de Natura 
pot aportar “realitat” i “documentació” perquè trans-
met a la societat la imatge, per exemple, de les espè-
cies que poden estar en perill d’extinció, de les zones 
que s’han de conservar del país, de l’entorn; fins i tot 
pot recolzar una funció didàctica, per exemple, a les 
escoles, etc.

Begoña Méndez
Crec que les repercussions són positives, ja que actual-
ment els problemes, sobretot d’infertilitat i d’esterilitat, 
cada vegada són més freqüents i jo crec que és posi-
tiu donar al menys una resposta en aquests problemes 
que poden ser per causa genètica.

Román Montull
Bàsicament la repercussió que té la meva feina per la gent 
és el que deia abans: amb aquestes dades que transmets, 
la gent pot arribar a conèixer millor com van les coses i, al 
final, és allò de sempre, que diu que la gent realment esti-
ma millor el que coneix i, llavors, és capaç d’involucrar-se 
en la seva defensa molt més intensament.
 
Santiago Palazón
Les repercussions de la meva activitat professional per 
a la gent són que les espècies protegides siguin cone-
gudes i que es conegui la seva problemàtica i la seva 
protecció.

Lluïsa Presmanes
Crec que la principal repercussió per la societat és que 
amb els nostres estudis i valoracions ambientals con-
tribuïm a aturar o, bé, implantar una nova activitat o 
infraestructura en el territori o un determinat procés 
de desenvolupament urbanístic. En el cas de noves im-
plantacions, aconsellem cóm fer-ho de forma respec-
tuosa amb el medi i la població.

Margarita Salvadó
Ajudar en el diagnòstic i tractament de les seves malal-
ties.

Josep Santaló
Hem tingut un contacte molt directe desenvolupant 
les tècniques de diagnòstic genètic. Cap els anys no-
ranta en el nostre grup, conjuntament amb altres grups 
de nivell mundial, vam estar desenvolupant una tèc-
nica de diagnòstic genètic preimplantacional i ara és 
una tècnica que s’aplica habitualment en les clíniques 
de reproducció. Crec que és quelcom que ha quedat 
reflectit com un servei obvi a la societat, ara hi ha cria-
tures que han nascut sense defectes genètics gracies a 
aquesta tècnica i d’això puc dir que n’estic orgullós.

Dagoberto Schmid
Les repercussions sobre les persones són molt positives, 
ja que es veuen beneficiades per tenir informació sobre 
una utilització correcta de les substàncies químiques evi-
tant així els possibles riscos durant la producció dels pro-
ductes de consum.  No ens hem d’oblidar que, gràcies 
als productes químics en els últims anys, ha augmentat 
l’esperança de vida, mantenint una elevada qualitat de 
vida, durant molts anys. També és important la repercus-
sió sobre els consumidors, per tant sobre tots nosaltres,  ja 
que podrem utilitzar d’una forma segura qualsevol article 
que comprem, des d’un bolígraf que conté una tinta, a 
un detergent o aliments envasats.

Anna Soler
Té repercussions directes per la gent. Les persones que es 
fan un diagnòstic prenatal volen saber si el fetus està bé i 
tenir la tranquil·litat de poder decidir tenir o no un fill que 
estigui malament. Els donem una mica de seguretat, en-
cara que mai és total perquè no ho podem diagnosticar 
tot, sinó simplement allò que estudiem i prou.
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Amb la teva feina, et consideres un agent social de canvi?

Begoña Méndez
Jo crec que he contribuït al canvi, perquè antigament 
la gent no sabia que era la citogenètica i per a què ser-
via. Ara un pacient ve a una consulta mèdica dient que 
vol fer-se el seu cariotip, perquè té problemes de ferti-
litat i sap que si es fa el cariotip, doncs podria ser una 
resposta al seu problema; doncs això ja t’indica que el 
coneixement de la gent i de la societat ha canviat i que 
la citogenètica s’ha donat a conèixer.

Román Montull
Sí, en aquest sentit, des del moment que expliques les 
coses tal com funcionen, doncs, ajudes a què certs mo-
dels de pensament equivocat o certes interpretacions 
errònies puguin canviar, perquè jo he escoltat aquí a 
gent que diuen: va, això, si total són quatre ocellots 
que n’hi ha allà i el lloc no té massa importància i és 
insalubre i, si l’aeroport s’amplia i ho fa desaparèixer, 
doncs, tant de bo, i cal fer veure que no només són 
quatre ocellots, sinó que és tracta d’un lloc força im-
portant per la migració de les aus per la seva ubicació 
i, si això ho transmets, llavors, impliques a molts altres 
sectors de la societat. O sigui que si que, d’alguna ma-
nera, actues com a factor de canvi.

Santiago Palazón
Amb la meva feina, em considero un agent social de 
canvi, i per exemple, amb la meva feina desenvolu-
pada des de 1996 hem canviat la fisonomia faunística 
dels Pirineus de Catalunya i la de molts rius de Cata-
lunya, i també una mica l’actitud de la gent local cap 
als grans depredadors.

Lluïsa Presmanes
Sí, considero que els que ens dediquem a l’assessoria 
ambiental som un agent social de canvi ja que pro-
porcionem eines i arguments a l’administració pública 
i altres entitats socials front les decisions que han de 
prendre en determinades situacions de transformació 
d’un territori.

Margarita Salvadó
El que canvia és com nosaltres fem la feina més que 
nosaltres. Degut als avenços tecnològics i sobretot en 
el camp del diagnòstic molecular està canviant la nos-
tra manera de treballar, però, que nosaltres amb això 
canviem la societat? Home, la canviem en el sentit 
que quan més millora la sanitat en global doncs més 
pot millorar la salut de la  societat, però tant com 
a agent de canvi social jo encara no m’interpretaria 
així. Dic que no m’interpretaria com un agent de can-
vi social, sinó que a mesura que millora les capacitats 
globals de la diagnosi millora també la salut de la so-
cietat.

Mercè Cartañà
Sí, tot i que en una proporció molt minsa. La meva 
feina queda diluïda en un llibre on hi col·laboren altres 
il·lustradors, fotògrafs, etc.  Aquest llibre està distribuït 
parcialment al mercat i competeix amb altres llibres de 
la mateixa temàtica. Per minvar-ho encara més, el llibre 
és un objecte en decadència, que arriba a molt poques 
llars, per no parlar de la devaluació social dels llibres de 
text i el tractament deplorable que els hi donen els mit-
jans: són unes “coses” menyspreables que ens obliguen 
a comprar a tots els pares i que semblen tenir l’única 
funció d’enriquir les butxaques dels editors…!

Elena Casas
Per suposat que em considero un agent de canvi, perquè 
tinc gent jove a la que estic ensenyant i a la que estic 
formant. La professió docent és de les professions més 
importants pel canvi...Mira, si jo en aquestes persones 
que tinc a classe cada dia, no els hi dono la formació 
científica que necessiten i que els exigirà la societat 
respecte a  salut, alimentació,   sexualitat, biotecno-
logia, etc...... els hi estic fent un frau, perquè en el 
futur no podran participar com a ciutadans en el debat 
social, ja que no entendran que volen dir les proves 
mèdiques, no sabran llegir les etiquetes dels productes 
alimentaris, no podran comentar una notícia del diari 
perquè no la hauran comprès.....Per tant per a mi, i 
penso que pels docents, és una responsabilitat. 

Emili Fadurdo
Els biòlegs i les empreses com la nostra a nivell de 
canvi social haurien de participar molt més com punts 
d’opinió, i s’ens hauria de consultar molt més. Tenim 
que garantir la suficient agilitat per avançar-nos al que 
ha de venir.

Mark Grossmann
Si perquè estem en una àrea que és puntera, que pro-
voca debat ètic  i per tant sempre que la societat debat 
un tema ètic fa un canvi en el seu tarannà, en la seva 
manera de pensar. Nosaltres provoquem aquest canvi 
i participem en el debat.

Albert Masó
Sí. Amb la feina que realitza el divulgador pot canviar 
el concepte “de món tancat” del científic i acostar-lo 
a l’home del carrer i fer que consideri que la ciència 
forma part de la cultura amb la mateixa legitimitat, al 
menys, que l’art, per exemple. Pel que fa al fotògraf de 
la natura, pot produir també un canvi social, sobretot 
en la conscienciació de la gent envers a la conservació 
de la natura a través del seu coneixement. Com ja s’ha 
dit tantes vegades, no es pot apreciar, ni valorar, ni es-
timar allò que no es coneix.
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Josep Santaló
Jo crec que sí. Mal aniria si els científics no ens con-
siderèssim un agent social de canvi! D’alguna manera 
el que nosaltres investiguem, i més amb temes relacio-
nats amb la reproducció com els que jo estic involu-
crat. Crec que és obvi que hem canviat la manera de 
veure el món des de finals dels setanta o comença-
ments dels vuitanta. Ara hi ha moltes coses que han 
canviat de com veiem el món i  com veiem la pròpia 
espècie humana, la concepció que en tenim de nosal-
tres mateixos. Sí, crec que ha canviat; no puc dir que 
sigui gràcies a mi o només gracies a mi, però crec que 
un petit granet de sorra sí que hi dec haver posat

Dagoberto Schmid
En el meu treball, em puc considerar un agent del can-
vi, ja que és un sector en constant evolució. Constant-
ment disposem de nous productes, nous processos, 
nous coneixements analítics, que permeten detectar 

fins i tot substàncies en ppt (parts per trilió), que gene-
ren canvis importants als quals ens hi hem d’adaptar. 
Per exemple, l’aplicació de noves tecnologies com la 
nanotecnologia o la biotecnologia, també hauran de 
ser integrades a les empreses, a les legislacions, a arti-
cles acabats i per tant a nous i millors hàbits de consum 
de la societat.

Anna Soler
Pot representar un canvi social, la meva feina junta-
ment amb la de la gent que ens dediquem a això, per-
què col·laborem a què en la població vagi disminuint 
el percentatge de persones amb anomalies cromosò-
miques. Està molt clar, hi ha hagut una davallada en 
la prevalença de la síndrome de Down de fa vint anys 
amb ara, és molt evident que hi ha molts menys nens 
que tenen aquest i altres defectes deguts a cromoso-
mes, i és per la campanya de diagnòstic prenatal que 
estem fent i que a Catalunya està molt avançada.

De la teva feina, quines responsabilitats socials
se’n desprenen?
Jordi Carreras
Desenvolupar una activitat empresarial, una activitat 
industrial, però que tingui i estigui dintre de la sosteni-
bilitat que ara tant necessitem.

Mercè Cartañà
Directament cap. Els il·lustradors, tant els que estem 
especialitzats com els que no, som una petita peça dins 
un gran engranatge editorial, una peça vistosa, això sí. 
Són els editors els que assumeixen la responsabilitat 
social del que editen, per això, abans de publicar un 
llibre el fan revisar per correctors de text, d’estil i de 
continguts, a més de les galerades que corregeixen els 
propis autors. 
Jo assumeixo, però, la responsabilitat del que dibuixo, 
en el sentit que hi poso tot el rigor científic què sóc 
capaç i totes els meus habilitats gràfiques, per fer-ho 
atractiu i que m’hagin de corregir el menys possible.

Elena Casas
Ja t’ho he comentat a les preguntes anteriors. Però vull 
remarcar que una persona que valora poc correctament 
la tasca d’un professor és una persona superficial. Penso 
que fonamentalement la nostra responsabilitat es formar 
als ciutadans per a què sàpiguen fer una interpretació 
del món material des d’un punt de vista científic. 

Emili Fadurdo
La garantia de produir aliments sans i saludables que 
garanteixin una bona nutrició a la societat.

Mark Grossmann
Resposabilitats en dos vessants: d’una banda estem 
obligats èticament i per llei a cuidar els embrions que 
tenim, de què som dipositaris, perquè les parelles no 
ho poden fer a casa seva i per tant hem de tenir una for-
mació ètica molt completa respecte aquests embrions; 
i d’altra banda, això que explicava, provoquem amb 
les nostres tècniques nous tipus de família i per tant hi 
ha un debat ètic a darrera sobre cap on ha d’anar, què 
s’ha d’acceptar, sobre quines tècniques ha d’acceptar 
la societat i quines no.

Albert Masó
És imprescindible que el divulgador transmeti fidel-
ment el que està demostrat científicament, sense 
amagar res, però també sense alarmismes ni exage-
racions. La responsabilitat del fotògraf de natura con-
sisteix en ser capaç de sensibilitzar i motivar  mit-
jançant unes imatges captivadores que facin sentir la 
necessitat de transmetre a la següent generació allò 
que tenim ara i que és molt valuós: la Natura, única 
i irrepetible.



2�2� 2�2�

Begoña Méndez
La responsabilitat és màxima. Estem treballant amb 
mostres biològiques, mostres que pertanyen a éssers 
humans i que quan tu, dones un diagnòstic estàs fent 
directament un diagnòstic a una persona que ha de 
decidir el seu futur. Per això, crec que la responsabilitat 
que tenim és de màxim grau.

Román Montull
Les responsabilitats socials i ètiques que es desprenen 
de la meva feina serien, bàsicament, això que he co-
mentat abans, el poder transmetre, de la manera més 
entenedora possible, la realitat de l’entorn, per tal de 
què la gent se’n adoni que s’ha de defensar les coses 
que tenen una argumentació sòlida, al marge dels inte-
ressos que no dubten en tergiversar la realitat i no són 
coses “de només quatre penjats amb molts ocellets al 
cap, que volen fer sarau”.
A més, aquí al ser una reserva petita, en el meu cas 
concret, com que treballo entre setmana i ve relativa-
ment poca gent comparat amb els caps de setmana, 
pràcticament, a la majoria els conec perquè són gent 
que venen força sovint a fer les seves fotos i/o obser-
vacions i, llavors, pots parlar amb una certa confiança 
i proximitat

Santiago Palazón
De la meva feina, es desprenen responsabilitats socials 
com la preservació d’espècies animals que es troben 
amenaçades o en perill d’extinció, la compatibilitat 
entre la protecció de la fauna i el desenvolupament 
d’un territori, etc.

Lluïsa Presmanes
Crec que tenim la responsabilitat  social de fer una fei-
na seriosa, objectiva i que fomenti, en tot el que fem, 
la sostenibilitat ambiental. Alhora i, molt important, és 
que les decisions que es prenguin siguin justes i equi-
tatives envers la població afectada del lloc on estem 
treballant.

Margarita Salvadó
Penso que sí, quan la gent li arriba el que tu fas té una 
valoració molt positiva, el problema que de vegades 

no li arriba, però que quan la gent és coneixedora del 
que fem la valoració és positiva.

Josep Santaló
De la meva feina se’n desprenen responsabilitats so-
cials importants; la primera és que tenim el deure de 
donar comptes del que fem. La nostra feina no pot 
quedar només tancada dins d’aquestes quatre parets, 
perquè la universitat està finançada públicament, la 
recerca que fem està finançada públicament i la re-
cerca que fem tenim el dret i el deure d’explicar-la 
i de comunicar-la a la gent, perquè sigui el que deia 
abans, una societat informada i degudament informa-
da. D’altra banda com actor de canvi que considero 
que en part som els científics, tenim la responsabilitat 
d‘informar d’una manera veraç  a la societat, perquè 
d’alguna manera tingui tots els elements de judici per 
prendre les decisions que ha de prendre i nosaltres 
després de seguir-les.

Dagoberto Schmid
Les responsabilitats socials que es desprenen de la 
meva feina consisteixen en garantir l’ús segur per al 
medi ambient i per a les persones dels productes quí-
mics i dels articles de consum. Desenvolupar produc-
tes més ecològics i menys tòxics és l’objectiu bàsic per 
integrar el desenvolupament sostenible  que permeti 
l’evolució de la societat sense afectar a les actuals i  
futures generacions ni a l’esgotament dels recursos na-
turals.

Anna Soler
Un diagnòstic sempre és una responsabilitat ètica 
perquè, depenent del que jo informi, del que jo di-
gui, segurament una gestació continuarà o s’aturarà, 
llavors vol dir que haig d’estar molt segura del que 
dic, i minimitzar els errors. Segons quines troballes 
fem amb el microscopi de vegades no és tan clar el 
que poden representar, i per tant haig de disposar 
d’una informació  científica molt actualitzada per 
saber interpretar correctament aquests resultats poc 
habituals i poder-los comunicar, perquè el meu acte 
científic tindrà una repercussió immediata en una 
família.  

la relació entre la feina especialitzada del biòleg entrevistat i la societat
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Com creus que valora la gent la teva feina?

Jordi Carreras
L’aqüicultura és per mi la gran desconeguda de la gent 
i crec que la valoració global no és gens positiva segu-
rament per aquest desconeixement de l’activitat.

Mercè Cartañà
Si parlem del públic lector no tinc manera de saber-
ho.  En general, tant nosaltres com la nostra feina som 
uns grans desconeguts. Quan explico quina feina faig 
a gent concreta hi ha dos tipus de reaccions: els que 
posen uns ulls com taronges perquè no saben de què 
els parlo i els que contesten de seguida “oh, que bo-
nic!” evocant la imatge de l’il·lustrador naturalista 
anglès del segle XIX. El que ningú té en compte és la 
quantitat de feina de documentació que comporta 
cada dibuix.
Fins i tot, dins del gremi professional de la il·lustració, 
els científics som una minoria que fem i pensem dife-
rent i el mateix ens passa dins del gran col·lectiu dels 
biòlegs, també som una minoria que fem i pensem 
diferent. Aquesta problemàtica complexa ha derivat 
en la creació d’associacions professionals específiques 
d’il·lustradors científics, sobretot als països on aques-
ta professió a reeixit, bàsicament al món anglosaxó. 
Si parlem dels clients, siguin editors, siguin agències 
publicitàries o institucions, hi ha de tot.  En general 
em sento més valorada per alguns editors, sobretot 
quan volen que el dibuix científic sigui un valor afe-
git pel llibre, però, sovint, després de lliurar la feina, 
aquesta valoració és només intel·lectual i no es co-
rrespon amb la remuneració pactada, tret d’alguna 
honrosa excepció, que sempre n’hi ha. 

Emili Fadurdo
S’ha de treballar molt encara perquè hi hagi un reco-
neixement social important. Ara per ara qui ho valora 
és la pròpia indústria i les Administracions.

Mark Grossmann
Jo penso que bé, evidentment, si tenen un nadó estan 
molt satisfets, però sinó l’obtenen, si els has tractat co-
rrectament, i amb afecte i amb respecte, doncs també 
estan satisfets d’aquell intent que han viscut.

Albert Masó
La valoració que fa la gent del divulgador científic es 
molt variable: consideren prou bé els que tenen un 
pes mediàtic, però no tant la tasca callada i feixuga 
d’escriure un bon llibre sobre el canvi climàtic, com ha 
fet ara l’equip del Ramon Folch, per exemple. La feina 
del fotògraf de natura sol ser sempre molt agradable 
i positiva, sempre diuen quina sort de tenir aquesta 
feina, i realment té aspectes molt positius perquè estàs 
molt en contacte amb la natura, viatges molt, coneixes 
gent. No és una feina monòtona; això és el que més 
es valora.

Begoña Méndez
Per una banda he de dir que la valoració és positiva, en 
el fet de donar resposta a problemes que té la gent. El 
que passa és que jo crec que encara la feina dels biòlegs 
és desconeguda, la gent no sap que darrer d’un diag-
nòstic hi ha un biòleg, i una de les coses que s’hauria de 
reconèixer és l’especialitat sanitària de Genètica.

Santiago Palazón
No tinc una resposta clara a aquesta pregunta. Supo-
so que serà important per algun sector de la societat, 
però suposo que hauran sectors de la societat que els 
queda molt llunyà això de lluitar per conservar la natu-
ra i, més concretament les espècies animals.

Lluïsa Presmanes
Molt positivament. La societat cada vegada és més 
conscient  de què no s’han de malmetre els recursos 
i que s’ha de respectar el medi en general. En aquest 
sentit, doncs, la meva feina pot ser molt gratificant.

Josep Santaló
La gent valora positivament la feina de biòleg perquè té 
aquestes dues vessants que he anat  introduint cada vega-
da: crec que els professors d’universitat som ben valorats, 
perquè en el fons el que fem és preparar les generacions 
futures, per tant se’ns veu com a agents importants en el 
futur de la societat i com científic també. Els científics, 
totes les enquestes ho diuen, són professionals ben va-
lorats amb una elevada credibilitat i que  tenen un plus 
de ser ben vistos per la societat. Crec que això és un ac-
tiu important que nosaltres com a professionals, com a 
científics i com a biòlegs en aquest cas concret, tenim la 
responsabilitat de mantenir-la i fer que sigui verdadera.

Dagoberto Schmid
Sincerament crec que la gent no valora el gran treball 
que es realitza, doncs no disposa d’informació sobre 
els controls i les activitats realitzades per la indústria 
química, abans de posar un producte al mercat. El 
consumidor tampoc és conscient de totes les activitats 
de recerca i desenvolupament per poder disposar de 
nous productes més segurs al mercat.    

Anna Soler
Pel que fa als pacients estan encantats de la vida de què 
se’ls hi pugui oferir aquest servei. És un servei que afortu-
nadament es pot oferir en els països que no tenen altres 
prioritats com serien el menjar o la subsistència pura, i en 
el meu cas, a més, s’ofereix dins la sanitat pública. Real-
ment és un luxe poder oferir aquests diagnòstics.
Els altres col·legues, per exemple de ginecologia, valo-
ren molt bé la nostra feina perquè, no és per posar-nos 
floretes, però en el nostre hospital –el Clínic- tenim 
la sort de tenir uns mitjans molt bons i llavors podem 
oferir un bon servei.    
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Quina és la importància de tenir un col·legi professional,
el Col·legi de Biòlegs de Catalunya? 

que  no estàs sol en l’exercici de la teva professió.

Emili Fadurdo
Són els col·legis professionals els que han de defen-
sar els nínxols de mercat i les nostres activitats pro-
fessionals i fan una feina important en aquesta línia 
i més quan estem evolucionant cap a un concepte 
d’actuacions pluridisciplinars en les quals la forma-
ció bàsica és el mínim exigible i a partir d’aquí hi ha 
d’haver una formació continuada, una especialitza-
ció i una experiència contrastada. 
És el lloc de trobada de tots els professionals on tro-
bem recolzament per afrontar les nostres necessi-
tats.

Mark Grossmann
El Col·legi és bàsic en la formació professional, és el 
paraigua en el qual ens acollim tots i és l’organisme 
que ens ofereix formació continuada que és un 
dels aspectes més importants de la nostra feina, per 
mantenir-se al dia amb tot el que s’està produint. 
El Col·legi també és indispensable com a element 
dinamitzador i de comunicació dins el col·lectiu, i 
com a organisme de defensa dels nostres interessos 
professionals.

Albert Masó
La importància es dóna en diversos aspectes: en primer 
lloc, facilita el coneixement entre col·legues, donant-
nos també una orientació de quines són les possibles 
sortides professionals i, a més a més, transmetre’ns da-
des i recursos els uns als altres.

Biòleg col·legiat i Col·legi
de Biòlegs de Catalunya

Jordi Carreras
Per mi és molt important, doncs quan jo vaig començar 
fa vint anys amb aquesta activitat, em sentia molt sol, 
primer perquè no estava rés desenvolupat no hi havia 
una activitat i professionalment els biòlegs no estàvem 
reconeguts. Crec que encara no ho estem i el col·legi 
ha servit, perquè jo em senti més segur i acompanyat 
en el desenvolupament de la meva feina.

Mercè Cartañà
Per mi és vital, per utilitzar una terminologia biològi-
ca! Ja he apuntat, al començament, que hi ha biòlegs 
exercint especialitats en un ventall d’àmbits extraordi-
nari: indústria, sanitat, ensenyament, recerca, gestió 
ambiental, funcionariat administratiu i divulgació, per 
dir-ne alguns de representatius. Davant d’aquesta gran 
diversitat cal un organisme aglutinador, que faci de 
pal de paller, i aquesta és per mi una de les principals 
funcions del Col·legi.  Immediatament se’n deriva la 
funció de coordinar i aportar solucions a problemàti-
ques específiques.  En tercer lloc, per mi, estaria la 
missió d’actuar davant la societat per donar a conèixer 
la professió, perquè passa molt desapercebuda.  En 
aquest sentit ja es fa alguna cosa, com col·laborar amb 
la Plataforma Ciència i Societat, que va néixer amb 
motiu del Fòrum 2004 i que continua actuant, tot i la 
manca de mitjans, però cal molta més feina en aquest 
sentit.

Elena Casas
Que et sents recolzat, que sents que estàs unit a altres 
persones que tenen les teves inquietuds i que per tant, 
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Begoña Méndez
Crec que el col·legi té molta importància, perquè, és la 
representació de tots els biòlegs;  encara que tinguem 
diferents especialitats i cadascú treballem en coses di-
ferents és un punt que hi ha comú a tots i que un 
col·lectiu quan més gran més força.

Santiago Palazón
És molt important tenir un col·legi professional. Quan 
miro al meu costat veig els meus companys que tenen 
uns col·legis professionals amb molta força, si aquesta 
és la paraula. Em refereixo als veterinaris i als enginyers 
forestals. Al camp de protecció de la natura, és molt 
comú que qualsevol persona “sense titulació” pugui 
realitzar un estudi sobre l’ecologia i la biologia d’una 
espècie determinada d’animal o de planta, i moltes ve-
gades finançades per administracions. I penso que això 
no s’hauria de permetre, tal i com aquests col·lectius 
professionals dels que he parlat abans no ho permeten. 
Igual que una persona que no sigui veterinària no pot 
exercir de veterinari, una persona que no tingui una 
titulació addient (biologia, enginyeria, veterinària, etc.) 
no hauria de realitzar estudis sobre espècies animals i 
vegetals. Això no està solucionat dintre de l’àmbit de 
la conservació de la natura. Penso que cal un col·legi 
professional que es defineixi i s’impliqui en aquests 
temes.

Lluïsa Presmanes
Té una importància cabdal per a tots els professionals, 
però especialment pels que treballem com a autònoms 
o petits empresaris. El Col·legi és el nostre avalador,  en 
el sentit que acredita la nostra vàlua com a professio-

nals i salvaguarda els nostres interessos davant tercers 
quan tenim un conflicte. 

Margarita Salvadó
El col·legi és una associació de la teva professió pri-
mordialment per fer la defensa d’ella quan calgui i 
això és necessari en qualsevol àmbit laboral per tant la 
presència que té un col·legi i pròpiament català doncs 
és el que tots desitgem, tenir un àmbit dintre de la teva 
pròpia comunitat que et defensi professionalment. 

Josep Santaló
Els col·legis professionals són fonamentals en 
l’ordenament jurídic i fins i tot de la pròpia societat 
i, a més a més, com a professionals que som. Ens 
dóna un entorn en el qual t’hi pots sentir conforta-
ble, són gent que parlen el mateix llenguatge que 
tu, en els qual la gent t’entén, et comprèn, tenen 
problemes similars als teus, problemes que són ben 
rebuts, i que són , diem-ho així, compresos. Alho-
ra, precisament per això, és una força que és capaç 
d’enfrontar-se a les agressions externes, amb les que 
et puguis trobar com a col·lectiu; per tant la idea 
aquesta de què la unió fa la força, de què individual-
ment no tenim la mateixa força que col·lectivament, 
crec que és “el suc” del perquè de l’existència dels 
col·legis professionals. 

Dagoberto Schmid
És important disposar del Col·legi de Biòlegs de Cata-
lunya, ja que és una entitat que ens ha d’unir a tots els 
biòlegs. L’intercanvi de coneixements i el suport del 
Col·legi dins del món laboral dels biòlegs professionals 

Biòleg col·legiat i Col·legi
de Biòlegs de Catalunya
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és fonamental. Entre les seves funcions puc destacar 
la defensa de forma col·legiada de totes les activitats 
relacionades amb els biòlegs. 

Anna Soler
És evident que com a col·lectiu professional hi ha 
d’haver un col·legi que defensi els interessos de la 
professió. Jo recordo que quan vaig acabar la carre-
ra, l’any setanta-cinc, no hi havia col·legi professio-
nal de biòlegs, però de seguida  ens col·legiàvem en 
el Col·legi de Doctors i Llicenciats, i va ser una de 
les primeres coses que vaig fer: apuntar-me a la So-

cietat Catalana de Biologia i apuntar-me al Col·legi 
de Doctors i Llicenciats. Desprès es va iniciar dins 
d’aquest col·legi la Secció Professional de Biòlegs, 
que va ser l’embrió del nostre Col·legi. 
La professió de biòleg és una professió relativament 
nova i sobretot en el camp sanitari treballa amb al-
tres professions amb molta solera i molt fortes com són 
els metges o els farmacèutics. Per això moltes vegades 
hem quedat una mica  a remolc o una mica menys-
tinguts per segons quins professionals i llavors només 
per qüestió de dignitat professional crec que s’ha de 
recolzar que hi hagi un col·legi professional fort.

Quina relació estableix amb els altres professionals
del col·lectiu, amb els altres biòlegs?
Jordi Carreras
La relació és purament professional,  potser manca una 
mica de relació social, però és una relació professional 
d’intercanvi o de transferència d’informació.

Mercè Cartañà
Actualment la meva relació és distant, es redueix a llegir 
els butlletins i la revista, i a respondre les enquestes.  He 
participat en alguna taula rodona a la seu del col·legi, con-
cretament en una sobre la meva professió. He col·laborat 
amb la Plataforma Ciència i Societat en el projecte “una 
exposició per explicar com funciona la ciència”, que està 
aturat per manca de mitjants. Participar en aquesta entre-
vista és també un granet de sorra més. 
El fet que el meu domicili actual és a 70 km de la seu 
del Col·legi, és un gran inconvenient en aquest sentit.

Elena Casas
Una relació comunicativa que ens permet saber que 
existim i a la vegada que treballem en camps molt di-
versos. Sinó cadascú està posat en la seva feina, que 
per altra part és molt intensa. Per aixó tenim uns òr-
gans de comunicació, una revista, un butlletí electrò-
nic, unes reunions, uns cursos, unes activitats, que ens 
posen en comú. 

Emili Fadurdo
En el sector que estic treballant no hi ha massa biòlegs, 
a més el que és realment important és resoldre el rep-
tes des d’una perspectiva pluridisciplinar. Hem de de-
fensar l’important paper que té el biòleg.
Considero que encara no hi ha un sentiment de 
col·lectivitat entre els biòlegs. Cada un de nosaltres 
possiblement anem una mica per lliure desenvolupant 
la nostra activitat professional. Ens hem de comunicar 
més i engrandir el sentiment de col·lectivitat.

Mark Grossmann
Tenim relacions molt estretes amb els que són  biòlegs 
que es dediquen a la clínica humana, els que fan anàli-
sis genètiques, els que fan anàlisis clíniques, el que fan 
els controls microbiològics. També tenim molta relació 
i compartim moltes sessions amb els qui porten pro-
jectes de recerca o de desenvolupament. És clar, amb 
els biòlegs que fan altres tasques i que tenen altres in-
teressos, més de la banda naturalística, amb aquests la 
relació queda una mica més lluny.

Albert Masó
A través del col·legi pots contactar amb altres fotògra-
fs de natura, així com amb altres professionals que es 
dediquin a realitzar enciclopèdies, llibres, exposicions... 
i que pugin necessitar imatges teves o que puguin in-
tercanviar opinions del tipus d’informació científica o 
tècnica.

Begoña Méndez
A través del col·legi en el meu cas he pogut conèixer a 
pràcticament  tots els citogenetistes biòlegs de Catalunya 
i de fet gràcies al col·legi fem reunions. Sinó hagués 
estat pel col·legi, doncs potser em trobaria com aïllada. 
Per això ja t’he dit abans que era un punt comú entre 
els biòlegs no només en el meu àmbit laboral sinó en 
altres àmbits. A mi si que m’interessen altres temes i 
moltes vegades no tinc temps, a través del col·legi et 
van arribant informacions en tots els terrenys i et vas 
assabentant de moltíssimes coses.  

Román Montull
La relació que estableixo amb els altres professionals 
del col·lectiu és a un nivell de consulta de certs temes 
que tu potser no domines i necessites per solucionar 
algun punt d’un projecte concret, o bé, contactar amb 



3332 3332

biòleg col·legiat i Col·legi de Biòlegs de Catalunya

gent que et pot interessar per qualsevol tema o per 
xerrades interessants que puguin fer.

Santiago Palazón
La meva relació amb els altres biòlegs és excel·lent, 
tant dintre del Departament com fora. A la meva feina 
tinc que treballar i tractar amb molts biòlegs. A més, 
la meva feina al Departament i la meva formació a la 
Universitat m’ha permès conèixer un espectre ampli 
dels biòlegs professionals que treballen a Catalunya en 
l’estudi i conservació de la natura.

Lluïsa Presmanes
Bàsicament és una relació de col·laboració professio-
nal i d’intercanvi d‘informació o consultes. 

Margarita Salvadó
El col·legi ha estat un punt de trobada de gent que es 
dedica, doncs a la mateixa tasca professional que la 
teva. Des de fa pocs anys, tot el que portem de segle 
vint-i-un ha estat molt important tenir el col·legi, perquè 
a través del col·legi s’ha pogut vertebrar totes les espe-
cialitats sanitàries i a través del col·legi vaig col·laborar 
amb el Ministeri d’Educació i el Ministeri de Sanitat i 
formar part de les Comissions que han fet les avalua-
cions per donar i adjudicar els títols d’especialista. I tot 
això, s’ha vertebrat a través del col·legi, allà ha estat el 
punt de trobada de tots els especialistes i i s’ha pogut  
encarrilar aquest tema que ens ha estat de molta di-
ficultat i de  molts anys de perseverança i lluita i això 
s’ha fet a través del col·legi.

Josep Santaló
Com he dit abans jo tinc relació amb molts altres 
biòlegs per raó de feina, la meva feina fa que esti-

gui en contacte amb molts grups de recerca i molts 
grups de treball on intervenen els biòlegs d’una ma-
nera cabdal, fonamental. És  a dir, amb els dirigents 
d’aquests grups que són biòlegs i per tant hi tenim una 
relació de companys de treball i de feina. Jo diria que 
és una molt bona relació, que a vegades també es rea-
litza a través del col·legi, doncs a través de les activitats 
que fa, de les conferències, etc, et dóna l’oportunitat 
de conèixer altres visions de la pròpia biologia. Crec 
que és interessant de què això sigui així.

Dagoberto Schmid
Coordinar la relació entre els biòlegs i altres col·lectius 
professionals és una funció molt important del Col·legi 
de Biòlegs de Catalunya ja que la col·laboració amb 
altres col·lectius pot ajudar a una millor defensa 
d’interessos comuns. La relació amb altres biòlegs 
mitjançant les comissions permet analitzar les accions 
i novetats de les mateixes. El coneixement de les ac-
tivitats i de la problemàtica d’altres biòlegs és també 
un factor important per a gestionar adequadament 
les solucions o les activitats a coordinar.

Anna Soler
Com que normalment t’especialitzes molt en un camp, 
habitualment et trobes gent que treballa en el mateix 
àmbit. El Col·legi et permet tenir contacte amb altres 
biòlegs que es dediquen a altres camps, vas llegint a la 
revista articles d’altres temes i sempre mantens aques-
ta curiositat científica per totes les altres coses, i està 
bé perquè de vegades perdem el món de vista una 
miqueta, ens submergim en el nostre camp i només 
veiem allò. Hem de tenir la mentalitat d’anar veient 
les coses que, en els altres camps, es va descobrint que 
són importants.
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Què és el que més t’interessa del CBC o, dit d’una altra
manera, què et proporciona el CBC?

Begoña Méndez
Sí, em proporciona moltíssimes coses, ja et dic, coneixe-
ments a consultar, sobretot em manté actualitzada de mol-
tíssimes coses, dona opció a formar-te en més terrenys, 
en més camps, fan molts cursos i per ells t’assabentes, el 
tema legal que nosaltres no tenim ni idea qualsevol pro-
blema ells t’informen en moltíssimes coses.                   

Román Montull
El que més entro a consultar és la borsa de treball i 
algunes altres coses concretes: com per exemple, els 
canvis de legislació que em puguin afectar en certes 
feines, certs projectes.  

Santiago Palazón
El que més m’interessa del CBC és, encara que no tinc 
massa contacte amb la gent que porta la gestió, la for-
mació continua que ofereix. Però trobo a faltar més 
cursos sobre protecció de la natura. M’agradaria impli-
car-me més en el CBC en el futur. 

Lluïsa Presmanes
El que més m’interessa en aquests moments, per la si-
tuació laboral en la que em trobo, serien els serveis 
d’assessoria jurídica i de defensa,  el fet de poder dis-
posar d’una assegurança de responsabilitat civil, per-
què treballem molt en obres i el fet de poder visar els 
nostres projectes perquè d’alguna manera acreditem 
la nostra capacitat davant el client, que normalment és 
l’administració. Altres serveis que m’interessen són la 
borsa de treball i la possibilitat d’establir relacions amb 
altres biòlegs que treballin en el mateix sector.

Margarita Salvadó
Bé, informació, defensa professional, jo destacaria 
aquests dos punts, informació a través de les seves ei-
nes de comunicació, la revista, el CBC al dia, i la de-
fensa de la professió quan ha calgut.               

Josep Santaló
Em sembla que ho he comentat  en les dues anteriors res-
postes; jo diria que el que em proporciona és aquest en-
torn favorable. Tot i que potser que en un moment donat 
no hagi tingut una gran necessitat del col·legi de biòlegs, 
però sé que està allà i que en cas que tingui una necessi-
tat urgent puc acudir a la gent que està en el col·legi de 
biòlegs i, és segur, que em donarà un cop de mà. Jo diria 
per tant que el que m’aporta més és una seguretat, és 
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Jordi Carreras
A mi el que m’ha proporcionat realment és segure-
tat i és el que més valoro, aquesta seguretat davant 
dels altres col·lectius, davant l’administració, davant 
el desenvolupament de la meva tasca, tasca com a 
professional independent.      

Mercè Cartañà
Ara mateix és el meu cordó umbilical, el canal per 
contactar amb altres biòlegs d’altres àmbits i no per-
dre la visió àmplia i profunda de la nostra complexa 
professió.

Elena Casas
El recolzament, saber que com a professional no estic 
sola i que hi ha una institució formada per professio-
nals de la Biologia que vetllen pel bon desenvolupa-
ment de la professió.                             

Emili Fadurdo
Tenir la capacitat de què qualsevol biòleg que tingui 
qualsevol activitat professional és senti recolzat i re-
conegut.  
També he de valorar la relació interprofessional entre les 
diverses professions, un exemple va ser la col·laboració 
entre el CBC i el col·legi de veterinaris amb la defensa 
i suport perquè vingués aquí a Catalunya l’Agència de 
Seguretat Alimentària, inclosa la redacció i l’edició de 
llibres blancs de seguretat alimentària.
És l’entorn adequat per comunicar-me amb els com-
panys i conèixer altres realitats de la meva professió.
El CBC garanteix analitzar tota aquesta realitat i actuar 
per la defensa dels seus interessos en base a elles.

Mark Grossmann
Fa uns anys que hi sóc, des de què era estudiant. I 
m’ha proporcionat formació a través dels cursos que 
en el seu moment vaig fer, ara tinc la sort de ser forma-
dor i de participar jo en els cursos dins del col·legi, un 
marc en el qual debatre els diferents canvis normatius 
que es van produint; o de proposar a través del col·legi 
canvis normatius per a què l’administració sigui sensi-
ble a les nostres necessitats.

Albert Masó
Et proporciona assessorament legal, informacions, cur-
sos, conferències, i accés a diverses fonts de recursos 
que no podries trobar enlloc més.
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saber que tinc algú  que en algun moment em pot donar 
un cop de mà i que, tot i que tant de bo no l’hagi de fer 
servir, però saber que la tinc em dóna tranquil·litat.

Dagoberto Schmid
Personalment el que més m’interessa del CBC són les 
jornades sobre temes actuals i nous que s’organitzen pe-
riòdicament; fa unes setmanes vaig participar en una jor-
nada sobre les novetats en Biotecnologia. La informació 
i descomptes sobre jornades i cursos, així com el butlletí 
mensual i els butlletins setmanals que contenen articles 
científics faciliten mantenir-se al dia de les novetats re-
lacionades amb els biòlegs. Totes aquestes informacions 
t’aporten com a  biòleg gran varietat de coneixements del  
que es “cou” en el nostre entorn, del qual per desgràcia, 
per estar immersos en el nostre treball diari, a vegades en 
desconnectem en excés.

Anna Soler
Hi ha diverses coses que m’interessen del Col·legi de 
Biòlegs, trobo interessant  tots els cursos que es fan, 

tota la informació que es dóna a les borses de treball, 
la informació sobre beques que van publicant con-
tínuament, la revista, i després l’assessoria jurídica; 
també crec que és molt important, per mi no perquè 
tinc la sort d’estar contractada, de tenir un bon lloc 
de treball, que em va costar uns quants anys, però al 
final el vaig aconseguir, i per tant ara no tinc queixa en 
aquest nivell i no estic en perill de què m’acomiadin, 
perquè tinc la sort que aquí on treballo, a l’Hospital 
Clínic, al menys als biòlegs ens han tractat molt millor 
que no pas en altres centres de l’ICS o altres llocs  on 
als biòlegs no els fan contractes com Déu mana, o no 
els dónen la plaça que els pertoca, o no els hi reco-
neixen la categoria que tenen, i sempre els tenen per 
sota de metges o farmacèutics. 
Per exemple, amb tot el problema que ara es-
tem tenint amb el reconeixement de l’especialitat 
d’anàlisis clíniques i també de l’especialitat de genè-
tica, el Col·legi ha donat suport a les iniciatives que 
estem fent, i això és molt d’agrair, és una cosa molt 
positiva.

Vols afegir alguna cosa més a l’entrevista?

Mercè Cartañà
I tant!, felicitar el CBC pel seu 10è aniversari, encorat-
jar-lo a continuar, a adaptar-se als nous temps i, sobre-
tot,  donar-vos  les gràcies per donar-me l’oportunitat  
d’explicar aquesta atípica professió d’il·lustrador cien-
tífic, que és la meva.

Albert Masó
Ah, doncs, com a aspecte que voldria comentar de 
l‘administració, és que no hauria de posar tantes traves 
i tantes pegues en els aspectes d’estudis científics que 
es fan. Per exemple, aconseguir un permís de recerca 
de camp d’insectes és un autèntic calvari; i és una cosa 
absurda perquè no té la més mínima repercussió com-
parat amb altres activitats humanes que es fan. Et ma-
regen amb papers, retards, incompliments i, al final, 
quan arriba, sovint ja ha passat la temporada. Resulta 
ben cert que quan algú pot exercir un poder, ho fa, 
sigui o no útil. És el més surrealista que es pot imaginar 
perquè, paradoxalment, no es basa en cap constata-
ció científica, abans el contrari: les evidències són que 
l’efecte de la recol·lecció d’exemplars és insignificant. 
També succeeix quelcom semblant en el cas de la fo-

tografia, doncs igualment s’han de demanar permisos i 
cada vegada hi ha més pegues, que són enormes com-
parades amb les que hi ha en altres països. Sembla que 
l’administració consideri els entomòlegs i els fotògrafs 
de natura com a enemics en contes d’aliats amb la 
conservació del medi ambient.

Dagoberto Schmid
Potser, solament subratllar que si realment volem una 
societat organitzada en el marc global del desenvolupa-
ment sostenible, per poder reduir els problemes actuals 
relacionats amb el medi ambient, com pot ser el del can-
vi climàtic, o els relacionats amb la salut de les persones, 
com pot ser l’increment de certes malalties o d’al·lèrgies, 
es farà imprescindible la col·laboració dels biòlegs.

Anna Soler
Sí, que hem d’aprofitar l’avinentesa ara que la profes-
sió s’està posant com de moda, ara que fins i tot surt a 
les telenovel·les, i dir que potser  arribarà el moment 
que sí que estarà ben considerada la nostra professió, 
que val la pena anar burxant per això, perquè estigui 
ben reconeguda.           
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