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

Els articles d’aques-
ta revista estan lli- 

cenciats sota la Llicència Creative 
Commons: atribució, no comer-
cial, sense obres derivades. Per 
veure una còpia d’aquesta llicèn-
cia visita: http://creativecom-
mons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

CAR TA DEL DEGÀ
Benvolguts col·legiats i col·legiades, com bé sabeu, el CBC està 
fent un gran esforç de actualització i adaptació a les noves eines de comunicació 
com són el web, Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. Aquest canals són obligats per 
traslladar-vos les novetats estratègiques del Col•legi, com l’impuls a les Comissions 
de treball sectorials, les actuacions deontològiques, així com totes les activitats 
socials i professionals que ajuden a la consolidació corporativa del nostre col·lectiu.

La realitat professional pluridisciplinar on ens movem demana, precisament, la 
fermesa dels nostres posicionaments en la defensa de la professió i la possibilitat 
de poder-los aplicar. Tan sols ho aconseguirem si tenim un col•legi suficientment 
“potent” i amb molt pes específic.

Permeteu-me que descrigui breument els darrers punts assolits i faci unes recomanacions.

El Col·legi és conscient de la responsabilitat que té davant de la societat de pro-
moure projectes i campanyes de caire solidari. Per aquest motiu, hem obert una 
secció a la web per donar visibilitat a projectes solidaris i de micromecenatge 
dirigits, coordinats o amb participació de col·legiats. 

Continuant en la línia d’oferta de nous serveis exclusius, hem llançat el nou “Direc-
tori de professionals col·legiats”,  una eina per trobar noves oportunitats laborals i 
oferir a la societat les vostres activitats. De igual forma, incorporeu el vostre número 
de col·legiat a informes, dictàmens, targetes de visita, o contractes professionals.

Voldria acabar desitjant-vos a tots i totes un Bon Estiu, i animar-vos a presentar 
treballs al “Bioimatges 2015”, amb el que pretenem disposar d’una col•lecció de 
fotografies de temàtica biològica a disposició dels docents i alumnes de Catalunya, 
consultable a través d’Internet i amb finalitats pedagògiques. Aquest projecte rep 
tot el suport del Departament d’Ensenyament i d’altres institucions i empreses, a 
les que s’ha incorporat enguany el diari ARA. En la seva darrera convocatòria vàrem 
rebre més de 1.000 fotografies.

I no us oblideu de lluir la samarreta “Biòleg”/”Biòloga”, que us identifica amb la 
nostra professió i que podeu encarregar a la “Botiga del CBC”.

Ben cordialment,

Emili Fadurdo i Torrus
Degà del Col·legi del Biòlegs de Catalunya
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Questions sobre la recerca biomèdica:
què n’ha de saber el ciutadà?
El Comitè de Bioètica de Catalunya, en el 
qual el Col•legi de Biòlegs participa, ha 
posat a disposició dels ciutadans la guia 
Questions sobre la recerca biomèdica: què 
n’ha de saber el ciutadà?  per orientar-
los en el món de la recerca biomèdica i, 
a manera de glossari, exposar-los alguns 
conceptes, alguns problemes o algunes 
pràctiques que els poden resultar difícils 
de comprendre i, també, per contestar al-
gunes de les preguntes que es fa tot aquell 
a qui es proposa col•laborar en un projecte 
de recerca.
Avui, la nostra vida quotidiana està amara-
da dels efectes de la ciència i de la tecnolo-
gia, dels seus èxits, perills i limitacions. Res 
del nostre voltant no és gaire imaginable 
sense la seva existència. A la vegada, és 
ben possible que les idees més esteses en 
la societat sobre la ciència i les seves apli-
cacions responguin més a imaginacions 
derivades d’un mite, d’una religió secular 
de la modernitat, que no pas d’un coneixe-
ment realista.
El ciutadà és sovint objecte passiu dels 
efectes de la ciència i de la tecnologia pel 
que fa a la salut; però, a la vegada, se li 
demana una participació més activa en la 
seva aplicació i la recerca que els genera. 

Si els seus coneixements en aquest camp, 
per exemple, són imprecisos o incorrec-
tes, es pot convertir fàcilment en objecte 
de manipulació o bé sofrir indegudament 
conseqüències que no desitjava i pot arri-
bar a ser una joguina inconscient de forces 
que desconeix.
És més freqüent que es demani al ciutadà 
sa o malalt la seva participació com a sub-
jecte en estudis de recerca en ciències de la 
salut. Per tant, és necessari que tingui una 
idea prou real del que és la recerca biomè-
dica en general amb la finalitat primordial 
d’augmentar el coneixement i, també, del 
que pretén l’estudi concret en el qual se 
li demana de participar. Per a això, ha de 
conèixer en quines característiques ha de 
basar la seva acceptació de fer-ho o la seva 
negativa.

Aquest document es pot visualitzar en
h t t p : / / c b i o l e g s . c a t / w p - c o n t e n t /
uploads/2015/03/guiarecercacbioetica.
pdf

Il•lustració científica i
naturalistica a la Biblioteca 
Sagrada Família
La Biblioteca Sagrada Família - Josep M. 
Ainaud de Lasarte i l’Associació Catalana 
de Comunicació Científica (ACCC), a través 
de la iniciativa “Il•lustraciència”, han creat el 
centre d’interès d’il•lustració científica i na-
turalista a la tercera planta de la biblioteca 
de Barcelona, especialitzada en ciència si-
tuada al carrer de Provença 480.
La creació d’una àrea especialitzada en 
il•lustració naturalista i científica compta 
amb el suport de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) i del 
Ministerio de Economía y Conocimiento. 
L’objectiu d’aquesta secció és apropar la 
ciència a través de la il•lustració i es basa 
en un fons bibliogràfic que anirà creixent 
amb nous documents.
Al llarg de l’any tindran lloc activitats re-
laciones amb el món de la il•lustració de 
la ciència, com ara diverses exposicions 
d’il•lustradors científics, activitats sobre 
il•lustració naturalista per a la infància i al-
tres activitats durant la Setmana de Cièn-
cia que la ciutat celebra a la tardor. També 
es publicaran continguts sobre il•lustració 
científica i naturalista, informant sobre els 
nous llibres que es podran consultar a la 
biblioteca o entrevistes que es faran als 
professionals de la il•lustració que mostra-
ran la seva obra als diferents espais exposi-
tius de la biblioteca.
Si ets il•lustrador científic i vols exposar la 
teva obra a la Biblioteca Sagrada Família - 
Josep M. Ainaud de Lasarte i participar en 
les activitats que s’organitzaran envia’ns 
les teves dades a:
infoillustraciencia@gmail.com
Més informació i consultes:
www.illustraciencia.cat
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Nou “Directori de 
col·legiats”. Ja t’hi has 
inscrit?
Continuant en la línia de renovació i 
d’oferta de nous serveis exclusius per als 
col·legiats, amb l’objectiu de generar va-
lor afegit i noves oportunitats, posem a la 
vostra disposició -i a la de la societat en 
general- el nou “Directori de col·legiats”, 
disponible a la web del col·legi.
Aquest directori et permetrà:
• Trobar noves oportunitats laborals
• Difondre i oferir a la societat les teves 

activitats a títol individual.
• Fomentar la interrelació professional 

per tal de crear sinergies que puguin 
ser l’embrió de noves línies de negoci. 

• Augmentar el prestigi de la teva professió. 
• Disposar de les dades actualitzades dels 

experts en les diverses especialitats de 
la Biologia.

• Donar resposta experta a les consul-
tes i qüestions sobre aquells temes 
d’actualitat i serveis de la nostra profes-
sió de diferents temàtiques científiques. 

Pots incloure les teves dades tant perso-
nals como professionals, amb indicació 
dels teus àmbits, sectors, especialitats i tra-
jectòria, de manera que pot arribar a ser el 
teu currículum professional digital. En tot 
moment podràs decidir quines dades vols 
que siguin de consulta pública i quines no-
més podran veure els altres col·legiats que 
tinguin accés a la intranet.
Des del Col·legi apostem per transmetre i 
potenciar la imatge de professionalitat i de 
confiança en l’exercici de la nostra profes-
sió tan estretament lligada a les Ciències 
de la Vida. I per això necessitem la teva 
col·laboració!!!. Inclou des d’ara mateix les 
teves dades al Directori. 

V I D A  C  L  ·  L  E  G  I  A  L

Formem part del nou
Consell Ciutadà per la
Sostenibilitat de Barcelona
El Plenari del nou  Consell Ciutadà per la 
Sostenibilitat  de la ciutat de Barcelona 
es va reunir per primera vegada el passat 
mes de maig. El Consell té com principal 
objectiu esdevenir promotor de noves 
estratègies d’implicació, corresponsabilit-
zació i participació de les organitzacions 
ciutadanes.
El Col·legi de Biòlegs de Catalunya és un 
dels cinc col·legis professionals que forma 
part d’aquest Consell. El nostre representat 
és el col·legiat Jose Luís Casanova, mem-
bre de la Comissió de Medi Ambient. 
En aquesta primera reunió plenària es van 
debatre els objectius prioritaris del Con-
sell, els àmbits, les  dinàmiques, les eines 
de treball i l’organització per abordar amb 
èxit els continguts. Així mateix es consti-
tuirà una Comissió Permanent executiva. 
El llistat complet de membres del Consell 
el podeu consultar en:

Renovació de convenis 
d’àmbit formatiu
Un dels principals objectius de CBC és fa-
cilitar als col·legiats la formació contínua 
en multitud àmbits que són necessaris per 
garantir la qualitat de l’exercici  de la nostra  
professió. 
Per això, a més de la formació pròpia que 
organitza el Col·legi, també es realitzen con-
venis amb entitats de prestigi que realitzen 
formació en àmbits que complementen la 
carrera professional. 
Actualment, el col·legi té convenis amb les 
següents entitats, que a més de col·laborar 
en diversos aspectes del contingut de la 
formació que s’adeqüen al nostre col·lectiu, 
poden proporcionar unes avantatges econò-
miques pels col·legiats que es matriculin: La 
Salle (Universitat Ramón Llull), l’International 
University Study Center (IUSC), IDEC-UPF i 
UPF Barcelona School of Management, i Uni-
versitat de Vic.
Podeu trobar més informació dels progra-
mes i convenis a l’apartat de formació de la 
web del col·legi:
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Malaltia Tromboembòlica Venosa:
La medicina 
personalitzada 
al teu abast

Dr. José Manuel Soria
Director de la Unitat de Genò-
mica de Malalties Complexes. 

Institut d’Investigació
Biomèdica Sant Pau

(IIB-Sant Pau). Barcelona

Per què trombosi?

La malaltia tromboembòlica venosa, caracteritzada 
per la presència d’un coàgul en les venes, és un con-
junt d’alteracions que abasten la trombosi venosa 
profunda (TVP), l’embòlia de pulmó i la síndrome pos-
trombòtica. 

La TVP, és un coàgul sanguini que es forma en una 
vena profunda en el cos. Sol ocórrer en les cames o les 
cuixes. Un coàgul o trombe d’una vena profunda pot 
desprendre’s i ser arrossegat pel torrent sanguini. El 
coàgul solt es diu èmbol. Pot arribar fins als pulmons 
i bloquejar la circulació (embòlia de pulmó). L’embòlia 
pulmonar és un problema de salut molt greu que pot 
causar la mort del pacient.

La malaltia tromboembòlica afecta anualment al 0.2% 
de la població. Una vegada patida una trombosi, el risc 
de sofrir noves trombosis és del 6% a l’any, i les seqüe-
les (conegudes com a síndrome postrombòtic) acon-
segueix fins al 25% en els primers 5 anys després d’una 
trombosi. 

De les malalties que es poden preveure, el tromboe-
mbolisme venós és la principal causa de mort en pa-
cients hospitalitzats, és la segona causa de mort en pa-
cients oncològics i a més és la tercera malaltia vascular 
més comuna, darrere de les malalties del cor (infart de 
miocardi) i el ictus (accident cerebro-vascular).

Per tant, estem davant una patologia molt freqüent, 
que constitueix un important problema de salut pú-
blica, el diagnòstic de la qual, tractament i prevenció 

són importants reptes de la medicina actual als quals 
es dediquen grans recursos assistencials i econòmics.

La trombosi: una malaltia genètica

La trombosi és una malaltia complexa en la qual inter-
venen factors genètics i ambientals. Entre els factors 
ambientals inclouríem edat avançada, immobilització 
perllongada, cirurgia, fractures, ús d’anticonceptius 
orals i teràpia hormonal substitutòria, embaràs, càncer, 
presència de varius i síndrome antifosfolípit.  Nogens-
menys, són els factors genètics els que tenen una pa-
per més important, ja que s’estima que el 60% del risc 
a patir una trombosi depèn de la nostra base genètica, 
com demostra un estudi de l’Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau de Barcelona, publicat en la prestigiosa re-
vista Circulation.

D’altra banda, un estudi realitzat a Suècia demostra 
que els germans de persones que han estat hospita-
litzades a causa de trombes sanguinis potencialment 
mortals, en les cames o la pelvis, són més propensos 
a sofrir la mateixa patologia que aquells amb germans 
sans. Les dades d’aquest estudi demostren que els fac-
tors hereditaris són importants en el risc  de trombosi 
venosa en els homes i dones entre 10 i 69 anys d’edat. 
Molt més important és el fet que en un gran nombre 
de les famílies estudiades, el risc de trombosi venosa 
era molt elevat, entre 50 a 60 vegades major que en 
la població general, la qual cosa torna a posar de ma-
nifest la importància de factors genètics en el risc de



Juliol 2015  |  CBCAT  |  7

trombosi. Els resultats del treball suec mos-
tren, per exemple, que mentre que el risc de so-
frir trombosi és dues vegades major pels quals 
tenen un germà amb aquesta malaltia, aquest 
risc augmenta fins a en 50 vegades per a aquells 
amb dues o més germans afectats per la malaltia.

Bases genètiques del Tromboembolisme venós

Els factors genètics clàssics de risc de trombosi són la 
deficiència de la antitrombina, proteïna C i S, la muta-
ció Factor V Leiden (FVL) i la mutació G20210A en el 
gen de la protrombina (PT20210). En els últims anys 
aquesta llista s’ha ampliat (taula 1) i, actualment, exis-
teixen evidències científiques sòlides que demostra 
la implicació d’altres alteracions genètiques en el risc 
de trombosi com: les mutacions C46T en el gen del
F12, R67X en el gen  SERPINA10  (que codifica per a 
l’Inhibidor de la Proteïna Z), A384S en el gen de la 
SERPINC1 (que codifica per l’Antitrombina), R306T 
en el gen F5 (coneguda com FV Cambridge), R306G 
en el gen F5 (coneguda com FV Hong-Kong), va-
riant genètica A1 del grup sanguini ABO i V34L en el 
gen F13. Tots aquests factors genètics causen alte-
racions en la coagulació sanguínia (Figura 1).

Diagnostico genètic de la trombosi

La malaltia tromboembòlica segueix sent un gran pro-
blema de salut pública als països desenvolupats, i totes 
les previsions apunten al fet que es va a incrementar en 
altres països en desenvolupament com Xina o l’Índia. 
Per tant, un dels principals reptes de la recerca biomè-
dica és la identificació dels factors genètics de risc de 
trombosi per millorar el diagnòstic, la prevenció i el 
tractament de la trombosi. 

En l’actualitat ja disposem de mètodes per detectar 
factors genètics de risc de trombosi. Recentment, al 
Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Trom-
bosi i Hemostàsia (SETH) es va presentar un DNAchip 
que representa un avanç significatiu en el diagnòstic 
genètic de la trombosi (http://www.ferrerincode.com/
es/dealers/productos/thromboincode). Aquesta eina 
detecta simultàniament 7 factors genètics de risc de 
trombosi i aporta avantatges com:

1.- Millora la prevenció de la trombosi en els pacients 
que de cara a situacions de risc i episodis tromboem-
bòlics futurs, i la identificació de familiars afectes, la 

majoria d’ells asintomàtics, 
que d’una altra forma no es 
beneficiarien d’aquesta pre-
venció. 

2.- Millorar el sistema de de-
tecció de mutacions de risc 
cardiovascular i la seva apli-
cació a nous projectes de re-
cerca que requereixin treba-
llar amb un gran nombre de 
mostres, ja que aquesta eina permet analitzar un ele-
vat nombre de mostres a partir de sang total o saliva 
(com a material biològic d’obtenció de l’ADN).

Conclusions

Els ràpids avanços en les estratègies i metodologies 
genòmiques estan aportant informació molt valuosa 
per aprofundir en la predisposició genètica a la trom-
bosi. 

La identificació de factors genètics implicats en aques-
ta patologia millorarà l’estratègia preventiva i terapèu-
tica en els pacients de cara a situacions de risc i episodis 
tromboembòlicos futurs, i la identificació de familiars 
afectes, la majoria d’ells asintomàtics, que d’una altra 
forma no es beneficiarien d’aquesta prevenció. Per -
què aquesta millora sigui efectiva se’ns plantegen dos 
grans reptes, d’una banda integrar la informació de la 

Figura 1
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qual ja disposem i per un altre la identificació de nous 
factors de risc.
Per integrar la informació de la qual ja disposem és im-
prescindible el desenvolupament d’eines eficaces per a 
la seva detecció i ús a gran escala, permetent als labo-
ratoris clínics accedir a test genètics a un cost similar a 
la majoria de marcadors clàssics. 

La translació dels avanços genòmics a la pràctica clí-
nica i la interpretació dels resultats genètics del diag-
nòstic de la malaltia constitueixen un gran repte, que 
requerirà de l’esforç col·laboratiu i la integració del co-
neixement d’especialistes clínics i genetistes. El camí 
és irreversible, del coneixement de la individualitat 
genètica s’han de derivar avanços cap a un maneig in-
dividualitzat de les cures de la salut. 

La medicina preventiva i personalitzada basada en 
la Genètica ja és una realitat. Prova d’això és l’aposta 
decidida del sector biofarmacèutic pel desenvolupa-
ment d’eines basades en l’anàlisi del codi genètic que, 
en conjunt, persegueixen identificar la predisposició 

genètica d’un individu a una determinada malaltia, i, 
una vegada manifestada aquesta, prescriure un tracta-
ment individualitzat d’acord amb el seu codi genètic, 
més eficaç i amb menors efectes secundaris.

D’altra banda, el ràpid desenvolupament de noves ei-
nes biotecnològiques ofereix prometedores possibili-
tats que facilitessin la identificació de nous factors de 
risc tromboembòlic, que ens aportessin la visió global 
que necessitem per entendre les bases moleculars 
d’aquesta patologia.

Campanya Solidària La Vida Corre per les teves Venes

Malgrat que hi ha hagut avanços en el camp de la 
malaltia tromboembòlica, dirigits principalment a 
evitar les complicacions i la progressió de la malaltia, 
seguim sense conèixer l’etiologia d’aquesta*patologia 
íntegrament. També és important destacar que en el 
terreny de les malalties venoses seguim tractant les 
trombosis venoses amb el mateix tractament des de 
fa dècades, la descoagulació i, encara que les pautes 
actuals són més eficaces i segures, no actuen sobre la 
causa sinó sobre la seva progressió. 

Davant aquest desolador escenari, L’Associació Cui-
da les teves Venes (ACTV) i el Institut d’Investigació 
Biomèdica Sant Pau (IIB-*Sant Pau) han organitzat una 
Campanya Solidària amb el lema “La Vida Corre per les 
teves Venes: Cuida-les!”.
Els objectius d’aquesta Campanya són donar a conèixer 
i conscienciar a la població de la importància de les 
malalties de les venes, així com, recaptar fons per a la 
recerca biomèdica en aquestes patologies per millorar 
el seu diagnòstic, prevenció i tractament personalitzat.

http://www.cuidatusvenas.org/suport-a-la-investigacion/
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J, Saut N, Salas E, Elosua R. Multilocus genetic risk scores for venous 
thromboembolism risk assessment.
J Am Heart Assoc. Oct 23;3(5). 2014

Taula 1. factors genètics de risc tromboembòlic.

SNPs Canvi Gen Prevalència Risc
 d’Aminoàcid

rs1801020 C46T FXII 6%* 5
rs8176719 nr Grup ABO nr 2-4
rs7853989 nr Grup ABO nr
rs8176743 nr Grup ABO nr
rs8176750 nr Grup ABO nr

rs2232698 Arg67Stop Serpina A10 4,4 % 3,3

rs121909548 Ala384Ser Serpina C1 1,7 % 10

rs6025 Arg506Gln F5 (FV Leiden) 15-25% 5
rs118203905 Arg306Thr F5 (FV Cambridge) nr nr
(Similar FVL)
rs118203906 Arg306Gly F5 (FV Hong Kong) nr nr
(Similar FVL)

rs5985 Val34Leu F13 2%*
Factor protector

rs1799963 G20210A F2 6-16% 2-3

* Individus Homozigòtics per aquestes variants.
nr – no reportat
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Si però vocacional del co-
neixement. La biologia per 
mi és la ciència més global, 
la que aconsegueix  explicar

millor el món i la que aporta les dades més complertes. 
Així que la meva vocació era, i és, arribar a comprendre 
per poder transmetre i incidir en la societat.

Ha de ser curiós, apassionat pel 
coneixement, rigorós i enten-
dre que el patrimoni natural és 
un dels llegats més importants 
que tenim com espècie.

Posar en valor aquest llegat 
mitjançant l’estudi científic 
per aconseguir  coneixement, 
i  també per aplicar-lo i obte-
nir beneficis socials i econò-

mics. En general, al meu entendre, ha d’aportar a la so-
cietat una manera de fer: la cultura de la ciència, la sos-
tenibilitat i el respecte per la biosfera.

Per la banda dels continguts, 
tracto sovint temes de bio-
logia en projectes de comu-
nicació científica (exemples: 
un reportatge amb en Jordi

Serrallonga a Àfrica, formes de transmetre serveis i 
continguts divulgatius per als usuaris del sistema pú-
blic de Salut) i també en docència (soc professora as-
sociada de periodisme especialitzat a la UPF), a més de 
la Presidència de la ACCC que em fa representar a tots 
els que es dediquen a la comunicar i divulgar la ciència. 
Pel que fa al mètode, la carrera de biologia que vaig 
cursar a la UB, em va donar l’hàbit d’incloure sempre un 
enfoc global en els projectes amb els quals m’enfronto. 
L’ecologia, l’evolució, la genètica són grans aprenen-
tatges per a qualsevol persona i, a més, responen a les 
grans preguntes que sempre s’ha fet la humanitat. 

Què segueixi la seva passió, 
si té a veure amb la biologia, 
tant si li agrada la recerca, 
com la seva aplicació,  la do-

cència o la divulgació i la comunicació. Si creu en el 
que està fent i li posa l’ànima, ja sortiran  oportunitats 
professionals. Sovint els joves volen veure les oportu-
nitats abans de posar-s’hi però això funciona més aviat 
a l’inrevés. En qualsevol cas, la mirada del biòleg, enca-
ra que s’acabi dedicant a una altra cosa, és molt valuo-
sa i socialment imprescindible.

És una associació que agrupa 
tant científics que fan divulga-
ció com professionals del pe-
riodisme científic que treballen 
per a mitjans o institucions. 

El principal objectiu de l’ACCC és promoure, difondre, 
ampliar i millorar la comunicació de la ciència i la tec-
nologia, de manera que es respecti la veracitat de la 
informació i la defensa del mètode científic. 
Vol també incidir en els aspectes socials i polítics de la 
informació científica, tot vetllant perquè contribueixi al 
progrés social.
Un altre objectiu prioritari de l’ACCC és facilitar la for-
mació permanent dels seus associats i incentivar el de-
bat i l’autocrítica entre els comunicadors de la ciència, 
la tecnologia i la innovació.

Pertànyer al col·legi de 
biòlegs, de periodistes o una 
associació com l’ACCC per-
met formar una massa crítica 
que pot actuar com una sola

veu davant les institucions i aportar legítimament el 
punt de vista d’un col·lectiu professional en la societat. 
A més, pot actuar també com a una plataforma per 
promocionar serveis professionals i obtenir avantatges 
en l’exercici de la professió, com ara la formació conti-
nua i el debat ètic i legal.

Cristina Ribas,
 biòloga i periodista. Presidenta
de l’Associació Catalana de
Comunicació Científica (ACCC)

B I O E N T R E V I S T A

Per què es va fer biòleg?
Va ser vocacional?

 Quines característiques 
creu que ha de tenir el 

biòleg?

Quin creu que és el paper  
del biòleg a la societat? 

Com hi pot incidir?

Quina part de la seva acti-
vitat actual està lligada a 

la Biologia?

Que li aconsellaria a un 
futur biòleg?

Què creieu que aporta el 
Col·legi a la professió i a 

la societat?

Què és l’ACCC i quina és
la seva finalitat

“

”

“La biologia és la ciència més 
global, la que aconsegueix 

explicar millor el món”

Periodista especialitzada en Ciència, Salut i Tec-
nologia, va iniciar la seva carrera professional en 
empreses de comunicació tradicionals (premsa, 
ràdio i televisió). De 1998 a 2002 va liderar pro-
jectes innovadors en nous canals, com l’edició 
digital del “Diari de Barcelona”. Durant l’última 
dècada, ha treballat en estratègies de comuni-
cació i projectes digitals, especialment en les 

àrees d’e-Govern i Salut.
Actualment és consultora de Negocis digitals 
a Hewlett-Packard i professora associada de 
Periodisme a la Universitat Pompeu Fabra, on 
a més codirigeix el postgrau de Comunicació 
Estratègica Digital. És l’actual presidenta de 
l’Associació Catalana de Comunicació Científica 
(ACCC).
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Virus emergentes:

VIRUS QUE HAN ORIGINADO ALERTAS SANITARIAS

De las grandes situaciones de alerta por enfermedades 
víricas establecidas por la OMS en los dos últimos años, 
salvo la producida por el virus de la polio, las otras cua-
tro han sido producidas por virus zoonóticos transmi-
tidos por vector o por reservorio. Estas alertas han sido 
producidas por los virus de la Polio, MERS, Influenza 
A(H7N9), Ébola y Chikungunya.

> Polio

El virus de la polio pertenece a la familia Picornaviridae. 
género Enterovirus. Son virus ARN con un solo genoma 
ARN de sentido positivo. Se han descrito diferentes sero-
tipos. El causante de la alarma decretada recientemente 
pertenece al serogrupo 1. Poliovirus salvaje tipo 1(PVS1).

El 5 de Mayo de 2014 fue declarada por la OMS, la 
emergencia a nivel internacional por virus de la polio.

Después de considerarse casi completamente erradi-
cada en 2013 se observó la aparición de casos en zonas 
anteriormente libres, un total de 4601. En el año 2014 
se describieron 356 casos con la siguiente distribución 
geográfica: Paquistán (303 casos), Afganistán (28), Ni-

Se pueden definir los virus “emergentes” como aquellos agen-
tes que aparecen en una población o zona geográfica en la cual 
no habían sido descritos. El fenómeno de reemergencia con-
siste en el aumento de casos en una población ya anteriormen-
te infectada o su expansión geográfica de una forma brusca.

Hay diferentes factores que influyen en este fenómeno de 
emergencia y reemergencia. Por un lado los inherentes al vi-
rus: mutación para una mejor adaptación que es mayor en vi-
rus con ARN como genoma. Y por otro los asociados a la sus-
ceptibilidad de la población a la infección. Entre estos últimos 
cabe destacar el cambio climático (calentamiento global, inun-
daciones que modifican nichos ecológicos, etc.), o el avance en 
los sistemas de comunicación que conlleva una mayor rapidez 
en el transporte facilitando el traslado de estos agentes en 
poco tiempo de una zona a otra muy distante desaparecien-
do así, el “efecto cuarentena” originado anteriormente por el 
tiempo necesario para trasladarse. Otro factor importante es 
el mayor acercamiento de poblaciones humanas a zonas en cu-
yos nichos ecológicos estén presentes estos virus (deforesta-
ción, agricultura, caza, turismo, aumentos poblacionales que 

Juan García Costa
SEV (Sociedad Española de Virolo-

gía) y miembro del ENIVD (Euro-
pean Network for Diagno tics of 

“Imported” Vial Diseases).
Grupo ECDC

ocasionan déficits en salubridad o en atención 
sanitaria, etc.). Por último, el aumento de mé-
todos de explotación masiva y el estrecho con-
tacto con animales en zonas endémicas (po-
llos, cerdos, aves, etc.) hace que se incremente 
exponencialmente el riesgo de aparición de 
casos humanos de infección por virus zoonó-
ticos.

Si analizamos los factores implicados en la 
aparición de virus emergentes, vemos que los 
virus zoonóticos, con genoma ARN que ade-
más son transmitidos por artrópodos o vec-
tores son especialmente relevantes. Su tasa 
de mutación es alta, infectan animales cuyos 
nichos ecológicos están cambiando, el contac-
to con algunas poblaciones es cada vez más in-
tenso y, además, los vectores o reservorios se 
expanden debido al cambio climático. Es por 
ello que en este capítulo trataremos con espe-
cial atención a algunos de estos virus.

revisión y reflexiones sobre el
problema en nuestro entorno.

De izquierda a derecha:

Ana Vázquez, Ana Isabel Negredo, Albert Bosch,
Leticia Franco y Paz Sánchez
Colaboradores del artículo y miembros de la SEV
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INFLUENZA A (H7N9)

En Marzo de 2013, un nuevo virus de la gripe aviar 
A(H7N9) fue detectado en China, originando una aler-
ta sanitaria a nivel regional. Hasta Febrero de 2015 se 
han declarado 666 casos con 227 fallecidos.3

> Virus Chikungunya

El virus Chikungunya (VCHIK) de la familia Togaviridae, 
género Alphavirus ocasiona una enfermedad viral tras-
mitida por mosquitos, que puede ocasionar dolores 
articulares incapacitantes de duración variable que se 
puede extender durante meses y, en algunos casos, 
hasta años. Es transmitida por mosquitos del género 
Aedes. Fue detectado por primera vez en Tanzania 
en 1952. Desde entonces los patrones de aparición y 
distribución son esporádicos y epidémicos, en África 
y Asia principalmente, con ciclos epidémicos de en-
tre 7-20 años. Pero cuando VCHIK emerge en la isla de 
Lamu en Kenia en 2004 y se extiende posteriormente 
por casi todas las islas del océano Indico a inicios de 
2005, desplazándose al subcontinente Indio y el sudes-
te asiático en los años siguientes, es cuando despierta 
gran interés a nivel mundial. Además, esta emergencia 
en el Océano Índico vino acompañada con una muta-
ción en la envuelta del virus que incrementó su infecti-
vidad en Ae. albopictus. Este cambio genético produjo 
gran preocupación en especial a las autoridades en 
Europa debido a la expansión y asentamiento de este 
mosquito en el Mediterráneo (Imagen 1). La morbili-
dad en estos brotes del Índico fue altísima afectando 
en ocasiones a más de un tercio de la población. En la 
India produjo más de 1 millón de casos. Numerosos 
países reportaron casos importados, pero principal-
mente USA, y varios países europeos. En España se 
pone a punto el diagnóstico de infección por VCHIK en 
2006.

En el año 2007, a través de un viajero procedente de 
la India se introduce VCHIK por primera vez en Europa, 
causando una epidemia en la provincia de Rávena, en 
Italia, con más de 200 casos confirmados. En 2010 se 
describen 2 casos autóctonos en el sur de Francia (Var) 
y recientemente en 2014, 11 casos en los alrededores 
de Montpellier.

SITUACIÓN ACTUAL DEL VIRUS MERS-CoV

ORIENTE MEDIO (ORIGEN DEL BROTE):

Arabia Saudi: 996 casos (428 fallecidos). El país con mayor número de casos. 

Otros países de la zona afectados: Emiratos Arabes, Qatar, Jodania, Oman, Kuwait, Egipto, Yemen, Líbano e Irán.

OTRAS LOCALIZACIONES FUERA DEL ÁREA ENDÉMICA DONDE SE HAN DECLARADO CASOS:

Europa: Turquía, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Grecia, Holanda, Austria. Con 15 casos y 7 fallecidos.

África: Túnez, tres casos y un muerto y Argelia, también dos casos y un fallecido.

Asia: Malasia y Filipinas, tres casos y un fallecido.

América: Estados Unidos, dos casos. Ningún fallecido.

geria (6 casos), Guinea Ecuatorial (5), Somalia (5), Ca-
merún (5), Iraq (2 casos), Siria (1) y Etiopia 1 caso. En 
2015 sólo se han descrito 23 casos.2

> Middle East respiratory síndrome (MERS-CoV)

Desde abril de 2012 a 16 de mayo de 2015 se han des-
crito 1.142 casos de MERS-CoV con 465 muertos. Todos 
los casos han aparecido en Medio Oriente o en viajeros 
que hayan vuelto de dicha zona. En España, aunque 
ha habido algunos casos sospechosos, se han descri-
to dos casos de infección por el nuevo coronavirus en 
personas que habían realizado la peregrinación del 
Hajj clasificados como probables según la definición 
de la OMS.

También se han descrito abundantes casos, en la zona 
endémica, de pacientes con sintomatología débil o 
asintomáticos lo que puede indicar que la incidencia 
del virus es superior a la declarada como “casos graves”, 
algo habitual en cualquier brote viral. 

Asimismo se han descrito casos en relación con con-
tactos con animales, sobre todo camellos. Se sospe-
cha que el reservorio natural es el camello sin conocer 
exactamente el papel que desempeñan en la aparición 
de la enfermedad los murciélagos, descritos anterior-
mente como posibles vectores-reservorios.

Los mecanismos de exposición de los humanos al 
MERS-CoV todavía no son bien conocidos. Se han ais-
lado virus en muestras nasales y conjuntivales de ca-
mellos. Asimismo se habla de una posibilidad de trans-
misión por leche de camello cruda.

El peligro de una posible difusión del virus en España 
viene dado por la posibilidad de personas infectadas que 
procedan de zonas endémicas con brotes activos, en es-
pecial la Península Arábiga por lo que es fundamental la 
sensibilización del personal sanitario ante la sospecha de 
un posible caso con antecedentes de viaje a esa zona.

Por lo expuesto anteriormente, reservorios-vectores y la 
socioepidemiología de nuestro país y de Europa, procuran 
que el riesgo de difusión de la enfermedad en nuestro en-
torno es muy bajo.
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A finales de 2013, se detecta por primera vez CHIKV 
en la isla caribeña de Saint Martin, iniciándose así una 
expansión explosiva por todo el continente america-
no. Para mediados del 2014 ya había invadido todo el 
Caribe causando estragos principalmente en la Repú-
blica Dominicana, donde los servicios de salud se vie-
ron desbordados por la masiva afluencia de casos. En 
la segunda mitad del año se detecta en Centroamérica 
y para finales de año ya se ha introducido y circula en 
Sudamérica principalmente en Venezuela, las Guyanas, 
incluida la francesa, Surinam, Colombia y Brasil. En 2015 
prosigue su expansión a Ecuador, Bolivia y Paraguay. 
Para abril de 2015 se han reportado más de 1 millón 
de casos y 190 muertes en el continente americano. 
Esta situación ha hecho que las autoridades sanitarias 
mundiales (OMS) y regionales (CDC, eCDC, CCAES) ha-
yan alertado del riesgo que supone para la salud públi-
ca mundial. También 2014 fue el año en el que VCHIK 
emerge en las islas del Pacífico Occidental, causando 
una importante epidemia en la Polinesia francesa don-
de el virus afectó a dos tercios de la población.

En nuestro país, donde el vector está extendido ya por 
el litoral Mediterráneo desde Cataluña hasta Granada 
incluyendo las islas Baleares, existe la posibilidad real 
de aparición de casos autóctonos que constituirían, 
sin duda, una alerta sanitaria y alarma social. Mientras 
que desde el 2006 al 2013 apenas se detectaron me-
dio centenar de casos positivos, en 2014 en el Centro 
Nacional de Microbiología (Instituto de Salud Carlos III) 
este número superó los dos centenares.

> Virus Ébola

El virus Ébola es un virus de la familia Filoviridae y está 
englobado en un grupo de agentes infecciosos que 
originan fiebres hemorrágicas. Dentro de esta familia 
se han descrito tres géneros (Cuevavirus, Marburgvirus 
y Ebolavirus). Dentro de este último hay descritas cin-
co especies que se nombran según la zona geográfica 
de su aparición Sudán, Reston, Tai forest, Bundibugyo 
y Zaire, que es la cepa que circula actualmente y la que 
mayor tasa de mortalidad presenta (hasta un 90%). El 
brote actual de Enfermedad por Virus Ébola (EVE) en 
África occidental, tiene una letalidad del 60% aproxi-
madamente.

Los virus de este grupo se transmiten por contacto 
directo entre las personas y si no se establecen las 
medidas de control adecuadas alrededor del pacien-
te pueden aparecer casos secundarios, por ello es in-
dispensable identificar rápidamente la enfermedad 
en el caso índice, su falta de sospecha ha sido una de 
las causas de la extensión de la enfermedad en el bro-
te actual. Una característica diferencial de este brote 
es su localización geográfica, es el primero que apa-
rece en el Oeste del continente africano, afectando a 
Guinea, Sierra Leona y Liberia. Los anteriores brotes 
habían aparecido en la República Democrática del 
Congo, Gabón, Sudan, Uganda y en Costa de Marfil 
sólo se había registrado un caso de enfermedad. En 
el brote actual de EVE la forma de transmisión y la 
clínica no se diferencia de los brotes anteriores.

El origen del actual brote se ha relacionado con un 
niño que había estado jugando con murciélagos. El 
murciélago es un posible reservorio de virus Ébola 
aunque poco se conoce del ciclo de vida de este virus. 
En la mayoría de los brotes anteriores, el origen es des-
conocido. El origen de una infección en zona endémica 
se relaciona con el contacto con animales vertebrados, 
monos, antílopes o murciélagos, infectados muertos 
o vivos. Aparece en brotes esporádicos localizados en 
determinadas zonas geográficas y es desconocido el 
alcance geográfico del virus (En el caso de este brote 
aparece fuera de su localización habitual). Su modo de 
transmisión a humanos es por el contacto con sangre, 
secreciones de animales u otros pacientes infectados 
vivos o fallecidos.

Tras un período de incubación de 2 a 21 días, produce 
un cuadro clínico inespecífico, de ahí su dificultad en 
identificar la enfermedad en un paciente, caracteri-
zado por: aparición de forma insidiosa con fiebre ele-
vada, dolores musculares, debilidad, dolor de cabeza 
y garganta. Posteriormente origina vómitos, diarrea, 
erupción cutánea y afectación grave en hígado y riñón. 
Algunos casos presentan sangrado profuso externo e 
interno. En la etapa final los pacientes presentan un 
fallo masivo multiorgánico. Actualmente el número 
de casos se ha situado en 26.755 con 11.072 muertes4, 
siendo Sierra Leona el país con mayor número de casos 
(12.536 casos, 3.904 muertes) y recientemente Liberia 
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ha sido considerada libre de EVE al superar los 42 días 
sin aparición de nuevos casos.

Ante la expansión del brote en África y el número de 
afectados, el 8 de agosto de 2014 la OMS declaró la 
epidemia de EVE como una emergencia sanitaria de 
importancia internacional. En España comenzamos a 
recibir muestras de viajeros con sospecha de EVE en 
junio de 2014 y hasta la fecha todos los meses se ha 
activado el protocolo de alerta sanitaria por causa del 
brote de EVE en África.

La presencia de un brote activo de EVE en zona endé-
mica supone un riesgo para la aparición de casos en 
otras zonas del mundo, así desde el principio de la 
epidemia y hasta el 9 de abril de 2015 ha habido 65 
personas evacuadas o repatriadas desde las regiones 
africanas afectadas, 38 de ellas han llegado a Europa. 
A partir de 1 de las 4 personas repatriadas o evacuadas 
a España se ocasionó el primer caso secundario de EVE 
fuera de África. Ha habido otros países que han diag-
nosticado algún caso o identificado transmisión local 
de EVE como son: Nigeria, Reino Unido, Mali, Senegal, 
Estados Unidos y España.

VIRUS ZOONÓTICOS EMERGENTES EN EUROPA

A continuación revisaremos sucintamente las carac-
terísticas de los brotes ocasionados y la situación en 
Europa y, sobre todo, en España, en relación con otros 
virus zoonóticos emergentes transmitidos por vector 
o reservorio.

> Virus Dengue

Los cuatro serotipos del virus dengue (VDEN 1-4) fami-
lia Flaviviridae, género Flavivirus causan la arbovirosis 
más extendida por todo el mundo: la fiebre del dengue. 
Se trasmiten por mosquitos del género Aedes, siendo 
los Ae. aegypty y el Ae. albopictus los más comunes. 

Es endémico en América, Asia, África y Oceanía. En Eu-
ropa, después de 80 años de ausencia, re-emergió en 
el año 2010 con un brote en Croacia y algunos casos 
autóctonos en la costa azul de Francia, donde todo el 
litoral mediterráneo se encuentra infestado con el Ae. 
albopictus, “el mosquito tigre”. En 2012, se registra en la 
isla de Madeira (Portugal) una epidemia de gran mag-
nitud, con más de 2.200 casos e importación del virus 
a 13 países de Europa continental. No se registraron 
casos graves ni muertes.

En las tres ocasiones el virus incriminado ha sido el 
DEN 1, importado por viajeros que volvían del trópico.

Actualmente se estima que en el mundo ocurren alre-
dedor de 400 millones de infecciones por año, siendo 
la mayoría de ellas asintomáticas. En España, se detec-
tan una media de 60 casos importados al año, de los 
cuales entre un 10 -20% suelen ser casos virémicos. 
El espectro clínico de esta enfermedad es muy varia-
do pudiendo cursar de forma asintomática o con un 
cuadro de fiebre leve hasta producir casos severos, 
manifestaciones hemorrágicas que pueden desenca-
denar “shock por dengue” pudiendo causar la muerte. 
Recientemente con la aceptación de una nueva clasi-
ficación clínica en el año 2009, se incluyen dentro del 
dengue grave: casos de encefalitis, miocarditis, hepati-

tis y otras complicaciones. Las causas por la que se pre-
senta clínicamente una forma u otra no se conocen del 
todo, aunque la virulencia de las cepas y la reinfección 
con un serotipo diferente puede originar la aparición 
de cuadros graves.

> Virus West Nile y Usutu

Los flavivirus West Nile (VWN) y Usutu (VUSU) son un 
claro ejemplo de emergencia y re-emergencia viral. 
Son transmitidos principalmente por mosquitos del 
género Culex y usan a las aves como reservorio, que 
con sus migraciones contribuyen a la dispersión del vi-
rus fuera de sus zonas endémicas.

VWN se introdujo por primera vez en el continen-
te americano en 1999 desde Oriente Medio a Nueva 
York, expandiéndose rápidamente por todo el con-
tinente, produciendo anualmente decenas de miles 
de infecciones y cientos de muertos. Es endémico en 
África, Australia, India, Norteamérica y ahora también 
en Europa donde, especialmente en la cuenca del 
Mediterráneo, ha producido en las últimas décadas 
brotes de gravedad e impacto creciente en humanos 
(sólo en 2013 se detectaron 228 casos autóctonos en 
la UE y 557 en países vecinos, http://www.ecdc.euro-
pa.eu), caballos y aves. En el año 2010, en esta misma 
región, se ha registrado co-circulación de los linajes 1 
y 2, con la descripción de los primeros brotes en hu-
manos debidos al linaje 2 del virus, que hasta la fecha 
se creía menos patogénico. Al menos otros dos linajes 
de VWN circulan también en Europa, aunque aún no 
se han asociado a enfermedad en humanos o anima-
les. En España, en los últimos años se ha investigado 
intensamente la circulación de VWN, identificándose 
ciertos hábitats donde parece estar produciéndose un 
ciclo rural de circulación, con una alta prevalencia de 
anticuerpos neutralizantes en aves, pero que alcanza 
con dificultades a la población humana a juzgar por su 
baja seroprevalencia. En el año 2010 y por primera vez 
en España, se han dado casos de enfermedad neuro-
lógica aguda en aves, caballos y humanos (en Andalu-
cía), estando implicado el linaje 1 del virus. En estudios 
de mosquitos de la zona, se ha detectado el linaje 1 
del virus y un nuevo linaje no descrito previamente. 
Existen aún muchos aspectos desconocidos acerca de 
la ecoepidemiología de este virus en nuestro país y en 
Europa, que se deben seguir investigando.

VUSU es otro ejemplo de flavivirus patógeno para el 
hombre y emergente en Europa. Se descubrió en 1959 
en Sudáfrica en mosquitos, aves y humanos con en-
fermedad febril. En el 2001 llegó a Europa y afectó a 
aves en Austria; tras esta introducción el virus se ha 
detectado en mosquitos, aves, equinos y/o humanos 
en Hungría, República Checa, Inglaterra, Suiza, España, 
Alemania e Italia. Además se ha demostrado seroló-
gicamente infección en aves silvestres, caballos y do-
nantes de sangre en Italia y Alemania, produciendo los 
primeros casos de enfermedad neurológica en el 2010 
en Italia en individuos inmunocompetentes.

Recientemente, se ha descrito la co-circulación de 
VUSU y VWN en humanos y caballos en Túnez y Cro-
acia respectivamente. VUSU se descubrió por primera 
vez en España en mosquitos Cx. pipiens en Cataluña 
en 2006, y se aisló en 2009 y 2010 en Andalucía de Cx. 
Perexiguus. En 2012, ha producido infecciones con sín-
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tomas neurológicos en aves de la misma zona donde 
se produjo el brote de VWN en 2010. Las secuencias 
de los virus detectados en los mosquitos españoles, 
muestran una alta homología a los aislados africanos, 
en contraste con las secuencias obtenidas de las aves, 
las cuales están más relacionadas con las cepas de Eu-
ropa central. Hasta su propagación a Europa, VUSU no 
fue considerado como patógeno para el hombre, ya 
que el virus no se había asociado con enfermedad gra-
ve. Al igual que VWN, VUSU puede convertirse en un 
patógeno y las consecuencias en salud pública deben 
ser consideradas, habiéndose incluido recientemente 
como una de las enfermedades transmitidas por vec-
tores que deben ser vigiladas en Europa.

> Virus de la Fiebre Hemorrágica De Crimea Congo

En la cuenca del Mediterráneo el virus de la fiebre he-
morrágica de Crimea Congo, un nairovirus de la familia 
Bunyaviridae, se considera un virus emergente desde la
década del 2000. Uno de los países más afectados ha 
sido Turquía que notificó el primer caso de enferme-
dad en 2002, aunque estudios serológicos realizados 
en 1974 mostraban presencia de anticuerpos frente al 
virus. Desde el año 2003, el número de casos notifica-
dos por este país ha ido en aumento, principalmente 
en las zonas rurales del Este y Noreste, llegando a no-
tificar en 2007, 717 casos; en 2008, 1.317 casos con 63 
muertes y en 2009 se declararon 1311 casos, con 65 
muertes. En Grecia en el año 2008 se notificó el primer 
caso de enfermedad, aunque se conoce la circulación 
del virus desde el año 1975 en el que se aisló el virus 
a partir de garrapatas. En España circula el género de 
garrapata que actúa como vector y reservorio del virus, 
se trata de la garrapata Hyaloma, y desde el año 2010 
se ha detectado la presencia del virus en la especie H. 
lusitanicum. Es necesario la realización de estudios de 
seroprevalencia en animales y en la población humana 
para conocer el riesgo de aparición de casos. 

En Europa, además de las zonas consideradas endé-
micas, se han descrito casos de infección importada: 1 
caso en Francia en 2014, 1 caso en Alemania en 2009, 1 
caso en Reino Unido en 2012.

> Virus Toscana

El virus Toscana (VTOS) es un flebovirus (Bunyaviridae) 
transmitido por la picadura de flebotomos (Phlebo-
tomus perniciosus, fundamentalmente). Produce una 
meningitis linfocitaria de evolución benigna en la ma-
yoría de los casos. Se aisló en Italia en la década de los 
años 70 y, en este país, es uno de los mayores causan-
tes de infección neurológica en época de circulación 
del vector (época estival). Además, en España, Francia, 
Grecia y Portugal también es una causa de meningi-
tis linfocitaria en verano. Se considera emergente en 
muchas zonas mediterráneas, donde se están descri-
biendo casos en regiones de Turquía y Croacia. Se ha 
descrito que en algunas zonas de Italia el número de 
casos ha aumentado en los últimos años. Sin embar-
go, en nuestro país no parece estar sucediendo algo 
similar, aunque es difícil establecerlo, ya que, factores 
climáticos pueden hacer que en un año haya un gran 
número de infecciones, mientras en otros, la incidencia 
sea casi nula. Así, en el Centro Nacional de Microbio-
logía (CNM) hemos detectado desde el 2009 tan sólo 
10 casos de infección aguda autóctona por VTOS, 6 de 
ellos en un año.

Major flyways

Eastern Route
Western Route

Documented WNV circulation (human/animal)

1st August 7th October 2010

Fuente: EpiSouth

Aedes albopictus

Current known distribution: January 2015
Established
Introduced
Absent
No Data
Unknown

Outermost regions
Azores (PT)
Canary Island (ES)
Maderira (PT)
Svalbard/Jan Mayen (NO)

Fuente: ECDC 2015/VECTORNET

Aedes albopictus: Current distribution.
January 2015

Rutas de emigración de aves
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VIRUS CASOS

Fiebre de Lassa Año 2000: 2 casos en Alemania, 1 caso en Holanda y 1 caso en Reino
 Año 2009: 2 casos en Reino Unido
 Año 2011: 1 caso en Suecia

Fiebre del Valle del Rift (RVF) Año 2012: 2 casos

Mayaro 2011-2014: 6 casos en Alemania

Rabia Casos detectados en Holanda, Alemania y Dinamarca
 2013: 1 caso en España importado de Marruecos

Fiebre Hemorrágica Viral 1 caso en Italia procedente de Egipto
de Alkhurna

Encefalitis Japonesa 1 caso en Francia

O’Nyong Nyong 1 caso en Alemania procedente de Kenia

Cowpox Virus 13 casos en Francia, 7 casos en Alemania y 1 caso en Dinamarca

Borna Virus 2011: 1 caso en Alemania
 2013: 2 casos en Alemania
 2015: 3 casos en Alemania de encefalitis con resultado de muerte

Fuente: Elaboración propia

> Fiebre Amarilla

La incidencia de la fiebre amarilla, originada por el fla-
vivirus del mismo nombre, VFA es muy baja ya que se 
dispone de una vacuna de virus atenuados de elevada 
seguridad y apenas hay casos de infección por virus 
salvaje. En 2013 hubo casos de enfermedad en La Re-
pública Democrática del Congo, 13 casos en Perú, 44 
casos en Sudán y 15 casos en Camerún. En Europa se 
ha descrito 1 caso importado en Bélgica (2000) y otro 
caso en Alemania en 1999. A pesar de la seguridad de 
la vacuna, a nivel mundial, desde el año 1990 hasta 
2012 se han declarado 31 casos de fiebre amarilla vis-
cerotrópica post vacunal, 12 de ellos mortales y de los 
cuales 3 se han detectado en nuestro país.

> Virus de la Encefalitis Transmitida por Garrapatas

El virus TBE (Tick Borne Encephalitis), de la familia Fla-
viviridae está presente en amplias zonas de Europa 
(centro y suroeste) donde puede causar hasta 10.000 
ó 12.000 casos/año.

En el año 2012, último registro, se han detectado 2.560 
casos en Europa. Y en 2013 se han descrito seis casos 
en Bélgica, nueva localización.

> Hantavirus

Los hantavirus conforman un género dentro de la fa-
milia Bunyaviridae. Se trata de virus cuyo reservorio 
son distintas especies de roedores. Las cepas más fre-
cuentes en Europa son: Dobrava y Puumala.

Entre 2005 y 2010 se han informado 226.000 casos 
aproximadamente en Europa. Entre ellos, en Francia 
entre 2003-2013 se han confirmado 734 casos, en Ale-
mania durante el periodo 2001-2013 se han descrito 
8.527 casos, con picos en el año 2005, con 447 casos; 
en 2007, 1.688 casos; en 2010, 2.017 casos y en 2012, 
2.807 casos. 

En España, en 2010, el Centro Nacional de Microbiolo-
gía recibió 19 casos sospechosos de nefropatía epidé-
mica por hantavirus, de los que se confirmaron 2.

OTROS VIRUS EMERGENTES DE LOS QUE SE HAN 
INFORMADO CASOS EN EUROPA EN LOS ÚLTIMOS 
10 AÑOS5.

Merece la pena en este contexto nombrar de forma es-
quemática virus no presentes en Europa, pero que se 
han detectado en viajeros procedentes de zonas endé-
micas según se muestra la tabla superior.

CONCLUSIONES

En vista de lo expuesto en el artículo debemos con-
templar dos puntos de vista en relación a la pregunta: 
¿Hay riesgo de difusión de virus emergentes en nues-
tro entorno?

En primer lugar, algunos de los virus con importante 
impacto mediático como el virus Ébola o el productor 
de la Fiebre de Lassa, representan un escaso o casi nulo 
peligro para nuestro entorno debido a las condiciones 
socio-sanitarias y epidemiológicas en las que nos en-
contramos. La aparición y, sobre todo, la propagación 
de estos virus está íntimamente relacionada con la 
presencia de vectores y hospedadores unidos a deter-
minadas zonas geográficas y con unas características 
medio ambientales y climáticas muy diferentes a las 
nuestras. Es improbable el contacto directo con sus 
vectores y hospedadores, siendo nuestros sistemas de 
control y previsión infinitamente mejores, lo que difi-
cultaría no solo la presencia sino en mayor medida la 
propagación de dichos agentes patógenos. Los siste-
mas de control en nuestro medio han de ser los nece-
sarios para la detección precoz y certera de estos virus. 
Esto permite el aislamiento del paciente y la puesta en 
marcha de las medidas de Salud Pública tales como el 
control de contactos para evitar la aparición de casos 
secundarios.

Otros virus emergentes de los que se han informado casos en Europa en los últimos 10 años.
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Otra cuestión bien distinta pero más preocupante es la 
posible aparición e implantación de otros virus menos 
“espectaculares” en nuestro medio, que debido a una 
mayor facilidad en su propagación en nuestro entorno 
por la presencia de posibles vectores transmisores, sí 
pueden representar un peligro para nosotros. 

Podemos establecer dos categorías:

En la primera se englobarían los virus para los que el 
hombre puede ser fuente de infección si es picado por 
un mosquito vector (Chikungunya, Dengue o Fiebre 
Amarilla son claros ejemplos). En estos casos, se debe 
trabajar para que los viajeros febriles no sean picados 
por los mosquitos vectores mediante campañas infor-
mativas y detección temprana de los viajeros infecta-
dos. Si se falla en esta escala y aparecen casos secun-
darios, el control epidemiológico y de mosquitos en la 
zona son las herramientas a utilizar.

La segunda categoría estaría formada por virus para 
los que el ser humano no es fuente de contagio (reser-
vorio), se trataría de virus de aves u otros vertebrados. 
Debido a lo complejo de los ciclos biológicos, estas 
infecciones son más difíciles de controlar. Nos referi-
mos, entre otros, a los virus West Nile y el Virus de la 
Encefalitis transmitida por garrapatas. En el caso de la 
fiebre hemorrágica de Crimea Congo, aunque es un 
virus que circula entre garrapatas del género Hyaloma 
que se alimentan de vertebrados a los que transmite 
el virus, los seres humanos actuamos como fuente de 
contagio al entrar en contacto con fluidos infectados 
de personas enfermas. Los mecanismos de detección 
y control son los mismos que los ya expuestos pero 
para la vigilancia en la aparición de casos se requiere 
una estrecha colaboración entre profesionales impli-
cados en salud humana, veterinaria, ecólogos, ento-
mólogos, etc.

En general, virus como Ébola, son muy letales pero, 
normalmente, los brotes son limitados en número y 
extensión (“mata mucho pero mata a pocos”), sin em-
bargo otros virus tienen un porcentaje de letalidad 
menor pero infectan a un mayor número de personas 
(“matan poco pero matan a muchos”). Un claro ejem-
plo es el virus Dengue que afecta a un número tan alto 
de personas que el número de muertes anuales que 

causa es muy elevado. La población general percibe 
estos casos como fenómenos naturales y habitual-
mente no provocan tanta alarma como el de un caso 
importado de Ébola o de Fiebre de Lassa.

Como ya se ha expuesto, los cambios eco-sociales que 
estamos viviendo nos hacen hablar de virus emergen-
tes y sus consecuencias. Además de una detección pre-
coz y una respuesta rápida si uno de estos virus aparece 
en nuestro entorno, nuestros esfuerzos deben ir enca-
minados hacia la prevención de estos posibles proble-
mas, con el estudio de la presencia y caracterización de 
posibles vectores y hospedadores en nuestro entorno 
geográfico, para en caso de demostrarse su presencia 
poder tomar las medidas oportunas de erradicación 
y/o control. Trabajo en el que deben estar implicados 
todos los estamentos responsables: profesionales de la 
salud humana y de la animal incluyendo autoridades 
sanitarias, epidemiólogos, biólogos, veterinarios, clíni-
cos, personal sanitario, etc. e investigadores que estu-
dien la idoneidad de las diferentes especies de vectores 
o reservorios de nuestro entorno para perpetuar estos 
virus en la naturaleza o cuyos trabajos aporten informa-
ción de la patogenia, mecanismos moleculares, etc. de 
un virus que permitan el desarrollo de tratamientos o 
vacunas eficaces. Debido, además, a la naturaleza de 
estos agentes la implicación de autoridades sanitarias 
tiene que ir del nivel local o regional, como ayunta-
mientos que suelen regular, por ejemplo, los servicios 
de control de mosquitos, al central para coordinar y re-
gular una actuación homogénea y conjunta ya que los 
virus no entienden de autonomías o fronteras. 

¿Es posible que especies comunes en nuestro hábitat 
puedan ser susceptibles a la infección y transmisión de 
estas patologías?, ¿Pueden nuestros roedores autóc-
tonos, nuestras garrapatas u otros animales que nos 
rodean ser susceptibles de iniciar una cadena de trans-
misión de virus como n el de la fiebre hemorrágica de 
Crimea Congo, Fiebres transmitidas por garrapatas o 
hantavirus?, ¿Pueden mutaciones en los virus hacer 
que nuestros posibles vectores sean adecuados para 
iniciar la propagación de estas enfermedades y dar lu-
gar a una situación endémica en nuestra zona?

Vale mucho más un “Por si acaso” que un “Vaya por 
Dios, quien nos lo iba a decir”.

Distribution of West Nile cases by affected areas, Euro-
pean region and Mediterranean basin
Transmision season 2014; latest update 20 November 2014

Area reporting cases in 2014
Area not reporting cases in 2014
Not included

Malta
Andorra
Monaco
San Marino
Liechtenstein                                              Fuente: ECDC 2014

1-2   Datos revisados a 15 de mayo de 2015.
3   Datos revisados a 15 de mayo de 2015.
4 Datos revisados a 15 de mayo de 2015.
5 Fuente: European Network for Imported Viral Diseases (ENIVD). ECDC.
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La principal finalitat d’aquest concurs és tenir una 
col·lecció de fotografies de temàtica biològica a disposi-
ció dels docents i alumnes de secundària de Catalunya. 
La col·lecció es podrà consultar a través de el web www.
bioimatgescbiolegs.cat. Fotografies, imatges sobre bio-
logia per aprendre biologia.

Altra finalitat és el de preparar una exposició itinerant 
de fotografia biològica pels instituts, facultats de Biolo-
gia, i altres entitats culturals que hi estiguin interessa-
des. L’exposició servirà per reflectir l’imaginari biològic 
d’alumnes, docents i col·legiats i mostrar-lo a la tota la 
societat.

Bases
• Podran participar tots els alumnes de primària (cicle mi-

tjà i superior) i secundària de Catalunya, els professors, al-
tres ciutadans interessats en aquesta temàtica i els biòlegs 
col·legiats. Cada participant podrà concursar únicament 
amb dues fotografies. Les dues fotografies també podran 
concursar al Premi de la Secció de Microscopia i Fotografia 
de recerca.

• El tema de les fotografies haurà d’estar relacionat amb la 
biologia, es podrà mostrar el món viu tant a nivell ecològic, 
paisatgístic, d’organisme o cel·lular.

• La presentació de les fotografies es farà exclusivament on 
line mitjançant la web: http://bioimatges.cbiolegs.cat/

• El termini de presentació: del 1 de maig al 18 d’octubre del 
2015

• Hi haurà cinc categories per tipus de participants i un premi 
especial de secció per la temàtica: “Microfotografia i fotogra-
fia de recerca”: alumnes de primària (cicle mitjà i superior), 
alumnes d’ESO, alumnes de batxillerat i cicles formatius,  
professorat i altres ciutadans, i per biòlegs col·legiats.  

• Les bases complertes es poden consultar a el web:
 http://bioimatges.cbiolegs.cat/

JURAT

Estarà format, entre d’altres, per membres de les següents 
entitats:

• Associació Biòlegs Glocals
• Associació Catalana de Comunicació Científica
• Col·legi de Biòlegs de Catalunya
• Diari Ara
• Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament
• Museu de Ciències Naturals de Barcelona
• Societat Catalana de Biologia (IEC)
• Societat Catalana de Fotògrafs de Natura (ICHN)
• Universitat Catalana d’Estiu de Ciències de la Natura

bioimatges
2015

Teresa Aragó · Bioimatges 2011

Àngels Barberà · Bioimatges 2007

Albert González · Bioimatges 2007

Lluïsa Cucó · Bioimatges 2007
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Premis
Per cada categoria s’establiran tres premis, i un premi per la secció 
de Microfotografia i fotografia de recerca.
 
PRIMER PREMI

• De Casanova  Foto: 
- Categoria Primària – Càmera Nikon Coolpix L29
- Categoria d’ESO – Càmera Olympus Mju 7010
- Categoria Batxillerat i Cicles Formatius - Càmera Panasonic 

Lumix DMC-SZ8
- Categoria altres ciutadans – Càmera Olympus E-PL2 + objectiu 

14-42 mm
- Categoria col·legiats - Càmara Panasonic Lumix GF3+ objectiu 

14-42 mm 
• Del Zoo: Un carnet Zoo Club familiar durant un any
• De WWF:  Adopció simbòlica d’una espècie en perill (amb peluix, 

fulletó amb informació de l’hàbitat i certificat d’adopció); subs-
cripció a la revista Panda per un any i carnet de soci de WWF per 
un any

SEGON PREMI
• De Sunstech:

- Categoria Primària – CRUM385BK - Radio FM PLL + CD + USB + 
Aux in, 2 x 1,2W RMS, Black

- Categoria d’ESO – CUBTS200BL - Radio Sobretaula Bluetooth® + USB 
+SD + Aux-in Rellotge Digital + Alarma + Sleep, 3W RMS

- Categoria Batxillerat i Cicles Formatius - MITRA4GBRD -  MP5 2,8” y 
4GB + SD + FM + Càmera Fotos + Gravadora, Red

- Categoria altres ciutadans – MITRA4GBYL - MP5 2,8” i 4GB + SD + 
FM + Càmera Fotos + Gravadora, Yellow

- Categoria col·legiats - TRITON4GBRED - MP3 Submergible i 4GB + 
Red

• Del Zoo:  Dues entrades d’un dia al Zoo de Barcelona
• De WWF:  Adopció simbòlica d’una espècie en perill (amb peluix, 

fulletó amb informació de l’hàbitat i certificat d’adopció); subscrip-
ció a la revista Panda per un any i carnet de soci de WWF per un any.

• Diploma.

TERCER PREMI
• Un lot de llibres LYNX Editions.
• Del Zoo:  Dues entrades d’un dia al Zoo de Barcelona
• De WWF:  Adopció simbòlica d’una espècie en perill (amb peluix, 

fulletó amb informació de l’hàbitat i certificat d’adopció); subscrip-
ció a la revista Panda per un any i carnet de soci de WWF per un any.

• Diploma.

PREMI MICROSCÒPIA I FOTOGRAFIA DE RECERCA
• De Casanova Fotos: Flash Fotima Macro LED
• De SPEEDLINK: SL8901RRWE - TOKEN Portable Speaker Bluetooth®, 

3W, Rubber White
• De la Fundació Catalunya la Pedrera: Una estada de cap de setmana 

per 2 persones al Centre de Natura les Planes de Son
• Del Zoo:  Dues entrades d’un dia al Zoo de Barcelona
• De WWF:  Adopció simbòlica d’una espècie en perill (amb peluix, 

fulletó amb informació de l’hàbitat i certificat d’adopció); subscrip-
ció a la revista Panda per un any i carnet de soci de WWF per un any.

• Diploma

PREMI D’UNA SUBSCRIPCIÓ AL DIARI ARA DIGITAL PER UN ANY
Aquest premi ARA, recaurà en l’obra que, al costat de la qualitat 
estètica i tècnica, aporti també una mirada fotoperiodística i tingui un 
valor documental.

TOTS ELS PREMIATS I ACOMPANYANTS
Visita guiada al Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Museu 
Blau

Josep Vila · Bioimatges 2007

Jordi Prat · Bioimatges 2007

Aina Roca Murillo · Bioimatges 2011

Francesca Manonelles · Bioimatges 2009
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El Col·legi 
obre els seus 
Canals de
comunicació a 
les empreses.

El Col·legi posa els seus Canals de comunicació a l’abast d’empreses i 
institucions que vulguin difondre els seus productes, serveis, solucions, 
activitats, avantatges i coneixements entre el col·lectiu. 

Per facilitar la comunicació de les empreses amb els col·legiats, el Col·legi 
disposa de publicacions periòdiques digitals i en paper així com d’altres 
mitjans que permeten una òptima difusió: revista, web, newsletter set-
manal, e-mailing, convenis d’avantatges, jornades tècniques d’empresa, 
patrocinis i col·laboracions en actes soci culturals del col·lectiu.

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya, està format per un 
col·lectiu de més de 2.400 professionals que desenvolu-
pen la seva activitat professional en sectors com: Investi-
gació, Laboratoris, Alimentació, Epidemiologia, Educació 
sanitària, Medi ambient…

PER A MÉS INFORMACIÓ POSAT EN CONTACTE AMB L’ÀREA EMPRESA DEL CBC: 

areaempresa@cbiolegs.cat

telf: 934875159
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Va ser totalment vocacional. 
Dubtava però entre Medici-
na, Veterinària i Biologia. Me-
dicina era una carrera llarga i 

segons deien poc apropiada per una dona; a Barcelona 
no hi havia facultat de Veterinària, calia anar a Saragos-
sa per tan va quedar Biologia. Cal assenyalar que m’he 
especialitzat en una àrea de coneixement que és comu-
na a les tres llicenciatures:la Biologia Cel•lular i la His-
tologia. Mai m’he repenedit d’haver escollit Biologia.  

Com qualsevol científic ha de 
tenir una gran curiositat per 
tot el que l’envolta. Actual-
ment ha de tenir un coneixe-
ment molt ampli de tots els

mbits que estudia la Biologia: tan els aspectes teòrics 
com els aplicats. Ha de conèixer tots els camps, encara 
que malauradament de forma superficial donat que 
un grau de quatre anys és totalment insuficient. Ha de 
tenir un gran poder d’observació i saber relacionar tot 
el que veu.

Som en un moment realment 
molt difícil, moltes portes són 
tancades o molt poc obertes, 
per bé que vull pensar que 
estracta d’una situació pas-

satgera. Fins ara el biòleg ha estat ben valorat per 
entrar a formar part de grups de recerca biomèdica, 
també a les ciències de la nutrició i a laboratoris farma-
cèutics. Durant molts anys l’ensenyament ha estat una 
sortida important a la que hi varen optar biòlegs molt 
motivats i d’altres van seguir aquest camí perquè no 
varen trobar altres sortides. Dins de cada camp indicat 
ha d’intentar fer-ne divulgació.

De fet totes les meves activi-
tats del dia a dia esta íntima-
ment lligada a la Biologia. Al 
ser catedràtica emèrita puc 
continuar col·laborant en 

classes de màsters i doctorat i determinades activitats 
relacionades amb la docència. Continuo en el meu àm-
bit de recerca. A part del fet que segueixo i participo 
en totes les activitats que tenen lloc a les diferents so-
cietats a les quals pertanyo. No m’avorreixo!. Continuo 
aprenent aspectes que coneixia poc!

Pressuposo que si ha escollit 
la carrera de biòleg és perquè 
li agrada la biologia de mane-
ra general o alguns dels te-

mes que s’hi tracten. També vull pensar que en acabar 
la carrera manté l’interès per l’estudi de la vida en totes 
les seves manifestacions i desitjo que aquest interès el 
mantingui viu, malgrat les dificultats que podrà trobar 
en el seu camí. Li desitjo que el treball que trobi el des-
envolupi amb passió i que no deixi d’estudiar i d’anar 
a conferències i de mantenir contacte amb la Biologia, 
que sigui amatent dels avenços que dia a dia es van 
fent en la majoria dels camps de la recerca biològica.

A la professió: actualització 
dels coneixements més im-
portants derivats dels dife-
rents camps de la biologia 
i sorgits d’arreu del món. 
Difondre una selecció de tre-

balls de recerca que es fan en el nostre país. Dona veu 
als col·legiats perquè plantegin llurs problemàtiques. 
Totes aquestes accions puntuals, de fet, es projecten 
a la societat. 

Mercè Durfort,
Catedràtica emèrita de Biologia Cel·lular

B I O E N T R E V I S T A

Per què es va fer biòloga?
Va ser vocacional?

Quin creu que és el paper  
de la biologia a la socie-
tat? Com hi pot incidir?

Quina part de la seva acti-
vitat actual està lligada a 

la Biologia?

Que li aconsellaria a un 
futur biòleg?

En cas de ser col•legiat, 
què creieu que aporta el 
Col•legi a la professió i a 

la societat?

“
”

El biòleg ha de tenir un gran poder d’observació i saber
relacionar tot el que veu

 Quines característiques 
creu que ha de tenir un 

biòleg?

Nascuda a La Suze (França) el 1943. Es llicencià en Biologia per la 
Universitat de Barcelona (1965) i és catedràtica de Biologia Cel·lular 
des de 1985. Adscrita a la Facultat de Biologia de la Universitat de 
Barcelona. Ha desenvolupat nombrosos càrrecs de gestió acadèmi-
ca. La seva llarga dedicació a la docència abasta els diferents cicles 
de la llicenciatura de Biologia  i cursos de doctorat, així com con-
ferències a les Aules de la Gent Gran.
Autora de diversos capítols de llibres sobre temes de la seva especialitat 
així com un Diccionari de Biologia Cel·lular, i diversos vídeos metodològics.
La seva recerca es centra en tres línees que tenen punts en comú:  
Biologia de la reproducció en espècies que tenen interès en aqüi-
cultura, histopatologia de mol·luscs bivalves i crustacis així com  
processos de bioacumulació en mol·luscs i crustacis d’interès en 
aqüicultura. També ha tutoritzat més de 20 tesis doctorals.
Es membre de l´Institut d’Estudis Catalans (l998) i en  va ser presi-
denta de la Secció de Ciències Biològiques del  1992 al 2001. Va ser 
la primera dona membre numerari de la Reial Acadèmia de Cièn-
cies i Arts de Barcelona (1993). Ha rebut la Medalla NarcísMonturiol 
al mèrit científic i tècnic (2001) i la Creu de Sant Jordi de la Genera-
litat de Catalunya (2204). És Sòcia d’Honor de la Societat Catalana 
de Biologia (2014).
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Contra
els documentals

porqueria

OPINIÓ

No aporten cap
informació ni

formació, només
exhibició de molt

baix nivell

Emili Fadurdo i Torrús
Degà del Col·legi de Biòlegs de Catalunya

Quan crèiem que ja ho havíem vist tot 
en el món dels documentals, el naturalista 
nord-americà Paul Rosolie va sorprendre 
a tothom a mitjans de novembre passat 
anunciant que es deixaria devorar viu per 
una anaconda. Les imatges anaven destina-
des a un nou programa de Discovery Chan-
nel, amb un original títol: Menjat viu. Des 
de fa anys, Rosolie ha recorregut milers de 
quilòmetres per mostrar la vida salvatge de 
tots els racons del planeta, sempre amb un 
estil peculiar.

La tècnica era, a priori, fàcil: introduir-se en 
l’estómac de la serp per viure de primera mà 
aquesta experiència.

Per aconseguir-ho,l’equip del programa va 
dissenyar un vestit especial –una semiar-
madura– que el protegiria. A més, Rosolie 
portava una minicàmera per oferir imatges 
“inèdites” de l’interior del rèptil, tot que són 
imatges ja conegudes en el mon científic.

El reportatge es va emetre a primers de des-
embre i es pot veure a YouTube. La realitza-
ció és l’habitual en aquest nou gènere de 
programes, que m’atreveixo a qualificar de 
documentals porqueria: moviments ràpids 
de càmera, plans curts, zooms constants, 
muntatge trepidant, cops de música per 
afegir dramatisme...

Que lluny d’aquells documentals de l’escola 
National Geographic: descriptius, no intru-
sius en la vida dels animals, veus en off sen-
se estridències...Treballs fets amb respecte i 
temps per aconseguir la imatge desitjada. 
Un camí que van seguir Jacques-Yves Cous-
teau o, més a prop de nosaltres, Félix Rodrí-
guez de la Fuente. Dos noms i dos estils als 
antípodes de l’australià Steve Irwin, cone-
gut com el caçador de cocodrils, que el 2006 
va trobar la mort mentre filmava un docu-
mental. Més a prop nostre, el presentador 
de televisió Francisco Javier Cuesta Ramos, 
Frank de la Jungla, també ha portat el seu 
peculiar estil a la cadena Cuatro. 

A risc de fer un espòiler i revelar el desen-
llaç d’aquesta aventura, els diré que la cosa 
no va acabar bé: l’anaconda va començar a 
menjar-se el cap de Rosolie, enfundat en la 
seva armadura, i es van poder veure imat-
ges de l’interior de l’animal. Però passats 

pocs minuts, Rosolie va queixar-se de la 
forta pressió que l’animal realitzava sobre 
el seu braç desprotegit, un risc que qual-
sevol especialista en aquests rèptils hauria 
detectat. Segons més tard, va avisar que ja 
gairebé no el sentia i l’equip de seguretat va 
decidir treure l’intrèpid explorador per la via 
ràpida. No sabem si, a més d’un ensurt ma-
júscul, l’animal va patir algun dany.

Què ens aporten aquests documentals por-
queria, més enllà d’espectacle o entreteni-
ment de baix nivell? Com a biòleg i defensor 
de les ciències de la vida crec que no hi ha 
res que justifiqui suposats experiments com 
aquest. 

En la majoria de països occidentals, el be-
nestar animal està preservat per una legis-
lació molt estricta i restrictiva, que vigila 
camps com l’experimentació animal per 
investigar malalties i l’engreix, transport i 
sacrifici d’animals destinats a l’alimentació, 
amb cursos específics per a tots els treballa-
dors de la cadena de producció.

Les societats occidentals també han sigut 
molt escrupoloses a l’hora de legislar sobre els 
zoològics, dedicats a la formació i la reinserció 
d’espècies però qüestionats perquè mantenen 
animals en captivitat; o a l’hora d’exhibir ani-
mals als circs, una pràctica que ha sigut qües-

tionada pel possible patiment dels animals i 
pel tracte que reben en els entrenaments.

Aquests documentals no aporten cap infor-
mació ni formació, només exhibició de molt 
baix nivell; no formen part de cap programa 
ni projecte divulgatiu; no passen cap control 
d’experts, i no compleixen les normes míni-
mes de respecte a la natura i els animals, en 
contra de totes les tendències actuals.

I cal afegir que molt sovint es realitzen en 
països que no disposen de legislacions 
específiques sobre benestar animal però 
s’emeten de manera global en països que sí 
que en tenen. ¿On és el buit legal que per-
met que països que regulen tots els sectors 
lligats al benestar animal, tant científics com 
industrials i productius, no regulin en canvi 
l’emissió d’aquest tipus de documentals? La 
defensa i la protecció dels animals haurien 
de ser presents sempre i en tots els àmbits 
geogràfics. Cal fer entendre a tothom que 
un documental no és una pel•lícula de ficció 
i que el sensacionalisme no pot convertir un 
depredador natural en un monstre aterri-
dor. Per tot això, esperem que aquesta des-
graciada moda s’acabi aviat. I em permeto 
la llibertat de recordar que el sector científic 
sempre està disposat a col·laborar en qual-
sevol projecte educatiu. 

Article publicar en Ara el 26/2/2015
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Entra al directori de
professionals col·legiats

ET PERMETRÀ

Trobar noves oportunitats laborals.

Difondre i oferir a la societat les teves activitats a títol 
individual.

Fomentar la interrelació professional per tal de crear 
sinergies que puguin ser l’embrió de noves línies de 
negoci.

Augmentar el prestigi de la teva professió.

Disposar de les dades actualitzades dels experts en les 
diverses especialitats de la Biologia.

Donar resposta experta a les consultes i qüestions so-
bre aquells temes d’actualitat i serveis de la nostra pro-
fessió de diferents temàtiques científiques.

www.cbiolegs.cat
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