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CAR TA DEL DEGÀ
Benvolguts col·legiats i col·legiades, la nostra professió conviu entre 
dues realitats que marquen els esforços que realitzem des del col·legi professional. 
D’una banda, el biòleg està molt ben considerat en la majoria de les especialitats 
on estem treballant. Per altra, hi ha la constant reclamació que hem de fer per 
aconseguir el reconeixement per part d’institucions i sectors empresarials de la 
idoneïtat del biòleg com a tècnic competent en diferents camps professionals.

En aquests moments, però, ens trobem amb un altre front que ens obliga a un po-
sicionament ferm i definitiu: la reestructuració dels Graus i els crèdits necessaris per 
aconseguir ser un professional de la biologia. Aquest plantejament s’està debatin al 
Consejo General de Colegios de Biólogos per definir una proposta conjunta i raona-
da que ens permeti presentar a les diferents facultats de Biologia pel seu consens.

No em cansaré de recordar la necessitat que tenim de la vostra col·laboració en 
la denúncia de totes aquelles situacions en les quals el biòleg pot rebre un tracte 
discriminatori, per més locals que pugueu creure que són. Tan sols amb la recla-
mació des del CBC podem fer front a totes aquestes irregularitats.

Actualment estem treballant també en el reconeixement d’especialitats sanitàries 
com la reproducció assistida i dietètica i nutrició. Estem reclamant la preparació del 
biòleg en camps com el benestar animal o les dejeccions ramaderes. No reclamar-
ne una d’aquestes implica la limitació de les nostres sortides professionals.

Cal que aconselleu als estudiants de biologia, els vostres fills o coneguts, que no 
deixin de consultar al CBC quines són les obligacions formatives per poder accedir 
a una especialitat. Cal valorar molt bé la inversió que es fa en màsters o postgraus, 
d’acord amb l’activitat professional que vulguem desenvolupar. Des del CBC, 
hem iniciat una altra línia de servei que consisteix en el mentoratge d’estudiants 
de darrer any i recent llicenciats amb voluntaris de la biologia ja jubilats o amb 
temps de dedicació.

Només amb el treball de tots plegats anirem aconseguint els objectius que ens 
hem plantejat, tal com ho estem fent fins ara. 

Acabo desitjant-vos tots que l’any vinent sigui ple d’alegries i objectius complerts.

Emili Fadurdo i Torrus
Degà del Col·legi del Biòlegs de Catalunya
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Bioimatges 2015.
Lliurament de premis.
El 23 de gener se celebrarà el lliurament 
de premis del Concurs Bioimatges 2015 al 
Museu Blau (Ciències Naturals) de Barce-
lona. (Veure en aquest mateix número les 
fotografies premiades).

Preparat per participar a les activitats que estem organitzant pel 2016!!!

Celebració del dia del 
biòleg.
Celebrarem, per primera vegada, el dia del 
biòleg i farem un homenatge a diversos 
biòlegs que han destacat per la seva tra-
jectòria professional, innovació, recerca i 
emprenedoria.

Jornada sobre el Cargol 
Poma.
Coordinat per Xavier García i amb la par-
ticipació de diversos professionals es cele-
brarà aquesta jornada sobre aquesta plaga 
invasora.

Jornada el Biòleg i 
l’Aqüicultura a l’IRTA
(Tarragona).
Aquesta jornada centrada en aquest sec-
tor productiu i amb la col·laboració de 
l’Institut de Recerca i Tecnologia Alimen-
tària comptarà amb la participació de di-
versos experts professionals amb l’objectiu 
de ser un punt de trobada i networking. 

Curs d’introducció a 
l’Aqüicultura. Estructures 
a mar obert.
Jordi Carreras, expert en aqüicultura i amb 
molts projectes en actiu arreu de tot el 
món, impartirà aquest curs que tindrà con-
tinuïtat amb altres cursos més tècnics.

Atapuerca i els orígens de 
la humanitat a Europa. 
Safari urbà a Burgos.
El CBC i CienciayAventura posarà al vostre 
abast un Safari urbà dissenyat i guiat per 
Jordi Serrallonga, arqueòleg i naturalista, 
que ens apropa d’una manera molt pràc-
tica al món de l’evolució humana. 8 al 10 
d’abril.
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VII edició: Xerrades
Actualització en diagnòstic 
clínic.
Amb l’objectiu d’adquirir i actualitzar els 
coneixements sobre diagnòstic clínic en 
l’àmbit de la microbiologia i parasitolo-
gia, bioquímica, immunologia i genètica, 
entre altres, i de millorar la interpretació 
dels resultats conjuntament amb l’anàlisi 
i resolució de problemes del laborato-
ri, s’impartiran 9 sessions de Xerrades 
d’actualització en diagnòstic clínic. Aques-
tes xerrades impartides per diferents ex-
perts estan coordinades per Águeda Her-
nández, coordinadora de a la Comissió de 
Laboratori Clínic del CBC.

Curs de vitivinicultura i 
tast per biòlegs.
L’objectiu del curs és capacitar als alumnes 
per escollir i tastar amb el seu gust i criteri vins 
nacionals; iniciar-se en la cultura del vi, siste-
mes d’elaboració, varietats i zones D.O. A més, 
permetrà reconèixer i tastar, així com realitzar 
petits maridatges.

Curs diagnòstic genètic i 
molecular del càncer.
Al voltant del mes d’abril es realitzarà un 
curs a l’àmbit del diagnòstic del càncer 
organitzat per Ros-Ana de la Chica, coordi-
nadora de la Comissió de Genètica i Repro-
ducció assistida. Properament anunciarem 
el contingut i els ponents.

Àmbit forense

Curs d’introducció a la Ciència Forense.
Aquest curs té per objectiu presentar els 
conceptes bàsics de la Ciència Forense, 
amb especial èmfasi en aquells que te-
nen la Biologia como a base, i discutir 
una sèrie de casos de Ciència Forense, a 
través dels quals es mostraran els prin-
cipals mètodes de resolució així com 
dades bàsiques sobre l’actuació jurídica 
en aquesta mena de casos. Coordinat per 
BCN Forensis i impartit per experts pro-
fessionals en tècniques forenses.

Taller Pràctic Entomologia Forense.
S’està organitzant la segona edició del Ta-
ller Pràctic Entomologia Forense  els  dies 1 
i 2 d’abril a Can Balasc, al bell mig del Parc 
de Collserola.  Els alumnes podran, fent 
servir cadàvers reals d’animals i practicar 
la identificació dels insectes que perme-
ten deduir l’ interval postmortem o la data 
de la mort d’un individu. Aquest taller co-
ordinat per BCN Forensis serà impartit per 
la Dra. Marta Saloña, Dra. en Biologia per 
la Universitat del País Basc (UPV/EHU) i ex-
perta en entomologia forense amb mol-
tes col·laboracions amb l’Institut Basc de 
Criminologia, i l’Ertzaintza en l’estudi de 
diversos casos d’assassinats, suïcidis i ne-
gligències.

Curs pràctic de fotografia forense.
Aquest curs serà impartit per Albert 
Masó, biòleg, especialista en fotografia 
d’alta aproximació, professor de fotogra-
fia, divulgador científic i viatger insacia-
ble ens aproximarà mitjançant les seves 
imatges al món de la fotografia forense.

Jornada: Reglament CLP 
1272/2008 de la UE
Des de juliol de 2015 és obligatori el nou 
etiquetatge pels productes químics peri-
llosos. Aquest canvis afecten a laboratoris, 
fàbriques i les nostres llars. És important 
conèixer-los per prendre les precaucions 
necessàries per manipular aquestes subs-
tàncies perilloses correctament. Aquesta 
jornada impartida per Dagoberto Schmid 
ens posarà al dia sobre aquesta normativa.

Cursos de busseig amb 
titulacions tècniques.
Al llarg de l’any es programaran diversos 
cursos de busseig amb col·laboració del 
personal tècnic de Blanes – Sub amb els 
quals els alumnes podran obtenir titula-
cions tècniques reconegudes.
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Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), alrededor del 10 al 15% de las parejas en 
edad fértil consultan al médico por problemas 
de infertilidad. Como consecuencia de ésto, la 
demanda de estudio y tratamiento de la esterili-
dad es muy elevada.
Aproximadamente en el 40% de las parejas in-
fértiles, el hombre es la causa única o contribuye 
a ella. Por lo tanto, el análisis de semen es impor-
tante en la primera evaluación de la infertilidad. 
Además de proporcionar información sobre ésta, 
el seminograma ayuda a conocer el estado fun-
cional de la secreción exocrina de las glándulas 
sexuales masculinas y orienta sobre alteraciones 
en el tracto genital. 
Ante la dificultad de comparar resultados entre 
distintos laboratorios, la OMS editó en 2010 el 5ª 
Manual de Laboratorio para el examen y proce-
samiento del semen humano, con el fin de uni-
ficar criterios y establecer los límites de norma-
lidad.

Alba Leis Sestayo
Marta Lucía Aldea Carilla
Residentes de Bioquímica Clínica en el
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol

El seminograma.
Estudio básico del semen.

1. APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 

En el interior de cada testículo se encuentran 200 
– 300 lobulillos testiculares, que a su vez contie-
nen de 1 a 4 túbulos seminíferos, donde tiene lu-
gar la espermatogénesis. A través de la rete testis 
y los conductos eferentes, los túbulos seminíferos 
se conectan con el epidídimo, donde se produce la 
maduración de los espermatozoides (Fig. 1 página 
8). Una vez completado el proceso de maduración, 
los espermatozoides son transportados por el con-
ducto deferente hasta la ampolla deferencial. Allí, la 
vesícula seminal vierte entre el 50 y 70% del líquido 
seminal, una secreción de pH alcalino, rica en fruc-
tosa y otras sustancias nutritivas. 

El líquido seminal continúa por el conducto eyacula-
dor, el cual atraviesa la próstata y ésta secreta el lí-
quido prostático. Este líquido constituye entre el 15 
y 30% del volumen final del eyaculado y tiene un pH 
de 6.5, que es rico en ácido cítrico, fosfatasas ácidas y 
zinc. El conducto eyaculador finalmente desemboca 
en la uretra donde vierten su contenido las glándulas 
bulbouretrales o de Cowper y el líquido seminal sale 
al exterior.



Desembre 2015  |  CBCAT  |  7

2. ANATOMÍA DEL ESPERMATOZOIDE

El espermatozoide maduro es una célula altamente di-
ferenciada (Fig. 2 página 8). Para considerarse normal 
debe cumplir los siguientes criterios:

• Cabeza: debe ser lisa,  su contorno regular y general-
mente de forma oval. Debe haber una región acroso-
mal bien definida que comprenda el 40-70% del área 
de la cabeza. La región acrosomal no debe contener 
grandes vacuolas, y no más de dos pequeñas vacuo-
las, que no deben ocupar más del 20% de la cabeza 
del espermatozoide. La región post-acrosomal no 
debe contener ninguna vacuola.

• Pieza intermedia: debe ser delgada, regular y aproxi-
madamente tener la misma longitud que la cabeza 
del espermatozoide. Su eje mayor debe estar alinea-
do con el de la cabeza del espermatozoide. En caso 
de que posea un citoplasma residual sólo se considera 
anormal si excede un tercio del tamaño de la cabeza.

• Pieza principal o flagelo: debe tener un calibre unifor-
me a lo largo de su longitud, ser más delgada que la 
pieza intermedia y medir 40-50 µm de largo (aproxi-

madamente 10 veces la longitud de la cabeza). Puede 
estar enrollada sobre sí misma siempre que no pre-
sente un ángulo indicativo de rotura flagelar.

3. SEMINOGRAMA

El análisis debe realizarse siempre sobre una muestra 
de semen completa, dado que cada fracción del eya-
culado aporta una información diferente y relevante 
para el diagnóstico. La primera parte está constituida 
por las secreciones del testículo, del epidídimo y de la 
próstata. En cambio la segunda parte está formada por 
las secreciones seminales. 

Para fijar el estado basal de un individuo se recomien-
da realizar de 2 a 3 análisis. Se debe tener en cuenta 
que determinados fármacos (antipsicóticos, quimiote-
rápicos) y drogas de abuso (entre ellas la cocaína y ma-
rihuana) pueden disminuir la calidad del semen. Ésta 
también puede verse afectada por el estilo de vida del 
paciente, que incluye factores ambientales, ejercicio 
físico, fiebre y estrés. Para evitar obtener resultados 
alterados, se recomienda realizar un nuevo seminogra-
ma 90 días después tras corregir la posible causa de 
interferencia. 
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Fig. 1. Anatomía del testículo.

Imagen: Elsevier Ltd. Drake 
et al. Gray`s Anatomy for 

Students.

CONDUCTO DEFERENTE

Cabeza del epidídimo

CONDUCTILLOS
EFERENTES

RED TESTICULAR

Cuerpo del epidídimo

Cola del epidídimo

TÚBULO
RECTO

TÚBULO
SEMINÍFERO

LÓBULO
ESPERMÁTICO

TÚNICA
ALBUGÍNEA

TÚNICA
VAGINAL

4. RECOMENDACIONES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE

La forma de recogida más adecuada es mediante mas-
turbación tras una abstinencia sexual de entre 2 y 7 días. 
No se debe realizar a través de coito interruptus ya que se 
podría perder una parte de la muestra, contaminarse o 
verse afectada la movilidad de los espermatozoides por 
el pH ácido de la vagina. En caso de que la recogida no 
fuese posible por masturbación podrían utilizarse preser-
vativos especiales durante el coito que no contengan sus-
tancias espermicidas. La muestra se debe depositar en un 
contenedor de boca ancha, estéril y testado de no toxi-
cidad, preferiblemente proporcionado por el laboratorio.

Se recomienda que la recogida de la muestra se haga en 
el propio centro de análisis, para evitar fluctuaciones de 
temperatura y garantizar que el tiempo hasta el examen 
sea lo más corto posible. En caso de que ésto no sea fac-
tible, se puede recoger la muestra en casa teniendo en 
cuenta que debe llegar al laboratorio antes de una hora 
tras la obtención, a una temperatura entre 20ºC y 37ºC y 
protegida de la luz.

5. ESTUDIO DE LA MUESTRA

La muestra se coloca inmediatamente en una estufa 
a 37ºC y si es posible sometida a rotación, usando un 
agitador orbital. Así se consigue una temperatura y 
homogeinización de la muestra óptimas. El análisis se 
debe iniciar preferiblemente antes de transcurridos 30 
minutos tras su recogida y nunca debe retrasarse más 
de una hora. Cumplir estas normas es de vital impor-
tancia si se quieren estandarizar los resultados.

La Tabla 1 (página 9) muestra los criterios de normali-
dad del semen según la OMS.

5.1 Evaluación macroscópica

En la evaluación macroscópica se determina el pH, el 
volumen y se valora la licuefacción, viscosidad y apa-
riencia del semen.

pH
Refleja el balance entre las diferentes secreciones, 
principalmente entre el pH alcalino de las vesículas 
seminales y el pH ácido de la próstata. Para su de-
terminación se utilizan tiras de papel de pH con gra-
duación de 6 a 10. 

Un pH más bajo de lo normal puede ser indicativo 
de un funcionamiento anómalo de las vesículas se-
minales, mientras que un pH elevado puede ser su-
gestivo de infección seminal si se acompaña de sín-
tomas y signos de sospecha.

Volumen
La medida de volumen se puede realizar median-
te pesada, para ello se debe asumir que la den-
sidad del semen es 1 g/mL, por lo que la masa 
será igual al volumen. Se pesa el recipiente vacío 
y una vez recogida la muestra se pesa de nuevo. 
La diferencia calculada dará los gramos que co-
rresponderán al volumen de la muestra en mL. 
Otro método es utilizar recipientes de recogida 
graduados, que permiten la medida del volumen 
directamente.

Lo que no se debe hacer es medir el volumen me-
diante transferencia a pipetas, jeringas o probetas ya 
que estos métodos dan lugar a errores por pérdida de 
muestra.

PIEZA
PRINCIPAL

ACROSOMA

NÚCLEO

CENTRIOLOS

MITOCONDRIA

CABEZA

CUELLO

PIEZA
INTERMEDIA

CAUDAL

Fig. 2. Anatomía de un espermatozoide.
Imagen: disponible en http://www.jetanin.com/en/service/technology_detail/28.
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Fig. 3. Defectos en la morfo-
logía de los
espermatozoides.

Imagen: adaptación
de Kruger et al.

Licuefacción
En el momento de la eyaculación el semen es una 
masa semisólida coagulada que a los pocos minutos 
comienza a licuarse y a homogeneizarse. La licuefac-
ción ocurre normalmente a temperatura ambiente 
en los primeros 15 minutos y se considera anormal  
si el proceso supera los 60 minutos. Su valoración se 
realiza mediante observación visual; una muestra 
se considera normal si está licuada, homogénea, sin 
grumos ni coágulos.

En el caso de que la muestra no licue, hay que recurrir 
a algún método que  permita licuarla y homogenei-
zarla porque sólo de esta manera se obtendrán resul-
tados fiables en el estudio del semen. Uno de los mé-
todos consiste en añadir una solución de bromelina, 
que es una enzima proteolítica. La bromelina puede 
afectar a la movilidad, a las determinaciones bioquí-
micas y a las morfológicas, con lo que sólo se deberá 
usar para calcular la concentración espermática.

Viscosidad
Se pueden utilizar dos métodos. El más sencillo y 
recomendable consiste en recoger la muestra con 
una pipeta Pasteur y dejar caer el semen gota a gota. 
También puede hacerse introduciendo una varilla 
de vidrio en la muestra y observar el filamento que 
forma. En cualquiera de los dos métodos se conside-
ra una viscosidad anormal cuando se forma un fila-
mento de más de 2 cm de longitud.

La viscosidad elevada interfiere prácticamente con 
todas las determinaciones: movilidad, concentra-
ción, anticuerpos antiespermatozoides y bioquími-
ca. Esto se debe a la dificultad de recoger con pi-
peta un volumen de muestra determinado, lo que 
imposibilita cualquier tipo de cuantificación. Para 
eliminar la viscosidad se pueden realizar los mismos 
tratamientos que en el caso de falta de licuefacción.

Apariencia
Un semen normal debe ser homogéneo y gris opa-
lescente. Si presenta un aspecto translúcido puede 
deberse a una baja concentración de espermatozoi-

des; si el aspecto es marrón - pardo indica sangrado 
en el tracto genital horas o días antes; una coloración 
rojiza sugiere la presencia de hematíes procedentes 
de un sangrado en el momento de la recogida y un 
color amarillento es indicativo de ictericia o presen-
cia de ciertas vitaminas.

5.2 Evaluación microscópica

Para la evaluación microscópica se coloca la mues-
tra en una cámara de contaje, la OMS aconseja utili-
zar la cámara de Neubauer, aunque la más popular 
es la cámara de Makler. La observación se realiza 
mediante  microscopio con contraste de fases. Pri-
mero se hace una evaluación inicial a 100x (aumen-
to total)   y después se determinan la concentración 
y la movilidad observando a 200x o 400x. Este pro-
cedimiento se hace por duplicado para descartar 
errores debido a una mala homogenización de la 
muestra.

Evaluación inicial
En la evaluación inicial se determina la dilución que 
será necesaria para realizar posteriormente el es-
tudio de concentración. Además se observa si hay 
presencia de agregados, aglutinación o células no 
espermáticas.

PARÁMETRO LÍMITE INFERIOR DE REFERENCIA

Volumen (mL) 1,5 (1,4 - 1,7)

Nº Total de espermatozoides (106 por eyaculado) 39 (33 - 46)

Concentración espermática (106 por mL) 15 (12 – 16)

Movilidad Total (PR+NP, %) 40 (38 – 42)

Movilidad Progresiva (PR, %) 32 (31 – 34)

Vitalidad (espermatozoides vivos, %) 58 (55 - 63)

Morfología espermática (formas normales, %) 4 (3,0 – 4,0)

pH ≥ 7,2

PR: progresiva; NP: no progresiva.

Tabla 1. Criterios de normalidad según la 5ª Edición del manual de la OMS.
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Los agregados son espermatozoides (inmóviles o 
móviles) adheridos a células no espermáticas o de-
tritos y no tienen significación clínica. Las aglutina-
ciones en cambio, están constituidas por esperma-
tozoides móviles adheridos a otros espermatozoides 
móviles y pueden sugerir la presencia de anticuer-
pos antiespermatozoides. Las células no espermáti-
cas pueden ser células epiteliales, células germinales 
inmaduras o leucocitos. Si se observan más de 106/
mL células no espermáticas se deberá descartar la 
presencia de leucocitos, generalmente mediante el 
test de la peroxidasa. Una concentración de leucoci-
tos superior a 106/mL puede ser indicativa de proce-
sos inflamatorios o infecciosos.

Concentración
El contaje se realiza mediante recuento en cámara y 
se deben contar al menos 200 espermatozoides. En 
caso de concentraciones elevadas puede ser nece-
sario realizar una dilución. Para ello se utiliza el dilu-
yente Weigman, el cual inmoviliza a los espermato-
zoides y permite contarlos más fácilmente.

Movilidad
La OMS clasifica los espermatozoides según su tipo 
de movilidad como:

• Inmóviles: espermatozoides sin movilidad.
• Movilidad no progresiva: espermatozoides con mo-

vilidad pasiva, se mueven sobre sí mismos pero no 
se trasladan.

• Movilidad progresiva: lineal o en círculos amplios, 
independientemente de la velocidad.

Para valorar la  movilidad primero se deben contar 
los espermatozoides con movilidad progresiva, des-
pués los de movilidad no progresiva y finalmente los 
inmóviles. A posteriori, se calcula el porcentaje de 
cada tipo.

Morfología
Para el estudio morfológico de los espermatozoides 
se colocan 5-10 µL de muestra en un portaobjetos 
y se realiza una extensión. Se deja secar al aire y se 
realiza una tinción de Papanicolau, Shorr o Diff-Quik. 
Posteriormente se observa al microscopio a 1000x y 
se cuentan al menos 200 espermatozoides. 

Los espermatozoides pueden presentar alteraciones 
en su morfología ya sea por defectos en la cabeza, 
pieza intermedia, pieza principal o por la existencia 
de restos citoplasmáticos (Fig. 3, página 9).

Vitalidad
El estudio de vitalidad se puede realizar mediante 
dos técnicas: (Fig. 4)

• Colorantes supravitales: Eosina y Eosina/Nigrosina. 
Los colorantes no pueden atravesar la membrana 
plasmática estructuralmente intacta, de tal forma 
que un espermatozoide vivo no se teñirá. En los es-
permatozoides muertos la membrana se encontra-
rá dañada y el núcleo se teñirá de rojo/rosa.

• Test hipoosmótico: consiste en estudiar la funcio-
nalidad de la membrana plasmática cuando ésta 
se encuentra en un medio hipoosmolar. Si el es-
permatozoide está vivo, la membrana funciona 
correctamente y no permite la salida de sustancias 
osmóticamente activas, por lo que el espermato-
zoide se hincha al entrar agua en su interior y el fla-
gelo adopta distintas formas. Si el espermatozoide 
está muerto, la membrana pierde su funcionalidad 
y permite la salida de sustancias osmóticamente 
activas, por lo que el espermatozoide no se hincha-
rá y el flagelo quedará intacto.

6. CONCLUSIÓN

El seminograma es el examen paraclínico con el cual 
se deben iniciar los estudios de laboratorio de la fer-
tilidad masculina. Es una técnica de bajo coste que 
permite realizar una primera impresión diagnóstica, 
así como evaluar los beneficios de los tratamientos 
médicos y quirúrgicos que se lleven a cabo durante 
el proceso. 

Bibliografía:
1. World Health Organization, Department of Reproductive Health and 

Research. WHO laboratory manual for the examination and proces-
sing of human semen. 5ª Ed: Médica Panamericana; 2010.

2. López García MJ., Urbano Felices A., Cárdenas Povedano M. Manual 
de laboratorio para el análisis del semen. 1ª Ed. OmniaScience; 2012.

3. Vásquez F.,Vásquez Echeverri D., Espermograma y su utilidad clínica. 
Salud Uninorte. 2007; 23 (2): 220-230.

Fig. 4. Test de vitalidad 
de los espermatozoides 

mediante:

a) Colorantes vitales
Imagen: S.I. Moskovtsev 
and C.L. Librach. (2012) 

Methods of Sperm Vitality 
Assessment.

Los espermatozoides con ca-
bezas blancas o ligeramente 

rosáceas (A) se consideran 
vivos (tienen la membrana 

intacta), mientras que 
los espermatozoides con 

cabezas rosadas (B) se 
considera muertos (tienen la 

membrana dañada).

b) Test hipoosmótico
Imagen: Jeyendran RS et al. (1984) Journal of Reproduction and fertility; 
70:219-228. Society for reproduction and fertility (1984).

(a) flagelo sin cambios. (b)-(g) diferentes tipos de cambios en el flagelo.
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societat és la d’analitzar aquets canvis, fer pedagogia social, i trobar alter-
natives per fer compatible els avenços tecnològics amb la sostenibilitat 
del planeta. 
D’altra banda, si em permeteu ser una mica més romàntic, crec que els 
biòlegs en general som uns enamorats de la vida i per tant bones perso-
nes. Crec que també podem ajudar a assolir l’ètica moral i social que el 
món necessita per sobreviure. Penso que això és tant o més important 
que la conservació del propi planeta.

Professionalment estic lligat al cent per cent, 
com a director de Biologia i conservador de 
l’Aquàrium de Barcelona. Em considero un pri-
vilegiat al poder treballar amb més de 300 es-
pècies diferents d’animals i diferents organis-

mes aquàtics. Cada dia n’aprens alguna cosa nova. 
També te n’adones que malgrat que hem fet moltes barbaritats amb la 
natura, encara està a les nostres mans poder actuar en positiu i revertir 
aquesta situació amb accions concretes i estratègies per a la seva conser-
vació. La natura té un gran poder de regeneració si la ajudem una mica. 
És un camí llarg i difícil, dinamitat per interessos econòmics a curt termini. 
Però ens hem de donar compte que protegint la natura ens protegim a 
nosaltres mateixos.

Que sigui curiós i es faci preguntes. Pen-
so que la persona que decideix estu-
diar biologia ho fa generalment d’una 
manera vocacional, i no per casualitat.

Un cop triada aquella branca que més ens agradi, ens haurem 
d’esforçar i perseverar, òbviament, per estar ben preparats com a 
biòlegs. Quant més ens esforcem, més anirem descobrint i més en 
gaudirem. Estudiar biologia és estudiar la pròpia vida. Els camins són 
inabastables. Estem passant una època de molts canvis socials i labo-
rals i el futur professional és incert per a tothom. De totes maneres, 
penso que l’estudi de la vida sempre tindrà futur, perquè en depèn la 
nostra pròpia supervivència.

Molt. Us puc explicar una anècdota. Fa mes de 
30 anys (estic a punt de complir els 58), el jut-
jat de Tortosa ens va contractar a mi i al meu 
col·lega, també biòleg, en Joan Güell, per fer 
un peritatge sobre una piscifactoria al delta de

l’Ebre. Cultivaven llagostins, que havien mort desprès de passar una 
avioneta que fumigava els camps d’arròs adjacents. Quan vàrem anar 
al Col·legi de Biòlegs a buscar algun tipus de tarifa a aplicar per la nos-
tra feina, no hi havia res, i vàrem haver d’utilitzar les dels Enginyers. 
Ha plogut molt des de llavors i ara aquests temes estan resolts: a més de 
trobar suport i ajudes, ens ofereix la promoció de conferències i taules ro-
dones, borsa de treball, cursos d’especialització, sortides científiques a la 
natura i divulgació de temes de biologia a la societat. Sense cap mena de 
dubte, és una eina imprescindible.

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

la societat?

Sí, va ser totalment voca-
cional. Des de molt petit 
m’agradaven molt els ani-
mals. El meu pare em deia

que sempre portava les butxaques dels pantalons ple-
nes amb alguna sargantana ó algun tipus d’insecte 
que trobava pel camp. Al mar em capbussava de ben 
petit amb ulleres i tub, i al setze anys ja em vaig treure 
el primer títol de bussejador.

Sobretot la CURIOSITAT. La 
vida és un fenòmen tan cu-
riós i divers, que el seu estudi 
i descoberta és una aventu-
ra que no s’acaba mai i que 

només es pot afrontar amb curiositat i entusiasme. Cada 
dia estem descobrint coses noves i sorprenents.
No fa gaires anys, les diferents espècies es classificaven 
per característiques físiques i actualment ja es fa per la 
seqüència de l’ADN. Dintre del meu camp, la biologia ma-
rina, tenim molta feina per endavant. Coneixem millor la 
superfície de la Lluna, per exemple, que els fons marins. 
Actualment coneixem unes 200.000 espècies marines i 
s’estima que hi puguin haver més de 20 milions; és a dir, 
tan sols coneixem un 10%. Imagineu-vos si ens queda 
camí per investigar i descobrir. Ja no parlo de l’Univers, 
que amb els nous mitjans de recerca cada dia es troba més 
immens i inabastable.

El món ha canviat molt en els 
últims anys i aquest canvi es 
continua accelerant. Vivim en 
un món globalitzat i les noves 
tecnologies de comunicació

permeten que en un segon ens puguem assabentar del 
què està passant a l’altra punta del món. Mirant-ho amb 
una visió de biòleg podríem dir que hem passat d’una 
sèrie de ecosistemes més o menys aïllats a un ecosistema 
mundial cada vegada més connectat.  
El creixement exponencial de la població mundial i la ne-
cessitat d’extreure del medi cada cop més recursos està 
afectant a aquest ecosistema global que és la Terra, de re-
cursos limitats. Alguns exemples molt recurrents, però no 
per això menys certs, són l’escalfament global o el desgel 
dels Pols, que afecten a molts nivells. 
Com deia en Ramón Margalef, perquè els ecosistemes 
evolucionin ha d’haver canvis i crisis, però els canvis que 
estem provocant els humans poden arribar a tenir conse-
qüències incompatibles amb la nostra pròpia existència. 
Crec que un dels papers més importants dels biòlegs a la 

Patrici Bultó,
 conservador i director tècnic  de
L’ Aquàrium de Barcelona

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?

“

”

“Els biòlegs som uns
enamorats de la vida”
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Consideracions sobre la biologia
i reproducció de
Pomatia insularum (cargol poma)
del Delta de l´Ebre

Pomatia insularum (d´Orbigny,1835),
espècie invasora procedent de Sud-
Amèrica, principalment d´Argentina
i Brasil, va ser trobada a l’hemidelta es-
querra del Delta de l’Ebre el 2009, i ha fet
una destrossa molt greu als arrossars, en
menjar-se les seves plàntules. Des del 2010
el departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació ha invertit molts recursos per eliminar 
aquesta espècie sense gaire èxit. Actualment, es con-
sidera una de les cent espècies més devastadores de 
la península.

Cal subratllar que el gènere Pomatia, de la família Am-
pullariidae, té diverses espècies, en ocasions difícils 
de distingir, i que tenen diferent procedència geo-
gràfica. Únicament en citaré unes poques: Pomacea 
maculata (Perry,1810), P.canaliculata (Lamarck,1822), 
P.lineata (Spix,1827), P.figulina (Spix,1827), P.doliodes 
(Reeve,1856), entre d’altres, la majoria ben diferencia-
des per llur ADN. Una revisió interessant la trobem a 
Hayes, K.A. et al. (2012) amb indicacions molt precises 
de la seva dilatada distribució geogràfica. Amèrica del 
Sud i la Xina són les àrees que registren més diversitat 
d’espècies d’aquest gènere.

Hem tingut interès en estudiar diferents aspectes de 
la biologia reproductora d’aquesta espècie, per la qual 
cosa s’han mantingut exemplars en aquaris d’aigua 
dolça del Departament de Biologia Cel·lular de la 
Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. 
L’experiència ha durat uns quatre anys per poder fer-
ne un seguiment del seu comportament en diferents 
situacions, alhora que un estudi histològic amb mi-
croscòpia òptica i electrònica.

Condicions de treball: exemplars, mascles i femelles 
de 3 a 14 cm de llargada (Fig.1) alimentats amb en-
ciams de fulla dura, tipus “romana” (el preferit per ells), 
s’han mantingut a temperatura ambient de 18 a 24 ºC, 
i han estat sotmesos a diferents condicions extremes:

l.- 20 exemplars de diferent pes s’han mantingut d’una 
setmana a 6 mesos en aquaris sense aigua i han 
sobreviscut, hermèticament tancats per l’opercle 
i s’han revifat al cap de pocs dies en tornar-los a 
l’aigua. Cal recordar que aquests gasteròpodes te-
nen doble respiració: pulmonar i branquial.

2.- 20 exemplars s’han deixat d’una setmana a 6 mesos 
en una solució saturada de sal (clorur sòdic). També 
s’han tancat dins la closca i han revifat com si no 
hagués passat res.

Cal assenyalar que una vegada han sobreviscut a les 
condicions més extremes han trigat més temps en 
reproduir-se (uns tres mesos per terme mig).

Convé subratllar que són sensibles a la llum del labora-
tori. En obrir la llum a primera hora del matí, emeten un 
so molt peculiar i fàcilment audible, així com allarguen 

Mercè Durfort
Dept. Biologia Cel·lular
Facultat de Biologia
Universitat de Barcelona

Figura 1.
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els seus tentacles fins a 3 cm i els retreuen ràpidament 
sota l’estímul de la llum i també del soroll.

També són molt sensibles als trasllats. Cada vega-
da que han arribat al nostre laboratori, a les 24 hores 
l’aquari quedava ple de postes penjant de la part més 
alta de les parets dels aquaris.

El cargol poma, nom que li ve per la seva coloració 
verdosa, és una espècie unisexuada i en el nostre labo-

ratori cada dos mesos s’han reproduït i, generalment, 
a les tres setmanes de la còpula han deixat les seves 
postes a la part superior dels aquaris, el més lluny pos-
sible de l’aigua, tal com fan els exemplars del Delta de 
l’Ebre, que les dipositen en els extrems de les tiges de 
les plàntules de l’arròs. Una posta d’ous en conté de 80 
a 120, formant un paquet molt compacte. Els ous de 
color rosa-salmó (Fig.2), molt característic, triguen de 
tres a quatre setmanes en eclosionar (Fig.3 i 4). Els car-
golins, d’uns 2 a 3 mm de color vermellós en la part del 

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.
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vèrtex (Fig.5), tenen una gran mobilitat i aviat es pas-
segen per les parets de l’aquari i es dipositen al fons, 
sobre el llit de pedres que hi ha. En el decurs d’aquesta 
maduració, el color dels ous va canviant adquirint una 
tonalitat marronosa i per transparència, però es veu 
perfectament el cargolí. No hem aconseguit mantenir-
los vius més de dues setmanes per no haver trobat res 
adient per alimentar-los. S’ha provat el que recoma-
nen els llibres d’aquariofília: les escates que es donen 
a menjar als peixos, però en aquest cas no hi ha hagut 
resposta favorable.

Cal remarcar que els exemplars de 3 a 5 cm ja són 
sexualment madurs. Les femelles adultes arriben a te-
nir de 10 a 14 cm de llargada i un pes que oscil•la dels 
80 a 120 g. Com és força habitual, els mascles acostu-
men a ser més menuts, tenen de 4 a 6 cm de llargada 
i un pes màxim de 8 g. Si les condicions del laboratori 
són mitjanament favorables, pràcticament copulen tot 
l’any. En estat salvatge, segons hem llegit, hi ha dues 
èpoques de reproducció: primavera i tardor; amb pe-
ríodes variables segons l’àmbit geogràfic on viuen.

Després d’haver seleccionat algunes postes per obser-
var-les a la lupa i al microscopi electrònic de rastreig, 
s’han fet extraccions de pigments per cromatografia 
que han permès identificar tres components: tricilgli-
cerol, àcid fosfatídic i ergosterol. Les postes congelades 
s’han dipositat al Museo Nacional de Ciencias Natura-
les de Madrid (CSIC) perquè ho incorporin a la Colec-
ción de Tejidos y ADN i es conservin junt amb materials 
biològics procedents de tot el país. De les postes que 
no s’han emprat, les unes s’han congelat i es conserven 
en el nostre laboratori i les altres han estat destruïdes 
amb àcid clorhídric concentrat. En cap cas es poden ti-
rar per l’aigüera o pels sanitaris.
El nostre interès s’ha centrat en l’estudi de la biologia de 
la reproducció: les gònades i també l’hepatopàncrees 
d’aquesta espècie.

A nivell d’ovari no hem trobat res destacable respecte 
a l’organització tissular dels ovaris d’altres espècies de 
mol·luscs: fol·licles ovàrics separats per teixit conjuntiu 
de tipus laxa, més o menys abundant segons el grau de 
maduresa de la gònada. Coexisteixen oòcits de diferent 
grandària i, per tant, de diferent fase de l’oogènesi. Una 
vegada madurs s’evacuen per oviductes de parets forma-
des per un epiteli vibràtil. Fins aquí res d’especial. Cal su-
bratllar que no és gens fàcil la localització de les gònades.

La gònada masculina (Fig.6) ha estat la que ens ha de-
parat una sorpresa: els exemplars madurs tenen dues 
modalitats d’espermatozoides: uns amb la morfologia 
considerada prototípica: és a dir amb cap, coll i una cua 
(flagel) i un segon tipus amb quatre cues (Fig.7).

Cal assenyalar que la formació de dues modalitats 
d’espermatozoides no és el més habitual, però hi ha 
algunes espècies que ho presenten. Entre els gas-
teròpodes marins, nosaltres hem estudiat el cas 
de Múrex brandaris que també presenta dos tipus 
d’espermatozoides, amb una i dues cues respectiva-
ment. La bibliografia els denomina eupirens i apirens, 
en base a unes característiques del seu nucli. Els eu-
pirens són monoflagelats i els apirens tenen, en el cas 
de Pomatia, quatre flagels. En principi, únicament els 
eupirens són aptes per fecundar.

Les còpules duren de 6 a 12 hores i són força seguides. 
Marcant els mascles i les femelles de diferent manera, 
hem pogut observar que els mascles són polígams 
quan a l’aquari hi ha força exemplars dels dos sexes. Si 
aïllem una parella, el mascle la copula vàries vegades, 
a intervals de dos a tres dies. S’ha d’indicar que la di-
ferenciació dels exemplars per llur sexe és molt difícil. 
Tot i seguir les normatives de les taules de classificació 
no s’aconsegueix, per la qual cosa la certesa absoluta 
és obrir l’exemplar. Com acostuma a succeir en el món 
animal els mascles són més menuts que les femelles.

Figura 5. Figura 6.
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Figura 7.

Per terme mig cada tres mesos hi ha una explosió de postes. 
En llur ambient natural acostumen a ser dues postes a l’any.

Hem proposat a diverses persones vinculades amb 
l’interès d’erradicar aquesta plaga, que la nostra 
col·laboració podria ser la d’estudiar els efectes d’una 
determinada estratègia aplicada sobre l’aparell re-
productor per tal de combatre aquesta plaga. Caldria 
disposar de disruptors hormonals que bloquegessin 
la producció de gàmetes, és a dir, que esterilitzessin 
els exemplars. Darrerament a Catalunya, en algunes 
poblacions de coloms han intentat amb èxit disminuir 
la seva taxa reproductiva introduint en menjadores els 
inhibidors de la formació de gàmetes.

En sacrificar els exemplars de cargol poma hem 
obtingut imatges interessants de la histologia de 
l’hepatopàncrees i n’hem fet un seguiment, atès que 
en la glàndula digestiva se sintetitza la vitel.logenina 
que desencadena el procés de vitel.logènesi en els 
oòcits. Hi ha una troballa que requereix més observa-
cions, ja que ni la microscòpia òptica ni l’electrònica, 
fins el moment, ens han permès esbrinar que són unes 
formacions que trobem en la majoria de les cèl·lules 
de la glàndula digestiva, havent pensat que podria 
tractar-se d’un protozou paràsit, per bé que el fet de 
trobar-se tan generalitzat ho qüestiona. En cas afirma-
tiu, podria tenir interès sanitari, atès que s’han descrit 
espècies, com P.paludosa, que són hostes intermedia-
ris de nemàtodes transmissors d’una malaltia mortal: 
la meningoencefalitis eosinofílica.

Lamentablement fins el moment, en el nostre país no 
hi ha cap espècie depredadora del cargol poma i la 
seva possible expansió és imminent, deixant de banda 
els casos aïllats de la seva trobada a l’hemidelta de la 
dreta (2014) i a l’estiu del 2015 uns exemplars a Pals, 
que és de suposar que han estat resultat d’actes van-
dàlics de persones gens escrupoloses. En cap cas es 

pot pensar en introduir una espècie depredadora, ja 
que alteraria, de ben segur, la biodiversitat autòctona.

Entre les tècniques assajades per llur exterminació fins 
el moment destaquen les següents:
· Recol·lecció manual d’adults i de postes (la que sem-

bla ser que ha donat més bons resultats) (2009-2010).
· Tractament de la vegetació i dels marges amb herbici-

des per eliminar les postes.
· Assecatge hivernal.
· Aspersió salina.
· Saponines.
· Xarxes metàl·liques, arquetes, tubs (aïllaments de ti-

pus físic).
· Salinització de l’hemidelta esquerra (2014). Últim as-

saig pendent de valoració.

Per últim, convé remarcar que la Comunitat Europea 
està molt interessada en aquest assumpte pel perill 
que pressuposa el fet que aquesta espècie invasora re-
munti vers el nord de Catalunya i arribi a França.

Algunes referències:

Hayes KA,Cowie RH,Thiengo,SC,Strong,EE. Comparing apples with 
appels: clarifying the identities of two invasive Neotropical Ampulla-
riidae (Caenogastropoda). Zoological Journal of the Linenean Society 
166:723-753.2012.
Durfort M, i col. Aspectos de la biología de Pomacea insularum (caracol 
manzana), especie invasora del delta del Ebro (Mediterráneo). Actes de la 
XX Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Pág.70. 2013.
Ribes E, Bozzo MG, Durfort M. Ultraestructura de los espermatozoides 
eupirenos y apirenos de Pomacea insularum (Gastropoda, Ampullarii-
dae). Actes de la XX Bienal de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural. Pág.89-90. 2013.

Han participat en aquest estudi la Dra. Maria Gràcia 
Bozzo i el Dr. Enric Ribes del Departament de Biologia 
Cel·lular de la Facultat de Biologia de la Universitat de 
Barcelona i els resultats preliminars van ser presentats 
en la XX Bienal de la Real Sociedad Española de Histo-
ria Natural.
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Mi primera intención era es-
tudiar veterinaria, ya que te-
nía mucho interés por todo 
lo relacionado con el reino 

animal. Por desgracia, en esos años no existía ningu-
na Universidad de Veterinaria en Barcelona, por lo que 
decidí estudiar Biología en la Universidad Central de 
Barcelona y dedicarme al estudio del entorno natural 
incluyendo “animales” y su fisiología, pero de mucho 
menor tamaño. Me especialicé en la rama denominada 
Fundamental, que incluía asignaturas que me apasio-
naron como microbiología, ecología o genética mole-
cular.  Eran los inicios de la ecología, tema que durante 
toda mi carrera profesional he desarrollado a todos los 
niveles, desde el legislativo, normativo y su aplicación 
a los productos y su entorno.

Un biólogo ha de tener, por 
un lado, la curiosidad, para 
preguntarse por qué y cómo, 
y por otro, elevados conoci-
mientos técnicos y analíticos

para poder encontrar respuestas a esta curiosidad. Es-
tas características han de combinarse con una gran ca-
pacidad de trabajo para obtener respuestas adecuadas 
en el menor plazo de tiempo posible. 
Otra característica importante ha de ser una gran capa-
cidad de comunicar eficazmente. A los científicos nos 
cuesta transmitir de una forma simple los “descubrimien-
tos” o “novedades” a la sociedad. Pero si no se obtiene la 
aceptación de la sociedad, cualquier avance de la ciencia 
puede verse frenado o retrasado en gran medida. 
Un ejemplo claro es la biotecnología. Durante mis es-
tudios, la genética molecular estaba en sus inicios y ya 
me parecía una  asignatura que ofrecía unos campos 
para desarrollarse de forma espectacular. Ahora, 30 
años más tarde, hay muchos estudios de biotecnología 
y muchas soluciones biotecnológicas que nos permi-
ten mantener e incrementar nuestra calidad de vida, 
pero todavía se cuestionan muchos factores, quizás 
por miedos totalmente injustificados desde el punto 
de vista científico.

La sociedad actual está total-
mente comprometida con lo 
que denominamos “desarro-
llo sostenible” (Se llama de-

 sarrollo sostenible aquél desarrollo que es capaz de sa-
tisfacer las necesidades actuales sin comprometer los 
recursos y posibilidades de las futuras generaciones) el 
cual, gestionado adecuadamente, nos permitirá man-
tener y aumentar nuestra  elevada calidad de vida sin 
comprometer los recursos actuales ni futuros. 
Un biólogo puede colaborar con sus conocimientos  
relacionados con sistemas medioambientales, inclu-
yendo agua, suelo y aire. Cualquier nuevo desarrollo 
tecnológico debe ser evaluado desde el punto de vista 
toxicológico y ecológico, campos en los cuales el bió-
logo está más que capacitado para aportar sus conoci-
mientos y ayudar a que las novedades incidan única-
mente de forma positiva. 
Puede y debe participar en los análisis del ciclo de vida 
de los productos y teniendo en cuenta todo el proce-
so a lo largo de la cadena de valor en la sociedad. Este 
proceso lo denominamos coloquialmente “de la cuna 
a la tumba”, es decir, se analizan todas las actividades 
desde que “nace” una actividad, proceso o producto 
hasta que se finaliza su vida útil. Todas las fases deben 
ser tenidas en cuenta. 
En los últimos meses, se ha modificado el concepto, 
denominándose de la “cuna a la cuna”, en la cual se 
ha añadido el apartado de poder reusar o reciclar los 
productos en su fase final de tal modo que nos sirva 
como materia prima para una nueva “vida”. Un ejemplo 
del concepto de “la cuna a la cuna” es la gestión de los 
residuos de envases de plástico, ya que bien gestiona-
dos, al final de su utilización, se convierten en materia 
prima para otro envase o producto, es decir, “de la cuna 
a la cuna”.

Mi actividad actual está vin-
culada en un alto porcentaje a 
la biología al tener que cono-
cer como pueden interactuar 
las sustancias químicas en los 

organismos, personas, animales, plantas y en el medio 
ambiente. Colaboro en ensayos toxicológicos y desa-
rrollo de métodos alternativos de experimentación en 
animales, ensayos ecológicos para conocer el impacto 
en la flora y la fauna, así como en evaluar la incidencia 
de la biotecnología y la nanotecnología en la sociedad. 
Otra gran parte de mi trabajo está relacionada con la 
actividad en Asociaciones del sector químico, con las 
administraciones públicas y con organismos de Estan-

Dagoberto Schmid,
Jefe del Departamento de Seguridad
de Producto en BASF Española

Per què es va fer biòlog?
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?

“
”

Si no se obtiene la aceptación de la sociedad,
cualquier avance de la ciencia puede verse frenado

 Quines característiques 
creu que ha de tenir un 

biòleg?

B I O E N
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darización,  ya que muchas actividades para la comer-
cialización deben cumplir unos Reglamentos europeos 
o legislaciones nacionales muy estrictas. 
La administración establece un marco reglamenta-
rio, las entidades de normalización establecen que 
método estándar deben utilizarse y finalmente en las 
asociaciones establecemos como y cuando podemos 
adaptarnos a los nuevos reglamentos.

Mi consejo a los futuros bió-
logos sería que se dediquen 
a las actividades relacionadas 
con el incremento en la cali-

dad de vida de la sociedad a corto y largo plazo, apli-
cando el concepto del “desarrollo sostenible”. Trabajar 
en temas relacionados con reducir el impacto en el 
medio ambiente y con la mejora en la calidad de vida 
de las personas permite a los biólogos un desarrollo 
personal y profesional que te pueden satisfacer a lo lar-
go de toda tu carrera laboral. 
Aportando los conocimientos básicos de la carrera uni-
versitaria y los conocimientos específicos en los que 
se desarrolle profesionalmente, si además aporta una 
capacidad de trabajo importante y desde luego uno o 
dos idiomas adicionales, el futuro biólogo tendrá una 
excelente carrera profesional.

La situación de todas las 
profesiones es compleja, las 
posibles actividades y traba-
jos también. El CBC es una 
entidad que une y gestiona 

los intereses de todos los biólogos, y que colabora con 
todos los asociados en temas relacionados con nues-
tra profesión. Esta unión de intereses nos ayuda a te-
ner más fuerza a la hora de gestionar adecuadamente 
nuestras actividades.
Adicionalmente ofrece formación e información sobre 
todas las novedades, lo que favorece el intercambio de 
conocimientos. 
Es importante también disponer de ventajas prácticas 
no relacionadas directamente con la profesión, pero 
que son interesantes  para todos los asociados.
El CBC aporta beneficios también a la sociedad en ge-
neral al defender que los biólogos actúen de manera 
profesional y que sus actividades específicas sean rea-
lizadas adecuadamente. 

Que li aconsellaria a un 
futur biòleg?

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

la societat?

Dagoberto Schmid Mata, Barcelona, Licenciado con 
grado en Biología por la Universidad de Barcelona 
en 1981. Máster en  técnicas ambientales aplicadas a 
la empresa (Univ. Internacional de Catalunya 1991). 
Desde 1987 Jefe del Departamento de Seguridad 
de Producto en BASF Española SL y responsable de 
la coordinación de las actividades relacionadas con 
la Toxicología y el medio ambiente de los productos 
comercializados en España, Italia, Portugal, Grecia, 
Malta, Chipre e Israel.

Presidente de la Comisión de Seguridad de Produc-
to y transporte en FEDEQUIM (Federación empresa-
rial catalana del sector químico).  Miembro del Co-
mité de Tutela de Producto  de FEIQUE (Federación 
empresarial de la industria química española). Presi-
dente de Código de Tutela de Producto del progra-
ma mundial de gestión de sustancias químicas “Res-
ponsible Care” en España hasta 2014. Miembro del 
grupo técnico de Plastics Europe Iberia  (Asociación 
europea de fabricantes de plásticos). Presidente del 
Comité técnico de CICLOPLAST (Asociación para el 
reciclado de plásticos).

Colaboración en diversos proyectos internacionales: 
Colaboración en el Proyecto PRECAN en relación 
con el Programa de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) para el control de precursores de Dro-
gas en los países Andinos de Latinoamerica.  
Colaboración con la organización mundial para la 
prohibición de Armas químicas en el OPCW (premio 
nobel de la Paz 2013) en el “Associate Programme”. 
Colaboración en la implementación de la “Global 
Product Strategy”  a nivel mundial en Marruecos en 
2010.

Participaciones como ponente en diversas Jornadas 
o Seminarios en temas sobre Seguridad de Produc-
to. Por ejemplo: INSHT (Instituto Nacional para la 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, AEQCT (Asocia-
ción Española de Químicos y Coloristas Textiles), 
Centro Nacional de Alimentación del Instituto de 
Salud Carlos II, Ministerio de Industria y Energía, 2º 
Congreso de química y medio ambiente de la AQC 
(Asociación química Catalana), 1er. Congreso de Se-
guridad alimentaria (Colegio de Veterinarios - Mur-
cia), Ministerio del Interior, etc.

“Mi consejo a los futuros biólogos sería que se dediquen a las actividades
relacionadas con el incremento en la calidad de vida de la sociedad a corto y 
largo plazo, aplicando el concepto del “desarrollo sostenible”. Trabajar en temas 
relacionados con reducir el impacto en el medio ambiente y con la mejora en la 
calidad de vida de las personas permite a los biólogos un desarrollo personal y 
profesional que te pueden satisfacer a lo largo de toda tu carrera laboral.”

T R E V I S T A
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En aquesta quinta edició de Bioimatges que té una periodi-
citat bianual ha estat tot un èxit ja que han participat més 
fotografies que en totes les edicions anteriors: 1.542 foto-
grafies de natura. Moltes gràcies a tots!!!
 
Aquest concurs té com primera i principal finalitat realçar 
visualment els valors del món biològic. En aquesta revista 
podreu gaudir de les fotografies premiades una petita mos-
tra de les percepcions noves de la natura. Properament es 
podrà visualitzar una selecció del conjunt de fotografies 
participants a la web del CBC.  

El número de categories que han participat han estat:      
       
1.- Una categoria per a alumnes de primària (cicle mitjà i su-

perior) (236 fotografies)
2.- Una categoria per a alumnes d’ESO, (729 fotografies)
3.- Una categoria per a alumnes de batxillerat i cicles forma-

tius (295 fotografies)
4.- Una categoria per a professorat i altres ciutadans. (235 

fotografies)
5.- Una categoria per biòlegs col•legiats. (47 fotografies)

Per cadascuna de les categories s’han seleccionat tres pre-
mis, a més d’un premi especial per la secció de Microfoto-
grafia i fotografia de recerca (45 fotografies), i un premi i 
un accèssit del diari Ara per les fotografies que aportin una 
mirada fotoperiodística amb un valor documental. Podeu 
veure els premis a la web de Bioimatges (http://bioimatges.
cbiolegs.cat/premis/)

El jurat que ha valorat el concurs ha estat format pels se-
güents membres:

• Albert Masó per part de la Societat Catalana de Fotògrafs 
de Natura (ICHN)

• Eduard Martorell per part del CBC
• Fina Guitart per part del Departament d’Ensenyament de 

la Generalitat de Catalunya
• Ignasi Cebrian per part de l’Associació Biòlegs Glocals i del 

CBC
• Lina Ubero, per part del Museu de Ciències Naturals de Bar-

celona 
• Mercè Serra per part del CBC.
• Raül Torran per part de l’ACCC (Associació Catalana de Co-

municació Científica)
• Rosa Pèrez per part de la Societat Catalana de Biologia (IEC)
• Xavier Bertral per part del Diari ARA

El 23 de gener de 2016 se celebrarà al Museu Blau de Barce-
lona, l’acte de cloenda i de lliurament dels premis del Con-
curs Bioimatges 2015, i s’anunciaren diversos projectes per 
compartir i difondre el fons documental de les fotografies 
de totes les edicions de Bioimatges.
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2

bioimatges
2015

1r PREMIS

1r. Premi.  Categoria: Primària.
Títol: Abraçada
Autors: Classes del Bruixot i Vampir (cinquè i sixè de PRIM)
Centre: Escola Cooperativa El Puig.
 

1r. Premi. Categoria: E.S.O.
Títol: Papallones del Parc Nacional d’Iguazú
Autora: Marta Fontboté Bes
Centre: Maria Rosa Molas.

1r. Premi.  Categoria: Batxillerat i Formació Professional.
Títol: Marea baixa.
Autora: Judith Sabata Mas
Centre: Jaume Viladoms. Sabadell

1r. Premi. Categoria: Ciutadans.
Títol: Junts pel sí
Autor: Carles Castilló Massaguer
 

1r. Premi. Categoria: Col·legiat
Títol: Contorsionistes
Autor: Joan Buch Llorach

1

5

4

3

1

2

3

4

5
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2

bioimatges
2015

2n PREMIS

1

5

3

2n. Premi. Categoria: Primària.
Títol: Groc
Autora: Carla Figueras Benavent
Centre: Jesuïtes -Sarrià Sant Ignasi.

 2n. Premi. Categoria: E.S.O.
Títol: Reflex de sal
Autor: Marc Molla García.
Centre: Col·legi Sant Ramon de Penyafort.

2n. Premi.  Categoria: Batxillerat i Formació Professional.
Títol: Feina ben feta
Autora: Laia Ginesta Martínez
Centre: Escola Mestral. 

2n. Premi. Categoria: Ciutadans.
Títol: Escriptura vegetal
Autor: Oriol Borrut Fontanals
 

2n. Premi. Categoria: Col·legiat
Títol: Estams i pol·len d’Hibiscus
Autor: Xavier Modamio Civit

1

2

3

4

5

4
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2

bioimatges
2015

3r PREMIS

1

54

3

3r. Premi. 
Categoria: Primària.

Títol: Bolet punxegut
Autor: Albert Masip i Saigí
Centre: St. Ignasi Sarrià.
 

3r. Premi.
Categoria: E.S.O.

Títol: Arbre a la tardor
Autor: Juan de Bonilla Soler
Centre: Col·legi Turó

3r. Premi. 
Categoria: Batxillerat i Formació 
Professional.

Títol: Save me!
Autor: Andreu Aneas Garrido
Centre: Col·legi Mare de Déu del 
Carme. Terrassa.

3r. Premi.
Categoria: Ciutadans.

Títol: Menjar o reproduir?
Autor: Rafael Pérez García
 

3r. Premi.
Categoria: Col·legiat

Títol: Discussions de parella. (Hirundo 
rustica)
Autor: Joan Estrada Bonell.

1

2

3

4

5
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3

bioimatges
2015

PREMIS

1 2

Premi Microscòpia i fotografia de recerca.
Títol: Diatomees planctòniques.
Autor: David Mann
 

Premi Diari ARA
Títol: Trobant el seu lloc 
Autora: Paula Fernández Gómez
Centre: Col·legi Maria Rosa Molas. Reus.

Accèssit Diari ARA  
Títol: Una vaca fent turisme
Autor: Robin Gracia de la Chica
Centre: IES ICÀRIA. Barcelona.

1

2

3
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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

Entra al directori de
professionals col·legiats
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