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DISSENY I PRODUCCIÓ
Estudio Ana Moreno, S.L.

D.L.: B-51.280-2003

CBCAT ha de representar tots i ca-
dascun 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 ne-
cessàriament 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/

EDITORIAL

Benvolguts/des companys/es, encarem l’estiu d’un any curull
d’esdeveniments de tota mena, tot sembla en ebullició i fins i tot el temps sembla 
que està una mica alterat, segons diuen fa 69 anys que no plovia tant al Pirineu!

Tant mateix, això no ens distreu, la Junta de Govern i l’equip del Col·legi seguim 
atents a les necessitats dels nostres col·legiats i col·legiades i procurant trobar la 
millor manera d’oferir-vos els millors serveis que us facilitin la tasca professional. En 
aquest sentit, en el primer semestre d’aquest any hem renovat i signat nous convenis 
i acords amb diverses entitats per descomptes en serveis i productes (assessoria 
jurídica, assessoria informàtica, assegurances específiques per a biòlegs, oferta als 
col·legiats d’assessorament en seguretat de la protecció de dades, campaments de 
natura, formació en Hidrologia Subterrània, en gestió de projectes europeus, etc.)

Així mateix hem posat a la vostra disposició diverses activitats formatives, en múlti-
ples àmbits: Bioinformàtica, Didàctica, Noves Tecnologies, Pericial, Salut, Natura, etc.

Hem de destacar que un dels nostres objectius és la defensa de la professió. En 
aquest sentit hem intervingut aconseguint que els biòlegs puguin accedir a diverses 
places de l’àmbit del medi ambient on no estaven convocats.

També hem participat en diverses activitats amb altres institucions: l’Olimpíada de 
Biologia, la integració i coparticipació en la fundació de l’Associació AGROFORUM,  
la participació a diverses comissions i grups de treball de la Intercol·legial, el Con-
grés Català de Ciències de Laboratori Clínic, el Networking en el BizBarcelona i la 
Cursa Intercol·legial.

Voldria assenyalar que hem dinamitzat la presència del Col·legi a Instagram, amb la 
col·laboració esplèndida de l’Elisabet Company, us recomano que visiteu el nostre 
enllaç a Instagram, si no ho heu fet encara!

També hem continuat la tasca de difusió del coneixement del Col·legi i les seves funcions, 
mitjançant diverses trobades amb els Departaments de Biologia de les Universitats Catalanes.

En aquesta ocasió a la revista us oferim tres articles ben interessants: el primer 
article és de Margarita de Vall i Begoña Garcia i fa una reflexió sobre les vacunes, 
com funcionen i quins efectes tenen; el segon article el signen Joan Pino, Enrique 
Álvarez i Yolanda Melero,  fa referència a les invasions biològiques i ens orienta sobre 
el cas de Catalunya i les estratègies per enfrontar-les; finalment l’Enric Ortega ens 
il·lustra en relació als mecanismes de formació dels noms dels nostres moixons, 
tant científics com populars.

A Vida Col·legial podreu gaudir també d’un tastet del què vam fer al Dia del Biòleg 
2018, que va ser una trobada força enriquidora i engrescadora per a tots i un petit 
reportatge sobre l’entrega de premis del concurs Bioimatges 2017.

Finalment us apropem a l’acte del Consell Superior Europeu Doctors que va guar-
donar com a Membre d’Honor a Margarita Salvadó, anterior vicedegana del CBC.
Us desitjo un bon estiu, aprofiteu-lo per descansar i reposar forces, i gaudiu de la 
natura tot el que pugueu!

Ramon Jordana i de Simon
Degà de la Junta de Govern

https://www.facebook.com/ColegidebiolegsdeCatalunya?ref=hl
https://twitter.com/CollegiBiolegs
https://www.instagram.com/colegidebiolegs/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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El 17 de febrer de 2018 es va celebrar a la 
sala d’actes del Museu de Ciències Natu-
rals de Barcelona l’acte de lliurament de 
premis del VI Concurs de fotografia Biolò-
gica BIOIMATGES 2017, amb l’assistència 
d’Anna Omedes, directora del Museu de 
Ciències Naturals;  Ramon Jordana, degà 
del CBC, Sílvia Lope tècnica del CESIRE de 
la Generalitat de Catalunya i Ignasi Cebrian 
de la Comissió de Biòlegs Docents del CBC. 
L’acte va ser conduït per Jordi Serrallonga, 
arqueòleg, naturalista, productor científic i 
guia d’expedicions i per Jordi Carreras vi-
cedegà de la Junta del CBC. En el següent 
enllaç podeu gaudir del Document gràfic 
del lliurament de Premis de Bioimatges 
2017.

http://bioimatges.cbiolegs. 
cat/wp-content/uploads/
Bioima17lliuramv01.pdf

V I D A  C  L  ·  L  E  G  I  A  L

Lliurament de Premis Concurs  Bioimatges 2017

Els primers premis van ser:
1- Felipe Martínez Torres. Cat. E.S.O.
2- Roger Juandó Vilella. Cat. Primària.
3- Joan Buch Llorach. Cat. Col·legiat.
4- Guillem Saguer Parés. Cat. Batxillerat i Formació Professional.
5- Raul García Antolin. Cat. Ciutadans.

http://bioimatges.cbiolegs.cat/wp-content/uploads/Bioima17lliuramv01.pdf
http://bioimatges.cbiolegs.cat/wp-content/uploads/Bioima17lliuramv01.pdf
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Lliurament de Premis Concurs  Bioimatges 2017 Interessant entre-
vista del degà del 
CBC a Terrícoles de 
Barcelona TV

Ramon Jordana degà del Col·legi de 
Biòlegs de Catalunya, va ser entrevistat 
en el programa Terrícoles de Barcelona TV 
pel seu director Lluís Reales. En aquesta 
entrevista van parlar de la gran diversitat 
d’àmbits on els biòlegs estan realitzant 
les seves activitats professionals i la gran 
transcendència que la visió i el treball dels 
biòlegs aporten a la millora de la qualitat 
de vida de la societat actual i en el futur.

Podeu veure l’entrevista en aquest vídeo:
h t t p : / / c b i o l e g s . 
cat/2018/05/24/interes-
sant-entrevista-del-dega-
del-cbc-a-terricoles-de-bar-
celona-tv/

1- Xabier Urra Nuin. Premi Especial Diari Ara.
2- Pol Lacoma Farré. Premi Especial Accèssit Diari Ara.
3- Xavier Simó Llurba. Cat. Primària 2n premi.
4- Estela Capallera Sais. Premi Especial Microscòpia i fotografia de recerca.
5- Pol Lacoma Farré. 3r premi, cat. E.S.O.
6- Carles Sala Pellicer. 2n premi, cat. E.S.O.





 



http://cbiolegs.cat/2018/05/24/interessant-entrevista-del-dega-del-cbc-a-terricoles-de-barcelona-tv/
http://cbiolegs.cat/2018/05/24/interessant-entrevista-del-dega-del-cbc-a-terricoles-de-barcelona-tv/
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Dia del Biòleg 2018
El passat 25 d’abril el Col·legi de Biòlegs de 
Catalunya va celebrar la segona  jornada 
d’homenatge al professional de la biologia, 
el “Dia del Biòleg” amb l’objectiu de presti-
giar la professió de biòleg i augmentar el 
seu reconeixement social. En paraules del 
degà, Ramon Jordana, “es tracta de donar 
a conèixer la tasca que fa aquest col·lectiu 
en camps capdavanters de diversos àmbits 
de la ciència, que abasten des de la tecno-
logia fins a la salut, i també en sectors com 
l’ensenyament, l’administració, el medi am-
bient o la genètica”.
Es va escollir aquesta data per ser la de la pu-
blicació per James Watson i Francis Crick, de 
l’estructura de l’ADN a la revista Nature l’any 
1953. Una doble hèlix d’ADN que és el sím-
bol de la nostra organització col·legial que 
ens vertebra i ens defensa com a professio-
nals.
En aquesta jornada del “Dia del Biòleg” el 
Col·legi de Biòlegs de Catalunya va fer el 
lliurament d’uns guardons que volen re-
conèixer tant, trajectòries de gran vàlua 
professional com prestigiar la col·legiació 
de professionals i empreses.
L’acte que va ser inaugurat per Ramon Jor-
dana, degà del CBC i conduït per l’Àgueda 
Hernández, membre de la Junta de Go-
vern, va comptar amb la participació del 
Dr. Arcadi Navarro Cuartiellas, Secretari 
d’Universitats i Recerca que va ser guardo-
nat com Col·legiat d’Honor l’any 2017 i que 
va impartir una molt interessant ponència 
“Big-Biodata. Malaltia humana i envelli-
ment” amb la que va exposar l’impacte de 
la possibilitat de compartir i disposar la gran 
quantitat de dades recollides a l’àmbit de la 
genètica perquè diferents línies de recerca 
puguin relacionar-les amb les malalties i po-
der aplicar mesures de prevenció a l’àmbit 
de la salut pública.
La jornada va ser clausurada pel Dr. Arcadi Na-
varro Cuartiellas, que va felicitar als guardonats.

CATEGORIA DE COL·LEGIATS D’HONOR  al reconeixement a persones o entitats que, siguin o no 
col·legiats, hagin contribuït a incrementar notablement l’estatus de la professió pels seus 
mèrits científics, o per haver prestat serveis la Biologia. 

Dra. Juana María Díez Antón. Catedràtica de Microbiologia 
de la Universitat Pompeu Fabra. Coordinadora d’estudis de 
Biologia.
Va lliurar el premi el Dr. Arcadi Navarro Cuartiellas, Secretari 
d’Universitats i Recerca.

Dr. Carles Lalueza Fox. Professor d’Investigació de l’Institut 
de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF). És un reconegut expert 
mundial en estudis paleogenòmics de recuperació d’ADN en 
espècies extingides.

Va lliurar el premi Ramon Jordana i de Simon, degà del CBC.

CATEGORIA DE TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL al reconeixement a col·legiats amb una trajectòria 
professional que afegeix valor i distinció a la professió.

Antoni Alarcón i Puerto. Director del Zoo de Barcelona. En la 
seva trajectòria professional entre altres va ser Gerent Adjunt 
a Barcelona Regional Agència Metropolitana de Desenvolu-
pament Urbà. Així mateix va dirigir al llarg de 9 anys la Dele-
gació de Catalunya del Col·legi Oficial de Biòlegs.
Va lliurar el premi Lluís Tort, vicedegà primer del CBC.

Dagoberto Schmid Mata, Cap del Departament de Seguretat 
de Producte en BASF Espanyola S.L a l’àmbit dels productes 
químics sent responsable de la coordinació de les activitats 
relacionades amb la Toxicologia, el medi ambient i la soste-
nibilitat dels productes comercialitzats a Espanya i Portugal.
Va lliurar el premi Lluís Tort, vicedegà primer del CBC.

ELS GUARDONATS
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CATEGORIA BIOEMPRENEDORS pel reconeixement a professionals col·legiats o grup liderat per 
biòlegs que hagin implantat un projecte d’empresa amb èxit.

MINUARTIA. Dra. Carme Rosell i Pagès. Directora de Minuar-
tia. Empresa d’assessorament mediambiental especialitzada 
en projectes internacionals d’ R+D en conservació de la bio-
diversitat i gestió d’interaccions entre la fauna salvatge i les 
persones.
Va lliurar el premi Juan Maria Dasquens Director de 
Col·lectius Professionals del Banc de Sabadell.

SM GENOMICS. Dra.  Rosa Artells i Prats Sòcia-fundadora de 
SM Genomics i la responsable del laboratori així com dels pro-
jectes d’R+D. Treballen en la investigació sobre la predisposició 
genètica en lesions esportives reduint el risc de lesió millorant 
el rendiment i salut en l’esport. Per motius professionals la Dra. 
Rosa Artell no va poder assistir a recollir el premi, però va estar 
amb nosaltres de manera virtual amb un vídeo.

CATEGORIA RECERCA I INVESTIGACIÓ al reconeixement a col·legiats que dirigeixin o participin en 
un grup de recerca en els diferents àmbits de la Biologia.

Dra. Jordina Belmonte i Soler. Professora de Botànica a la 
facultat de Biociències de la UAB. Entre els càrrecs desenvolu-
pats ha estat Directora i Secretaria de l’ICTA-UAB, investiga-
dora principal del Grup de Recerca Aerobiològica Transport 
Atmosfèric i Salut i vicepresidenta de l’European Aerobiology 
Society.
Va lliurar el premi Jordi Carreras, vicedegà segon del CBC.

Dra. Cecília Jiménez-Mallebrera. Coordinadora d’investigació 
de la Unitat de Patologia Neuromuscular del  Research Foun-
dation Sant Joan de Déu. Entre altres càrrecs va ser la coor-
dinadora del servei internacional de diagnòstic de distròfies 
musculars congènites en el Dubowitz Neuromuscular Centre 
a Londres. 
Va lliurar el premi Jordi Carreras, vicedegà segon del CBC.

CATEGORIA COL·LEGIAT SÈNIOR

Sr. Pau Rodríguez Montequin que va ser el col·legiat número 
1 de l’antiga Delegació de Catalunya del Col·legi Oficial de 
Biòlegs l’any 1981, actualment jubilat i que va ser el Director 
dels serveis de vigilància ambiental de l’Ajuntament de Bar-
celona.
Va lliurar el premi Ramon Jordana i de Simon, degà del CBC.
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acunas:

Cuando hablamos de vacunas hablamos necesaria-
mente de enfermedades infecciosas. No nos damos 
cuenta, pero estamos rodeados de agentes infecciosos 
que pueden resultar muy dañinos para nuestro orga-
nismo. Están en la comida o en el aire o nos contagia-
mos por medio de heridas o por vía sexual, entre otras 
formas. Estamos continuamente expuestos, pero no 
somos conscientes gracias a nuestro sistema inmuni-
tario, que es capaz de combatir casi todas las enferme-
dades sin que apenas nos enteremos.

Para poder entender qué es una vacuna y cómo fun-
ciona, lo cual resulta esencial a la hora de tomar la de-
cisión, acertada, de vacunarse, es necesario entender 
cómo funciona nuestro ejército particular, el sistema 
inmunitario(1). Consta de varios tipos de células, las 
cuales desarrollan diferentes sistemas para enfrentarse 
a las amenazas externas. Unas de ellas son los macró-
fagos, que se comen (o fagocitan) directamente, con 
riesgo de su vida, el patógeno según entra en el orga-
nismo (figura 1). Otra forma de combate, más elabo-
rada, consiste en matar selectivamente solo aquellas 
células que están infectadas. Esto lo llevan a cabo los 
linfocitos T asesinos o citotóxicos que reconocen una 
célula infectada, la diferencian de una que no lo está y 
la eliminan (figura 2). La tercera forma de eliminar a los 
agentes infecciosos es por medio de los denominados 
anticuerpos. Los fabrican los linfocitos B y son especia-
les para cada microorganismo. Lo reconocen y se unen 
a él, lo inactivan y, así, los macrófagos lo pueden fa-
gocitar más eficazmente y con menos riesgo (figura 3). 

Cada linfocito de nuestro organismo tiene un receptor 
distinto, y por eso es capaz de reconocer un agente 
infeccioso distinto, por lo que tenemos alrededor de 
diez mil millones de posibilidades de reconocer cosas 
extrañas diferentes. 

Las vacunas estimulan nuestro sistema inmunitario e 
inducen lo que se denomina memoria inmunológica 
(figura 4). Nuestras células inmunitarias reconocen las 
enfermedades contra las que ya ha luchado anterior-
mente, incluso pasados muchos años. Esta capacidad 
les permite combatir más eficazmente las infecciones 
posteriores. Cuando un microorganismo entra por pri-
mera vez en nuestro cuerpo, unos pocos linfocitos lo 
reconocen como extraño y se empiezan a multiplicar 
lentamente, forman anticuerpos y en unas semanas 
han conseguido dar la respuesta inmunitaria necesaria. 
Mientras tanto, nos ponemos enfermos y, en el mejor 
de los casos, nos vamos recuperando. Unos pocos de 

más vale prevenir que curarV
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más vale prevenir que curar

Begoña García Sastre
Graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid

Margarita del Val
Dra. en Ciencias Químicas, Investigadora Científica, 
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa
(CSIC-UAM), Madrid.

Figura 1. Macrófagos y neutrófilos. Estas células en-
gullen a los patógenos enteros, especialmente a las 
bacterias y parásitos, y los matan rompiéndolos en 
fragmentos pequeños. Adaptado(1)

Figura 2. Linfocitos T citotóxicos. Las células que han 
sido infectadas por un virus son peligrosas, ya que en 
ellas se multiplican los virus a gran velocidad y por tan-
to deben ser eliminadas. Aquí es donde los linfocitos T 
citotóxicos entran en juego. Ellos encuentran y elimi-
nan a las células infectadas, deteniendo así la disemi-
nación de los virus. Adaptado(1)

Figura 3. Anticuerpos. Una vez dentro del cuerpo, 
las bacterias no sólo se multiplican, sino que también 
producen sustancias químicas que son nocivas para el 
cuerpo y que se denominan toxinas bacterianas. Para 
detener el efecto de las toxinas, los linfocitos B las inac-
tivan mediante la producción de sustancias llamadas 
anticuerpos. Los anticuerpos también pueden actuar 
directamente sobre los virus, impidiendo su entrada 
en las células. Y si los virus no pueden entrar en las cé-
lulas, no se pueden multiplicar. Los anticuerpos tienen 
otro trabajo importante: atacar directamente a las bac-
terias señalándolas como comida para los macrófagos. 
Sabemos que los macrófagos se pueden comer a las 
bacterias directamente, pero son mucho más eficaces 
cuando las bacterias están recubiertas de anticuerpos. 
Los anticuerpos viajan por todo el cuerpo a través de la 
sangre. Esto significa que pueden llegar rápidamente a 
cualquier parte del cuerpo donde haya una infección, 
para enfrentarse al patógeno. Adaptado(1)

Figura 4. Memoria inmunológica: los linfocitos pue-
den recordar a los patógenos con los que ya se han en-
contrado anteriomente. Los linfocitos B y los linfocitos 
T normalmente viajan por el cuerpo vigilándolo todo. 
Cuando se encuentran con un patógeno, los linfoci-
tos con los receptores del antígeno que lo reconocen 
empiezan a dividirse rápidamente y se preparan para 
entrar en acción. Este proceso tarda una semana. Du-
rante este tiempo, algunos de los linfocitos se trans-
forman en linfocitos de memoria. Y si se encuentran 
otra vez con el mismo patógeno, ya están preparados 
para comenzar a actuar más rápida y eficientemente. 
Adaptado(1)
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1945

1947 Vacuna tétanos

1949 Se aplica vacuna tosferina . Último caso de viruela en EEUU
1950

1954 Último caso no importado de viruela en España
1955 Vacuna polio Salk inactivada

1960
1961 Último caso de viruela es España. Vacuna polio Sabin atenuada

1963 Vacuna sarampión

1965

1969 Vacua rubeola
1970
1971 Vacuna triple vírica:

sarampión, rubeola, paperas

1975

1980 
1981 Vacuna hepatitis B

1985 Vacuna Hib

1990
1991 Generalización vacuna

hepatitis B

1995 Vacuna varicela
Vacuna hepatitis A

2000

2005 Generalización vacuna hepatitis A
2006 Vacuna papiloma

2010

2015

Figura 5. Eficacia de las vacunas en el control de las 
enfermedades infecciosas. Se muestra el efecto de 
varias campañas de vacunación (círculos en naranja, 
fecha de comercialización de la vacuna) sobre el nú-
mero de casos en EEUU (círculos en azul, de tamaño 
proporcional al número de casos detectados) de las in-
fecciones respectivas. No todas las enfermedades eran 
de declaración obligatoria durante todo el periodo 
mostrado; por ejemplo, las paperas no se declaraban 
hasta el año en que se comercializó su vacuna, 1968. 
La vacuna de la polio llevó a su eliminación de las Amé-
ricas hace más de 20 años, mientras que la vacuna del 
sarampión lo logró eliminar de ese continente en 2017. 
Otras vacunas han logrado reducir notablemente el 
número de casos. Diphteria, difteria; pertussis, tos fe-
rina; measles, sarampión; chickenpox, varicela; mumps, 
paperas; rubella, rubeola; vaccine licensed, comercia-
lización de la vacuna; other historical events, otros he-
chos históricos; number of reported cases, número de 
casos reportados en EEUU. Adaptado(5)

 2007 7.073

 2008 9.168

 2009 7.892

 2010 30.529

 2011 35.088

 2012 27.132

 2013 31.685

1993
341.982

98% REDUCCIÓN

BULGARIA
21.664

FRANCIA
14.966

UCRANIA
12.744

GEORGIA
7.830

Figura 6. Sarampión en Europa (1993, y 2007-2013). 
Se indica el número de casos totales de sarampión en 
Europa hace 25 años (en 1993), el efecto de las vacu-
naciones hasta 2009 en bajar en un 98% el número de 
casos, y el rebrote reciente cuando ha bajado la cober-
tura vacunal, indicando los países con los mayores bro-
tes cada año. Adaptado de Organización Mundial de la 
Salud, Región Europa.(6)
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estos linfocitos específicos del microrganismo modifi-
can su programa genético y se convierten en linfocitos 
de memoria. Así, cuando ese mismo microorganismo 
entra por segunda vez y sucesivas, nuestros linfocitos 
de memoria lo recuerdan y responden inmediatamen-
te, casi sin que nos enteremos ni tengamos síntomas. 
Además, generamos anticuerpos más potentes que la 
primera vez, con mayor afinidad por el patógeno, por 
lo que no solo controlamos la infección de manera más 
rápida sino también mucho más eficaz. 

Este aspecto de la memoria inmunológica es lo que 
se usa para fabricar vacunas. Estas son medicamentos 
preventivos(2) que le muestran a nuestro sistema inmu-
nitario formas inocuas de los agentes patógenos: un 
virus atenuado, una bacteria inactivada, una toxina 
bacteriana, una proteína de un virus… para que este 
lo recuerde. Así se enfrentará mucho más rápido y de 
manera más eficiente si el patógeno entra posterior-
mente de manera natural. Es importante resaltar que 
las vacunas solo protegen frente a la infección para la 
que han sido preparadas. 

Aunque no lo parezca, tenemos alrededor muchos 
agentes infecciosos al acecho, y tenemos vacunas solo 
para algunos de ellos. Por ejemplo, hay algunas bacte-
rias que causan meningitis para las que sí existen vacu-
nas; sin embargo, para aquella que causa la tuberculo-
sis o la salmonelosis no hay ninguna eficaz. Lo mismo 
pasa con los virus, contamos con la vacuna para la po-
liomielitis o la rabia (aunque en España ya no las hay), 
pero no para el Ébola o el SIDA. Existen también otros 
tipos de microorganismos para los que no está desarro-
llada ninguna vacuna como ciertos hongos y parásitos. 

Hacer vacunas no es nada fácil. Sin embargo, determi-
nar si una funciona o no sí lo es. Cuando se hace una 
vacunación de unas pocas personas, estas no se con-
tagian si luego se exponen al microorganismo patóge-
no en un ensayo clínico controlado; o cuando hay una 
vacunación generalizada de la población, se confirma 
que funciona porque se logra bajar mucho la cantidad 
de enfermos de esa infección contra la que se ha vacu-
nado (figura 5). El ejemplo más claro y más global del 
efecto de una vacuna es el caso de la viruela(3). Es la úni-
ca enfermedad completamente erradicada de la faz de 
la tierra. Esta era muy grave, había muchos infectados 

y generaba muchas muertes y cegueras, diezmando 
la población. En 1795 se demostró por primera vez de 
manera científica que el método de vacunación era efi-
caz. Pocos años después el imperio español la dispersó 
por medio mundo. A mediados del siglo XX se hizo un 
gran esfuerzo global y finalmente en 1980 se declaró 
erradicada. Actualmente esto mismo se está intentan-
do con la polio(4), otra enfermedad infantil muy grave, 
pero se está enfrentando a muchos problemas, mayor-
mente de índole política. 

Hay otra evidencia científica que demuestra si una va-
cuna funciona y es, precisamente, dejando de vacunar. 
La población deja descontroladamente de vacunar 
a los niños y estos se contagian y surgen brotes. Un 
ejemplo de esto es el sarampión. Puede parecer una 
enfermedad leve, pero no lo es. Tiene un 30% de com-
plicaciones muy graves y en 1 de cada 1.000 casos lleva 
a la muerte. En 2007 en Europa había 7.000 casos de 
sarampión, la cual era una cifra razonablemente bue-
na, camino de la erradicación en el continente como 
ya se ha logrado en las Américas. En 2010 subió el nú-
mero de casos y se produjo un brote importante en 
el Albaicín, en España, debido a que en un colegio un 
tercio de los padres decidieron no vacunar a sus hijos. 
El sarampión tiene una tasa básica de reproducción 
de aproximadamente 17, lo que significa que una per-
sona infectada puede contagiar a aproximadamente 
otras 17. Resulta una tasa muy elevada; la de la gripe, 
por ejemplo, es tan solo de 2. Esto quiere decir que es 
necesario tener una cobertura muy elevada de gente 
vacunada. Por eso, el sarampión es la primera infección 
que brota cuando bajan las vacunaciones. En 2011 se 
registraron brotes de sarampión por toda Europa y se 
llegó a los 35.000 casos, el 90% de los cuales no habían 
sido vacunados frente a casi ninguna infección (figura 
6). Desgraciadamente, todavía en la temporada 2016-
2017 se registraron unos 9.000 casos de sarampión en 
Rumanía, que causaron 34 muertos, de nuevo el 87% 
de los cuales no habían sido correctamente vacuna-
dos(7)(8). Desafortunadamente no puede haber eviden-
cia mejor que esta de que la vacuna del sarampión 
funciona. 

En vacunas, como en muchas otras cosas, el desarrollo 
de cualquier avance se basa en el método científico, es 
decir, en estudiar los datos y la evidencia para llegar 
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Figura 7. Calendario vacunal en Cataluña. (10)

a la conclusión más veraz. Tener más conocimiento o 
avanzar en el tiempo puede hacer que la conclusión 
cambie y, por tanto, que lo hagan también las reco-
mendaciones sanitarias. 

Todo lo expuesto hasta el momento conduce a pre-
guntarse por qué la gente decide no vacunar. Muchas 
veces no se conciben ciertas enfermedades con la 
gravedad que realmente tienen. Esto va ligado a que, 
gracias a que la mayoría de la población está vacuna-
da, muchas de estas enfermedades son sumamente 
infrecuentes alrededor, por lo que erróneamente pa-
rece que, aparte de no ser graves, ya no existen. Otro 
de los motivos por el que muchos padres deciden no 
vacunar es no dar nada extraño a sus hijos, dejar que la 
naturaleza siga su curso. Lo que no saben es que, por 
ejemplo, en nuestro entorno social las complicaciones 
muy severas que causa la enfermedad del ya mencio-
nado sarampión son mil veces superiores a las posibles 
complicaciones de la vacuna. Es decir, el método na-
tural expone a los niños a un riesgo mil veces mayor. 
Además, a veces circulan rumores que dejan en muy 
mal lugar a las vacunas, como que estas llevan tóxicos 
y que generan autismo. Este ejemplo concreto se ba-
saba en un estudio fraudulento y la publicación fue re-
tirada(11), sin embargo, la historia se sigue propagando. 
La consecuencia de esta desinformación que lleva a los 
padres a no vacunar a sus hijos, a pesar de haber muy 
buena evidencia científica de su eficacia, es la vuelta 
a la circulación de enfermedades infecciosas que esta-
ban controladas. 

Las enfermedades no son todas iguales, por lo que es 
lógico afirmar que no todas las vacunas son iguales. No 
son igual de eficaces, unas lo son más que otras. No to-
das son igual de necesarias ni necesitan el mismo nivel 
de cobertura de la población. Están destinadas a distin-
tos segmentos de la población, algunas a niños, otras a 
ancianos, otras a grupos de riesgo… Quienes de verdad 
saben cómo y cuándo se debe aplicar una vacuna son 
los expertos, por lo que deben seguirse en todo mo-
mento las recomendaciones de las autoridades sanita-
rias. Sin duda, la mejor arma es una buena información.
Se tiende a pensar que hay muchas vacunas, pero no 
hay tantas. En concreto, hay frente a unas 30 infeccio-
nes, y viviendo en Europa no es necesario vacunarnos 

de todas. Nuestro calendario vacunal nos indica de 
cuáles nos tenemos que vacunar y en qué momen-
to (figura 7, con el ejemplo del calendario vigente en 
Cataluña). A los bebés se les vacuna frente a trece en-
fermedades infecciosas y a las pre-adolescentes frente 
a una más. Hay algunas recomendadas, como la del 
rotavirus, y otras que solo se dan a grupos de riesgo 
como la de la gripe. Un caso curioso es el de la vari-
cela. En niños es benigna, pero en adultos es 25 veces 
más grave, por lo que la población a la que hay que 
proteger con la vacuna es la adulta. El fin es salir de la 
infancia bien inmunizado. A lo largo de los años esto 
se ha conseguido pasando la varicela naturalmente o, 
más recientemente, vacunando a los 11 años de edad, 
o en la primera infancia.

Los adultos solo necesitan vacunarse con una dosis 
de recuerdo de la vacuna del tétanos y la difteria, si se 
encuentran en algún grupo de riesgo o si no fueron va-
cunados en su momento por cualquier motivo. Si no, 
están libres de pinchazos hasta los 60-65 años.

Aunque las vacunas sean uno de los grandes avances 
médicos del siglo pasado, no son las únicas responsa-
bles de toda la bajada de las enfermedades infecciosas 
ni del espectacular descenso de la mortalidad infantil. 
Lo primero que entró en acción fue la higiene y la po-
tabilización del agua. Ha avanzado también el conoci-
miento médico. Antes a los niños que tenían diarreas 
atroces se les recomendaba no beber agua porque no 
la retenían y, obviamente, morían deshidratados. Tam-
bién ha influido la mejora en la alimentación, ya no 
solo la de los niños sino también la de las madres, lo 
que hizo que los niños nacieran cada vez más sanos. Y 
no podemos dejarnos en el tintero los antibióticos y 
los antivirales. Gracias a todo esto, unido a las vacunas, 
se ha conseguido pasar en un siglo de una esperanza 
de vida alrededor de los 40 años a una superior a 80. 
Sin embargo, ninguna de estas cosas por sí sola es su-
ficiente. Cualquier viaje fuera de la zona donde no cir-
culan ciertas enfermedades puede provocar contraer-
las si no se está vacunado, por ejemplo, así como el 
contacto con personas o alimentos de todo el mundo, 
muy habitual hoy en día. Y, al contrario de lo que mu-
chos piensan, de los antibióticos no se debe abusar. 
Solo sirven frente a bacterias y, además, al no distin-
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guir totalmente unas de otras, actúan frente a varias, 
pudiendo perjudicar a algunas que son básicas para 
nuestro bienestar como las de nuestra flora intestinal. 
Por lo tanto, lo mejor es utilizar las pocas vacunas que 
tenemos y que están recomendadas, ya que sabemos 
que son seguras y eficaces.

Otro aporte positivo que hacen las vacunas, y que 
no muchos conocen, es que también protegen fren-
te a algunos tumores. Uno de cada seis tumores está 
causado por una infección, o sea que es provocado 
por un agente infeccioso conocido. Alrededor de dos 
millones al año de nuevos cánceres se atribuyen a 
infecciones y, por ejemplo en 2008, hubo unas siete 
millones y medio de muertes causadas por tumores 
que venían provocados por una infección. Como es 
de esperar, la mayoría suceden en países pobres debi-
do a una mala cobertura sanitaria o una peor alimen-
tación. Son infecciones debidas a agentes que no nos 
resultan extraños como el Helicobacter pylori o varios 
virus como los de las hepatitis B y C, el del papiloma o 
el Epstein Barr que causa la mononucleosis infeccio-
sa. Algunas de estas infecciones se pueden prevenir 
con vacunas; de hecho, se calcula que un millón y me-
dio de casos de cáncer se podrían prevenir cada año 
si se extendiesen vacunas como la de la hepatitis B o 
la del papiloma. 

Las vacunas no dejan de ser medicamentos, y como 
tal, no tienen riesgo cero. Sin embargo son unos de 
los medicamentos más seguros, con el perfil de se-
guridad más alto. Aun así, puede ocurrir que tengan 
algún efecto adverso. Los riesgos de las vacunas se 
detectan cuando el número de personas vacunadas 
es muy elevado. Por ejemplo, se sabe que la vacuna 
del sarampión tiene un riesgo de uno entre un millón, 
pero de vacunas recientes aun no se puede saber. Es 
algo en continua vigilancia, si alguien sospecha que 
está sufriendo efectos relacionados con la vacuna 
debe informar a su médico o a la Agencia Española 
del Medicamento(11). Cuando se demuestra que existe 
una relación real entre una vacuna y un problema serio 
ésta se retira, o se retira ese lote. Sucede lo mismo si un 
lote no es del todo eficaz, se retira o se cambia la pau-
ta de recomendación; y si solo es eficaz a largo plazo 
se recomienda una revacunación con un lote distinto 

a aquellas personas que recibieron el lote poco eficaz. 
Precisamente por esto es importante apuntar siempre 
el lote de las vacunas que nos ponemos. 

En definitiva, los efectos adversos de las vacunas exis-
ten. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas 
cosas nos suceden simplemente por azar. Es decir, un 
dolor de cabeza le puede aparecer a alguien sentado 
un sábado en el sofá o al día siguiente de ponerse una 
vacuna. Muchas veces en nuestra vida sentimos algún 
malestar, sin embargo, casi nunca nos acabamos de va-
cunar. Hay que tener esto muy presente y no alarmarse.

Sin duda, lo más importante de todo es una buena in-
formación. No dejarse llevar por lo primero que se lee 
y preguntar a los expertos(12)(13) cualquier duda. Solo así 
se logra tomar buenas decisiones, como la de vacunar 
a nuestros hijos. 
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Què hem de fer
amb les invasions biològiques?
Les invasions biològiques: un problema global amb 
derivades locals

Les invasions biològiques han rebut una atenció crei-
xent per part dels biòlegs, biòlegs ambientals i am-
bientòlegs des del treball clàssic d’Elton (1958). Això 
és degut al fet que sovint comporten impactes ecolò-
gics i econòmics importants (Vilà et al. 2009), com ara 
l’extinció o rarefacció d’espècies nadiues, alteracions 
en el funcionament dels ecosistemes, afectacions 
en infraestructures (ex. canonades d’aigua, vies de 
navegació) i fins i tot efectes sobre la salut humana 
(ex. al·lèrgies, transmissió de noves malalties, etc.). Es 
tracta d’un fenomen fonamentalment antròpic i cau-
sat per la intensificació del comerç global, el turisme i 
les migracions. La seva extensió ha anat augmentant 
fins a arribar a ser considerat un dels principals com-
ponents del canvi global (Levine & D’Antonio 2003). 

Cal tenir present que sota el terme d’invasions bio-
lògiques s’aplega, de fet, un conjunt heterogeni 

d’organismes introduïts, d’origen molt divers i que 
es troben en situacions molt diferents de l’anomenat 
procés d’invasió. Aquest és un procés llarg i atzarós 
que s’inicia amb la introducció a la regió receptora. La 
immensa majoria dels nouvinguts no superen aques-
ta fase però uns pocs aconsegueixen establir-se, és 
a dir, constituir poblacions autosostenibles als nous 
territoris. I una proporció encara menor d’aquests 
aconsegueixen expandir-s’hi i esdevenir invasors 
pròpiament dits. Els factors que determinen les pos-
sibilitats d’esdevenir una espècie invasora són molt 
diversos segons cada cas, però acostumen a ser una 
combinació de tres components: la capacitat invasora 
(invasiveness) de les especies -associada als seus trets 
biològics i ecològics-, la vulnerabilitat a les invasions 
(invasibility) dels hàbitats i les regions -associada a 
factors socioambientals-, i les característiques del 
propi procés d’invasió -amb factors com ara el nom-
bre d’intents d’introducció i d’exemplars introduïts, el 
temps que fa que es va produir (temps de residència) 
i el mode d’introducció (Gassó et al. 2009). 
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Què hem de fer
amb les invasions biològiques? 

El cas de Catalunya

Catalunya és un territori especialment vulnerable a les 
invasions biològiques a causa de la seva climatologia 
relativament benigna i la seva llarga història de trans-
formació humana del paisatge. L’estudi de les inva-
sions biològiques ha comptat amb una certa tradició, 
especialment per a grups com les plantes (ex. Giraldo-
Beltrán et al. 2015) i els vertebrats (Garcia-Berthou et al. 
2009), cosa que fa que l’estat de coneixement al respec-
te sigui relativament bo. Des de fa gairebé una dècada, 
el CREAF i el Servei de Flora i Fauna de la Generalitat de 
Catalunya estan desenvolupant EXOCAT (exocat.creaf.
cat), un sistema d’informació que recull la distribució 
geogràfica de les espècies exòtiques de Catalunya i 
proporciona dades rellevants de l’estat d’invasió i les 
iniciatives de gestió de cadascuna d’elles. El resultat 
d’aquesta recopilació mostra un territori amb més de 
1130 espècies exòtiques, de les quals aproximada-
ment un 10% són invasores, per bé que d’una tercera 
part no en sabem res sobre el seu estat d’invasió. La 

distribució del conjunt d’exòtiques és força desigual 
al territori (Fig. 1), amb una concentració important a 
les àrees més poblades i transformades des de temps 
històrics (àrea metropolitana de Barcelona,  resta del 
litoral i prelitoral nord). Aquesta distribució és, a més, 
consistent entre grups tant diversos com les plantes, 
els invertebrats i els vertebrats, tant aquàtics com te-
rrestres (Andreu & Pino 2013). 

Què fem davant aquesta situació? Necessitem un pla

Treballs recents indiquen que, lluny d’atenuar-se, les 
invasions biològiques són cada cop més freqüents, 
també a Catalunya. Les dades encara són molt escas-
ses i això fa que bona part de l’increment detectat en el 
nombre d’espècies sigui majoritàriament degut a una 

Fig. 1. Riquesa d’espècies exòtiques a Catalunya per quadrícules
UTM de 10x10 km. Font: EXOCAT (http://exocat.creaf.cat/)
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millora del coneixement. Tanmateix, per als grups més 
ben coneguts com ara les plantes, les dades disponi-
bles demostren que les exòtiques segueixen augmen-
tant (Giraldo et al. 2015). La Unió Europea considera 
que la situació és especialment preocupant i per això 
ha inclòs l’objectiu (Target 5) de combatre les espècies 
exòtiques invasores a la seva Estratègia per a la Biodi-
versitat per al 2020 aprovada el 2011. Més recentment, 
el Parlament i Europeu i el Consell de la Unió Europea 
han publicat una regulació (EU1143/2014) que desgra-
na els elements bàsics per a una estratègia de lluita 
efectiva contra les invasions biològiques. Els tres eixos 
bàsics d’aquesta estratègia són el desenvolupament 
de mecanismes específics de prevenció, de detecció i 
eliminació ràpida de les invasions incipients, i de gestió 
de les invasions ja consolidades.

Pel que fa a la prevenció, destaca la necessitat de 
comptar amb les eines legals pertinents, que regulin 
per exemple la tinença i comercialització d’espècies 
exòtiques a escales europea,  nacional i regional. Fruit 
d’aquesta necessitat apareixen els catàlegs d’espècies 
prohibides, tant a nivell europeu (EU implementing re-
gulations 2016/1141 i  2017/1263) com nacional (Real 
Decreto 630/2013). Tanmateix, es tracta de llistes amb 
una forta component política, fruit d’un consens difícil 
entre països o regions, i de la necessitat de limitar la 
seva extensió per fer-les mínimament operatives. No-
més cal recordar l’historial de modificacions del Real 
Decreto esmentat i la recent (abril de 2018) presen-
tació d’una proposta de llei per a la modificació de la 
Ley 42/2007, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, 
que entre d’altres regula l’anomenat Catálogo Español 
de Especies Exóticas Invasoras. Aquestes limitacions fan 
que, sovint, s’incloguin espècies que ja són clarament 
invasores i per tant difícilment controlables (especial-
ment mitjançant la prevenció). Més lògiques són les 
mesures proposades per detectar els nous invasors 
potencials i les àrees potencialment més vulnerables 
a les invasions. Pel que fa als primers, cal identificar els 
possibles candidats a esdevenir invasors, i això inclou 
tant les espècies presents al territori com d’altres que 
encara no hi han arribat.  En ambdós casos, la capacitat 
invasora de les espècies es pot predir amb protocols 
d’anàlisi de risc molt diversos (Andreu & Vilà 2010; Roy 
et al. 2018), però la identificació d’invasors potencials 
entre tots els possibles que encara no han arribat és 
una tasca complexa, per la qual es comencen a propo-
sar aproximacions metodològiques diverses (ex. Roy et 
al. 2014). La identificació de les àrees més vulnerables 
a les invasions ha de comptar també amb una apro-
ximació doble, que permeti d’una banda detectar els 
principals punts d’entrada de noves espècies i d’una 

altra les àrees on aquestes s’estableixen amb més fa-
cilitat. En el primer cas, l’estratègia passa per conèixer 
els mecanismes d’introducció principals (Hulme 2009), 
mentre que en el segon cal posar a punt models de risc 
d’invasió per a les diverses espècies. Es tracta de mo-
dels espacialment explícits basats en mètodes diversos 
(com ara modelització lineal o bayesiana) que combi-
nen dades prèvies sobre la distribució de les espècies 
amb cartografia de variables ambientals molt diverses. 
La combinació dels models d’un nombre rellevant 
d’espècies permet, llavors, una bona representació de 
les àrees del territori més vulnerables a la invasió. 

La detecció primerenca i l’actuació ràpida precisen de 
la posada a punt de protocols específics, que s’han de 
basar en la col·laboració entre científics, gestors i ciuta-
dans mitjançant un flux d’informació adequat. A escala 
europea s’ha proposat un marc general per a aquests 
protocols (Genovesi et al. 2010) que destaca la neces-
sitat de posar a punt mecanismes de vigilància (sur-
veillance) dels punts d’entrada de les noves invasions 
i seguiment (monitoring) de les ja existents, respecti-
vament. També ha d’incloure mecanismes de diagno-
si i avaluació ràpida (quick screening) per a identificar 
ràpidament les noves espècies i el seu risc potencial 
d’invasió. La identificació dels nouvinguts precisa de 
documentació adient (imatges, claus d’identificació) 
a l’abast de tècnics i gestors, però també de la 
col·laboració d’una xarxa d’experts i noves aproxima-
cions a la determinació de les espècies, com ara l’ús 
d’internet en general i de plataformes digitals de va-
lidació, etc. La identificació ha d’anar seguida d’una 
avaluació ràpida (quick screening) del seu potencial in-
vasor abans de decidir si cal actuar o no. Per això potser 
no calen -o no són adequats- els protocols d’anàlisi de 
risc desenvolupats fins ara, sinó que caldrien eines 
més simples i més ràpides d’aplicar. Un cop detectada 
la nova espècie i avaluada la seva capacitat invasora 
cal activar un protocol de resposta ràpida on les res-
ponsabilitats dels diversos actors estiguin clarament 
identificades. Per això cal revisar els marcs normatius 
i  millorar la formació del personal competent. També 
és important tenir a punt plans de contingència tipus, 
per aplicar a grups d’espècies amb característiques si-
milars (per exemple vertebrats, invertebrats aquàtics, 
etc.). I, en tot cas, cal assegurar que aquestes actua-
cions compten amb pressupost suficient, no només 
per a les actuacions sinó per a llur seguiment posterior. 
Aquest darrer és, precisament, un dels punts menys 
considerats en les actuacions de control i eradicació ja 
que sovint es limita a un període de temps molt curt 
després de l’execució d’aquestes, i no té en compte els 
impactes associats sobre el medi natural. 
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Finalment, la gestió de les invasions ja consolidades 
també precisa d’una revisió profunda. Les actuacions 
de control i eradicació són executades de manera 
paral·lela per diversos actors (ministeris, departaments 
i conselleries, diputacions, regidories) a escales territo-
rials molt diverses (nacional, regional i local). De vega-
des es planifiquen dins de l’activitat anual d’aquests 
organismes, i d’altres són fruit de l’oportunitat ja que 
formen part de projectes finançats amb fons europeus 
(ex. LIFE o FEDER). N’hi ha molts exemples que pertan-
yen a grups d’exòtiques molt diversos (ex. Ailanthus 
altissima, Arundo donax, Neovison vison, Trachemys 
scripta, Vespa velutina, etc.) És obvi que l’escassetat de 
recursos condiciona molt aquesta manera de fer, però 
hom troba a faltar una coordinació a nivell nacional i 
regional (autonòmic) que deixi clar quines són les es-
pècies prioritàries a gestionar, on es prioritzaran les ac-
cions i quins procediments de control són els que s’han 
d’utilitzar. 

Epíleg 

Podem concloure per tant que ens cal una estratègia 
que optimitzi els esforços destinats al control i eradi-
cació de les invasions biològiques tenint en compte la 
diversitat de situacions existents (Fig. 2). No obstant 
això, cal prioritzar la prevenció, la detecció primeren-
ca i l’actuació ràpida. Però aquestes mesures es tro-
ben encara poc desenvolupades. Ens calen dades i 
eines específiques, com ara llistes negres dels principals 
punts d’entrada i d’espècies candidates a convertir-se 
en invasores, incloent tant les ja presents al territori 
com les que encara no han arribat. Però sobretot ens 
calen protocols que identifiquin les tasques a fer i els 
actors implicats en cadascuna d’elles.  I això inclou pro-
tocols específics, com l’avaluació ràpida de la capacitat 
invasora d’aquestes espècies, o del tipus de resposta 
que cal activar segons el tipus d’organisme.

Voldríem acabar, tanmateix, amb una reflexió: les inva-
sions biològiques són quelcom inherent al nostre mode 
de vida actual, que comporta una transformació inten-
sa i continuada del territori i un intercanvi de viatgers 
i mercaderies al llarg de tot el món. En efecte, la trans-
formació dels ecosistemes caracteritza l’anomenat 
Antropocè, aquesta etapa de la vida al nostre planeta 
que per alguns s’inicià a partir de la revolució indus-
trial i per d’altres més enrere. Un dels factors associats 
a aquesta etapa és la proliferació dels anomenats nous 
ecosistemes (Hobbs et al. 2009), la composició i fun-
cionament dels quals són el resultat de l’activitat hu-
mana. En ells hi predominen les espècies generalistes i  
de distribució ampla, sovint vingudes d’altres parts del 
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Fig. 2. Tres mamífers exòtics en situacions molt contrastades a Catalunya i 
que requereixen, per tant, mesures de gestió diferents. L’ós rentador (Procyon 
lotor, a l’esquerra) ha estat esmentat diversos cops però encara no compta 
amb poblacions establertes, per la qual cosa ha de ser objecte d’una vigilàn-
cia específica per a la detecció primerenca dels possibles focus d’invasió. El 
coipú (Myocastor coipus, al mig) ha començat a expandir-se per la conca del 
riu Fluvià i per l’alta Garona, per la qual cosa ha de ser objecte de mesures de 
resposta ràpida que portin a la seva eradicació. Finalment, el visó americà 
(Neovison vison, al costat) és present a bona part del territori i les seves 
poblacions es troben en franca expansió, per la qual cosa només és pertinent 
intentar el seu control en determinats hàbitats o espais especialment interes-
sants per a la conservació.
(Font de les imatges: Procyon lotor, Bastique; Myocastor coipus, Henri Sivo-
nen; Neovison vison Pdreijnders.  https://commons.wikimedia.org)

món. És lícit, llavors, culpar les espècies invasores dels 
efectes del nostre mode de vida? Cal una profunda re-
flexió al voltant de les nostres responsabilitats en tot 
plegat, i de les possibilitats reals de revertir la situació 
mentre seguim actuant com actuem. Probablement, 
caldrà acostumar-se al fet que els ecosistemes més 
humanitzats tindran una barreja de nadiues antropò-
files i d’exòtiques probablement força homogènia al 
llarg del planeta, cosa que no treu que calgui fer un 
esforç addicional per a evitar que aquestes espècies 
s’estenguin a àrees més naturals i, particularment, a les 
que tenen un interès especial. El paper d’aquesta bio-
diversitat antropòfila en la provisió de funcions i ser-
veis ecosistèmics pot ser, tanmateix, molt rellevant, per 
bé que encara sigui menystingut i desconegut. Cal un 
esforç especial per a debatre aquests aspectes des de 
diversos punts de vista (ecològic principalment, però 
també econòmic, social i fins i tot fi losòfic, perquè el 
debat sobre la lluita contra les invasions biològiques 
depassa els límits estrictes de l’ecologia i es pot veure’s 
contaminat per derivades sociopolítiques tant actuals 
com els grans moviments migratoris humans i les reac-
cions que susciten a les societats receptores.

Referències
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rritori, ja que no forma part de la seva àrea de distribu-
ció: són les anomenades espècies ocasionals, com és el 
cas de l’abellerol gola-roig Merops persicus i el masca-
rell cama-roig Sula sula, que acumulen tan sols alguna 
observació en les darreres dècades. Fora de totes les 
anteriors, trobem les espècies exòtiques que són alli-
berades i que no formen part de la nostra ornitofauna 
i, per tant, no es consideren autòctones.

Noms populars i noms científics

Totes i cadascuna de les diferents espècies d’ocells que 
podem observar al nostres país tenen, com a mínim, 
un nom popular (si bé a vegades en tenen desenes) i 
un nom científic. Aprendre i entendre els noms dels 
moixons és, com veurem, la millor manera de com-
prendre i estudiar-ne els seus comportaments i les se-
ves característiques principals, ja que els noms no són 
trivials ni aleatoris sinó altament escaients.

Els noms científics

A la nit dels anys, l’ésser humà ja va iniciar la classifica-
ció de les espècies que l’envoltaven. Així, els nostres 
avantpassats més llunyans ja van diferenciar entre ani-
mals ferotges i inofensius, entre bestioles comestibles i 
no comestibles, entre depredadors i preses. Al llarg dels 
segles i els mil·lennis, amb el desenvolupament del co-
neixement i la Ciència, aquests sistemes d’organització 
van esdevenir més complexes i més rigorosos. Així, Aris-
tòtil al segle IV aC. Va desenvolupar la seva obra Περὶ 
Τὰ Ζῷα Ἱστορίαι, més coneguda per la seva denomi-
nació llatina Historia Animalium. En aquesta, diferencià 
els animals en énaima i ánaima, que es corresponen als 

Arreu del nostre país hi trobem una gran di-
versitat d’ecosistemes: des dels secans de 
Lleida fins als prats alpins pirinencs, passant 
per les fagedes i les pinedes mediterrànies 
i, evidentment, sense oblidar els penya-

segats de la Costa Brava, els sistemes dunars del Delta 
de l’Ebre o els conreus. En qualsevol punt del territori, 
hi trobem una estructura geològica, unes comunitats 
vegetals i animals i una interacció entre els diferents 
actors modeladors del paisatge que hi confereixen un 
tarannà propi. En tots aquests ambients, hi trobem es-
pècies d’ocells. Algunes són exclusives de determinats 
ecosistemes, com per exemple el sisó o l’alosa becuda, 
que només es troben als ambients de secà. 

Així doncs, els moixons són un grup molt ben represen-
tat a les nostres terres.  En total, se n’han comptabilitzat 
unes cinc-centes espècies. D’aquestes, una part són es-
pècies hivernants, que es troben a les nostres latituds 
només en les èpoques més fredes de l’any, com és el 
cas de la fredeluga Vanellus vanellus i del fraret Frater-
cula arctica; un altre grup, és el format per les espècies 
reproductores o estiuenques, que ens visiten durant 
l’època reproductiva, entre primavera i estiu, com el 
rossinyol Luscinia megarhynchos i el cucut Cuculus ca-
norus; un altre grup comprèn les espècies migradores 
que visiten el nostre país de forma puntual durant els 
passos migratoris de primavera i de tardor, com és el 
cas de la cigonya negra Ciconia nigra. Finalment, tro-
bem un conjunt d’espècies residents que es troben tot 
l’any al nostre país, com és el cas de la mallerenga car-
bonera Parus major o el bernat pescaire Ardea cinerea. 
A banda de totes aquestes, alguns tàxons apareixen de 
forma excepcional i molt esporàdica en el temps i el te-

Els noms dels nostres 
moixons

Enric Ortega i Gonzàlez, llicenciat en Biologia per la 
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lògic dels noms científics dels ocells dels Països Cata-
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actuals vertebrats i invertebrats, respectivament. Dins 
dels énaima (animals amb sang), hi inclogué els peixos, 
els tetràpodes i àpodes ovípars (rèptils i amfibis), els 
ocells i els mamífers. D’altra banda, els ánaima com-
prenien els animals coberts de conquilles (gasteròpo-
des, acèfals i zoòfits), els animals segmentats (verms i 
artròpodes no crustacis), els crustacis i els cefalòpodes. 
Al mateix temps, classificà els éssers en la Scala naturæ, 
un sistema jeràrquic i gradual que els ordena en ordre 
creixent i progressiu en dotze nivells segons la seva per-
fecció. Al capdamunt del sistema, considerà que l’ésser 
més perfecte a nivell d’organització era l’ésser humà, 
seguit dels quadrúpedes, els cetacis i la resta d’animals. 
Els tres darrers graus d’organització eren ocupats per 
les plantes superiors, les plantes inferiors i els éssers in-
animats, respectivament. 

La culminació d’aquest procés arribà al segles XVIII, 
amb la colossal obra del científic suec Carl Nilsson 
Linnaeus (Råshult, 1707 - Uppsala, 1778), qui creà les 
bases de la taxonomia moderna i establí el sistema de 
nomenclatura dels éssers vius que s’ha utilitzat fins als 
nostres dies. Per tal d’internacionalitzar la seva tasca 
utilitzà el llatí, la llengua pròpia dels científics del segle 
XVIII, i el grec clàssic com a base de la seva obra i de 
la seva nomenclatura. En tots els noms que incorporà 
als seus treballs mots d’altres llengües, ho féu a partir 
de la seva llatinització. La seva obra per excel·lència és 
Systema Naturae, del qual se’n va publicar la primera 
edició el 1735 (que només comptava amb 11 pàgines) 
i la tretzena i última el 1770. En total, Linné descrigué 
unes 4.400 espècies d’animals i 7.700 espècies de plan-
tes, alhora que unificà amb el seu sistema tots els siste-
mes de classificació utilitzats anteriorment. 

El sistema taxonòmic linneà es basa en la nomencla-
tura binomial de les espècies, segons el qual el nom 
científic de cada espècie consta d’un gènere (genus), 
amb la inicial escrita en majúscula, i d’un epítet es-
pecífic, escrit sempre en minúscula. Així mateix, el 
nom científic ha de ser escrit en cursiva. Un mateix 
gènere inclou un grup d’espècies properes entre 
elles i suficientment diferents de la resta. Contrària-
ment al gènere, que ha de ser únic i no pot repetir-
se mai, l’epítet específic sí que pot ser el mateix per 
diferents espècies que pertanyin a diversos gèneres 
(per exemple: Lanius minor o Dendrocopos minor). La 
forma binomial ha d’anar acompanyada del nom i 
cognom de l’autor i la data en què en publicà: per 
exemple, en el cas del gavinot, Larus marinus (Lin-
naeus, 1758).

Així mateix, Linnaeus establí una classificació de tots 
els organismes en un sistema taxonòmic jeràrquic que 
considerava els següents nivells decreixents: regne, 
fílum, classe, ordre, família, gènere, espècie, subespè-
cie i varietat (si s’escau). Cadascun d’aquests nivells 
pot contenir subdivisions i supradivisions (per exem-
ple, podem trobar subfílum, supraclasse, subclasse, 
superordre, etc.). Segons el model linneà, tots els ta-
xons d’ocells vivents actualment es classifiquen dins 
el regne Animal (Animalia), fílum Cordats (Chordata), 
subfílum Vertebrats (Vertebrata), classe Ocells (Aves) 
i subclasse Neornites (Neornithes). En el cas concret 
de la merla, per exemple, es tracta d’una espècie que 
pertany al regne Animal, fílum Cordats, subfílum Ver-
tebrats, classe Aus, ordre Passeriformes (Passeriformes), 
família Túrdids (Turdidae), gènere Turdus, espècie meru-
la i subespècie merula.

Els noms dels nostres 
moixons

El mussol comú Athene 
noctua vidalii deu el seu 
nom  a la deessa grega 
de la saviesa i l’estratègia 
bèl·lica, Atena, que fou 
anomenada Minerva 
pels romans; al ll. noctua 
“òliba” (der. del ll. nox 
“nit”), mussol sagrat 
dedicat a la deessa grega 
Atena; i al Dr. Ignacio 
Vidal i Cros (1815-1859), 
naturalista i catedràtic de 
mineralogia i zoologia de 
la Universitat de València 
(1846-1859).
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Els noms populars

L’ornitonímia de la llengua catalana-valenciana-balear 
és especialment rica, gràcies als diversos dialectes. A 
més segons els hàbits, el cant o bé la coloració de cada 
espècie, aquesta tindrà una diversitat més gran de 
noms populars. És a dir: una espècie comuna, de cant 
fàcilment reconeixible i colors vistosos, que visqui du-
rant tot l’any prop de les viles, que es trobi en diversitat 
d’ecosistemes i que habiti a tot el territori durant tot 
l’any, tindrà un nombre molt elevat de noms populars. 
Per contra, una espècie d’au marina, que només visiti 
les nostres terres per hivernar i que, a més, tingui els 
mateixos colors que totes les gavines, tindrà ben pocs 
noms populars. Així, per a una mateixa espècie, la ri-
quesa ornitonímica és directament proporcional a la 
seva relació amb el parlant: a més relació, més riquesa. 
L’existència de parlants de diversos dialectes i que aug-
menten aquesta riquesa lèxica. Un exemple paradig-
màtic de tot l’exposat anteriorment és el cas de l’espècie 
Hirundo rústica (del ll. hirundo “oreneta” i del ll. rusticus 
“rural, rústic”), que rep desenes de noms populars en 
la llengua catalana-valenciana-balear: oreneta vulgar, 
agruneta, allidona, angrineta, angruneta, arandola, ara-
neta, areneta, aroneta, aulendra, aulidona, auraneta, 
auraneta de camp, aurendeta, aurendola, aurineta, au-
riona, aurirona, auroneta, engarineta, gruneta, nereta, 
noreta, olendra, orendella, orendeta, orendeta casola-
na, orèndola, orenell, orenella, orenet, oreneta, orene-
ta de xemeneia, orenola, orineta, orioneta, orondeta, 
oronell, oronella, oronella, oroneta, ronella, volandreta.

Per contra, en detriment de la diversitat lingüística, tro-
bem l’oblit del món i les tradicions rurals, la globalitza-
ció  lingüística i el fet que els mitjans de comunicació 
utilitzin la llengua estàndard, la simplificació de la no-
menclatura catalana-valenciana-balear a un sol nom 
popular per espècie en els treballs ornitològics i a una 
certa disglòssia interna de la llengua on s’estigmatitzen 
els dialectes minoritaris. A més, cal tenir present la in-
fluència de llengües dominants (llengües A), com és el 

cas del castellà, que es manifesta amb el fet que sovint 
es trien els noms populars més semblants al de les llen-
gües dominants. Un bon exemple d’aquesta asimetria 
dialectal interna de la llengua catalana-valenciana-ba-
lear pel que fa a l’ús general dels noms populars és el 
fet que, si bé al llarg del territori hi ha parlants que mi-
ren ocells mentre que d’altres miren aucells o moixons, 
generalment la veu que es fa servir és la dels parlars 
majoritaris (ocell).

Els mecanismes de formació dels noms dels moixons

Els noms de les espècies, tant en les llengües populars 
com en la nomenclatura científica, s’originen dels trets 
diferencials de cada espècie. Així, podem agrupar els 
mots segons el seu origen en diverses categories:

• Les característiques físiques descriptives de l’espècie:
els morfònims (del grec morphḗ “forma” i ónoma
“nom”). Són un dels mecanismes més habituals, sigui
per fer referència a la mida de l’ocell (per exemple, els 
mots catalans “gros”, “mitjà” i “petit”  i els llatins “ma-
jor”, “medius” i “minor”, com és el cas dels pigots) o bé
per remarcar el color més destacable (per exemple,
el cat. “capnegre”, el ll. “atricapilla” i el grec “melano-
cephala”, com en el cas del tallarol).

• L’hàbitat de l’espècie: els biònims (del grec bíos
“vida”). Fan referència als indrets, els ecosistemes o
els ambients on hom pot detectar l’espècie en qües-
tió, ja que són el seu hàbitat natural. En són exemples 
l’àliga marina i l’oreneta de ribera pel que fa a la llen-
gua popular i els epítets específics llatins “marinus” i
“riparia”, respectivament.

• La distribució de l’espècie: els topònims (del grec tópos
“lloc”). Si bé alguns en fan referència genèrica, com és 
el cas del cat. “oriental” i “meridional” i el ll. “occidenta-
lis” i “borealis”; d’altres en fan una referència concreta,
com el cat. “pirinenc” i “canadenc” i el ll. “alexandrinus” 
(rel. a Alexandria) i “mauretanicus” (Mauritània).

El corriol camanegre Charadius alexandrinus, espècie 
que corre a la zona on moren les ones i que té les potes 
de color negre, rep el seu nom del ll. charadrius i gr. 
kharadriós, ocell groc citat a la Bíblia Vulgata (Lev. 
11,19; id. Deut. 14,18.) que es correspon amb una es-
pècie desconeguda de coloració llisa i hàbits nocturns 
que habitava en barrancs i fons de vall (del gr. khará-
dra “barranc”) i de la ciutat d’Alexandria (Egipte).
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• L’etologia de l’espècie: els ergònims (del grec ér-
gon “treball, ocupació”). Els comportament dels
ocells atreuen de forma molt destacada l’atenció de
l’observador i, per tant, formen part de molts dels
noms de les espècies. Per exemple, en el cas de con-
ductes per a aconseguir aliment, com el cat. “remena-
rocs” i el ll. ; i en el cas de conductes migradores com
el cat. “marcenca” (perquè és un àliga migradora que
arriba al març a les nostres latituds) i el ll. “peregrinus” 
(per les llargues migracions que fa el falcó); així com
en casos de rituals d’aparellament, com són els com-
bats entre els mascles del cat. “batallaire”, del grec
“Philomachus” i del ll. “pugnax”.

• L’alimentació de l’espècie: els fagònims (del grec
phágō “menjar”). En aquest cas, els mots fan re-
ferència a la dieta de l’espècie descrita, com és el
cas del cat. “abellerol”, del gr. “Merops”i del ll. “apias-
tra”.

• El cant de l’espècie: els fonònims (del grec phōnḗ
“veu, so”). Efectivament, es tracta d’un dels princi-
pals mecanismes que tenim per a identificar les di-
ferents espècies d’ocells : els sons, melodies i cants
que emeten. Així, hi ha noms que en fan una re-
ferència genèrica, com el cat. “xerraire” (tallarol) i el
ll. “polyglotta” (que fa moltes veus diferents) i d’altres
noms que fan una transcripció directa en forma
d’onomatopeia, com és el cas del cat. “puput”, el gr.
“epops” i el ll. “Upupa”.

• El noms honorífics a científics i personatges històrics:
els epònims (del grec epí- “sobre”). Un exemple ben
proper però desconegut és el cas del falcó de la Reina 
Falco eleonorae. El seu nom, tant el popular com el
científic, es deu a Elionor d’Arborea (1340-1404), nas-
cuda a Molins de Rei i que fou jutgessa de la localitat
ara italiana d’Arborea (Sardenya), d’on esdevingué
heroïna. Reconeguda ornitòloga, promulgà una de
les primeres lleis per a protegir els rapinyaires i espe-
cialment els falcons i els seus nius.

• Els noms de llegendes i tradicions modernes. Un
cas ben nostrat és el del bruel Regulus ignicapilla 
(del ll. ignis “foc” i del ll. capillus “cabell, pèl, capell” 
[amb foc al cap], que té una taca del color d’una fla-
ma al capell. Segons el conte popular, el reietó pujà
a les espatlles d’una àliga que volia ser l’ocell que
més s’apropés al sol i, en el darrer moment, s’aixecà
per sobre el cap de l’àliga. Així aconseguí ser l’ocell
que volà més amunt tot i que es cremà el capell
amb les flames del sol. En el cas de la nomenclatura
popular, trobem el cas d’un ocell nocturn que, en-
tre d’altres llocs, viu als campanars de les esglésies
i que segons la llegenda es bevia l’oli de les llànties
i per això se’l coneix com òliba, òliba de campanar,
olibassa, olier, oliva, òliva, olivassa, xucla-oli, xup i
xupa.

• Els noms propis de llengües clàssiques i modernes:
els autoctònims (del grec autókhthōn “autòcton,
nadiu”). En aquests casos, els noms utiltzats tant en
la nomenclatura popular com en la científica són
manllevats d’altres llengües dels quals en són propis,
com passa amb els mots catalans falcó i tord (del ll.
“falco“ i “turdus“, respectivament) i amb els llatinitzats 
“nyroca” i “pipixcan” (del rus nyrok “ànec” i de la veu
amb què els indis mexicans anomenaven les gavines, 
respectivament).

• Els noms construïts a partir d’altres taxons ja exis-
tents o inventats, ja que l’autor que descrigué una
determinada espècie ho va considerar necessari. En
la nostra llengua, n’és un exemple el nom “mascarell”,
proposat per l’eminent ornitòleg Salvador Maluquer
amb motiu de la coloració negra que presenta al
voltant dels ulls a mode de màscara. Entre els noms
llatins, trobem casos com “assimilis” o “afinis”, que re-
lacionen una determinada espècie amb una altra a la
qual s’assembla o és afí; anagrames, com Delichon de 
Chelidon, que prové del gr. khelidṓn “oreneta”; i casos 
d’invenció del noms, com és el cas de Xema (Xema sa-
bini, gavineta cuaforcada).

El xatrac menut Sternula albifrons, de 
mida petita, rep el seu nom del diminutiu 
del gènere Sterna, mot per anomenar 
els xatracs i d’origen relacionat amb els 
vocables d’anglès antic stern, stearn i 
starn, el  norueg terne, el suec tärna; i del 
ll. albus “blanc” i del ll. frons “front” [de 
front blanc].

El cruixidell Emberiza calandra, 
de nom popular onomatopeic 
(del cant que cuixeix), deu el 
seu nom científic a la veu de 
l’alemany antic embritz “sit, 
cruixidell” i al gr. kalandros 
“calàndria”, tipus d’alosa citada 
per Dionís.
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oportunitat 
d’expressió
Si t'apassiona un aspecte de les cièn-
cies de la vida i vols comunicar-lo, re-
dacta el teu article i envia’l a la secretaria 
del CBC cbc@cbc.cat, la comissió de Pu-
blicacions es posarà en contacte amb tu 
per la seva publicació.

1/6
Aquest nombre és indicatiu del risc del 
producte. Així, 1/6 és indicatiu de menys 
risc i 6/6 és indicatiu de més risc.

Banco Sabadell, S.A. es troba adherit al 
Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits 
d’Entitats de Crèdit. La qualitat màxima 
garantida actualment pel fons esmentat 
és de 100.000 euros per dipositant.

https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Presentacio/1191360548682/ca/
http://www.ioa.es/
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La Dra. Margarita Salvadó i Costa, biòloga i que ha estat vicedega-
na del CBC a l’anterior legislatura ha estat guardonada amb el tí-
tol de Membre d’Honor del Consell Superior Europeu de Doctors 
(COSEDOC).

El Consell Superior Europeu de Doctors és una institució que im-
pulsa i divulga la ciència, la cultura i les recerques científiques a 
través dels estudis i aportacions dels membres del Consell Supe-
rior i Membres Honorífics del mateix que comparteixen amb la so-
cietat generant opinió pública i que participa en projectes i insti-
tucions de reconegut prestigi i d’alta projecció econòmico–social.

Aquesta institució oficialment autoritzada pel Ministeri de 
l’Interior com a associació de Doctors a la qual també pertanyen 
Premis Nobel, té un caràcter eminentment científic i tècnic amb 
una especial èmfasi a fomentar la cooperació científica entre els 
acadèmics i investigadors en l’àmbit Europeu i Internacional, es-
pecialment entre els quals formen part, en l’actualitat, més de 
cent seixanta selectes membres Doctoris.

La concessió a la Dra. Margarita Salvadó d’aquest guardó per una-
nimitat per part de la Junta Rectora de CONSEDOC, valora la seva 
trajectòria professional en l’àmbit de la microbiologia clínica i les 
aportacions de la professió del biòleg a la societat moderna.

El lliurament d’aquest guardó es va celebrar el passat dia 24 de 
maig al Palau de Congressos de Madrid, en un acte solemne en el 
qual es van lliurar els premis de membres d’honor i els diplomes 
de Grau de l’Escola Universitària ESERP Bussines School.

Des de el CBC felicitem a la Dra. Margarita Salvadó per aquest guardó.

Dra. Margarita Salvadó,   Membre d’honor del
Consell Superior

Europeu
de Doctors
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Gaudeix d'aquests serveis i avantatges:
• Recursos d’Ocupació: Borsa de treball, Ofertes a la xarxa, Emprenedoria (intranet)

• Beques, premis i ajuts (intranet)

• Networking i Formació

• Notícies Bio (intranet)

• Butlletí setmanal CBC AL DIA (intranet)

• Correu corporatiu @cbiolegs.cat totalment gratuït

• Llicència Prezi i correu @cbiolegs.cat

• Compulses de fotocòpies

• Borsa de perits

• Servei d’informació i orientació professional

• Targetes corporatives personalitzades de col·legiat

• Segell personalitzat de col·legiat

• Assessoria informàtica i tecnològica

• Assessoria jurídica i defensa professional

• Assegurança de responsabilitat civil específica del teu àmbit laboral i altres assegurances

• Servei d’Assessorament i Adaptació al nou Reglament General de Protecció de Dades

• Descomptes en carburants amb la targeta CEPSA-STAR

• Imatge corporativa (logo, web i altres elements gràfics)

Col·legi de
Biòlegs de
Catalunya

Tel 934876159   |   Fax 935321551   |   cbc@cbc.cat   |   www.cbiolegs.cat

Ser col·legiat et surt a compte
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