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D’acord amb el diccionari de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans, el terme centena-

ri significa ‘dia o any que fa una centúria 
o unes quantes centúries d’un esdeveni-
ment’. Però també podríem pensar que 
es refereix a les celebracions que es fan 
per aquest motiu. La Societat de Biolo-
gia de Barcelona, posteriorment Societat 
Catalana de Biologia (SCB) i primera fili-
al de l’Institut d’Estudis Catalans, es va 
fundar el 12 de desembre de 1912. Així, 
la SCB celebra enguany la fita tan signifi-
cativa del seu primer centenari amb una 
sèrie d’actes emblemàtics. En el primer 
d’aquests actes, la inauguració de l’any 
del centenari, es van presentar les acti-
vitats previstes per a tot l’any, així com 
un volum commemoratiu de la revista 
Treballs de la SCB. A l’acte, Josep M. Ca-
marasa va fer una conferència sobre la 
història de la SCB; el president de l’Aca-
dèmia de Ciències de Nova York, Ellis 
Rubinstein,1 va explicar la seva visió so-
bre el paper de les societats científiques 
al segle xxi, i Jordi Camí va fer el mateix 
sobre el present i el futur de la recerca bi-
omèdica a Catalunya.2

El 17 de març es va celebrar a la Pe-
drera l’acte sobre l’ensenyament, en què 
més de cent professionals i estudiosos de 
l’ensenyament de la biologia van debatre 
sobre els reptes que actualment planteja 
aquest camp.3

Encara que no sigui pròpiament un 
acte del centenari, la SCB va rebre aquest 
any la Creu de Sant Jordi, que atorga el 
Govern de la Generalitat de Catalunya, 
«per una reconeguda aportació a la re-

cerca, la divulgació i la projecció interna-
cional de les ciències de la vida des dels 
territoris on es parla la nostra llengua».

La segona setmana de juliol, just des-
prés d’acabar el curs escolar, va tenir lloc 
el Congrés Internacional de Biologia de 
Catalunya, amb el títol provocatiu «Glo-
bal Questions on Advanced Biology», 
que en aquesta ocasió extraordinària 
pretenia congregar tots els socis i estu-
diosos de la biologia, i que també servís 
com a lloc de trobada i substitut de les 
reunions i jornades anuals de les vint-i-
set seccions temàtiques i territorials de 
la SCB. El Congrés, l’acte científic central 
del centenari, va reunir més de set-cen-
tes cinquanta persones, incloent-hi un 
bon nombre de científics de primera línia 
d’arreu, i s’hi va debatre ciència biològica 
a un nivell excel·lent.4

El 25 d’octubre va tenir lloc, al Mu-
seu Blau de Barcelona, el debat sobre 
«Recerca en biologia avui, a Catalunya», 
que tenia entre els objectius iniciar una 
discussió sobre com, per mitjà de la SCB, 
es poden coordinar i emprendre les inici-
atives comunes en la difusió, el reconei-
xement o la promoció de la recerca en bi-
ologia; fomentar un millor coneixement 
mutu entre els responsables dels dife-
rents centres BIO de Catalunya, i consen-
suar i fer pública una declaració dirigida 
a la societat, al Govern de la Generalitat 
i de l’Estat amb la finalitat d’obtenir més 
reconeixement social per a la recerca i la 
difusió de la biologia. Aquest manifest de 
la SCB5 va ser redactat per un antic presi-
dent de la Societat, Pere Puigdomènech, 
i consensuat per tots els membres del 
Consell Directiu de la SCB, i reivindica la 
importància crucial de la ciència biològi-
ca al món actual, i de la recerca en tots 
els àmbits, en un moment en què, més 
que mai, està en perill la nostra pròpia 
supervivència com a espècie i l’equilibri 
natural del nostre planeta blau.6

A hores d’ara, queda pendent l’acte de 
cloenda, previst per al 4 de desembre al 
Palau de la Música, que tancarà oficial-
ment els actes i les celebracions d’aquest 
any del centenari, i que és obert a tots els 
socis i amics de la biologia. Finalment, 
l’11 de desembre, TV3 emetrà el docu-
mental Lluitant per la vida, promogut 
per la SCB i la mateixa TV3, i produït per 
aquesta, que abordarà el present i el pas-
sat de la ciència biomèdica al nostre país. 

Aquest ha estat un any de celebració 
i joia, però també de treball i de reflexió. 
En nom de la SCB, volem manifestar el 
nostre agraïment a totes les persones 
que hi han treballat i a les que han donat 
el seu suport a la nostra institució i als 
diferents actes d’aquest centenari. I
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«Queda pendent l’acte 
de cloenda i l’emissió del 

documental LLuitant per La 
vida, promogut per la scB i 

produït per tV3.»

«encara Que no sigui 
pròpiament un acte del 

centenari, la scB Va reBre 
aQuest any la creu de 

sant Jordi, Que atorga el 
goVern de la generalitat de 

catalunya.»
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