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Les categories dels nous premis de la 
Societat Catalana de Biologia (SCB) són: 
trajectòria professional, article cien tífic, 
divulgació, jove investigador i treball 
de recerca de batxillerat. Es va donar 
la circumstància que la jove investiga
dora Eva M. Novoa no va poder recollir 
el premi perquè es trobava investigant 
a Austràlia. La seva mare, Dolores Par
do, que va recollir el guardó, va llegir 
una carta seva en què denunciava la 
pesarosa situació dels centenars de 
professionals que havien marxat a 
completar la seva formació científica  
a l’estranger i que no tenien gairebé 
cap possibilitat de tornar al nostre 
país a treballar dignament en l’àmbit 
de la recerca. Malauradament aquesta 
no és una situació nova, però seguirem 
sense perdre l’esperança.

La nit del 7 de juliol de 2016 el Parc de Recerca 
Biomèdica de Barcelona (PRBB) i el seu mag-
nífic entorn, davant d’aquest incomparable 
mare nostrum, van ser l’escenari escollit per ce-
lebrar la Primera Nit de la Biologia, activitat 
amb la qual la Societat Catalana de Biologia 
(SCB) iniciava un nou periple pel que fa als seus 
premis, i ho vam voler celebrar, en paraules del 
seu president, Josep Clotet, en el marc de les 
nits d’estiu mediterrànies, plàcides, amables i 
festives. I així va ser la celebració, amable i fes-

tiva, i en aquesta celebració la biologia i les per-
sones que d’alguna manera es dediquen a pro-
moure, generar, transmetre o difondre’n el 
coneixement, constituïen el centre d’atenció. 
En la seva xerrada, Josep Clotet també afirmava 
que «fora bo que el nostre país fos conegut per 
les persones que el formen, no tan sols pels seus 
cuiners, artistes, esportistes, escriptors, sinó 
també pels biòlegs i científics que ha generat».

A diferència dels actes que habitualment orga-
nitza la SCB, de caire més acadèmic, aquesta 
nova Nit de la Biologia pretén ser una festa, una 
expressió joiosa per a tots els que ens sentim 
units d’alguna manera pel que són i pel que re-
presenten les diferents disciplines que abasten 
les ciències de la vida, i per tant, una festa viva, 
valgui la redundància, oberta no solament als 
biòlegs i simpatitzants de la societat, sinó a tot-
hom. La biologia és, sens dubte, una de les cièn-
cies que més passió genera entre els que s’hi 
acosten o s’hi dediquen professionalment, i 
aquesta passió forma part del DNA de la SCB, 
i per això segurament no és casual que sigui la 
societat científica del nostre entorn més nom-
brosa en socis i en activitats que s’organitzen.

Aquesta Nit de la Biologia vol ser, a més, la fes-
ta dels Premis, i el premi més important va ser 
el més compartit, i era la trobada de tots el que 
van decidir anar-hi i gaudir de la Nit. Amb els 
premis, la SCB vol reconèixer les persones que, 
en opinió dels membres d’un comitè assessor 
extern format per professionals de la biologia, 

més han contribuït a la promoció d’aquesta 
disciplina al llarg de l’any anterior a la convo-
catòria, en la línia dels nostres objectius com a 
societat científica. És per això que es va decidir 
crear diferents categories de premis, dirigides 
als estaments més representatius de la ciència 
biològica. Aquests nous premis d’alguna ma-
nera donen continuïtat als anteriors premis 
Sala-Trepat, atorgat per la SCB des de 2003, i el 
d’estudiants, vigent des de 1962.

Joan Massagué, guanyador del Premi a la Tra-
jectòria Professional, va afirmar que la biolo-
gia és l’eix vertebrador i diversificador d’un 
gran segment de les ciències experimentals. El 
progrés en disciplines com la biologia molecu-
lar, la bioquímica, la microbiologia, la biologia 
evolutiva, la neurociència, la biomedicina, la 
bioinformàtica o les ciències mediambientals 
tindrà un enorme impacte en el nostre futur 
com a espècie i com a màxims responsables 
del futur de les altres espècies amb les quals 
compartim aquest delicat planeta blau. Amb 
la Nit de la Biologia pretenem enfortir la nos-
tra confiança en aquesta gran empresa que és 
la ciència, i des de la SCB volem transmetre a la 
societat el que representa la biologia i la im-
portància de la feina que fan els biòlegs, inten-
tant contribuir que al final ens fem mereixe-
dors del nom de la nostra espècie, sapiens, 
encara que, seguint amb paraules de Joan 
Massagué, tal com està ara el món això és una 
exageració la major part del temps i a la major 
part dels llocs. •
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