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Què són les cèl·lules mare? Podrí-

em curar la diabetis o les malalties 

neurodegeneratives com el Parkinson 

i l’Alzheimer amb la seva aplicació te-

rapèutica? Quines són les aplicacions 

mèdiques reals del clonatge? Podem 

crear òrgans de forma personalitzada 

per substituir-ne de malmesos? És 

possible tenir fills modificats genèti-

cament per guarir els seus germans 

malalts? Aquest llibre ofereix totes 

les respostes a aquestes qüestions i a 

moltes més en relació amb la medici-

na regenerativa, expo-

sades de forma amena i 

entenedora, amb dibui-

xos explicatius i un llen-

guatge planer i proper al 

lector no especialitzat.  

David Bueno, profes-

sor del Departament de 

Genètica de la Univer-

sitat de Barcelona i di-

vulgador científic reco-

negut, exposa en aquest 

llibre les tècniques, les 

esperances i les consi-

deracions ètiques de la 

recerca amb cèl·lules 

mare amb un estil apte 

per a tots els públics. Per 

facilitar-ne la compren-

sió, l'autor acompanya 

els seus textos de dibui-

xos explicatius i fa servir 

exemples propers al lec-

tor, com els que es poden 

extreure del cinema o la 

literatura, per il·lustrar 

algunes qüestions.

La recerca en cèl·lules mare em-

brionàries humanes i l'aplicació del 

clonatge humà amb finalitats tera-

pèutiques han obert un intens debat 

entre diversos sectors de la societat 

els darrers anys. Aquest debat ha 

dut el govern espanyol a aprovar re-

centment les investigacions amb em-

brions humans, procés que ha anat 

seguit de la inauguració de tres im-

portants centres de recerca en medi-

cina regenerativa a l'Estat espanyol, 

entre ells, el Centre de Medicina Re-

generativa de Barcelona. Per aquest 

motiu, és d'allò més important que 

els ciutadans coneguin i entenguin 

en què consisteix aquesta recerca i 

quines són les possibles aplicacions 

mèdiques que promet, perquè només 

així seran capaços d'intervenir en 

aquest debat científic amb àmplies 

repercussions socials.

Amb aquest reeixit títol que ara 

estrena la seva segona edició, am-

pliada i actualitzada, Omnis cellula 

i Publicacions i Edici-

ons de la Universitat de 

Barcelona van obrir la 

Col·lecció Catàlisi, una 

iniciativa editorial que 

pretén exposar de for-

ma divulgativa temes 

de la ciència actual de 

la mà d'investigadors 

catalans, motivats per 

apropar el coneixement 

científic a la societat.

Lectura

Divulgació sobre cèl·lules mare 
apta per a tots els públics

Òrgans a la carta

David Bueno i Torrens

Col·lecció Catàlisi
Omnis cellula i Publicacions 
i Edicions de la Universitat 
de Barcelona 
Barcelona, 2007

192 pàgines

2a edició actualitzada 
i ampliada
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PATROCINADORS
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Per a  qualsevol informació complementària, 

adreceu-vos a la secretaria de la SCB 

C/ Carme, 47. 08001 Barcelona.

Tel. 933 248 584.  Fax. 932 701 180. 

C/e. scb@iec.cat  Adreça d'internet: http://scb.iec.cat

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 10 a 14 h.

Llegenda acrònims   ·   UDL: Universitat de Lleida   ·   IEC: Institut d’Estudis Catalans    ·   UB: Universitat de Barcelona    ·   IEI: Institut d’Estudis Ilerdencs

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES

ACTIVITATS DE LES SECCIONS ESPECIALITZADES

Divendres 
i dissabte

6 i 7 Secció de la SCB al Pallars
Jornades sobre gestió dels boscos de ribera
Sort (Pallars Sobirà)
Organitza l’associació Lo Pi negre, SCB al Pallars i Depana
Més informació i inscripcions: info@lopinegre.es

Secció de Senyalització Cel·lular i Metabolisme
Jornada anual conjunta. Diabetis de tipus II: Fisiopatologia i etiopatogènia 
Sala Prat de la Riba, IEC (Carme, 47, Barcelona)
Més informació i inscripcions, consulteu el web de la SCB: http://scb.iec.cat

Jornada sobre la poda mecànica en fruiters
Lleida. Organitza la SCB, la Institució Catalana d’Estudis Agraris i el Departament d’Hortofructi-
cultura, B. J. de la UDL i Phytolleida, S.L. Més informació al web de la SCB: http://scb.iec.cat

Secció de Biologia del Desenvolupament
Conferència a càrrec de Douglas  Epstein, del Departament de Genètica 
de l’Escola de Medicina de la Universitat de Pennsylvania:
Cis and trans acting determinants of Sonic 
hedgehog expression in the mammalian forebrain
Aula de Graus, Facultat de Biologia, UB

Secció de la SCB al Pallars
Sortida a càrrec de Joan Josep Montón Martínez, 
membre de la Societat Catalana de Micologia i del grup de micologia de l’IEI
Inici itinerari: Pàrquing de Gerri de la Sal (Pallars Sobirà). Màxim 20 persones
Organitza la secció de la SCB al Pallars i l’associació Lo pi negre
Confirmar assistència al correu electrònic info@lopinegre.org, abans del 18 d’octubre

Secció d’Ensenyament
Conferència a càrrec de Lluis Serra, catedràtic de la UB:
Genomes i epigenomes: Variabilitat genètica sense canvis de la seqüència de nucleòtids
IEC (Carme, 47, Barcelona)
Més informació al web de la SCB: http://scb.iec.cat

Secció d’Estudiants (també al novembre: 8, 16 i 22)
IV Cicle de Cinema i Ciència
Aula Magna, Facultat de Biologia, UB
Més informació al web www.omniscellula.net
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