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Benvolguts lectors i benvolgudes lectores,

Amb aquest número acabem l’Any Darwin i tanquem una 
etapa. En efecte, m’entristeix comunicar-vos que omnis cel-
lula es veu obligada a entrar de nou en fase de letàrgia i a 
esperar unes condicions més favorables per revifar les se-
ves pàgines dedicades a les ciències de la vida en català. Ha 
estat una etapa memorable, plena de premis Nobel, noves 
seccions i una diversitat de temes tan àmplia com àmplia 
és la biologia. Malauradament, el marc econòmic que tenim 
per escenari és implacable amb la ciència i la cultura, tal 
com han demostrat els pressupostos de l’Estat. I si hi ha 
retallades en la recerca, és evident que la comunicació cien-
tífica no pot sortir-ne pas més ben parada. Al cap i a la fi, si 
no hi ha recerca, no tenim res a comunicar. Que no puguem 
continuar realitzant aquesta tasca és francament una pena; 
però pitjor és que els nostres representants al Govern no 
siguin capaços de veure que la inversió en recerca té un 
retorn molt valuós per al país. De fet, invertir en ciència és 
precisament un camí per sortir de la crisi.

En tot cas, m’agradaria acomiadar-me dedicant el meu més 
sincer agraïment a l’equip de persones que han treballat 
de valent els darrers anys per tirar endavant omnis cellula 
(Carme Puche, Jordi Rabascall, Begoña Vendrell, Patrícia 
Homs, Gabriel Santpere), al doctor Ricard Guerrero, pel 
seu suport incondicional, als autors de tots els articles que 
hem publicat, als col·laboradors, i, per descomptat, a tots 
vosaltres, lectors i lectores.

Fins aviat,

Héctor Ruiz Martín
Director d’omnis cellula
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La imatge de portada mostra 
un cranc a les illes Galápagos, on és 

conegut amb el nom de Zayapa 
(Grapsus grapsus).
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