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Apunt

Barcelona, 19 de juny de 2007.
 

En el segle actual, el paper central de la biologia en les 

fronteres del coneixement serà, amb tota seguretat, cabdal. 

Ens ho està demostrant, per exemple, el desxiframent 

del funcionament del cervell; l’expressió i regulació del ge-

noma; la construcció de nanomàquines i les seves aplica-

cions; la contribució de la recerca biològica en la definició 

de les biotecnologies per a la sostenibilitat del planeta; l’es-

tudi i comprensió de la biodiversitat, des dels nous micro-

organismes fins a les profunditats marines i els ambients 

extrems, i la necessitat de preservar-la, fent-la compatible 

amb el creixement de la població humana.

També el paper de la manipulació genètica i cel·lular 

sobre animals i plantes, i les possibilitats relacionades 

amb la lluita contra la fam i la pobresa, la recerca biolò-

gica i biomèdica per al desenvolupament de tractaments 

genètics, cel·lulars i biotecnològics útils per al diagnòstic 

i la lluita contra malalties humanes (infertilitat, malalties 

genètiques, cardiovasculars, neurològiques, el càncer, l’en-

velliment, etc.), i per comprendre l’herència d’aquestes ma-

lalties. Tot plegat sense oblidar les fronteres de la recerca 

amb els animals (cura de l’ètica i l’estètica de la utilització 

de models animals d’investigació). 

En aquest segle xxi, doncs, les repercussions socials de 

la recerca en el camp de les ciències de la vida seran més 

evidents que mai. La ciutadania necessita rebre in-

formació fidedigna, objectiva i entenedora sobre 

els avenços científics en les diferents àrees de la 

biologia per tal de poder participar amb criteri en els de-

bats socials que aquests susciten. Per altra banda, en un 

país on la major part de la recerca es realitza amb fons 

públics, resulta obligat fer partícips els contribuents de la 

tasca que es realitza als nostres centres de recerca. Així 

doncs, comunicar la ciència i la recerca a la societat 

de manera adient i efectiva ha de ser una prioritat 

dels professionals de la biologia. 

En aquest context, és de suma importància una fa-

miliarització adequada de la ciutadania en general i dels 

professionals en particular en els nous coneixements. Per 

aquest motiu, la biologia ha de tenir un pes específic 

en els plans d’estudi de formació secundària, pro-

porcionat amb la importància que socialment avui té i vol 

tenir. Així mateix, les universitats catalanes han de 

tenir el suport adequat perquè puguin convertir-

se en un referent de l’ensenyament de la biologia, 

capaces d’atraure bons estudiants d’arreu i proporcionar la 

formació dels futurs professionals. L’explosió de coneixe-

ment generat per la recerca en ciències de la vida ha oca-

sionat una velocitat inusual en la seva transformació 

en aplicacions pràctiques, productes i serveis: sec-

tors industrials tradicionals es regeneren i noves empreses 

apareixen arreu, basades en aquest coneixement.

Catalunya no pot permetre’s quedar-se fora dels països 

que han optat pel coneixement com a motor econòmic. Cal 

una aposta seriosa per a la recerca, per generar 

coneixement a les nostres universitats, centres, 

hospitals i empreses. Catalunya s’ha de dotar d’un 

sistema efectiu que permeti posar en valor aquest conei-

xement. La cultura emprenedora ha d’entrar a les nostres 

universitats, des de les estructures de gestió fins a aquells 

que afronten diàriament el repte d’avançar en el coneixe-

ment. Hem de ser capaços de generar un col·lectiu d’inves-

tigadors, gestors i emprenedors que facin que la inversió 

feta a casa nostra esdevingui riquesa i progrés també aquí, 

a casa nostra. Això no s’improvisa. Necessitem doncs:

La Societat Catalana de Biologia, en tant que col·lectiu 

de tots aquells que fan de les ciències de la vida la seva tas-

ca diària (investigadors, ensenyants, gestors, empresaris), 

representa una plataforma d’opinió contrastada per 

als ciutadans i els governants, i des d’aquí vol oferir-

se com a referent per a tots ells.

Declaració de la Societat 
Catalana de Biologia (SCB)

· una aposta decidida del govern que permeti 
el desenvolupament dels programes de recerca en  
ciències de la vida de llarga durada (“pacte per la 
ciència”); que disminueixi la percepció de risc i 

animi la inversió privada 

· professionals formats en tots els àmbits que en-

volten la recerca i la seva transferència

· la visualització de Catalunya com a entorn in-
novador, capaç d’atraure talent i empreses d’arreu
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La imatge de la portada d’aquest 
número és una microscòpia 

electrònica de rastreig d’eritròcits 
humans renderitzada digitalment. 

El diàmetre mitjà real d’aquestes 
cèl·lules és d’uns 6-8 mm i un adult sa 

compta amb uns 4.5-5 × 1012 
eritròcits/litre de sang. 

La Portada

Apreciats lectors,

 “Res en Biologia no té sentit si no és a la llum de l’evolució”, 
deia Dobzhansky en un dels articles més citats i en proporció 
menys llegits de la ciència que ens ocupa. De fet, tot el que ens 
envolta evoluciona en un sentit o altre: les llengües, les modes, 
les tècniques, els planetes, les estrelles... Una revista que versa 
sobre les ciències de la vida no podia ser menys. Encara que 
no sigui per un procés com el biològic –amb les seves mutaci-
ons espontànies, la seva selecció natural, la seva deriva, etc.–, 
sinó més aviat per un fenomen de “disseny intel·ligent” (valgui 
la ironia), una publicació ha d’evolucionar per tractar de ser 
millor a cada número, o almenys, més afí al seu temps i a les 
expectatives dels seus lectors. 

Per aquest motiu hem volgut fer un gran pas. Hem revisat la 
capçalera, el disseny i la distribució dels continguts per crear 
una revista més dinàmica i moderna. A banda de les qüesti-
ons estètiques, hem volgut estrenar noves seccions que donin 
més versatilitat i agilitat a la lectura: “Un cop d’ull”, amb ar-
ticles breus sobre diversos camps de la recerca; “Qui era...”, 
on a cada número ens presentarà succintament un personatge 
il·lustre de la història de la biologia; “Ara fa...”, a mode d’efemè-
ride, ens recordarà algun esdeveniment científic de rellevància 
en el passat i “Lectura”, que inclourà una ressenya d’un llibre 
de divulgació en cada número. Tot plegat, acompanyat de les ja 
habituals “Entrevista”, “Articles” (que passa a dir-se “A fons”) i 
“Jove Científic”, i les alternants “Racó del microbi”, “Racó ma-
temàtic”, “Calaix de sastre”, etc.

Aquests canvis no tenen altre objectiu que fer d’Omnis cellula 
una revista de referència per als socis de la SCB i per a tothom 
interessat en les ciències de la vida. Per fer-ho possible, hem 
incorporat a l’equip una nova editora en cap, Carme Puche, i un 
nou dissenyador, Jordi Rabascall, que amb molt d’entusiasme 
han materialitzat el nou concepte editorial d’aquesta revista, 
la vostra. A ells, des d’aquí els dono la benvinguda a l’equip, i a 
tots vosaltres, la benvinguda a la nova Omnis cellula. 

Héctor Ruiz Martín
Director d’Omnis cellula
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