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Benvolguts lectors, benvolgudes lectores,

Hem tornat! Desitjo que us sorprengui molt gratament que, 
després de l’acomiadament en el darrer número, al desem-
bre, per motius relacionats amb la situació econòmica glo-
bal, tingueu a les vostres mans un nou exemplar d’Omnis 
cellula. Caldria agrair aquest fet a moltes persones, per la 
determinació i els encomiables esforços per fer-ho possible, 
pels ànims i l’ajuda perquè no ens rendíssim. En especial, 
he de tornar a agrair a la Secretaria Científica de l’IEC i a la 
Societat Catalana de Biologia el suport i totes les molèsti-
es que s’han pres per aconseguir reprendre aquest projecte 
comú, que tanta satisfacció ens ha aportat a tots. De mane-
ra particular, mereix una menció especial el doctor Ricard 
Guerrero, la persona que en aquests vuit anys d’història de 
la revista mai no ha permès que tiréssim la tovallola. Tam-
bé cal destacar la iniciativa i la il·lusió de dues persones de 
l’equip més veterà, Begoña Vendrell i Patrícia Homs, que en 
cap moment no es van donar per vençudes. 

En aquesta nova etapa, i probablement mentre duri el marc 
econòmic actual, Omnis cellula tindrà una periodicitat se-
mestral, de manera que es publicaran dos números l’any, 
l’un al juliol i l’altre al desembre. Aquesta nova etapa estre-
na també un nou equip tècnic editorial, integrat per especi-
alistes de la Fundació Ciència en Societat i encapçalat per 
Cristina Junyent com a editora en cap.

Finalment, només em queda agrair-vos a vosaltres, lectors 
i lectores, els missatges de suport que ens heu fet arribar. 
Desitgem aconseguir correspondre-us amb aquesta nou nú-
mero i els que vindran.

Héctor Ruiz Martín
Director d’omnis cellula
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La imatge de la portada és un 
Chromodoris de quatre colors 

desplaçant-se a la nit sobre un llit 
d’esponges en un escull a Kapalai, 

Borneo, Malàisia
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