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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.

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES

ACTIVITATS DE LES SECCIONS ESPECIALITZADES

PATROCINADORS

11 Conferència a càrrec de Mario Caceres –guanyador del Premi Sala Trepat 2007–, Centre de Regulació 
Genòmica, Barcelona: New approches to old questions: Comparative genomics and gene-expression 
analysis in human brain evolution 
Us preguem que confirmeu l’assistència a scb@iec.cat o bé al telèfon 93 324 85 84

Dimecres
19.30 h

17 al 19Dimarts, 
dimecres 

i dijous
18-21 h

Secció de Biologia i Indústria
Màrqueting farmacèutic: curs introductori 
Sala Pi i Sunyer, IEC, c/ Carme, 47, Barcelona
Informació i inscripcions: scb@iec.cat

19-20Dijous i 
divendres

Secció de Biologia Molecular
XVI Jornades de Biologia Molecular de la Societat Catalana de Biologia
Sala Prat de la Riba, IEC, c/ Carme, 47, Barcelona
Inscripcions: http://scb.iec.cat/jornadabiologiamolecular/inscripcio.asp. Més informació: scb@iec.cat 

25Dimecres
19 h

Assemblea General Ordinària de la SCB
Sala Pi i Sunyer, IEC, c/ Carme, 47, Barcelona

6Divendres
12.15 h

Seccions d’ecologia i microbiologia
Conferència a càrrec del Dr. Alfredo López de Aretxabaleta, Departament d’Oceanografia Física, ICM:
Caracterización de factores físicos con aplicación a los episodios de HAB recientes (2005-2007) 
del Golfo de Maine y la Bahía de Fundy. Sala d’Actes del CMIMA

6Divendres
9.30 h

Seccions de la SCB a les Illes Balears

Conferència a càrrec del Prof. Kenneth N. Timmins, Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, 
Braunschweig, Alemanya: Ferroplasma acidiphilum: a unique microbe with a Fe-dominated
proteome

Conferència a càrrec de Pau Martí Lliteras, Centre Internacional de Medicina Respiratòria Avançada 
(CIMERA), Bunyola, Mallorca: Interacció del patogen respiratori Haemophilus influenzae no tipable 
amb fagòcits professionals

Conferència a càrrec de Mariette Barbier, Grup Infecció i Immunitat, UIB-IUNICS: 
Paper de les proteïnes surfactants en infeccions del tracte respiratori per Pseudomonas aeruginosa

Totes les conferències: Aula Multiusos dels Serveis Científico-Tècnics, Campus UIB

13Divendres
9.30 h

27Divendres
9.30 h

15 al 19Diumenge 
a dijous

Secció de Biofísica
13th International Conference on Retinal Proteins
Casa de Convalescència, Hospital de Sant Pau. Informació i inscripcions: http://icrp13.uab.cat

Llegenda acrònims    ·    CMIMA: Centre Mediterrani d'Investigacions Marines i Ambientals    ·   ICM: Institut de Ciències del Mar    ·    IEC: Institut d’Estudis Catalans
IUNICS: Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut    ·    SCB: Societat Catalana de Biologia    ·   UIB: Universitat de les Illes Balears

6Divendres Secció de la SCB a València
Conferència a càrrec de Joaquin Egea, Max-Planck Institute of Neurobiology, Martinsried, Alemanya: 
Rest your head in a pillow of basement membrane: new morphogenetic mechanisms involved  
in anterior development. Sala de Juntes de la Facultat de Medicina (1r pis)

Programa d'activitats del mes de juny de 2008

Programa d'activitats del mes de juliol de 2008
7Dilluns VIII Jornada de Biologia Evolutiva 

Sala Pi i Sunyer, IEC, c/ Carme, 47, Barcelona
Inscripcions: http://scb.iec.cat/jornadabiologiaevolutiva/inscripcio.asp
Més informació: scb@iec.cat

Compartir, humanitzar, sorprendre...
o una manera de gaudir de sorbets frescos de ciència des del pol nord

Carles Pedrós-Alió, autor de Desert d’ai-

gua, va comentar durant la presentació 

del seu llibre que inicialment no volia 

escriure un llibre de divulgació científica,  

però no només ho ha fet, sinó que ha 

aconseguit escriure un deliciós relat de 

viatge impregnat de flaixos, relats i lli-

çons de ciència. Sí, potser té raó en Carles 

i no és essencialment un llibre de divul-

gació científica per se, però sí que és un 

excel·lent coupage d’història, aventura 

i ciència. Coupage, en el sentit enològic 

d’aconseguir una mescla de bones soques 

per obtenir un resultat final amb per-

sonalitat i originalitat. Coupage també 

perquè no puc deixar de recordar en es-

criure aquestes paraules els mesos que 

vam conviure junts en una campanya a 

l’Antàrtida, a l’altre costat de món on suc-

ceeix la història d’aquest llibre. 

En la presentació que abans citava, en 

Carles ens va explicar la seva particular 

aventura en la recerca del títol del llibre 

i ens va comentar també el contingut de 

tres aspectes abans esmentats: història, 

aventura i ciència. Estic d’acord que el lli-

bre té els tres components. Però perme-

teu-me que canviï aquestes paraules per 

unes altres tres que em fan més proper 

el contingut i la lectura d’aquest llibre. 

Compartir: és tot un luxe per a la nos-

tra societat rebre el regal que ens fa l’autor 

d’explicar-nos els seus coneixements so-

bre un ecosistema tan espectacular com 

és l’Àrtic, amb la serenitat i solvència que 

el caracteritzen. Humanitzar: l’estil del  

relat és fruit de la forma d’explicar i de 

la personalitat de l’autor, no només ens 

explica el que viu i observa, sinó que ens 

transmet les seves inquietuds i senti-

ments. És una excel·lent manera de donar 

a la ciència el caràcter que ha de tenir, un 

component més de la nostra quotidiani-

tat i, perquè no, del nostre coneixement i 

oci. Sorprendre: la manera com l’autor 

ens explica la seva tasca de recerca i el 

saber científic, a més de la gran quantitat 

d’observacions, vivències i dades, pot sor-

prendre qualsevol, ja que pot trobar en els 

diferents capítols del llibre moltes infor-

macions que no ens deixaran indiferents. 

El llibre d’en Carles em recorda el 

d’un altre amic, en Joandomènec Ros.1 

En Joandomènec va escriure fa sis anys 

una crònica d’un científic a bord d’un 

vaixell polar, aquesta vegada a l’Antàrti-

da. El va escriure durant una campanya 

oceanogràfica que sortosament vam viu-

re junts. Dels dos tinc moltes anècdotes, 

però n’esmentaré una de comuna. Recor-

do que els dos estaven tancats en els seus 

camarots escrivint i treballant. Els anà-

vem a buscar quan feia temps que no els 

vèiem pels passadissos del vaixell. Mai 

ens van faltar en els moments de feina i 

estrès però, a diferència de tots nosaltres, 

assolien un nivell de rendiment gens ha-

bitual. Aquesta capacitat d’observació i 

de poder-ho reflectir in situ en l’esbor-

rany que després donarà lloc als seus lli-

bres és una virtut professional que pocs 

tenen en la nostra professió. L’obsessió 

per la feina científica no ens deixa fer la 

tasca de compartir les nostres experièn-

cies amb els altres. Això és el que molts 

entenem per divulgació científica, que 

tan bé fan en Carles i en Joandomènec. 

Ja comença a ser hora que, en la mesura 

que puguem, seguim els seus passos per 

retornar a la societat que ens “paga” el 

privilegi de poder gaudir d’experiències 

com les que en Carles ens explica. El seu 

llibre està organitzat en textos o capítols 

curts, tal com són els missatges d’un di-

ari. Com retalls de natura i d’humanitat. 

Per la seva facilitat de lectura, són com 

sorbets frescos i em fan venir a la ment 

instants apassionants, com quan sortíem 

a coberta i gaudíem de la magnificència 

del paisatge de gel i mar dels pols de la 

Terra. El llibre es llegeix amb una faci-

litat i intensitat com poques vegades he 

vist en llibres de divulgació científica. 

Recordo amb angoixa quan, en la pri-

mera campanya2 en què vaig començar a 

seguir la línia que en Carles ha fet, pre-

parava el diari de l’expedició i procurava 

reflectir tant el contingut científic com el 

contingent humà. No és una tasca gens 

fàcil, però crec que és molt gratificant. 

Ho és també per a nosaltres, els que ens 

dediquem a la recerca, ja que el llibre 

d’en Carles és una de les millors maneres 

d’apropar el coneixement científic a tot-

hom. A més d’aquest darrer component 

més acadèmic, en el llibre es pot observar 

com sent i viu la seva professió un cien-

tífic, en quins detalls es fixa, com ho ex-

plica als seus companys i, sobretot, com 

ho gaudeix. Crec que es tracta d’un llibre 

amb un espectre molt ampli de lectors, 

des dels que busquen ciència (sorpresa), 

als que cerquen l’aventura (humanitat) o 

la història (compromís). I

Omnis cellula 17 �0 Juny 2008

1. Ros, Joandomènec (1999). Objectiu: l’Antàrtida. Diari de bord d’una campanya oceanogràfica. Editorial Empúries. 

2. http://www.gencat.net/cur/antartida.htm

Desert d’aigua 

Carles Pedrós-Alió

La Magrana, 2007

208 pàgines

Fitxa tècnica

Josep Maria Gili, Institut de Ciències del Mar de Barcelona (CSIC).

Lectura

Podeu seguir el diari de 
Carles Pedrós-Alió sobre l’expedició a 

l’Àrtida,on es troba actualment,a través 
de www.recercaenaccio.cat.
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