
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
    

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CÈL·LULES MARE: IMATGES 
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Dossier de premsa 
 

CosmoCaixa Barcelona 

De lDe lDe lDe l’’’’1 de juliol al 30 d1 de juliol al 30 d1 de juliol al 30 d1 de juliol al 30 d’’’’agostagostagostagost    de 2009 de 2009 de 2009 de 2009     

 
 



 

 

 
 
 
 
La mostra recull 54 fotografies de cèl·lules mare des de la frontera entre l’art i 
la ciència, fetes pels millors equips d’investigació de tot el món 
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••••    La major part dels deu bilions de cèl·lules, que són els components 
bàsics dels nostres cossos, exerceixen funcions concretes en un teixit 
específic: cèl·lules òssies, de la retina, hepàtiques… En canvi, les 
cèl·lules mare són diferents: encara no han «decidit» quin tipus de 
cèl·lules especialistes volen ser. Potencialment, es poden arribar a 
convertir en qualsevol tipus de cèl·lula. De fet, la seva funció es 
substituir les cèl·lules danyades i esgotades en tots els teixits del cos 
(per exemple, la sang). 

 
••••    Les cèl·lules mare també es poden autorenovar durant tota la teva 

vida. Si se’n pot aprofitar la capacitat per substituir i reparar, és 
possible que es puguin desenvolupar cures i tractaments per a 
diverses malalties, des de la d’Alzheimer fins al càncer. Les cèl·lules 
mare són una de les grans promeses de la medicina del segle XXI. 

 
••••    Les 54 imatges que componen l’exposició Cèl·lules mare: imatges 

d'una recerca són el resultat de l’experiència d’ESTOOLS, un projecte 
integrat per 21 grups de recerca de 10 països que treballen en la 
biologia de cèl·lules mare embrionàries i induïdes. L’objectiu és 
mostrar la importància d’aquestes cèl·lules i ho fan de manera que art i 
ciència es donen la mà.  

 
• La mostra ha estat organitzada per l’Àrea de Medi Ambient i Ciència de 

l’Obra Social ”la Caixa” i es podrà veure a CosmoCaixa fins al 30 
d’agost del 2009.  

 
 

Barcelona, 1 de juliol de 2009. El procés de descoberta científica, com el procés 

de creació artística, no sempre és lineal i reflecteix com els objectes més 

fonamentals de la ciència a vegades no es poden veure a primera vista. Cèl·lules 

mare: imatges d'una recerca és el resultat dels treballs de laboratori en la 

visualització de diferents processos cel·lulars. En total, 54 imatges que mostren 



 

 

l’aspecte més artístic de la investigació en biologia cel·lular i concretament en 

cèl·lules mare. 

 

A vegades, les sorprenents i belles imatges de laboratori que s’obtenen amb els 

mètodes de tinció tradicionals i moderns per revelar l’estructura d’una cèl·lula, 

recorden les obres que es poden trobar als museus d’art. A més, cada foto va 

acompanyada d’un títol científic i un d’artístic.  

 

L’Obra Social ”la Caixa” fa palesa amb aquesta exposició la proximitat entre l’art i 

la ciència: el treball quotidià del laboratori (cultius, tincions, fotografies 

microscòpiques…) es converteix en imatges de gran bellesa. Al mateix temps, la 

bellesa estètica fa de reclam per a la transmissió del coneixement científic a la 

societat. 

 

Com s’han obtingut les imatges 
 

Les fotografies pertanyen a diversos laboratoris del Regne Unit, la República 

Txeca, Suècia, Israel, Alemanya, Suïssa i Finlàndia. Algunes són del mateix 

laboratori, fetes amb el mateix material o fruit de l’aplicació de les mateixes 

tècniques, com per exemple la de tinció, que s’utilitza per augmentar el contrast en 

les imatges microscòpiques.  

 

Les imatges s’han obtingut aplicant diferents processos a les cèl·lules mare 

humanes embrionàries: el cultiu, la diferenciació i la divisió de les cèl·lules 

embrionàries humanes… S’hi pot apreciar des de la bellesa d’una mitosi normal 

d’una cèl·lula mare embrionària humana fins a colònies de cèl·lules o un 

fibroblast… Un efecte al qual títols tan poètics com Combat al cel, Amor cel·lular, 

Naixement d’una estrella o L’home que ha perdut l’essència donen èmfasi. 
 

L’Obra Social ”la Caixa” i ESTOOLS, amb aquesta exposició, volen potenciar la 

participació de la societat civil i també l’anàlisi dels aspectes ètics i jurídics 

d'aquesta investigació en tot l’Espai Europeu de Recerca. A través dels textos de 

l’exposició, el visitant podrà fer un recorregut des de l’inici en què la comunitat 

científica va començar assajant i provant amb les cèl·lules per a la possible curació 

de moltes malalties, fins a l’aplicació de noves teràpies. Per exemple, actualment 

els científics del King’s College de Londres ajuden a explicar per què algunes 

cèl·lules mare són millors que unes altres a l’hora de reparar lesions cerebrals. 

Aquests científics estudien quins gens s’activen en les «bones» cèl·lules mare amb 

l’esperança d’accelerar el procés de cribratge per trobar tractaments per a 

malalties com la de Parkinson. El potencial d’aquestes cèl·lules encara no se sap 

fins on arriba i en quins tractaments es pot aplicar. 

 

 

 

 



 

 

 

Activitats al voltant de l’exposició: Jornada sobre tot el que sempre ha volgut 
saber i li feia por preguntar 

 

Dimarts 7 de juliol se celebrarà a CosmoCaixa la jornada sobre cèl·lules mare. Hi 

participaran reconeguts experts nacionals i internacionals per debatre sobre l’estat 

de la qüestió sobre aquestes cèl·lules, i s’hi establirà un debat sobre cèl·lules mare: 

què són?, per a què serveixen?, suposen cap perill? Els millors experts del món en 

el futur de la biomedicina, com Joan Carlos Izpisúa, Thomas Craf, Fiona M. Watt i 

Tariq Enver, intentaran donar resposta a aquestes preguntes. 

 

 

Cèl·lules mare: imatges d’una recerca 
Des de l’1 de juliol fins al 30 d’agost de 2009 
 
CosmoCaixa Barcelona 
Isaac Newton, 26 

08022 Barcelona 

 

Horari: 
De dilluns a diumenge i festius, de 10 a 20 h 

Entrada gratuïta 

 

Servei d’informació: 
www.fundacio.lacaixa.es  

info.fundacio@lacaixa.es 

Tel. 902 22 30 40 

 
Si voleu més informació:  
Irene Roch. Departament de Premsa de la Obra Social ”la Caixa” 

Tel. 93 404 60 27 - imroch.fundacio@lacaixa.es 


