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Nou pas en l’estudi
de les cèl·lules mare
a Investigadors catalans descobreixen un interruptor

molecular clau per a la conservació de les cèl·lules mare
Redacció
BARCELONA

Un equip de científics del
Centre de Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona ha descobert la presència d’un interruptor molecular que podria esdevenir
clau per a la conservació
de les cèl·lules mare. Segons l’equip investigador,
liderat per Manuel Irima,
el descobriment d’aquest
interruptor permet entendre millor les cèl·lules mare i obre la porta per trobar
sistemes que millorin la
seva capacitat per diferenciar-se d’altres tipus cel·lulars.
El descobriment, publicat ahir a la revista eLife,
també esdevé clau per entendre què tenen en comú
les cèl·lules mare de totes
les espècies animals i s’ha

Vostè és contrari al referèndum. Creu
que són millors unes eleccions?
Jo estic per un referèndum acordat. Si
l’aconseguim, el fem immediatament. Jo
estic en contra d’un referèndum unilateral (RUI). No li veig la virtut. Els del no
no hi aniran. Tornarem a fer un 9-N. Qui
i com convocarà? Tornarem a fer un procés de voluntaris? Com obligaràs els contraris a anar a les meses, a presidir-les?
Obligaràs els funcionaris a través d’una
llei? Hi ha tal quantitat de debilitats que
em sembla un brindis al sol. Aleshores
prefereixo que unes eleccions demostrin
per enèsima vegada que hi ha una majoria independentista al país.
El RUI diu que, si els partits independentistes el converteixen en vinculant, els
votants del no sí que aniran a les urnes.
Ho creuen, sincerament? Hem d’aconseguir un referèndum en què la senyora
Arrimadas vagi a votar que no. Si la senyora Arrimadas no va a votar, tenim un
problema.
Per visualitzar aquesta majoria tornaria
a plantejar una llista unitària?
És el que la gent vol. Si tothom va per separat, sí que convertirem les eleccions

en una pura competició autonomista, a
veure qui arriba primer a la meta.
ERC ha de renunciar a guanyar per primer cop les eleccions al Parlament?
Per què les han de guanyar, si les guanyem tots?. Jo pertanyo a un govern
amb gent del PDC, d’ERC i de Demòcrates. No li pregunto a ningú de quin partit
és perquè tots estem enderiats en el mateix objectiu, que és arribar al final dels
divuit mesos. Estem en la fase de demostrar quin partit encapçalarà la República
catalana? No. El problema és que els partits no han separat mentalment encara
el que correspon fer a cada fase. Ja es va
demostrar a les eleccions espanyoles, on
la culpa d’anar separats està repartida
entre els dos partits.
No té la sensació que la precipitació
dels fets no permetrà arribar a un referèndum?
És possible que sigui així.
Per exemple, si s’inhabilita a la presidenta del Parlament.
Si ho fan, hem d’elegir un altre president
del Parlament i continuar endavant, i
donar suport a la presidenta represaliada. Però no fer reaccions enrocades. Nosaltres hem de marxar i hem de reposar
cada soldat caigut.
Suposo que és partidari que Junts pel Sí
i la CUP ho pactin tot, també el pressupost.
Sí. S’ha d’aclarir d’una vegada quin és
l’objectiu. Ni el PDC eliminarà la CUP ni
aquesta el PDC. Qui pretengui això no fa
cap favor a la independència. El president ha de superar la qüestió de confiança i no pot acabar el mandat de divuit
mesos sense pressupostos. ■
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L’argument principal d’Iceta (PSC) és
que la majoria no els habilita per fer un
pas independentista en ferm.
És evident que no ens habilita per fer un
pas irreversible. Però sí que ens habilita
a posar els mecanismes per poder prendre la decisió irreversible. El que no pot
pretendre és que, perquè l’Estat es tanca
en banda, nosaltres ens haguem de quedar aquí, asseguts, a esperar a veure què
passa. Perquè, fins i tot els independentistes, estem obligats a buscar una solució política. Si no, la sortida serà pitjor.

El doctor Manuel Irimia en una imatge d’arxiu al Centre de
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aconseguit mitjançant un
estudi centrat en els patrons d’activitat dels gens
en les cèl·lules mare de les
planàries, uns cucs simples amb una gran capacitat d’autoregeneració, fet
que també podria perme-

tre avançar en mètodes de
medicina regenerativa.
Prèviament, els científics
havien descobert certes
proteïnes importants per
a la conservació de cèl·lules mare embrionàries en
mamífers. ■

