
                         
 

NOTA DE PREMSA 
 

Ciència amb una mirada artística 
 

L’exposició “Tree of Life. La complexitat de la vida: de la cèl·lula a 
l’organisme viu”, recull imatges del treball científic del Centre de 
Regulació Genòmica (CRG) 
 
 Per primera vegada s’exposen imatges dels investigadors del CRG en un 

centre d’art amb l’objectiu de compartir no només la recerca que es fa al 
centre sinó també la bellesa i la singularitat d’aquestes imatges, i els 
paral·lelismes i sinergies que s’estableixen entre l’art i la ciència. 
 

 L’exposició, que compta amb el suport i la producció de la Fundació Banc 
Sabadell, s’inaugurarà el proper 8 de novembre a les 20.30 h a Can Manyé 
Espai d’Art i Creació d’Alella.  
 

Barcelona 5 de novembre de 2013.  
 
Els científics del Centre de Regulació Genòmica (CRG) busquen contribuir a trobar 
solucions als problemes que ens sorgeixen als humans en la nostra relació amb el 
medi ambient o amb nosaltres mateixos, és a dir, trobar una cura per a les malalties o 
millorar la qualitat de vida dels éssers humans. Conèixer els mecanismes bàsics de la 
vida i dels processos vius, doncs, és el primer pas per poder aplicar, a posteriori, 
aquests coneixements i contribuir a la solució dels problemes esmentats.  
 
 “Estem molt orgullosos de poder compartir aquestes imatges amb la societat. La seva 
bellesa i espectacularitat fan que la ciència que es fa al CRG traspassi la frontera 
d’allò purament científic i adquireixi una nova dimensió en l’àmbit cultural i artístic” 
afirma Luis Serrano, director del CRG. “Tot i que ja comptem amb diverses activitats 
adreçades a fomentar la cultura científica, aquesta exposició és una iniciativa que ens 
satisfà especialment. Us proposem observar la vida tal com ho fem nosaltres en els 
nostres experiments. Es tracta d’una nova forma de mirar la vida i els éssers vius que, 
de ben segur no deixarà indiferent ningú”, afegeix Serrano. 
 
Al CRG s’estudien els processos vius a tots els nivells, des dels elements més petits 
com les molècules, els orgànuls cel·lulars i les pròpies cèl·lules, passant per teixits i 
òrgans, fins a arribar als organismes vius. És precisament aquesta seqüència la que 
regeix aquesta exposició i permet establir el seu fil conductor. Per això les imatges 
s’organitzen en tres grans blocs: La cèl·lula / Teixits i Òrgans / Organismes. 
 
El principal objectiu d’aquesta exposició és el de compartir amb la ciutadania no 
només el coneixement que es genera al centre sinó també la connexió existent entre 
la ciència i l’art, dues disciplines que comparteixen metodologia basada en 
l’experimentació i persegueixen la transmissió de coneixement. “Amb aquesta 
exposició Can Manyé proposa una reflexió activa al voltant d’aquest curiós binomi” 
explica Mercè Pomer, responsable de Can Manyé Espai d’Art i Creació. “La ciència i 
l’art són dos aspectes de la creativitat humana aparentment separats i sense connexió 
entre sí. Uns i altres, però, es miren i s’interroguen més sovint del què imaginem”, 
conclou.  



                         
 

 
L’exposició s’inaugurarà el proper divendres 8 de novembre a les 20.30 h a Can 
Manyé Espai d’Art i Creació d’Alella i romandrà oberta al públic fins el dia 24 de 
novembre. Després d’aquesta primera exposició, s’espera que la proposta pugui 
seguir itinerant per diversos espais culturals i, d’aquesta manera, fer arribar aquest 
coneixement i la bellesa d’aquestes imatges a tota la societat. 
 
Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a la recerca realitzada pels investigadors i 
investigadores del CRG però també gràcies al suport de la Fundació Banc Sabadell 
que ha produït l’exposició. 
 
 
INFORMACIÓ GENERAL: 

“Tree of Life –  La complexitat de la vida: de la cèl·lula a l’organisme viu”  
Dates: Del 8 al 24 de novembre de 2013 
Horari: Dimecres, dijous i divendres de 17.30 a 20.30 h. Dissabtes i diumenges d’11 a 
14 h. 
Inauguració: Divendres 8 de novembre a les 20.30 h. 
Visites guiades: Diumenge 10 i 24 de novembre a les 12.30 h. 
Lloc: Can Manyé Espai d’Art i Creació. Riera Fosca 42. 08328 Alella 
Preu: Entrada gratuïta 
 
FITXA TÈCNICA: 

Comissariat, idea i guió original: Centre de Regulació Genòmica (CRG) 
Producció: Fundació Banc Sabadell 
Exposició Organitzada per: Ajuntament d’Alella. Can Manyé Espai d’Art i Creació. 
 
 
Per més informació i entrevistes: 

Centre de Regulació Genòmica (CRG) – Oficina de premsa 
Laia Cendrós  
Correu-e: laia.cendros@crg.eu 
Telèfon: +34 93 316 02 37 - +34 607 611 798 
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