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Agraïments: Agrair a la meva tutora Clara Nierga

pel seu seguiment en el treball i a la meva família

pel suport i els ànims que m’han proporcionat.

OBJECTIUS
- Comprovar si les cèl·lules 

mare són un tema real o 

fictici avui dia.

He escollit aquest tema per al meu Treball de Recerca, 
puix que, des de que era relativament petita, sempre he 
tingut certa curiositat en aquest àmbit, ja que penso que 
serà un tema futur i molt important en la Medicina 
Regenerativa.
Des del començament d’aquest projecte, vaig plantejar-
me una sèrie d’objectius a complir durant el projecte, 
dels quals he formulat tres hipòtesis.

Comprovar si les cèl·lules mare són un tema real o fictici, 

és a dir, si realment a nivell científic és un tema proper o 

està en un camp d’estudi inicial.

Analitzar si la població coneix  la seva existència i 

algunes característiques d’elles.

Buscar si totes les legislacions dels països d’Europa 

tracten de la mateixa manera les cèl·lules mare, i què 

considera ètic cadascun dels països analitzats.

Visitar el màxim de centres hospitalaris que tractin amb 

aquestes cèl·lules a Catalunya

Entrevistar alguna persona amb coneixements sobre les 

cèl·lules mare, per tal de poder aclarir dubtes sobre 

aquestes cèl·lules tan fascinants.

• Els resultat obtingut a l’enquesta ha sigut que un 85,6% de la població les
coneix i dintre d’aquest tant per cent, un 53,53% en sap almenys una
característica d’aquestes cèl·lules. Per tant, aquesta conclusió afirma que
la hipòtesis: la població blanenca coneix de l’existència de cèl·lules mare
és completament certa.

• Els resultats obtinguts en l’estudi de les legislacions europees demostren
que no totes les legislacions són iguals, ja que variaven en funció del país.
Per tant, la segona hipòtesis: la investigació científica no va al mateix
ritme que les lleis que recullen els procediments de treball, també ha sigut
demostrada certament.

• Respecte a la hipòtesi plantejada durant l’estada al CEK, cada cèl·lula
mare que es vol especialitzar, necessita uns estímuls diferents per a
diferenciar-se, podem afirmar que la hipòtesi és completament certa, des
d’un punt pràctic.

• La població blanenca coneix de l’existència de 
cèl·lules mare.

• La investigació científica no va al mateix ritme que 
les lleis que recullen els procediments de treball.

• Cada cèl·lula mare que es vol especialitzar, 
necessita uns estímuls diferents per a diferenciar-se.


