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«ENS ESPERA UN FUTUR BRILLANT!»
Aquesta frase del pròleg de Ciència optimista resumeix molt
bé l'esperit del llibre.
Les cèl·lules mare, la intel·ligència artifi cial, l'enginyeria
genètica, els vehicles autoconduïts, la realitat virtual, els
robots, l'exploració espacial... en un segle en què el
creixement tecnològic ens sorprèn contínuament, Josep M.
Mainat, capítol a capítol, tecnologia a tecnologia, ens posa al
dia del que la Ciència està fent ara mateix per a nosaltres, però, sobretot, de com revolucionarà la
nostra vida en un futur no molt llunyà.
En Mainat és un home del camp de l'entreteniment i, òbviament, no ha pogut evitar que aquest llibre
li sortís entretingut, molt entretingut. Però en Mainat és també un apassionat de la Ciència, per això,
aquest llibre és un compendi rigorós i ben documentat dels últims descobriments científics i de tots
aquells avenços que ens meravellaran en els propers anys.
I, finalment, en Mainat és un home optimista. Per això les pàgines d'aquest llibre traspuen
optimisme. Després de llegir-lo no et quedarà més remei que reconèixer que sí, que anem bé, que
ens espera un futur brillant!
Amb Ciència optimista tots hi aprendrem coses perquè, si ens les explica en Mainat, la
ciència és divertida.
El experts opinen...
«Ciència optimista és un llibre molt entretingut, amb un contingut científic molt rigorós i, a la
vegada, explicat d'una manera molt senzilla. Segur que aquest llibre despertarà en els joves la
inquietud per la recerca, i això és molt important per a un país que vol ser. La seva lectura
«enganxa» i se't fa molt curt. Enhorabona! No és fàcil fer la ciència tan amena.»
Dr. Bonaventura Clotet
Cap de la Unitat de VIH de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.
Director de l'Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa).
President de la Fundació Lluita contra la Sida.
«Amb aquest llibre que tens a les mans, en Josep Maria Mainat construeix un pont d'accés a la torre
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d'ivori on molta gent situa els científics. En aquestes pàgines, en Josep Maria ens apropa a molts
dels temes científics que «fan por a la majoria convertint-los en una conversa agradable, divertida i
molt optimista!»
Sònia Fernández-Vidal
Doctora en Física Quàntica per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Ha col·laborat en el CERN, el Laboratori Nacional de Los Alamos i l'Institut de Ciències Fotòniques.
Autora de les novel·les La porta dels tres panys, Esmorzar amb partícules i Quantic Love.
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The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound,
and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to
the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user
manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers
can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this
content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because ciència
optimista are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what
online assistance is for.
If you realise your ciència optimista so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions
or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
ciència optimista are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products
that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give
step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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