
Comentari final a l’edició japonesa

Aquest llibre forma part de les campanyes de difusió de la Societat Japonesa d’Immu-
nologia (JSI). El vam crear perquè estem convençuts que la JSI hauria d’oferir a tothom,
des dels nens de primària als adults, un llibre que els doni un accés planer al món de la
immunologia. Combinant un contingut rigorós amb un format proper, la finalitat del lli-
bre va ser proporcionar un primer tast del tema, amb l’esperança que desperti l’interès
per explorar-lo una mica més.

El projecte va començar amb la creació de panells d’exhibició i guies per a l’acte de di-
fusió organitzat per la Societat Japonesa al Meneki Fushigi Mirai del 2007 (un acte obert al
públic que se celebra a Tòquio). Compilar un llibre així per al públic en general va supo-
sar tot un nou repte, però atès que la JSI s’ha convertit en una organització especialitza-
da sense ànim de lucre, donar informació comprensible i difondre-la ha adquirit per a
nosaltres un gran significat. En aquest sentit, la publicació d’aquest llibre es pot conside-
rar com una prova de com organitzacions com la nostra poden trobar una funció apro-
piada en el món actual. Creiem que les activitats de difusió com aquestes ofereixen també
als investigadors una bona oportunitat per replantejar-se la seva funció pública. Si la pu-
blicació d’aquest llibre proporciona algun benefici a la societat i els seus membres i, per
extensió, contribueix al progrés de la immunologia i de la societat, ja serà un gran èxit.

Voldria expressar aquí l’agraïment més sincer a tots els membres de la Societat Japo-
nesa d’Immunologia (JSI) començant pel president, el Dr. Masayuki Miyasaka, per la
seva orientació i suport tan atents des de l’inici del projecte. També, al Dr. Hiroshi Kiyo-
no, pel seu gran esforç per endegar el projecte. I als coautors del llibre, el Dr. Hiroshi Ka-
wamoto, cap del Comitè per la Promoció de l’Educació, i el Dr. Toshiaki Ohteki, la Dra.
Noriko Sorimachi, el Dr. Shinsuke Taki, i la Dra. Sachiko Miyake, del Comitè d’Assump-
tes Externs, per la seva dedicació a l’hora de decidir el contingut, el format i el text del
llibre. D’altra banda, també vull agrair a la senyora Shinobu Yamashita del Departament
d’Edició de Yodosha, la paciència durant les contínues negociacions, i a la senyora To-
moko Ishikawa, la nostra il·lustradora, la bona resposta a tantes peticions de detall.
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