
esprés de diversos 
anys de col·laboració 
i treball en comú el 
doctor Miquel Utset, 
director mèdic de la 

clínica Cemu, de Terrassa, i el bio-
enginyer Francesc Vidal, especia-
lista en medicina, biologia i bio-
enginyeria, han decidit fer una tas-
ca més avançada. Tots dos experts 
uneixen forces per tal de desenvo-
lupar i aplicar els tractaments de 
medicina regenerativa més inno-
vadors. Fins ara aquesta labor es-
tava centralitzada a Terrassa, al 
Centre Mèdic Utset (Cemu), ubi-
cat a la zona del Vapor Gran. Des 
de fa més de sis anys el doctor Mi-
quel Utset ofereix teràpies de plas-
ma ric en plaquetes o factors de 
creixement, citoquines o cèl·lules 
mare per combatre el dolor. Però 
l’envergadura dels tractaments i la 
necessitat d’unes instal·lacions 
amb uns ambients d’esterilitat 
més eficaços han impulsat l’acord 
amb un altre centre. Tot això es 
troba a la Clínica Diagonal de Bar-
celona amb la qual el doctor Mi-
quel Utset, del centre Cemu, ha es-
tablert un acord de col·laboració.  

El doctor Miquel Utset i el bioen-
ginyer Francesc Vidal són els im-
pulsors de la nova Unitat de Terà-
pia Regenerativa, que s’ha creat a 
la Clínica Diagonal. La finalitat és 
la d’aconseguir una aplicació d’ex-
cel·lència en els seus tractaments. 
D’aquesta manera ara disposaran 
d’unes instal·lacions més adequa-
des a les noves teràpies i d’un 
equip d’especialistes clínics, qui-
rúrgics i biotecnòlegs per optar a 
la millor solució per a cada paci-

pies són molt indicades per a lesi-
ons articulars o osteoartrosi (ge-
nolls, malucs, peus, mans...), lesi-
ons als tendons (tendinitis i ten-
dinosi) o també a la musculatura.  

 
“La nostra última i més innovado-
ra línia d’investigació sobre els 
tractaments amb cèl·lules mare 
està donant resultats molt espe-
rançadors en malalties vasculars 
o per regenerar vasos limfàtics en 
pacients amb linfedema”, destaca 
el doctor Utset.  

El doctor Gonçal Lloveras, direc-
tor general de la Clínica Diagonal, 
veu la nova Unitat de Teràpia 
Cel·lular com la gran oportunitat 
d’avançar i innovar més enllà dels 
tractaments clàssics, quirúrgics o 
tecnològics, introduint el que ell 
considera “la revolució terapèuti-
ca del Segle XXI””. //

ent. Com expliquen els dos ex-
perts, “el principal objectiu de la 
nova unitat mèdica és establir 
nous horitzons en teràpia regene-
rativa, amb aplicacions terapèuti-
ques més eficaces en benefici del 
pacient, que augmentin la seva 
qualitat de vida i ampliïn al mà-
xim els límits del seu benestar”. 

Un dels tractaments que han 
propiciat aquesta major col·labo-
ració entre les dues clíniques és el 
trasplantament de cèl·lules mare, 
un procediment ambulatori que 
no necessita ingrés però sí que exi-
geix ser realitzat en unes instal·la-
cions sanitàries adequades.  

Es tracta d’una teràpia molt 
avançada que cada cop s’utilitza 
més per tractar problemes de do-
lor i de degeneració de teixits os-
teoarticulars, tendinosos i vascu-
lars. L’avantatge és que aquesta 
tècnica mèdica es basa en les 

●

cèl·lules del propi pacient, que 
s’obtenen a partir d’una simple ex-
tracció de sang, i s’apliquen amb 
la plena seguretat que no hi hau-
rà cap rebuig, ni efecte secundari 

ni tampoc cap risc de transmissió 
de malalties. Les cèl·lules mare 
també es poden obtenir a partir 
d’una extracció de medul·la òssia 
del propi pacient. Aquestes terà-


