
 

 

Nota de premsa 

En total s’han presentat 461 projectes a la convocatòria 2010 
procedents d’universitats i centres de recerca públics i 
privats d’arreu de Catalunya 

El Programa RecerCaixa, promogut per l’ACUP 
i la Caixa, atorga els 20 primers projectes de 
recerca d’excel·lència amb un finançament 

d’1,4 milions d’euros 

 

• RecerCaixa és un programa d’impuls a la recerca científica 

d’excel·lència a Catalunya promogut per l’Associació Catalana 

d’Universitats Públiques (ACUP) i l’Obra Social “la Caixa”. 

 

• Aquesta iniciativa es va posar en marxa l’any 2010 amb una 

convocatòria d’ajuts a la recerca, amb la intenció d’impulsar els  

millors projectes de recerca dels grups i investigadors que 

treballen a Catalunya, procedents tant d’universitats públiques i 

privades, com de centres de recerca.  

 
• A la convocatòria RecerCaixa 2010 es van presentar 461 

sol·licituds de 80 institucions i s’han seleccionat 20 projectes. 

La gran qualitat científica dels projectes i la quantitat de 

propostes presentades han fet que la convocatòria sigui 

altament competitiva. Els àmbits en què es poden presentar els 

treballs van des de les ciències socials o les humanitats fins a 

les ciències de la salut.  

 
Barcelona, 21 de febrer de 2011. L’Obra Social “la Caixa” i l’ACUP han  
lliurat avui a CosmoCaixa  Barcelona els ajuts als projectes seleccionats en la 
primera convocatòria del nou Programa RecerCaixa, adreçat a impulsar i 
estimular la recerca a Catalunya i evitar així la fuga de talents. L’acte ha estat 
presidit per l’Honorable Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i hi han intervingut Jaume 



Lanaspa, director general de la Fundació “la Caixa”; Dídac Ramírez, rector de 
la UB i president de l’ACUP; Lluís Ferrer, director del Programa RecerCaixa, i 
Enric Banda, director de l’Àrea de Ciència, Recerca i Medi Ambient de la 
Fundació “la Caixa”. 
 
El Programa RecerCaixa s’inscriu en un context en què Barcelona i el conjunt 
de Catalunya es va consolidant com un referent mundial en el camp de la 
recerca d’excel·lència. Així ho demostra el rànquing mundial de capitals 
d’investigació, publicat a la  revista Nature, en el qual Barcelona se situa en el 
lloc 54è del món. Només quatre àrees metropolitanes a tot el món han 
superat Barcelona en excel·lència científica: Austin, als Estats Units; Lovaina i 
Oslo, a Europa, i Hefei, a la Xina. Barcelona se situa al davant de 
Washington, Sydney, Kyoto, Bonn, Roma i Tolosa de Llenguadoc. El 
Programa RecerCaixa parteix, a més, del principi que tota aquesta 
investigació d’excel·lència crea progrés i genera riquesa econòmica, en 
aquest cas a Catalunya i al seu entorn. 
 
A la primera convocatòria de RecerCaixa es van presentar un total de 461 
projectes. Dels vint que van ser seleccionats, n’hi ha dotze que s’emmarquen  
en l’àmbit de les ciències socials i les humanitats, corresponents a les línies 
següents: patrimoni cultural; impacte social de l’arquitectura; educació i 
sistemes educatius; entorn digital en l’aprenentatge; economia i sociologia de 
la pobresa i de la marginalitat; impacte de les entitats del tercer sector; 
immigració, i economia política i polítiques públiques amb perspectiva 
pluridisciplinària.  
 
 
Pel que fa a l’àmbit de ciències de la salut, les iniciatives van des dels 
trastorns alimentaris (obesitat, bulímia, anorèxia) fins a la salut pública, 
passant per temes de seguretat alimentària i dolor. 
 
 

Ciències socials i humanitats  
 

Economia política i polítiques públiques amb perspectiva 

pluridisciplinària:  
 

Conflicte social i polarització econòmica, ètnica i religiosa  

Joan Maria Esteban Marquillas, CSIC, 74.392,60 €  
 
El procés de globalització i els fluxos migratoris de gran escala precipiten 
canvis profunds en la distribució de la renda i en la polarització etnicoreligiosa 
de molts països. L’increment de l’heterogeneïtat fa augmentar significativament 



el risc de conflicte social. Aquest projecte de recerca combina dues línies 
d’investigació sobre el conflicte civil i el malestar social sorgides dels àmbits de 
la ciència política i l’economia. L’objectiu és identificar les causes i el perfil dels 
conflictes socials segons un enfocament quantitatiu. El projecte permetrà 
avaluar el paper de la pobresa i de les divisions ètniques i religioses en 
l’aparició, la intensitat i la modalitat del conflicte, i es basa en una mostra de 
120 països en el període 1960-2010.  

Avaluació de polítiques d’accés universal a serveis essencials  

Joan-Ramon Borrell Arqué, UB, 63.481,44 €  
 

L’objectiu d’aquest projecte és contribuir a la millora del coneixement de les 
polítiques públiques de garantia d’equilibri territorial en l’accés a serveis 
essencials. Per això, el projecte pretén fer aportacions en dos terrenys. D’una 
banda, en la metodologia d’avaluació de les polítiques públiques i les 
regulacions en mercats d’oligopoli. De l’altra, en l’àmbit del coneixement de 
l’impacte que tenen les reformes sobre el benestar social en un conjunt 
seleccionat d’activitats de prestació de serveis en el territori, com ara les 
farmàcies, les gasolineres, el transport aeri o la banca. 
 

Educació i sistemes educatius  
 

Educació matemàtica dels alumnes immigrants: identificació i 

caracterització de trajectòries d’èxit  

Maria Núria Gorgorió Solà, UAB, 74.392,60 €  
 
L’educació matemàtica té importants funcions socials, culturals i econòmiques. 
Globalment, té implicacions per a la productivitat i, individualment, és un dret 
per a tothom. La creixent diversitat cultural a l’aula de matemàtiques genera, 
sovint, fracàs escolar. Una educació matemàtica que faciliti l’assoliment de 
competències bàsiques a tots els alumnes pot contribuir a reduir el risc de 
marginació dels joves immigrants, i afavorir, així, una societat futura més culta i 
cohesionada. El projecte té com a finalitat descriure i comprendre els processos 
de canvi entre cultures dels alumnes immigrats quan aprenen matemàtiques als 
nostres centres, conceptualitzar els processos personals i socioculturals que 
generen aquests canvis, i examinar les relacions entre aquests processos i les 
trajectòries d’èxit en matemàtiques. 

Aprenentatge servei i educació en valors  

Josep Maria Puig Rovira, UB, 35.866,72 €  
 
El projecte vol descriure, fonamentar teòricament i promoure experiències 
d’aprenentatge servei (APS), una activitat d’educació civicomoral que combina 
el servei a la comunitat amb els aprenentatges curriculars. És una proposta 



d’educació en valors i per la ciutadania vivencial, participativa i crítica. Aquest 
projecte se centra en tres pilars bàsics de l’APS: els centres educatius que 
adopten aquesta metodologia, les entitats socials que ofereixen espais de 
servei als joves, i les instàncies de connexió que actuen en el territori per 
facilitar el treball en xarxa i el partenariat entre escoles i entitats. L’estudi també 
vol contribuir a la divulgació i implantació de l’aprenentatge servei en el nostre 
teixit educatiu. Finalment, vol orientar la reflexió metodològica, epistemològica i 
ètica sobre el conjunt del procés de recerca. 

Entorn digital en l’aprenentatge: 

 

Projectes oberts per a l’aprenentatge mòbil  
Antonio Bartolomé Pina, UB, 63.735,86 €  
 
Els moments de canvi social com l’actual requereixen esforços específics de 
formació de moltes persones. Al mateix temps, una part dels col·lectius 
desafavorits de la nostra societat el constitueixen persones amb dificultats per 
entrar o tornar a entrar amb èxit en els circuits formatius tradicionals. El 
projecte pretén unir empreses, institucions, desenvolupadors i investigadors per 
iniciar i avaluar tres iniciatives pilot d’aprenentatge mòbil en tres camps 
específics: l’aprenentatge formal, l’aprenentatge informal en projectes socials i 
la formació corporativa sobre col·lectius necessitats i exclosos dels sistemes 
formatius tradicionals.   
 
Recomanació i exploració de continguts audiovisuals orientats a 

l’aprenentatge 
Josep Lluis Larriba Pey, UPC, 74.392,60 €  
 
El projecte se centra en la recomanació eficient i acurada de contingut 
audiovisual digital de mitjans audiovisuals per reforçar la docència en diferents 
àmbits de l’ensenyament primari i secundari. La recerca té tres objectius 
principals: d’una banda, proporcionar recomanadors acurats basats en la xarxa 
d’informació que hi ha al voltant dels continguts descrits per la llei, les persones 
i el seu perfil, les metadades que descriuen el contingut audiovisual i diccionaris 
tesaurus que permeten relacionar conceptes similars. D’altra banda, generar la 
tecnologia necessària sobre sistemes de gestió de xarxes d’informació per tal 
que la recomanació es pugui fer en temps molt breus. Finalment, obtenir un 
pilot que ens permeti demostrar el funcionament del projecte amb dades reals 
de TV3.  

 

 

Immigració: 



 

Estudis de cas de la influència del nucli familiar, el procés d’acollida i 

l’edat d’arribada en la construcció de les actituds i ideologies 

lingüístiques dels joves llatinoamericans i xinesos a Catalunya  

Mireia Trenchs Parera, UPF, 74.392,60 €  
 
L’objectiu d’aquest projecte és investigar les actituds i ideologies lingüístiques 
dels joves d’ensenyament secundari d’origen llatinoamericà i xinès en el seu 
procés d’integració a Catalunya. Els nouvinguts de generació 1, arribats durant 
l’adolescència, segueixen uns processos de socialització diferents dels que 
caracteritzen els joves arribats a Catalunya abans de la pubertat. Aquesta 
generació 1.5 comparteix qualitats amb els adults i amb els fills dels immigrants 
nascuts al país, la segona generació. L’estudi permetrà dibuixar un retrat 
aprofundit de joves de dues comunitats importants a Catalunya amb recursos 
lingüístics diferents per gestionar el procés de socialització i d’integració. 

Noves estratègies per a la immigració: requalificació per a un nou mercat 

de treball 
Fausto Miguélez Lobo, UAB, 70.493,16 €  
 
La crisi econòmica ha provocat un gir dràstic en les necessitats del mercat de 
treball que fins al 2008 es nodria de la immigració i de la incorporació 
primerenca de molts joves i dones. Els riscos que planteja aquesta situació són 
elevats i la seva resolució és complexa. Un dels objectius d’aquest projecte és 
fer un diagnòstic que permeti veure les potencialitats d’aquesta mà d’obra 
basant-se tant en els seus nivells formatius com en els itineraris laborals fins al 
moment de la desocupació. D’altra banda, també s’intentarà proporcionar 
elements per elaborar línies estratègiques de requalificació i d’adaptació a les 
necessitats de la nova economia.  
 
Impacte social de l’arquitectura. Urbanisme i ordenació del territori: 
 

Rehabitar: la casa, el carrer i la ciutat 

Xavier Monteys Roig, UPC, 68.441,19 €  
 
Aquesta iniciativa proposa una nova manera d’utilitzar el parc d’habitatges 
existent, oferint un conjunt d’idees i estratègies d’acció que ajudin a millorar les 
condicions d’habitabilitat actuals, tant del propi habitatge com de la ciutat que 
l’acull. Rehabitar és pensar en un ús nou, diferent, o simplement allargar l’ús 
d’allò vell. Reflexionar sobre l’ús dels habitatges des d’aquesta mirada resulta 
especialment apropiat en un moment de crisi econòmica com l’actual i en un 
país com el nostre, amb un parc d’habitatges sobredimensionat. Rehabitar 
representa sobretot voler tornar a emprar, donar un nou ús. Implica la curiositat 
de provar altres usos en un edifici. Pensar com es podria utilitzar d’una altra 



manera. Amb clau d’arquitectura i de ciutat proposem fomentar la cultura del 
reciclatge.  

Rehabilitació territorial: transformació de les àrees residencials 

monofuncionals 

Zaida Muxí Martínez, UPC, 72.452,62 €  
 
L’objectiu d’aquest projecte és proposar eines participatives per a la 
transformació de les àrees residencials monofuncionals existents al nostre 
territori i fer-ne un manual d’intervenció. En l’estudi s’analitzaran les noves 
relacions entre la producció de les tipologies residencials i la forma urbana, per 
entendre les múltiples relacions i els efectes que produeixen. Els habitatges 
constitueixen el component majoritari del teixit urbà, són l’espai de 
desenvolupament de les persones i compleixen un paper fonamental en la 
forma urbana. L’espai que habitem, en l’escala urbana i en la domèstica, 
condiciona les relacions socials i de poder, i alhora representa uns valors 
culturals. 

 

Patrimoni cultural: estudi, conservació i gestió  

 
Art en perill: cens i memòria de la destrucció  

Marià Carbonell Buades, UAB, 67.909,16 €  
 
L’objectiu d’aquest projecte és crear una base de dades en format digital entorn 
el tema de la destrucció del patrimoni artístic català al llarg de la història 
moderna i contemporània i, paral·lelament, al voltant també de la seva 
salvaguarda durant els dos últims segles. El projecte aspira a aportar unes 
estructures d’informació i de difusió del coneixement científic a propòsit d’un 
fenomen espectacular i amb conseqüències greus i tràgiques de gran impacte 
sobre la configuració de la nostra cartografia patrimonial i de les col·leccions 
dels nostres museus civils i religiosos.  
 
PADICAT. Patrimoni arqueològic digital de Catalunya  

Juan Antonio Barcelo Alvarez, UAB, 74.392,60 €  
 
La documentació arqueològica tradicional, feta en paper i guardada en llocs 
diferents i en condicions diferents, té el risc que es pot perdre. La finalitat 
d’aquest estudi és investigar les bases tecnològiques fonamentals per a la 
programació d’un avançat sistema d’informació, basat en tècniques 
d’intel·ligència artificial, per tal de gestionar les dades arqueològiques i les 
informacions històriques del passat de Catalunya. El sistema PADICAT serà 
una base de dades formada a partir de bases de dades, a més d’incloure tots 
els mecanismes computacionals per a la construcció col·lectiva del 
coneixement que opera en l’entorn d’Internet i les xarxes informàtiques. El 



caràcter interactiu d’aquesta plataforma permetrà la intervenció directa 
d’investigadors sobre el coneixement, i assegurarà d’aquesta manera el flux de 
dades i del coneixement mantenint el procés científic viu i reflexiu.  

Ciències de la salut 

 

Salut pública:  
 

Control de les noves variants del virus de la grip que circulen a Catalunya 

durant dues temporades de grip consecutives (2010-2011/2011-2012) per 

mitjà d’un mètode de piroseqüenciació 

Tomàs Pumarola Suñé, Fundació Clínic, 73.870,23 €  
 
L’aparició de les infeccions virals amb possibles conseqüències per a la salut 
humana depèn en gran mesura la seva dinàmica evolutiva subjacent, que és 
impredictible. La finalitat d’aquest estudi es la identificació de la barreja de 
poblacions virals, les noves variants genètiques i recombinants possibles de 
virus d’influença A en mostres obtingudes de pacients infectats per 
seqüenciació d’alt rendiment.  
 
BiblioPRO: Biblioteca virtual d’instruments de qualitat de vida relacionada 

amb la salut 

Jordi Alonso Caballero, Fundació IMIM, 74.193,41 €  
 

BiblioPRO és una biblioteca virtual d’instruments de qualitat de vida relacionada 
amb la salut i altres resultats percebuts pels pacients. Pretén facilitar l’accés i 
l’ús adequat d’aquests instruments fiables i vàlids per al mesurament de 
resultats de les intervencions sanitàries, aportant respostes a preguntes 
essencials per a la ciutadania, incloent-hi la seva participació i percepció en la 
metodologia emprada. El projecte neix d’una triple necessitat científica, de 
transferència i ètica, amb una clara vocació transformadora, i es planteja 
l’objectiu d’identificar tots els instruments de qualitat de vida disponibles en 
espanyol, i posar-los a disposició del públic mitjançant una biblioteca virtual 
d’accés lliure, promoure’n l’ús adequat i valoritzar la recerca que s’ha dut a 
terme al nostre país.   

 
Trastorns alimentaris (obesitat, bulímia, anorèxia)  

 
Factors determinants de l’obesitat infantil: el paper del factor social i 

ambiental en prenatals i durant els primers anys de vida  

Martine Vrijheid, CREAL, 74.170,91 €  
 



En les darreres dècades s’ha documentat un augment enorme de l’obesitat 
infantil, un fet que tindrà conseqüències molt importants en la salut infantil i 
adulta. Cada vegada està més acceptat que el camí que porta a l’obesitat 
comença en els primers anys de vida, fins i tot abans de l’edat d’escolarització. 
Se sap que l’obesitat és deguda al consum excessiu de calories i a la manca 
d’activitat física, però també hi ha altres factors. Les noves hipòtesis, centrades 
en l’existència de períodes vulnerables durant l’embaràs i els primers anys de 
vida, són l’augment de pes de la mare al llarg de l’embaràs, el tabaquisme de la 
mare, l’exposició a contaminants ambientals, la lactància i la durada del son 
dels infants. L’objectiu d’aquest projecte és avaluar la influència que tenen els 
factors socials i ambientals prenatals i de la primera infantesa sobre el 
desenvolupament de l’obesitat infantil fins als 4 anys d’edat a Catalunya.  

Paper de la fusió mitocondrial hipotalàmica en el control de l’apetit i el 

pes corporal: potencial diana terapèutica per al tractament de l’obesitat  

Marc Claret Carles, IDIBAPS, 71.859,53 €  
 
L’obesitat ha assolit proporcions epidèmiques, un fet que té unes 
conseqüències econòmiques i humanes importants. Tanmateix, els tractaments 
no invasius són escassos i, en termes d’eficàcia, limitats. La relació causal 
entre les alteracions de la funció hipotalàmica i el desenvolupament d’obesitat 
està sòlidament demostrada. La hipòtesi d’aquesta proposta és que la fusió 
mitocondrial pot estar estretament implicada en la regulació de les funcions 
clau de determinats circuits neuronals hipotalàmics involucrats en la ingestió 
d’aliment i en el control del pes corporal. L’objectiu d’aquest projecte és 
combinar nous i importants àmbits de recerca per millorar la comprensió dels 
mecanismes bàsics que participen en el control hipotalàmic de la ingestió 
d’aliment i del pes corporal, però, sobretot, pretenem comprendre més 
profundament la possibilitat d’emprar els esdeveniments de fusió mitocondrial 
com a dianes en el tractament de l’obesitat.  

Dolor: 
 

Estudi de l’expressió gènica associada al dolor neuropàtic: modulació 

farmacològica 

Enric Verdú Navarro, UdG, 70.970,54 €  
 
El dolor és un fenomen comú i debilitant de les lesions de medul·la espinal o de 
nervi perifèric. A Catalunya es produeixen cada any entre 150 i 200 nous casos 
de lesionats medul·lars, i el 36% d’aquests pacients desenvolupen dolor crònic. 
Existeix una gran diversitat de tractaments farmacològics, en part, perquè es 
desconeixen els canvis genètics i bioquímics que pateixen les neurones 
nociceptives després de les lesions nervioses. El coneixement d’aquests canvis 
podria permetre el desenvolupament de fàrmacs més selectius. En aquest 



projecte es volen avaluar els canvis genètics associats a les respostes de dolor 
després de lesió de la medul·la espinal o del nervi perifèric, i dissenyar nous 
fàrmacs específics contra les respostes de dolor arran de lesions traumàtiques 
del sistema nerviós. A partir dels resultats del projecte, es podrà determinar 
quin o quins d’aquests tractaments farmacològics són més eficaços per reduir 
les respostes de dolor. 

Desenvolupament de la llum modulada en lligands al·lostèrics de mGluR4 

per a la regulació no invasiva a distància del dolor neuropàtic  
Pau Gorostiza Langa, IBEC, 73.202,32 €  
 
Una de les limitacions dels fàrmacs actuals és que només se’n pot regular la 
dosi i freqüència, però generalment un cop administrats no és possible ajustar-
ne l’efecte, ni controlar-los en el temps o en l’espai (és a dir, en la part del cos 
on es vol que actuïn). Aquest projecte pretén validar un nou concepte 
farmacològic: els fàrmacs modulables amb llum, i com es pot regular la 
potència, l’afinitat, i la distribució espacial i temporal dels seus efectes 
fisiològics. Com a sistema model hem triat un nou tipus d’analgèsics 
(moduladors al·lostèrics positius de receptors metabotròpics implicats en la 
senyalització del dolor) i l’objectiu específic és desenvolupar derivats d’aquests 
analgèsics que permetin regular el dolor neuropàtic amb llum, de manera 
remota i no invasiva. 

 
Seguretat alimentària: 

  
Seguretat alimentària: desenvolupament de noves tecnologies basades 

en bacteriòfags per al control de la salmonel·losi  

Montserrat Llagostera Casas, UAB, 73.705,56 €  
 
Segons dades recents, la salmonel·losi és la malaltia de transmissió alimentària 
que té més incidència als estats membres de la Unió Europea i una de les 
malalties zoonòtiques emergents arreu del món. En aquest context, el projecte 
aborda un dels desafiaments més rellevants de l’àrea de producció d’aliments, 
com és ara garantir la seguretat alimentària mitjançant una estratègia integral, 
de manera que les característiques sensorials de l’aliment es mantinguin 
inalterables. L’objectiu del projecte és el desenvolupament de tecnologies 
innovadores per al control de Salmonella, basades en bacteriòfags i aplicables 
a la teràpia i la profilaxi d’animals destinats al consum i al llarg de la cadena 
alimentària.  

Caracterització dels riscos per al càncer i la salut infantil associats a la 

ingesta diària d’hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP)  

Michelle Ann Méndez, CREAL, 73.684,38 €  
 



Els hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP) són un grup de contaminants que 
poden causar càncer, entre altres efectes perjudicials per a la salut. La principal 
font d’aquests compostos és la dieta (del 70-90%), tot i que també estan 
presents en el tabac i l’aire contaminant. Els objectius principals del projecte 
són, d’una banda, determinar si existeix alguna associació entre la ingesta 
materna d’HAP presents en la dieta i el creixement i el desenvolupament 
neurològic infantil, i de l’altra, determinar si es produeix una relació entre la 
ingesta habitual d’HAP en els adults i el risc de càncer colorectal. També 
s’examinarà si els subjectes amb un alt consum de fruites i verdures poden 
tenir un risc menor i s’avaluarà si la susceptibilitat genètica també pot influir en 
aquests riscos per a la salut.  

 

Per a més informació: 
Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) 
Alba Morales, 93 581 7151, alba@acup.cat 
 
Comunicació de l’Obra Social “la Caixa”  
Irene Roch.  Tel 93 404 60 27. 669 45 70 94. Iroch@fundaciolacaixa.es 
 
Universitat de Barcelona, Gabinet de Premsa 
Núria Quintana, nquintana@ub.edu, 93 403 55 44 
 
Sala de premsa multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/  

 

 
 


