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Les jornades han estat organitzades per l’Acadèmia de Ciències de Nova 

York (NYAS), l’Obra Social ”la Caixa” i el Centre Internacional per al Debat 

Científic (CIDC) 

 
 

Valentí Fuster i experts internacionals  

en cardiologia presenten a CosmoCaixa 

Barcelona les últimes tecnologies que lideraran  

el futur de la salut cardiovascular  
 

• Valentí Fuster i 23 experts internacionals presenten i debaten els 

dies 4 i 5 de novembre, al Museu de la Ciència de la Fundació ”la 

Caixa”, els nous reptes en la promoció de la salut cardiovascular 

mitjançant noves tècniques per detectar la malaltia abans que tingui 

lloc la crisi cardíaca.  

 

• Les malalties cardiovasculars són la causa principal de mort al món 

cada any provoquen gairebé 20 milions de morts, segons l’OMS. Es 

calcula que el 2030 gairebé 24 milions de persones moriran per 

malalties cardíaques i episodis cerebrovasculars.  

 

• El Dr. Valentí Fuster porta la direcció científica de les jornades 

Reptes en la promoció de la salut cardiovascular, que tenen com a 

objectiu fomentar el diàleg interdisciplinari i compartir el 

coneixement sobre les noves tècniques disponibles per promocionar 

la salut cardiovascular.  

 

Barcelona, 4 de novembre de 2011. Les malalties cardiovasculars causen 20 
milions de morts a l’any i les estadístiques continuen augmentant. «Tenim la 
responsabilitat com a investigadors de millorar les tècniques de detecció precoç i 
reduir l’impacte social de la malaltia», ha dit el Dr. Valentí Fuster a la presentació 
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de les jornades Reptes en la promoció de la salut cardiovascular, que tindran lloc 
avui i demà a CosmoCaixa de Barcelona. 

Valentí Fuster, MD, PhD, director del Mount Sinai Heart Center de Nova York, 
metge en cap del Centre Mèdic Mount Sinai i director de la Fundació Centre 
Nacional d’Investigacions Cardiovasculars Carles III (CNIC) de Madrid; Enric 

Banda, PhD i director de l’Àrea de Ciència, Investigació i Medi Ambient de l’Obra 
Social ”la Caixa” de Barcelona; Roger J. Hajjar, MD i director del Centre 
d’Investigació Cardiovascular del Mount Sinai School of Medicine de Nova York; 
Jagat Narula, MD, PhD i director del Programa d’Imatge del Mount Sinai Heart 
Center de Nova York; Brooke Grindlinger, PhD i directora de Programes 
Científics de NYAS, i Miquel Martí, director del Centre Internacional per al Debat 
Científic (CIDC), han presentat avui les jornades Reptes en la promoció de la 

salut cardiovascular.  

L’objectiu principal d’aquesta trobada és promoure un diàleg multidisciplinari 
entre els investigadors i els metges procedents del món acadèmic i la indústria, 
així com amb altres participants dedicats a la prevenció i el tractament de 
malalties cardiovasculars. «La trobada a Barcelona és un gran repte perquè 
tractarem aspectes innovadors en l’àrea cardiovascular, com ara la manera de 
passar de tractar la malaltia a promoure la salut, o la manera de tractar de forma 
conjunta patologies cardiovasculars i cerebrals relacionades amb la 
microcirculació», explica el Dr. Fuster. «És un congrés molt interessant que 
aplegarà investigadors de diversos camps de la medicina i la investigació bàsica 
per posar en comú els últims avenços en àrees tan apassionants com la 
promoció de la salut, la imatge cardiovascular, la teràpia gènica i la biologia del 
desenvolupament.» 

Les sessions científiques aplegaran un conjunt estel·lar de 23 ponents entre els 
quals hi ha líders internacionals en el camp de les malalties cardiovasculars. 
Aquestes sessions inclouran els camps més innovadors, com ara la regeneració 

cardíaca, en una sessió moderada pel Dr. Roger J. Hajjar, del Mount Sinai, i el 
diagnòstic per imatge, en una altra sessió moderada pel Dr. Jagat Narula, de 
la mateixa institució.  

 

«El Dr. Hajjar i el seu equip al Centre d’Investigació Cardiovascular del Mount 
Sinai estan canviant la manera fonamental que tenim de pensar i tractar la 
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malaltia cardiovascular», comenta el Dr. Fuster en referència al recent treball 
que Hajjar i el seu grup han publicat a la revista Nature, en què descriuen una 
nova diana terapèutica, SUMO1, que podria revolucionar el tractament i la 
prevenció de l’aturada cardíaca.  

El Dr. Narula és conegut internacionalment per haver revolucionat la prevenció 
global de les malalties cardiovasculars abans que es manifestin i per haver 
promogut activament la salut cardiovascular. Les seves contribucions han estat 
clau per desenvolupar tècniques d’imatge que permeten identificar els pacients 
més propensos a patir un infart o aquells que eventualment presentaran 
símptomes d’aturada cardíaca, i prevenir aquests episodis a temps. 

A més de les sessions plenàries, a les jornades es faran taules de discussió i 
presentacions sobre les últimes novetats en els aspectes més translacionals de 
la investigació cardiovascular.  

La informació científica intercanviada pels participants a la conferència simposi 
s’utilitzarà per generar publicacions de gran qualitat (en format multimèdia i en 
paper), que donaran a conèixer el tema a un públic més ampli i de manera 
duradora. 

 
 
Sessions plenàries 

• Reptes arterials a nivell bàsic 

• Reptes miocardials a nivell bàsic 

• Reptes de desenvolupament i regeneratius a nivell bàsic 

• Reptes arterials a nivell agut i clínic 

• Tendències i reptes de prevenció 

• Reptes miocardials a nivell clínic 

• Reptes elèctrics a nivell clínic 

• Reptes aòrtics a nivell clínic  
 

Biografies dels ponents presents a la roda de premsa 
 

Valentí Fuster, MD, PhD 
Mount Sinai Medical i Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars 
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El cardiòleg Valentí Fuster compagina actualment les seves funcions com a 
metge en cap del Centre Mèdic Mount Sinai, director del Mount Sinai Heart 
Center, de Nova York, i director de la Fundació Centre Nacional 
d’Investigacions Cardiovasculars Carles III (CNIC). 
 
Entre els innombrables llocs que ha ocupat, hi ha el de president de 
l’Associació Americana del Cor, president de la Federació Mundial del Cor, 
membre de l’Institut de Medicina de l’Acadèmia Nacional de Ciències 
Americana, membre del Consell Assessor de l’Institut Americà National 
Heart, Lung and Blood Institute i president del Programa de Formació del 
Col·legi Americà de Cardiologia. 
 
Doctor en Medicina per la Facultat de Barcelona, es va traslladar als Estats 
Units, on va continuar estudiant. Va ser professor de medicina i malalties 
cardiovasculars a l’Escola Mèdica Mayo de Minnesota i a l’Escola de 
Medicina de l’Hospital Mount Sinai de Nova York, i catedràtic de Medicina de 
l’Escola Mèdica Harvard a Boston des del 1991 fins al 1994, any en què va 
ser nomenat director de l’Institut Cardiovascular de l’Hospital Mount Sinai de 
Nova York, un càrrec que ocupa actualment juntament amb el de 
vicepresident del Departament de Medicina d’aquest centre. A l’octubre del 
2011, el Dr. Fuster va ser nomenat també metge en cap del Centre Mèdic 
Mount Sinai.  
 
Com a científic, el Dr. Fuster ha estat nomenat doctor honoris causa de vint-i-
set universitats de prestigi i ha rebut tres de les beques més importants del 
NIH (National Institutes of Health). Ha publicat més de 800 articles científics 
en revistes mèdiques d’àmbit internacional, i dos dels llibres de més prestigi 
dedicats a la cardiologia clínica i d’investigació: The Heart i Atherothrombosis 
and Coronary Artery Disease. També ha estat nomenat editor en cap de la 
prestigiosa revista Nature Reviews in Cardiology. 
 
Les contribucions a la medicina cardiovascular fetes pel Dr. Fuster han tingut 
un enorme impacte en la millora del tractament de pacients amb problemes 
cardíacs. Les seves investigacions sobre l’origen dels accidents 
cardiovasculars, que han contribuït a millorar la prevenció i el tractament dels 
infarts, li van valer el 1996 el premi Príncep d’Astúries d’investigació. 
 
Entre els reconeixements a la seva tasca cal destacar que el Dr. Fuster és 
l’únic cardiòleg que ha rebut els màxims guardons d’investigació de les 
quatre principals organitzacions internacionals de cardiologia: l’Associació 
Americana del Cor, el Col·legi Americà de Cardiologia, la Societat Europea 
de Cardiologia i la Societat Interamericana de Cardiologia. 
 



 

  5 

El 2008, el Dr. Fuster va rebre el premi Kurt Polzer de l’Acadèmia Europea de 
Ciències i Arts. El 2009 va rebre el premi Distinguished Teaching Award del 
Col·legi Americà de Cardiologia, i més endavant el prestigiós premi 
internacional Arrigo Recordati pels seus avenços científics en l’àrea de la 
imatge cardiovascular. A més, en reconeixement a la seva tasca ha rebut, 
entre altres guardons, els premis Gold Heart Award, Lewis A. Conner 
Memorial i James B. Herrick Achievement Award de l’Associació Americana 
del Cor, Distinguished Service Award del Col·legi Americà de Cardiologia, 
Medalla d’Or de les societats Americana i Europea de Cardiologia, i el màxim 
guardó de medicina de la Universitat Erasmus, atorgat a Rotterdam 
(Holanda) al setembre del 2010. 
 
El Dr. Fuster, a més de la seva dedicació a la ciència, s’ha involucrat 
profundament en la seva responsabilitat social com a divulgador. Com a 
resultat d’aquesta activitat, ha publicat els últims tres anys sis llibres que han 
tingut una gran acceptació del públic, i que s’han situat als primers llocs de 
vendes. Finalment, com a conseqüència d’aquesta vocació i l’evident 
necessitat social de la promoció d’hàbits saludables, ha creat fa poc la 
Fundació SHE (Science, Health and Education), que dirigeix amb l’objectiu 
de millorar la salut integral de la població, amb un èmfasi especial la de la 
joventut. 
 
Jagat Narula, MD, PhD 
Mount Sinai School of Medicine 
 
El Dr. Narula és Philips J. and Harriet L. Goodhart , professor de medicina, 
degà associat de Salut Global i director del Programa Cardiovascular 
d’Imatge de l’Institut Cardiovascular Zena i Michael A. Wiener i del Centre de 
Salut Cardiovascular Marie-Josée and Henry R. Kravis, de l’Escola de 
Medicina Mount Sinai de Nova York. El Dr. Narula és conegut 
internacionalment per haver revolucionat la prevenció global de les malalties 
cardiovasculars abans que es manifestin, i per haver promogut activament la 
salut cardiovascular. Les seves contribucions han estat clau per 
desenvolupar tècniques d’imatge que permeten identificar els pacients més 
propensos a patir un infart o aquells que eventualment presentaran 
símptomes d’aturada cardíaca, i prevenir aquests episodis a temps. El Dr. 
Narula ha contribuït immensament a entendre el fenomen d’apoptosi de les 
cèl·lules del múscul del cor durant l’aturada cardíaca i la predisposició de les 
plaques ateroscleròtiques a la ruptura i a síndromes coronàries agudes. Així 
mateix, ha publicat més de 700 articles i presentacions científiques, i ha 
editat més de 300 llibres o suplements en revistes científiques. El Dr. Narula 
ha estat reconegut com a millor investigador jove més d’una vegada pels 
seus treballs d’investigació. És editor en cap de JACC Imaging (revista oficial 
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del Col·legi Americà de Cardiologia) i Global Heart (revista oficial de la 
Federació Mundial del Cor). 
 
Roger J. Hajjar, MD 
Mount Sinai School of Medicine 
 
El Dr. Hajjar és director del Centre d’Investigació Cardiovascular i Arthur & 
Janet C. Ross professor de medicina a l’Escola de Medicina Mount Sinai de 
Nova York. Després de rebre el títol de metge a l’Escola de Medicina de  
Harvard-MIT Division of Health Sciences & Technology, va completar la seva 
formació mèdica i investigadora en els camps de medicina interna i 
cardiologia a l’Hospital General de Massachusetts a Boston. El Dr. Hajjar és 
conegut internacionalment pel seu treball líder en el camp de la teràpia 
gènica per a l’aturada cardíaca. El treball del seu laboratori investiga els 
mecanismes moleculars responsables de l’aturada cardíaca, cosa que el va 
portar a validar l’eficàcia de SERCA2a com a nova via terapèutica per al 
tractament d’aquesta condició. El Dr. Hajjar ha desenvolupat també noves 
metodologies per a teràpia gènica dirigida que s’utilitzen a escala mundial, i 
ha examinat les conseqüències funcionals de transferir el gen SERCA2a a 
persones amb insuficiència cardíaca greu.  

 
Ponents de les jornades 

 

David H. Adams, MD, Mount Sinai Medical Center 
Lina Badimon, PhD, Centre d’Investigació Cardiovascular, Institut Català de 
Ciències Cardiovasculars  
Josep Brugada Terradellas, MD, PhD, FESC, Hospital Clínic, Universitat de 
Barcelona 
Valentí Fuster, MD, PhD, Mount Sinai Medical Center, Centre Nacional 
d’Investigacions Cardiovasculars 
Michael A. Gimbrone Jr., MD, Brigham & Women’s Hospital, Harvard Medical 
School 
Roger J. Hajjar, MD, Mount Sinai School of Medicine 
Jonathan L. Halperin, MD, Mount Sinai Medical Center, Steen E. Husted, MD, 
DSc, Aarhus University Hospital 
Borja Ibáñez, MD, PhD, Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars 
Carlos Macaya, MD, PhD, Hospital Clínic San Carlos, Madrid,  
Frederick A. Masoudi, MD, MPSH, Universitat de Colorado, Denver 
Simón Méndez-Ferrer, PhD, Centre Nacional d’Investigacions 
Cardiovasculars 
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Pedro R. Moreno, MD, FACC, Mount Sinai School of Medicine 
Jagat Narula, MD, PhD, Mount Sinai School of Medicine 
Robert A. Phillips, MD, PhD, University of Massachusetts Medical School 
Vivek Reddy, MD, Mount Sinai School of Medicine 
Josep Rodés-Cabau, MD, Quebec Heart and Lung Institute 
James H. F. Rudd, MD, PhD, MRCP, Universitat de Cambridge 
Javier Sanz, MD, Mount Sinai School of Medicine 
Laurence Sperling, MD, Universitat d’Emory  
Andre Terzic, MD, PhD, Mayo Clinic 
Miguel Torres, PhD, Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars 
Clyde W. Yancy, MD, Universitat de Northwestern, Feinberg School of 
Medicine 
 

Més informació i el programa complet a: www.nyas.org/cardiovascular. 
 

Jornades Reptes en la promoció de la salut 

cardiovascular 

Dies 4 i 5 de novembre de 2011 

 
CosmoCaixa Barcelona 
Isaac Newton, 26 
Barcelona, Espanya 
Tel. + 34 93 212 60 50  
Fax: + 34 93 253 74 73 

 
 

Més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 
Irene Roch: 93 404 60 27 / 669 45 70 94 / Iroch@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 

 


