
  
 
 

 
 

 
       

Nota de premsa 
 
 

L’entitat financera destinarà 10 milions d’euros al projecte, que compta amb el 
suport dels departaments de Salut i Economia i Finances 

 

L’Obra Social "la Caixa" i la Generalitat 

impulsen un centre pioner en cirurgia 

endoscòpica a l’Hospital Universitari Vall 

d’Hebron  
 
 

• L’Obra Social “la Caixa”, el Govern de la Generalitat, l’Hospital 

Universitari Vall d’Hebron i la Fundació Institut de Recerca 

Hospital Universitari Vall d’Hebron signen un acord per 

fomentar aquest tipus de pràctica quirúrgica mínimament 

invasiva, el que comporta substancials beneficis per al pacient 

enfront de la cirurgia tradicional.  

 

• La col·laboració entre "la Caixa" i la Generalitat es concretarà 

en la creació del Centre WIDER-Barcelona (World Institut for 

Digestive Endoscopy Research in Barcelona), dirigit pel doctor 

Josep Ramon Armengol-Miró en el marc de la Fundació Institut 

de Recerca Hospital Universitari Vall d’Hebron (FIR-HUVH). 

 

• El projecte es centrarà fonamentalment en el desenvolupament 

de la metodologia coneguda com cirurgia endoscòpica 

transluminal a través d’orificis naturals (NOTES, en les seves 

sigles en anglès) mitjançant noves tecnologies endoscòpiques 

de mínima invasió evitant les incisions, menys infeccions i una 

recuperació ràpida i menys dolorosa. Aquest projecte també 

desenvoluparà el NOTET (terapéutica endoscòpica transluminal 

a través d’orificis naturals) similar a l’anterior però amb un 

protocol diferent. L’estudi i validació de les noves i futures 

tecnologies endoscopiques tant diagnòstiques com 

terapèutiques seran també objecte de recerca i aplicació del 

centre. 



 
Barcelona, 20 de juliol de 2009. - El President de "la Caixa" i de la Fundació "la 
Caixa", Isidre Fainé; la consellera de Salut, Marina Geli; el conseller d’Economia 
i Finances, Antoni Castells; i el gerent de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i 
vicepresident del Patronat de la Fundació Institut de Recerca Hospital 
Universitari Vall d’Hebron, José Luis de Sancho, han signat avui un conveni per 
promoure i fomentar la investigació en cirurgia endoscòpica. Sota aquest 
paraigües s’engloben una sèrie de noves tècniques quirúrgiques de mínima 
invasió, i que, per tant, resolen les intervencions evitant les grans incisions, amb 
els beneficis que això comporta per al pacient (reduint, per exemple, el 
postoperatori).  
 
A l’acte de signatura també han assistit Jaume Lanaspa, director general de la 
Fundació "la Caixa", i Manuel Romera, director executiu territorial de "la Caixa" a 
Catalunya. 
 
L’acord parteix de l’evidència que els avanços tecnològics i del coneixement 
clínic en l’àmbit de l’activitat endoscòpica estan fent possible l’emergència de 
noves tècniques quirúrgiques que constitueixen alternatives a les pràctiques 
convencionals. Això desemboca en l’anomenada cirurgia sense cicatrius, el que 
comporta menys infeccions i una recuperació ràpida i menys dolorosa del 
pacient, entre d’altres avantatges.  
 
Aquesta col·laboració entre "la Caixa" i la Generalitat es concretarà en l’impuls 
d’una iniciativa pionera, el Centre WIDER-Barcelona (World Institut for 
Digestive Endoscopy Research in Barcelona), dirigit pel doctor Josep Ramon 
Armengol-Miró en el marc de la Fundació Institut de Recerca Hospital 
Universitari Vall d’Hebron (FIR-HUVH). 
 
Les finalitats del Centre WIDER-Barcelona, al qual l’Obra Social “la Caixa” 
destinarà 10 milions d’euros fins a finals del 2013, seran les següents:  
 
- Recerca en tecnologia endoscòpica i quirúrgica: recerca en materials i 

utensilis i  prova de prototips.  
 
- Recerca en endoscòpia experimental amb la metodologia NOTES: models 

animals, simuladors per l’aprenentatge de procediments medicoquirúrgics 
de mínima invasió, estudis anatòmics  i fisiològics, fomentant joint ventures 
amb altres centres nacionals i internacionals.  

 
- Recerca en innovació clínica: aplicació dels procediments NOTES en 

humans. 
 



- Formació de l’endoscòpia digestiva medicoquirúrgica dintre de les 
diferents especialitats mèdiques i quirúrgics, i realització de cursos i 
congressos d’àmbit nacional i internacional.   

 
En una primera fase, el centre WIDER-Barcelona desplegarà la seva activitat a 
les instal·lacions que té la FIR-HUVH i, en una segona etapa, als espais que 
s’habilitaran en els edificis del futur parc de recerca de l’Hospital Universitari 
Vall d’Hebron. 
 
Vinculat a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron des de fa pràcticament 40 anys, 
el doctor Josep Ramon Armengol-Miró és un professional de reconegut prestigi 
mundial en la seva especialitat, amb una gran formació i dedicació en 
endoscòpia digestiva tant diagnòstica com terapèutica. Des de 1992, és Cap 
del Servei d’Aparell Digestiu-Endoscòpia de l’Hospital Universitari Vall 
d’Hebron. Creador, innovador, difusor i, a la vegada, mestre de gran número de 
professionals de dins i fora de les nostres fronteres, de les tècniques 
endoscòpiques que en l’actualitat són d’aplicació quotidiana. 
 

 

Un compromís amb la investigació  

 

El conveni signat per al desenvolupament del Centre WIDER-Barcelona a 
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron constata el compromís de l’Obra Social "la 
Caixa" amb la promoció de la recerca científica. De fet, i de la mà del mateix 
complex hospitalari, l’entitat ha contribuït a la creació d’una pionera Unitat 

d’Investigació en Teràpia Molecular del Càncer.  A més, la Fundació "la 
Caixa" és una de les institucions que col·labora en el desenvolupament del 
Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars (CNIC), dirigir pel doctor 
Valentí Fuster.  
 
En la línia del Centre WIDER-Barcelona, "la Caixa" va constituir, el 1995 i 
conjuntament amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 
IrsiCaixa, laboratori que ha esdevingut un centre de referència en la 
investigació de la Sida a nivell mundial i que desenvolupa el projecte HIVACAT, 
projecte per al desenvolupament d’una vacuna contra la Sida. A aquestes 
iniciatives s’afegeixen els programes centrats en la lluita contra la Sida, en 
marxa des de 1993.  
 
La concessió de Beques de Biomedicina, la instal·lació de CiberCaixes 
Hospitalàries dirigides a minimitzar l'impacte emocional i escolar de  l’estància 
dels més petits en un hospital (una d’elles a l’Hospital Universitari Vall 
d’Hebron) i l’impuls d’una xarxa de mediadors interculturals en l’àmbit sanitari 
són altres exemples d’aquest compromís.  
 
 



Per a més informació: 

Dep. de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo 
Área de Comunicació – Obra Social / Fundació “la Caixa” 
jnarroyo@fundaciolacaixa.es / http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
629 79 12 96 
 
Margot Pascual 
Gabinet de Premsa - Departament de Salut 
Premsa.salut@gencat.net 
 
93 227 29 10 
Laura Maza 
Gabinet de Premsa - Departament d’Economia i Finances 
lmaza@gencat.net 
93 316 22 72 
 
 
 
 


