
 

Nota de premsa 

CaixaImpulse selecciona 23 projectes de recerca 
biomèdica per facilitar la seva transferència al 

mercat 
 

• El director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, i el 

president de Caixa Capital Risc, Marcelino Armenter, han presentat avui al 

Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa” els 23 projectes seleccionats a 

la tercera convocatòria del programa CaixaImpulse. Hi ha dues novetats: 

l’ampliació del programa a Portugal i la participació de l’European 

Institute of Technology – Health, el consorci europeu líder en innovació 

en biomedicina. 

 

• Els projectes seleccionats abracen des del desenvolupament d’un 

exoesquelet robòtic que permet adquirir mobilitat a persones amb lesions 

a la medul·la espinal, fins a una nova tecnologia capaç d’identificar es 

arrítmies de manera no invasiva o un dispositiu per a la detecció precoç 

de la malaltia d’Alzheimer. Les iniciatives presentades procedeixen, d’una 

banda, de centres de diverses comunitats com ara Andalusia, Catalunya, 

Comunitat Valenciana, Madrid, Navarra i País Basc, i de l’altra, també de 

Coïmbra (Portugal). 

 

• La Fundació Bancària ”la Caixa” i Caixa Capital Risc van posar en marxa 

aquest programa el 2015, amb l’objectiu de facilitar la translació a la 

societat del coneixement científic originat en centres de recerca, 

universitats i hospitals, a través de patents, creació d’empreses o acords 

de transferència. El programa ja hi ha destinat 5,5 milions d’euros i ha 

impulsat 58 iniciatives, 2 de les quals ja s’han convertit en spin-off i 5 

estan en procés de creació.  

 

• Segons l’informe European Innovation Scoreboard 2017 (EIS), Espanya 

disposa d’infraestructures capdavanteres, centres de recerca i 

professionals de primer ordre, cosa que suposa una font de coneixement 

valuosíssima per generar riquesa, però té una assignatura pendent: la 

seva valorització i comercialització. Es genera així la paradoxa que 

Espanya se situa al lloc 17 de la Unió Europea en innovació. Amb la 

finalitat de contribuir a canviar aquesta realitat, l’Obra Social ”la Caixa” i 

Caixa Capital Risc donen suport al programa CaixaImpulse. 

 



Barcelona, 5 de juliol de 2017. El director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, 

Jaume Giró, i el president de Caixa Capital Risc, Marcelino Armenter, han presentat 
avui els 23 projectes seleccionats a la tercera convocatòria de CaixaImpulse. El 
programa té dues novetats en aquesta edició: la seva obertura a Portugal i el fet que 

per primer cop, hi ha col·laborat l’European Institute of Technology – Health, el 
consorci europeu líder en innovació en biomedicina,. 
 

Durant el transcurs de l’acte, Jaume Giró ha destacat: «Espanya és un país amb 
investigadors de referència i destacats centres d’investigació. Però cal fer ara un pas 
més per valoritzar tot aquest coneixement i traslladar-lo a la societat, amb el doble 

objectiu que reverteixin en el benestar de les persones i, alhora, en la creació de 
riquesa al país. Només en dues edicions ja s’han creat 2 spin-off i 5 estan en procés 
de creació».  

 
D’altra banda, Armenter ha comentat: «CaixaImpulse és un bon exemple de com dos 
àmbits de la Fundació Bancària ”la Caixa” es coordinen, aportant conjuntament les 

ajudes econòmiques d'Obra Social i el coneixement de la indústria de Caixa Capital 
Risc, necessaris per transferir al mercat solucions que millorin la vida de les persones. 
Aquesta combinació de ciència excel·lent, coneixement i contactes, i capacitat 

financera per seguir acompanyant els projectes més enllà del programa, millora 
notablement les possibilitats d'èxit dels projectes i el seu impacte». 
 

A aquesta tercera convocatòria de CaixaImpulse s’han presentat 80 iniciatives, 73 de 
les quals provenen de 57 centres de recerca, universitats o hospitals d’Espanya, i les 
altres 7 de Portugal. Això suposa un increment de l’11 % de les candidatures amb 

relació a l’última edició. Una vegada valorats els projectes, el comitè d’experts n’ha 
seleccionat 23, dels quals 11 s’emmarquen dins del camp de les ciències de la vida, i 
12 pertanyen a les ciències mèdiques i de la salut.  

 
Territorialment, els projectes provenen de diferents comunitats autònomes d’Espanya: 
Catalunya (14), Madrid (4), Andalusia (1), Comunitat Valenciana (1), Navarra (1) i País 

Basc (1). A aquest se suma una iniciativa proposada des de Coïmbra, Portugal (1).  



 
En un moment en què a Espanya i Portugal la recerca es troba en un nivell òptim 

d’excel·lència científica, el programa tracta de pal·liar les deficiències constatades en 
la transferència dels coneixements del laboratori al mercat. Aquest aspecte queda 
patent en l’informe European Innovation Scoreboard 2017 (EIS). 

 
Els criteris de selecció dels projectes s’han basat en cinc requisits:  

 
• Impacte social i innovació responsable: grau de contribució a la millora de la 

qualitat de vida dels ciutadans o als beneficis generats en el conjunt de la 
societat. 

• Qualitat de la ciència i de l’actiu: nivell d’innovació i de desenvolupament de 

l’actiu, i estat de protecció de la propietat intel·lectual. 
• Potencial de l’actiu en el mercat: identificació de la necessitat o el problema 

que es resol, i identificació dels beneficiaris i els clients. 
• Projecte de valorització: objectius i plantejament correctes de les accions que 

s’han de desenvolupar. 
• Capacitat de transferència i execució: dedicació i perfil de la persona que 

participarà en el programa i liderarà la valorització, com també de l’equip 
complementari. 

 
Procés de selecció i panel d’experts 

 

Els projectes presentats han passat per un procés de selecció que consta de dues 
fases: a la primera, totes les propostes rebudes han estat avaluades en peer review 
per experts i professionals de l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut, i del món 

empresarial; a la segona fase, els líders dels 35 projectes amb millor puntuació han 
defensat la seva proposta en una entrevista presencial davant d’un panel d’experts 
europeus de diferents àmbits (farmacèutiques, escoles de negoci i empreses de salut 

o biotecnològiques).  
 



En el panel d’experts, hi han participat, entre d’altres: Andrés G. Fernández, director 

de Ferrer Advanced Biotherapeutics; Clara Campàs, direcció d’Estratègia i 
Desenvolupament de Kern Pharma; José Luis Cabero, director de Symbyokraft i 
interim CEO d’Aelix Therapeutics; Itziar de Lecuona, membre de la Càtedra Unesco de 

Bioètica de la Universitat de Barcelona i investigadora de l’Observatori de Bioètica i 
Dret del Parc Científic de Barcelona, i Jonathan Howard, director de Ciència del Institut 
Gulbenkian (IGC).  

 
Per contribuir a l’èxit de les 23 iniciatives seleccionades, CaixaImpulse ofereix: 
 

• Suport econòmic. Una ajuda de fins a 70.000 euros per a cada un dels 

projectes destinada a l’execució dels plans de valorització i comercialització de 
l’actiu. 

• Programa d’acompanyament. Els participants tindran accés a un programa 

de vuit mesos consistent en accions de mentoratge, formació, assessorament 
expert i oportunitats per a la generació de contactes de valor per al seu 

projecte. 
• Feedback constant sobre cada projecte per part de la indústria, el mercat i 

els experts de referència, amb un pla de valorització i de comercialització 

validat per mentors i experts. 
• Immersió en la realitat del mercat. Un dels trets distintius del programa és 

que ofereix als projectes participants, nascuts i desenvolupats en un entorn 

acadèmic i de recerca, una immersió en la realitat del mercat que els permetrà 
contrastar la seva proposta de valor de l’actiu, adaptar-la i maximitzar així les 
probabilitats d’èxit de la transferència. 

 
Èxit de les convocatòries anteriors 

 

Els avenços dels 35 projectes participants en la primera i segona edició del programa 
avalen la iniciativa. Des que es va iniciar el programa, els equips dels projectes 
participants s’han beneficiat de prop de 1.000 hores de mentoratge i assessorament i 

més de 400 hores de formació, i s’han organitzat actes de treball en xarxa (networking) 
que han provocat més de 300 reunions personalitzades. Així mateix, ja s’han constituït 
dues empreses spin off i cinc estan en procés de constitució. 

 
Els projectes participants en l’edició anterior destaquen la implicació de tota la 
indústria, que, en els seus diferents rols, ha aportat coneixement i experiència a totes 

les activitats incloses en la iniciativa. Així mateix, s’ha valorat molt positivament 
l’orientació al mercat del programa, que permet maximitzar les possibilitats d’èxit, com 
també la flexibilitat i la personalització per adaptar-se a les necessitats de cada 

projecte. 
 

 



 

Projectes seleccionats a la convocatòria de 2017 del programa CaixaImpulse 
 

1. ABLE: Exoesquelet biorobòtic assistit de baix cost. Líder del projecte: Josep 
Maria Font Llagunes. Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona. 

Cada any, a tot el món, entre 250.000 i 500.000 persones pateixen una lesió medul·lar 
(LM). Aquestes lesions causen discapacitat, que al seu torn comporta complicacions 
secundàries, implica elevats costos econòmics i complica la inclusió social i 
ocupacional dels pacients. Les persones amb LM podrien caminar de forma autònoma 
si tinguessin un exoesquelet robòtic per rehabilitar els moviments de les cames 
anul·lats per la lesió. No obstant això, la major part dels exoesquelets que hi ha 
actualment al mercat són cars, pesants i difícils de portar, i no estan adaptats al 
pacient. Per això, només es troben en hospitals i grans centres de rehabilitació. 

ABLE és un exoesquelet de baix cost, lleuger, personalitzat i fàcil d’usar que fa servir 
només els mecanismes i els sensors essencials per promoure la recuperació funcional 
de la marxa de pacients amb LM. Consisteix en tres components modulars: un sistema 
d’actuació al genoll que fa la funció de múscul artificial, un sensor a la cama que 
detecta la intenció de l’usuari, i una motxilla que conté l’electrònica i la bateria. Aquest 
dispositiu assequible permetrà als pacients amb LM adoptar un paper actiu en la seva 
pròpia recuperació, ja que en promourà la independència i estendrà el procés de 
rehabilitació a la llar. Com a conseqüència, l’impacte final serà una millora de la seva 
qualitat de vida i una reducció significativa dels costos sanitaris individuals i socials. 

 

2. CORIFY: Resolent arrítmies cardíaques. Líder del projecte Andreu Martínez 
Climent. Fundació per a la Investigació Biomèdica, Hospital General Universitari 
Gregorio Marañón, Madrid. 

La fibril·lació auricular és l’arrítmia cardíaca més freqüent, que afecta prop d’un milió 
d’espanyols, i la seva prevalença continua augmentant any rere any. A hores d’ara, el 
control clínic d’aquesta important arrítmia encara és erràtic i basat en vells 
paradigmes, que han estat superats pel coneixement adquirit gràcies a la investigació 
més recent. 

CORIFY és un nou projecte liderat per alguns dels experts mundials més importants 
en arrítmies cardíaques, que introduirà en el mercat una nova tecnologia capaç 
d’identificar de forma no invasiva i en temps real el tractament més apropiat per a cada 
pacient, així com d’augmentar l’eficàcia de les intervencions quirúrgiques en cas que 
siguin necessàries.  

A més d’un problema sanitari, la fibril·lació auricular implica un altíssim cost per al 
sistema sanitari. Només els sistemes de mapatge tenen un mercat de 1.200 milions 
d’euros anuals. Gràcies a la tecnologia CORIFY, aquests fons es podrien utilitzar amb 
molta més eficiència i s’aconseguiria millorar la vida de més de 10 milions de pacients 
amb fibril·lació auricular només a Europa 



 

3. Aortyx: Empelt biocompatible per al tractament de la dissecció aòrtica. Líder 
del projecte: Jordi Martorell. Institut Químic de Sarrià (IQS), Barcelona. 

La dissecció aòrtica té incidència en una de cada 10.000 persones per any en països 
desenvolupats i del Tercer Món. Difícil de predir i amb una elevada mortalitat, és 
l’evolució més perillosa de les malalties de l’aorta. Breument, la paret aòrtica es 
divideix i, en conseqüència, la sang flueix lliurement entre les diverses capes de 
l’artèria. Si no es tracta, el risc de mort s’incrementa fins a l’1 % per minut en les 
disseccions agudes. La filosofia actual de reparació té per objecte substituir l’artèria 
amb un empelt sintètic a través d’una cirurgia a cor obert, o introduir un empelt 
endovascular cilíndric per cobrir l’esquinç des de l’interior del recipient, recanalitzant el 
flux sanguini. No obstant això, cap d’aquestes estratègies no promou una regeneració 
activa del vas danyat.  

Aortyx és un projecte que té com a objectiu desenvolupar un nou empelt per a les 
ferides vasculars amb un biomaterial capaç de regenerar l’artèria. L’empelt té la forma 
d’un pegat adhesiu, fet d’un material biodegradable que imita les propietats de l’artèria 
i promou que es regeneri. Aquesta solució hauria de reduir el risc de mortalitat, millorar 
la vida útil del pacient i la seva qualitat, i reduir les incerteses durant la cirurgia. 

 

4. PARPiPRED: Prova diagnòstica basada en inhibidors de PARP per a la teràpia 
dirigida de càncer de mama i ovari. Líder del projecte: Alba Llop Guevara. Fundació 
Privada Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), Barcelona. 

Els fàrmacs que actuen en contra de l’ADN, com ara la quimioteràpia amb platí i els 
nous fàrmacs anomenats inhibidors de PARP (PARPi), són eficaços en tumors amb 
defectes en la reparació de l’ADN. En la clínica, urgeix trobar biomarcadors fiables 
capaços de predir la resposta a aquests tractaments, ja que molts pacients no hi 
responen bé a causa de mecanismes de resistència. 

PARPiPRED és un test diagnòstic que consisteix en el marcatge d’una combinació de 
biomarcadors en una mostra tumoral i la seva posterior avaluació mitjançant un 
programari d’anàlisi d’imatge que discrimina amb precisió els tumors deficients en la 
reparació de l’ADN, la qual cosa permet seleccionar els pacients que es podrien 
beneficiar del tractament amb PARPi. Aquest test està inicialment dirigit a pacients 
amb càncer d’ovari avançat i càncer de mama triple negatiu (7.500 casos nous 
diagnosticats cada any a Espanya i 510.000 a l’any al món). A més, els PARPi estan 
actualment en desenvolupament per a pacients amb altres tipus de càncer (pulmó, 
pàncrees, intestí, pròstata), cosa que permetrà ampliar-ne substancialment l’ús (fins a 
1,4 milions de pacients a l’any als Estats Units i Europa). 

PARPiPRED ajudarà els metges a triar el tractament òptim i reduirà els efectes 
secundaris i els costos derivats de tractaments ineficaços, la qual cosa contribuirà a la 
medicina personalitzada i a la sostenibilitat del sistema sanitari. 

 



5. POCSIS: Prova de baix cost per al diagnòstic primerenc de sèpsia al punt 
d’atenció. Líder del projecte: Óscar Alonso. Fundació Bosch i Gimpera, Barcelona. 

La sèpsia (septicèmia) mata més persones que qualsevol tipus de càncer, sovint 
perquè la infecció no es detecta prou aviat. La sèpsia és difícil d’identificar, 
particularment a les etapes inicials, i presenta un repte diagnòstic considerable en 
urgències o en unitats de cures intensives. Quan la sèpsia no es detecta durant massa 
temps, o si el tractament antibiòtic no s’inicia amb prou rapidesa, la malaltia pot 
progressar ràpidament a sèpsia greu o xoc sèptic, i cada vegada és més letal. Les 
elevades taxes de mortalitat en casos de sèpsia severa i xoc sèptic són del 50 %; amb 
un retard de només una hora en l’administració de la teràpia amb antibiòtics, el risc de 
mortalitat augmenta el 7 %. 

Per posar fi a l’enorme mortalitat de sèpsia, es presenta un dispositiu de «punt 
d’atenció» (de l’anglès point of care) de baix cost, basat en mesuraments del temps de 
vida de la fluorescència. Aquesta tecnologia innovadora, miniaturitzable i assequible 
permet identificar diferents biomarcadors per detectar la sèpsia, o fins i tot altres 
malalties infeccioses o cardíaques. Com que el dispositiu és de la mida d’un telèfon 
mòbil, es pot col·locar prop del metge, a casa o, fins i tot, en ambients remots com una 
ambulància, on té sentit detectar ràpidament la sèpsia. 

 

6. AON: Tractament contra el càncer utilitzant oligonucleòtids antisentit per 
modular l’splicing alternatiu. Líder del projecte: Jordi Hernández Ribera. Centre de 
Regulació Genòmica, Barcelona. 

El càncer de pulmó és el càncer més mortal. Cada any es diagnostiquen 1,8 milions de 
casos, i cada any 1,6 milions de persones moren per aquesta causa. Anualment mata 
més gent que els càncers de mama, de pròstata i de còlon combinats. En aquests 
últims anys, els científics s’han esforçat a desenvolupar noves teràpies dirigides. 
Malgrat que aquestes teràpies són més efectives i específiques que la quimioteràpia 
clàssica, el seu principal problema és el desenvolupament de resistències per part dels 
tumors, cosa que requereix el desenvolupament constant de noves teràpies. 

Encara que la major part de teràpies dirigides estan enfocades contra mutacions 
genètiques, aquest projecte se centra en alteracions de l’splicing alternatiu. Els estudis 
sobre l’splicing alternatiu, un mecanisme bàsic de regulació genètica, han permès 
identificar alteracions freqüents en aquest mecanisme que són necessàries per a la 
progressió tumoral. Aquestes alteracions s’identifiquen en la majoria de pacients de 
càncer de pulmó. Així, s’ha desenvolupat una bateria de splicing modifying antisense 

oligonucleotides, un nou tipus de droga capaç de corregir aquestes alteracions i reduir 
el creixement dels tumors de pulmó en models murins de càncer de pulmó. Aquesta 
nova tecnologia té el potencial de millorar la vida de milions de pacients de càncer de 
pulmó. 

 



7. AMB Advanced Therapeutics: Potenciació de l’activitat dels antibiòtics per 
tractar infeccions hospitalàries multiresistents. Líder del projecte: Xavier Daura. 
Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona. 

La creixent aparició i propagació de patògens resistents a múltiples fàrmacs constitueix 
una de les principals amenaces per a la salut pública arreu del món. L’escassetat 
d’antimicrobians eficaços per al tractament d’infeccions adquirides en hospitals per 
bacteris gramnegatius (GN) multiresistents és particularment crítica, amb un nombre 
creixent de casos de resistència a tots els fàrmacs disponibles. El descobriment de 
noves dianes i modes d’acció de fàrmacs, menys susceptibles al desenvolupament de 
resistències, i de supressors de la resistència i potenciadors de l’activitat 
antimicrobiana dels antibiòtics actuals és, per tant, urgent. AMB Advanced 
Therapeutics és una plataforma per al descobriment de potenciadors d’antibiòtics i 
supressors de resistències. Prenent com a diana una proteïna implicada en la 
preservació de la membrana externa dels bacteris GN, l’equip ja ha identificat cinc 
molècules petites que milloren l’activitat antimicrobiana de la colistina sobre un conjunt 
de soques bacterianes, incloent-hi les resistents. La colistina, que és tòxica en altes 
dosis, es va reintroduir en la pràctica clínica com un antibiòtic d’últim recurs per als 
pacients que no responen a altres tractaments. No obstant això, el nombre de casos 
de resistència a la colistina també està augmentant. Els candidats adjuvants 
identificats per AMB Advanced Therapeutics es podrien utilitzar per reduir la dosi de 
colistina i disminuir així la toxicitat del tractament, o potenciar-ne l’efecte. 

 

8. SUMO: Inhibició de la SUMOilació com a estratègia de descobriment de 
fàrmacs. Líder del projecte: L. Maria Lois. Centre de Recerca en Agrigenòmica 
(CRAG), Barcelona. 

El càncer té un impacte molt negatiu en la societat a escala mundial. Malgrat els 
avenços en la supervivència en alguns tipus de càncer, hi ha una necessitat urgent de 
noves estratègies terapèutiques per millorar la supervivència en altres tipus, com ara la 
leucèmia mieloide aguda (LMA). Les LMA són malalties hematològiques greus que 
condueixen a l’atròfia de la medul·la òssia i altres complicacions relacionades. La 
inhibició d’un procés de control de proteïnes, anomenat SUMOilació, ha emergit com 
una nova diana per desenvolupar una nova generació de teràpies anticancerígenes. 
Tot i així, els inhibidors de la SUMOilació existents presenten pobres característiques 
farmacològiques, la qual cosa constitueix una barrera per al seu accés a assajos 
clínics. Aquest projecte proposa generar una nova família d’inhibidors de la 
SUMOilació dirigits a interaccions proteïna-proteïna basats en pèptids inhibidors, que 
brinden millors característiques inhibitòries pel que fa a eficiència i baixa toxicitat. 
Aquesta nova família de compostos oferirà una elecció terapèutica efectiva a pacients 
de LMA que no són candidats aptes per rebre la quimioteràpia disponible. 

 

9. ThermoShot™-FlashShot™: Nova tecnologia per combatre les infeccions 
multiresistents o per formació de biofilms. Líder del projecte: Joan Gavaldà 
Santapau. Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), Barcelona. 



Cada any, prop de 4 milions de persones que ingressen en un hospital desenvolupen 
una infecció. Generalment, aquestes infeccions d’origen hospitalari estan associades a 
dispositius mèdics invasius com ara catèters, pròtesis articulars o tubs de respiració 
assistida. Aquests dispositius són colonitzats per bacteris que creixen formant 
biopel·lícules molt difícils d’erradicar. Aquestes infeccions provoquen prop de 100.000 
morts a Europa anualment. D’altra banda, ens enfrontem a la crisi dels antibiòtics. La 
resistència als antibiòtics és una amenaça sanitària i econòmica a escala global, amb 
una mortalitat estimada de 700.000 pacients a l’any a escala mundial i uns costos d’1,5 
milions d’euros a Europa. I, per si no n’hi hagués prou, la tempesta perfecta: no tenim 
nous antibiòtics ni inversions per fer front a aquest repte. ThermoShot™-FlashShot™ 
és una solució tecnològica, no existent en la clínica, que combina nanotecnologia, 
antibiòtics i estratègies fisicoquímiques per tractar infeccions resistents als antibiòtics i 
d’altres de produïdes per dispositius mèdics. La transferència d’aquesta tecnologia a la 
societat pot reduir els costos, la morbiditat i la mortalitat relacionats amb aquest tipus 
d’infeccions. És una tecnologia dissenyada per metges per a metges que s’enfronten 
diàriament amb aquest problema, i que busquen urgentment una solució per a multitud 
de pacients. 

 

10. Nou fàrmac immunoterapèutic per als càncers avançats de cap i coll. Líder 
del projecte: Gonzalo Fernández Miranda. Institut de Recerca Biomèdica (IRB), 
Barcelona 

La prevalença del càncer de cap i coll (CCC) està augmentant arreu del món, i encara 
no existeixen teràpies eficaces disponibles al mercat. A hores d’ara, el 60 % dels 
pacients amb CCC moren dins els cinc anys posteriors al diagnòstic. Espanya supera 
la taxa d’incidència de CCC a Europa, amb prop de 15.000 nous casos diagnosticats 
cada any. 

Aquesta proposta té com a objectiu desenvolupar un millor tractament per als pacients 
amb CCC basat en un nou tipus d’immunoteràpia. Aquesta immunoteràpia se centrarà 
en un nou fàrmac que utilitza el propi sistema immunològic del cos per lluitar contra el 
càncer induint citotoxicitat selectiva a les cèl·lules malignes. 

Aquesta teràpia podria proporcionar tractaments més eficaços i una millor qualitat de 
vida per als pacients amb CCC, i té aplicacions potencials en altres càncers, com ara 
el pancreàtic i el colorectal. 

 

11. Desenvolupament preclínic d’ITH13001 com a tractament oral de segona 
generació per a l’esclerosi múltiple. Líder del projecte: Rafael León Martínez. 
Fundació d’Investigació Biomèdica Hospital Universitari La Princesa, Madrid. 

L’esclerosi múltiple (EM) és una malaltia inflamatòria autoimmune del sistema nerviós 
central. Es caracteritza per la pèrdua de l’escut protector dels axons de les neurones, 
format per mielina, i per la mort gradual d’aquestes, cosa que provoca discapacitat 
progressiva. Afecta prop de 2,5 milions de persones a tot el món, amb 600.000 
pacients a Espanya. L’EM sol aparèixer entre els 20 i 35 anys d’edat, i provoca una 



dependència progressiva durant més de trenta anys. Actualment, no existeix 
tractament per a les formes progressives d’EM, la qual cosa condemna aquests 
pacients a una discapacitat progressiva irreversible. L’EM cursa amb inflamació 
crònica i estrès oxidatiu, i indueix mort neuronal, especialment en les formes 
progressives. Basant-se en les característiques descrites, aquest projecte ha 
desenvolupat un nou compost dissenyat específicament per reduir la inflamació, 
l’estrès oxidatiu i l’atac immune, amb efecte neurogènic. La combinació de dianes pot 
reduir la pèrdua de mielina, promoure la remielinització i estimular la reparació 
neuronal. El desenvolupament d’una nova teràpia eficaç per a les formes progressives 
pot suposar la primera oportunitat de tractament per al 30 % dels pacients que no en 
tenen actualment. 

 

12. Ghrelina O-acil-transferasa: Un nou biomarcador per al cribratge del càncer 
de pròstata. Líder del projecte: Raúl Luque. Fundació per a la Investigació Biomèdica 
de Còrdova, Còrdova. 

El càncer de pròstata representa un dels principals problemes per a la salut mundial. A 
Espanya, presenta els índexs més alts d’incidència i prevalença entre tots els tipus de 
càncer, amb gairebé un milió de casos en els últims cinc anys. El diagnòstic del càncer 
de pròstata es basa, fonamentalment, en els nivells sanguinis de l’antigen prostàtic 
específic (PSA, de l’anglès prostatic specific antigen). No obstant això, el PSA 
presenta severes limitacions (baixa especificitat i sensibilitat). Aquestes limitacions 
originen un alt nombre de falsos negatius i positius, que exposen els pacients a la 
realització de biòpsies per poder diagnosticar-los correctament, la qual cosa comporta 
una reduïda qualitat de vida per als pacients i enormes despeses associades per als 
serveis sanitaris. En el context esmentat, aquest projecte ha identificat que l’enzim 
GOAT (ghrelina O-acil-transferasa) està sobreexpressat en mostres de càncer de 
pròstata comparades amb teixit prostàtic normal, i que els nivells en sang (o orina) del 
GOAT poden distingir clarament entre pacients amb càncer de pròstata i controls, en 
estudis preliminars. De fet, el GOAT podria representar un millor biomarcador de 
diagnòstic que el PSA, ja que exhibeix més sensibilitat i especificitat. Per tant, aquest 
projecte té com a objectiu desenvolupar una nova aproximació per al diagnòstic del 
càncer de pròstata basada en aquest nou biomarcador, amb la idea d’evitar biòpsies 
innecessàries, cosa que repercutiria en un millor control de la malaltia, grans estalvis 
econòmics per al sistema de salut i millores en la qualitat de vida dels pacients. 

 

13. NATED: Diagnòstic basat en nanotecnologia de la sèpsia tardana en nadons 
de baix pes en néixer. Líder del projecte: Alberto Escarpa Miguel. Universitat d’Alcalá 
de Henares (UAH), Madrid. 

El diagnòstic (precoç) de la sèpsia neonatal és molt complex, ja que involucra la 
detecció seriada i simultània d’un conjunt de biomarcadors i a causa de la poca 
quantitat de mostra disponible en un nadó, així com pel fet que els mètodes 
tradicionals de diagnòstic existents són llargs i tediosos. Per tot plegat, un avanç en el 
diagnòstic d’aquesta malaltia constitueix un repte important en la clínica actual.  



La solució que es proposa consisteix a desenvolupar un dispositiu de diagnòstic 
miniaturitzat, portable i de fàcil ús per part del pacient (point of care), basat en la 
utilització de micromotors integrats en un microxip per a la determinació simultània de 
biomarcadors indicatius de sèpsia.  

El canvi de paradigma d’aquesta proposta rau en una característica inherent als 
micromotors proposats: la capacitat de moure’s per ells mateixos en volums de mostra 
molt reduïts per buscar i detectar les molècules indicadores de sèpsia. A més, es 
poden fabricar centenars de milers d’aquests micromotors d’una manera senzilla, i tots 
poden navegar simultàniament, la qual cosa permet potencialment dur a terme les 
tasques de detecció i de diagnòstic en un temps molt més reduït respecte dels 
mètodes o estratègies ja existents. 

L’èxit d’aquesta proposta permetria no tan sols extrapolar els resultats obtinguts a la 
sèpsia d’adults, sinó, i el que és més important, permetria identificar un nou paradigma 
i una revolució en el diagnòstic clínic in vitro de la sèpsia. 

 

14. Biolocker: Una solució preventiva per a la cura bucal. Líder del projecte: Filipe 
Antunes. Universitat de Coïmbra, Portugal. 

La salut bucodental constitueix un aspecte crucial de la salut en general. La major part 
de les malalties bucodentals es poden prevenir mitjançant solucions de cura bucal, 
sense requerir, en conseqüència, tractaments cars. No obstant això, els sistemes de 
prevenció són escassos, i la major part dels productes de cura bucal actuen només 
durant un temps limitat després de la seva aplicació, quan el dany ja ha estat causat.  

Biolocker proposa una solució innovadora, ja que actua abans que la placa s’hagi 
format. Estudis preliminars han demostrat que l’ús de dos pèptids dissenyats 
específicament per bloquejar la interacció proteïna-proteïna resulta eficaç en la 
prevenció del dany oral. A més, Biolocker està dissenyat per ser aplicat després 
d’haver-se raspallat les dents, i el seu efecte es prolonga en una finestra de temps 
més àmplia que les solucions tradicionals, per la qual cosa aporta protecció durant tot 
el dia. Aquest producte suposa, per tant, una millora significativa respecte de les 
mesures existents de prevenció bucodental. 

 

15. miRNA127: Estratègies terapèutiques innovadores per a les malalties renals 

cròniques: modulació de miRNA127. Líder del projecte: Laura Garcia Bermejo. 

Fundació per a la Investigació Biomèdica de l’Hospital Universitari Ramón y Cajal, 
Madrid. 
 
La malaltia renal crònica (ERC) constitueix un problema de salut pública que es pot 
considerar pandèmic, ja que afecta l’11 % de la població mundial i és cada vegada 
més comuna, a causa de l’envelliment de la societat. L’ERC es caracteritza per fibrosi i 
una inflamació permanent, que condueixen a una insuficiència renal. Aquest projecte 
de recerca ha generat sòlids antecedents científics i clínics, i ha demostrat que els 



microRNAs (miRNAs) són mecanismes reguladors clau de la fibrosi renal a l’ERC, per 
la qual cosa s’han considerat nous objectius terapèutics. 

Aquest projecte representa un enfocament innovador per al tractament de l’ERC 
mitjançant l’alliberament de moduladors de miRNAs al ronyó —en particular del 
miR127—, ja que són mediadors crucials per a la fibrosis renal i, en conseqüència, per 
a la progressió de la malaltia. 

Aquesta tecnologia, protegida per la patent, tindrà un alt impacte econòmic i social, ja 
que podria reduir i/o retardar l’aparició del dany renal crònic, amb un estalvi significatiu 
per als hospitals. Els costos de la teràpia renal substitutiva actual (diàlisi o 
trasplantament renal) i de la gestió de les complicacions relacionades amb l’ERC 
(cardiovasculars, òssies, cognitives) són alts i estan augmentant. De fet, es calcula un 
cost de 20.000 euros per pacient d’ERC a l’any. Els pacients, els familiars, els 
professionals de la salut i el sistema nacional de salut es beneficiaran d’aquest 
projecte. 

 

16. Bioimpressió 3D d’estructures tissulars en matriu (3DBIOcores): controls 
tissulars artificials per al diagnòstic del càncer. Líder del projecte: Mateu Pla Roca. 
Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), Barcelona. 

Segons l’OMS, l’any 2025 s’espera que més de 19 milions de nous casos de càncer 
siguin diagnosticats arreu del món. La major part dels casos es confirmen mitjançant 
una anàlisi histopatològica d’una biòpsia —l’examen microscòpic dels teixits— i la 
quantificació de biomarcadors. Malauradament, les tècniques histològiques presenten 
un cert grau de variabilitat que pot conduir a errors en la interpretació dels resultats en 
certs casos. Per aquesta raó, els estudis histopatològics requereixen mostres de 
control de qualitat per verificar el diagnòstic final. Actualment, els hospitals utilitzen 
excedents de teixit humà amb expressió coneguda de certs biomarcadors. No obstant 
això, aquestes mostres són escasses, no són homogènies i impliquen qüestions 
ètiques. 

Aquest projecte proposa l’ús dels 3DBIOcores com una nova font de control de qualitat 
histològica. Aprofitant la tecnologia de la bioimpressió 3D, es produiran estructures 
tissulars que contindran línies cel·lulars amb certs biomarcadors de càncer rellevants, i 
s’utilitzaran com una nova font de controls histopatològics en kits de diagnòstic amb 
fins terapèutics. L’ús dels 3DBIOcores suposa una veritable innovació en l’anàlisi 
histopatològica de biòpsies, que permetrà reduir errors en el seu diagnòstic i millorar la 
precisió en el tractament del càncer. 

 

17. CIRPAVAC: Desenvolupament d’una vacuna contra el carcinoma 
hepatocel·lular. Líder del projecte: Pablo Sarobe Ugarriza. Fundació per a la 
Investigació Mèdica Aplicada (CIMA), Pamplona. 

El carcinoma hepatocel·lular (HCC), forma principal del tumor hepàtic, suposa una 
important causa de càncer al món i presenta una incidència creixent. Les teràpies 
disponibles actualment únicament prolonguen la supervivència dels pacients de forma 



moderada, de manera que és necessari desenvolupar nous tractaments més eficaços. 
Atès que la immunoteràpia ha mostrat resultats prometedors en aquest context, 
l’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar una vacuna davant l’HCC que contingui 
l’antigen tumoral GPC3 unit a la proteïna CIRP, plataforma de vacunació 
desenvolupada per la proposta recentment. L’objectiu és demostrar l’activitat biològica 
i terapèutica d’aquesta vacuna en un model murí d’HCC, abans del seu ús clínic. La 
vacunació, juntament amb les immunoteràpies recentment desenvolupades, podria 
incrementar la taxa de resposta dels pacients amb HCC, la qual cosa disminuiria la 
càrrega de la malaltia i alleugeraria les economies de nombrosos països.  

 

18. Lípids immunoresolvents per tractar l’esclerosi múltiple i l’esclerosi lateral 
amiotròfica. Líder del projecte: Rubén López. Universitat Autònoma de Barcelona, 
Barcelona. 

Els trastorns neurològics es troben entre els problemes de salut més greus als quals 
s’enfronta la societat moderna, a causa del seu enorme impacte en els pacients, els 
seus familiars i la Seguretat Social. Malauradament, actualment no hi ha teràpies 
eficaces per a aquestes malalties, i es genera així una càrrega dramàtica per a la 
societat. Existeixen evidències que la inflamació aberrant és una característica 
patològica en la major part dels trastorns neurològics. Aquesta inflamació incontrolada 
es deu, en part, a la síntesi ineficient de diferents lípids derivats d’omega-3, anomenats 
mediadors de lípids pro-resolutoris (SPM, de l’anglès specialized pro-resolving 

mediators), que tenen un paper crucial per desactivar la inflamació. Per tant, la falta de 
SPM en aquests trastorns comporta una inflamació no desitjada i efectes nocius sobre 
els dèficits neurològics. Estudis de l’investigador líder del projecte han revelat que 
l’administració d’un tipus de SPM té potents efectes terapèutics en dues patologies 
neurològiques: l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i l’esclerosi múltiple (EM). Aquest 
projecte permetrà recopilar noves dades experimentals que facilitaran la llicència 
d’aquest compost, la qual cosa podria donar lloc a un nou tractament per a l’ELA i l’EM 
i, probablement, altres patologies neurològiques. 

 

19. MBNL: Modulació terapèutica d’MBNL1-2 en la distròfia miotònica. Líder del 
projecte: Beatriz Llamusi Troisi. Universidad de València, València. 

La distròfia miotònica (DM) és una malaltia degenerativa que causa greus problemes 
multisistèmics, amb símptomes en el sistema nerviós, el musculoesquelètic i el 
cardíac. Encara que es considera una malaltia rara, és la distròfia muscular més 
comuna en adults, i l’única forma de preservar la qualitat de vida d’un pacient amb DM 
és manejant-ne els símptomes. La malaltia és causada per una expansió anormal de 
la seqüència del gen de la proteïna quinasa de la distròfia miotònica (DMPK, de 
l’anglès dystrophia myotonica protein kinase), que, quan es transcriu, forma 
estructures d’ARN especials que segresten els reguladors del processament alternatiu 
MBNL (de l’anglès muscleblind-like). La major part dels símptomes de la malaltia es 
deuen a la falta de funció d’MBNL, i l’augment dels nivells d’aquestes proteïnes s’ha 
demostrat terapèutic. Aquest projecte ha descobert que MBNL és reprimit per 
microRNAs específics, i que oligonucleòtids que inhibeixen aquests microRNAs 



aconseguien un important augment en les proteïnes i transcrits d’MBNL en models 
animals de la malaltia. Atesa la severitat dels símptomes de la DM, trobar una cura per 
a aquesta malaltia rara és una necessitat. Els factors MBNL estan involucrats en altres 
malalties, a més de la DM, a causa de la seva afinitat amb diversos ARN que també 
contenen expansions de seqüència. Per tant, l’enfocament proposat també podria ser 
útil en malalties com l’atàxia espinocerebel·losa i la malaltia de Huntington. 

 

 

20. Ekauri-Alzheimer: Sistema de teleassistència de tercera generació per a la 
medicina preventiva. Líder del projecte: Enrique De la Vega. Fundació Eurecat, 
Barcelona. 

En els pròxims anys, la població europea augmentarà lleugerament, encara que ho 
farà de forma significativa. A Espanya, 1,7 milions de persones més grans de 65 anys 
viuen soles, i d’aquestes, 3 de cada 4 són dones, a causa, fonamentalment, d’una 
esperança més alta de vida. D’altra banda, les persones dependents prefereixen rebre 
atenció a casa seva, i evitar sempre que sigui possible ingressar en residències o 
institucions. Els sistemes de teleassistència han d’aprofitar la tecnologia per 
augmentar la seguretat, prestar suport i, a més, servir d’ajuda per tenir cura de 
persones amb malalties cròniques o mentals. 

A través de petits sensors que es col·loquen al domicili de l’usuari —a la porta 
principal, sala d’estar, bany i dormitoris—, es recull informació ambiental dels seus 
hàbits i comportaments, respectant-ne la privacitat (sense fer servir càmeres ni 
micròfons). Posteriorment, a través d’un hub sense fil, la informació rebuda pels 
sensors es transmet a uns servidors centrals, on el cuidador o cuidadora la pot 
analitzar en temps real i utilitzar-la per informar, diagnosticar i prevenir situacions de 
perill. 

Només al mercat espanyol, prop del 10 % de la gent gran que rep serveis d’atenció 
domiciliària, quasi 110.000 persones, viuen soles a les seves llars i serien susceptibles 
de rebre serveis basats en Ekauri. A més dels beneficis pel que fa a autonomia i 
seguretat per a les persones dependents, les entitats que utilitzin Ekauri també podran 
millorar l’eficiència dels seus processos i augmentar el valor dels serveis de cura que 
ofereixen. 

 

21. KAMLEON: Una plataforma intel·ligent per mesurar l’estat d’hidratació. Líder 
del projecte: Francisco Andrade. Fundació Universitat Rovira i Virgili (URV), 
Tarragona. 

La deshidratació, un desequilibri de l’aigua al cos humà, suposa una amenaça 
silenciosa que afecta la salut i el benestar d’una gran part de la població mundial. Els 
infants, la gent gran, les dones embarassades, els lactants, els esportistes i els 
treballadors a l’aire lliure es troben entre els grups més vulnerables. Curiosament, un 
dels principals obstacles per superar aquest problema rau en els mals hàbits educatius 
impulsats per la falta d’eines adequades i d’informació fiable per controlar l’estat 



d’hidratació. La solució presentada es basa en revolucionàries tecnologies, centrades 
en l’usuari, capaces de controlar l’estat d’hidratació individual amb l’objectiu d’ajudar 
les persones a prendre decisions intel·ligents, de manera que milloraria la seva qualitat 
de vida i es generaria un impacte social i econòmic positiu en la salut pública a curt i 
llarg termini. La tecnologia inclou un dispositiu compacte al vàter per monitoritzar les 
propietats de l’orina, que es poden correlacionar directament amb la deshidratació 
d’una persona, i un pegat intel·ligent que permet controlar en temps real la pèrdua de 
suor i la seva composició. El sistema és simple, assequible i no requereix la 
intervenció directa de l’usuari, cosa que facilita la seva adopció pel mercat. Així mateix, 
pot representar un enfocament innovador per minimitzar els riscos per a la salut i 
donar suport a les iniciatives de salut pública i benestar. 

 

22. SpermSelect: Estratègia molecular de selecció espermàtica per millorar l’èxit 
de les tècniques de reproducció assistida. Líder del projecte: Nerea Subiran. 
Universitat del País Basc, País Basc. 

Actualment, es calcula que uns 186 milions de persones han experimentat problemes 
d’infertilitat, i el factor masculí representa entre el 30 i el 50 % d’aquests casos. Les 
tècniques de reproducció assistida (TRA) han suposat un avanç realista i eficaç a 
l’hora d’abordar els problemes relacionats amb la infertilitat. No obstant això, aquests 
tractaments no són 100 % efectius i presenten algunes limitacions, ja que moltes 
parelles no aconsegueixen concebre un nen. Entre el 20 i el 30 % dels homes que 
presenten paràmetres seminals normals tenen dificultats per concebre, de manera que 
el desenvolupament i la implementació de millors tècniques diagnòstiques i/o de 
selecció espermàtiques podria incrementar les taxes de naixement.  

Aquest projecte ha desenvolupat una innovadora estratègia de selecció 
d’espermatozoides humans capaç d’incrementar les taxes d’èxit de les TRA. En 
concret, la selecció d’espermatozoides humans mitjançant aquesta tècnica incrementa 
la qualitat embrionària i les taxes d’embaràs obtinguts mitjançant aquests tractaments. 

El benefici social del projecte és inqüestionable, sobretot per a les parelles que 
pateixen problemes d’infertilitat, ja que incrementa les probabilitats d’èxit reproductiu 
de les parelles que se sotmeten a TRA. Al mateix temps, aquesta innovadora tècnica 
de selecció espermàtica podrà millorar les taxes d’èxit que obtenen les clíniques de 
reproducció assistida, i els proporcionarà així un avantatge competitiu en un mercat 
global i creixent. 

 

23. sEHI: Un tractament innovador per a la malaltia d’Alzheimer. Líder científic: 
Christian Griñán. Fundació Bosch i Gimpera, Barcelona. 

A causa de l’increment de l’esperança de vida, el nombre de persones més grans de 
60 anys ha anat en augment gràcies a la societat del benestar. En conseqüència, 
s’han multiplicat les malalties associades a l’envelliment, com ara les demències i la 
malaltia d’Alzheimer (MA). Respecte d’aquesta última, es calcula que prop d’1,5 
milions de persones n’estan afectades a Espanya, i més de 50 milions a tot del món, 



amb la previsió de duplicar les xifres cada vint anys. Així mateix, aquestes malalties no 
solament afecten el pacient, sinó també prop de 4 milions de persones entre familiars i 
cuidadors. A més, el cost sanitari associat és de més de 35.000 milions d’euros. 
Actualment, s’accepta que és una malaltia multifactorial i, encara que s’han dut a 
terme molts esforços per tractar els símptomes i/o reduir les plaques senils i 
neurofibril·lars, no existeix un tractament que curi o aturi la malaltia. Per tant, hi ha una 
necessitat urgent de desenvolupar polítiques socials, econòmiques i científiques que 
permetin tractar i frenar el creixement d’aquesta i altres malalties neurodegeneratives. 
Per aquest motiu, investigadors de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de 
Barcelona han abordat, des d’una perspectiva innovadora, una nova estratègia 
terapèutica, a través del desenvolupament d’una nova família de compostos químics 
que tenen la capacitat de reduir la inflamació al cervell dels pacients. Aquesta nova 
estratègia es basa en l’existència d’evidències sòlides que mostren un paper central de 
la inflamació en el procés inicial i primerenc de la neurodegeneració, i en la MA. Per 
tant, el desenvolupament de fàrmacs que actuïn sobre el procés inflamatori a través 
d’una nova diana terapèutica, com en aquest cas, és molt encoratjador. 
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