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La Fundació Bancària ”la Caixa” i el CIMA  
s’alien contra el càncer hepàtic  

 

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

M.ª Pilar Civeira, directora del Centro de Investigacióm Médica Aplicada 

(CIMA), han presentat avui el projecte HepaCare, una ambiciosa 

investigació multidisciplinària per dissenyar noves estratègies 

terapèutiques amb la finalitat de curar malalties hepàtiques cròniques i el 

càncer de fetge. 

 

• Aquest nou projecte, al qual la Fundació Bancària ”la Caixa” destinarà 

2.850.000 euros al llarg de tres anys, és fruit del conveni de col·laboració 

entre les dues institucions. 

 

• Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), prop de 325 

milions de persones pateixen una infecció crònica pel virus de l’hepatitis B 

(VHB). A la Unió Europea, prop de 29 milions de persones pateixen una 

malaltia hepàtica crònica. I al món es registren més de 700.000 morts 

anuals per complicacions d’aquestes malalties, incloent-hi el càncer.  

 

• L’impuls d’aquesta investigació des de la Fundació Bancària ”la Caixa” 

s’emmarca dins dels objectius prioritaris de l’entitat, el pla estratègic de 

la qual inclou com una prioritat la inversió en recerca, àrea en la qual 

preveu triplicar el pressupost destinat fins a assolir els 90 milions d’euros 

anuals en l’exercici 2019. 

  

Pamplona, 9 de març de 2018. Jaume Giró, director general de la Fundació Bancària 

”la Caixa”, i M.ª Pilar Civeira, directora del Centro de Investigación Médica Aplicada 
(CIMA) de la Universitat de Navarra, acompanyats dels doctors Matías Ávila i Juan 

José Lasarte, investigadors principals del projecte, han presentat avui un ambiciós 
estudi per trobar solucions a les malalties hepàtiques en el qual es buscaran noves 
estratègies de prevenció i vies per al tractament del càncer de fetge.  

 
La funció vital del fetge es veu amenaçada en determinades situacions, com ara 
infeccions virals cròniques, consum excessiu d’alcohol o desordres nutricionals 

associats a l’obesitat. La progressió de la malaltia hepàtica provoca la mort dels 
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hepatòcits, la inducció d’inflamació (hepatitis), l’acumulació de teixit cicatritzant (fibrosi) 
i l’aparició de nòduls de regeneració (cirrosi) que afavoreixen el desenvolupament del 
càncer hepàtic. Aquesta evolució s’acompanya d’una pèrdua important de les funcions 

hepàtiques, cosa que fa que en molts casos l’única alternativa terapèutica sigui el 
transplantament hepàtic. 
 

A la Unió Europea, prop de 29 milions de persones pateixen una malaltia hepàtica 
crònica, i es registren 170.000 morts anuals com a conseqüència de la cirrosi, a més 
de 47.000 morts degudes al càncer de fetge. Amb la finalitat de revertir aquesta 

situació, la Fundació Bancària ”la Caixa” i el CIMA posen en marxa aquest projecte de 
recerca, al qual l’entitat financera destinarà 2.850.000 euros al llarg de tres anys. 
 
«Amb l’impuls als programes d’investigació, la Fundació Bancària ”la Caixa” 

contribueix a ampliar les fronteres del coneixement orientant la seva intervenció cap a 
la cerca de solucions als grans reptes de la humanitat, molts dels quals estan 

relacionats amb la salut, de manera que es millora així la vida de milions de persones. 
Aquesta és una de les línies d’actuació estratègica de l’entitat», ha comentat Jaume 

Giró. 

 
El nou projecte permetrà conèixer els mecanismes moleculars implicats en el 
desenvolupament del càncer de fetge, per trobar dianes que millorin el diagnòstic i el 

seguiment d’aquestes malalties. També es portaran a terme noves vies de prevenció i 
tractament que podrien canviar el curs d’aquestes malalties tan devastadores. Per això 
se centraran en:  

 
- Noves vies per al tractament de la cirrosi, amb l’objectiu de recuperar la 

funció hepàtica, reduir la necessitat de trasplantament i prevenir el 

desenvolupament del càncer de fetge.  
- Estratègies d’immunoteràpia, centrades en la vacunació terapèutica i en la 

teràpia cel·lular adoptiva davant del càncer de fetge.  
- Desenvolupament de nous mètodes per atacar les cèl·lules canceroses 

inhibint els gens alterats del tumor. 
 

Segons els doctors Matías Ávila i Juan José Lasarte, «el valor d’aquesta nova 
investigació rau en l’abordatge multidisciplinari, que aprofundirà en els mecanismes 
implicats en el càncer de fetge per identificar noves dianes terapèutiques i 

desenvolupar estratègies innovadores per prevenir i curar el desenvolupament de 
l’hematocarcinoma».  
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Fundació Bancària ”la Caixa”, més de 30 anys impulsant la investigació  

 

Fa més de 30 anys que la Fundació Bancària ”la Caixa” impulsa la investigació 

d’excel·lència. En aquestes tres dècades, l’entitat ha destinat més de 400 milions 

d’euros a 490 projectes d’investigació; ha atorgat 4.771 beques d’excel·lència per 

promoure la formació de joves en un centenar d’universitats i centres espanyols, ha 
impulsat 1.700 assajos clínics de nous tractaments per a pacients de càncer, sida o 
malària, i ha creat una nova convocatòria de projectes de recerca biomèdica a 

Espanya i Portugal. 
 
El compromís de l’entitat amb la salut de les persones es remunta a principis del segle 
passat, quan va fundar, com a Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, l’Institut 

Antituberculós Francesc Moragas (1932), destinat a dispensaris i a la investigació 

d’aquesta malaltia. 

 
Des de llavors, el compromís de l’actual Fundació Bancària ”la Caixa” amb la salut i el 
benestar de les persones es manté, i el Pla Estratègic 2016-2019 intensifica aquest 

suport triplicant el pressupost dedicat a la recerca fins a assolir els 90 milions d’euros 
el 2019. En conseqüència, el pressupost global de l’entitat s’eleva fins als 520 milions 
d’euros aquest any. Un esforç que converteix la Fundació en la segona d’Europa i la 

tercera del món en termes de filantropia. 
 
La Fundació Bancària ”la Caixa” ha destinat 64 milions d’euros a la Comunitat 

Foral en el període entre 2012 i 2017. A més, l’Obra Social ”la Caixa” ha apostat 

també a Navarra per donar un impuls sòlid i durador als principals pols de recerca. 
Així, en col·laboració amb la Fundación Caja Navarra, ha compromès una inversió de 

6,4 milions d’euros per al període 2017-2020, que es distribueix entre les institucions 
següents: Universitat de Navarra (1,6 milions d’euros), Universitat Pública de Navarra 
(1,6 milions d’euros), CIMA (1,2 milions d’euros), Navarrabiomed (1,2 milions d’euros), 

Clínica Universitat de Navarra (400.000 euros), UNED Pamplona (280.000 euros) i 
UNED Tudela (120.000 euros).  
 

Àrea de Comunicació de la Fundació Bancària ”la Caixa” 

Irene Roch: 934 046 027 / Iroch@fundacionlacaixa.org 
 
Àrea de comunicació de CIMA 
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Maria del Pilar Huarte Tirapu mphuarte@unav.es 
Tel 655 86 85 29 

 

 


