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«En algun lloc, quelcom increïble espera ser 
descobert.» Aquesta frase de Carl Sagan, 
el conegut astrofísic i divulgador, expressa 
l’aventura que implica qualsevol 
investigació. Tant se val la disciplina de què 
estiguem parlant. Totes comparteixen un 
propòsit que no és el de reafirmar els 
patrons d’allò que ja coneixem, sinó tot el 
contrari. Qualsevol investigador aspira a 
ampliar els nostres horitzons i contribuir 
alhora a construir una societat que ofereixi 
més qualitat de vida i benestar a les 
persones.

Com el nostre referent, Francesc Moragas, 
un home que quan va fundar ”la Caixa” el 
1904 va tenir l’impuls vital de creure en la 
formació de les persones com a motor de 
canvi social. I no només això, Moragas  
fou un pioner i també ens va ensenyar a 
esbrinar, a indagar i a investigar per a fer una 
societat millor. Aquesta era la seva meta. 

És per això que, des de ”la Caixa”,  
no dubtem ni un instant a l’hora de 
recolzar i impulsar la recerca més 
transformadora, més excel·lent i més 
disruptiva. En aquest llibre es parla de 
persones i d’equips que cada dia 
dediquen els seus esforços a ampliar  
els horitzons del nostre coneixement,  
i a oferir-nos, a més a més, respostes  
a preguntes que potser ni tan sols ens 
hem fet encara.

Només els podem estar agraïts, perquè la 
tasca d’aquestes persones crea un futur 
esperançador. 

ISIDRE FAINÉ
President de la Fundación Bancària ”la Caixa” 

UN FUTUR 
ESPERANÇADOR
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Les xifres parlen soles: l’any 2019 ”la 
Caixa” ha invertit 90 milions d’euros per a 
donar suport al talent científic, la 
investigació i la innovació. Som la fundació 
privada del nostre país que més inverteix 
en ciència. Però les xifres són només això, 
xifres. Allò que realment distingeix  
”la Caixa” és el compromís amb el progrés, 
amb la transformació de la societat i amb 
la capacitat d’imaginar un futur millor per a  
tots.

Per això, des de ”la Caixa” recolzem la 
carrera investigadora a través del 
programa de Beques de ”la Caixa”, per un 
cantó, mentre que, per un altre, impulsem 
l’única convocatòria d’àmbit ibèric d’ajuts 
a la investigació en salut. I com que som 
conscients que el camí no s’acaba al 
laboratori, des del programa d’innovació 
CaixaImpulse, empoderem els investigadors 
que vulguin anar més enllà i traslladar els 
resultats de la seva investigació al mercat.

Ens hem convertit en un motor. Un motor 
de canvi. Un motor de transformació.  
Però un motor tot sol no va enlloc, 
necessita altres elements que donin sentit 
a la seva funció. De la mateixa manera que 
nosaltres necessitem els investigadors, les 
universitats, els centres d’investigació.  
Tots ells donen sentit a la nostra feina i són 
els que aconseguiran que el nostre futur 
sigui millor per a tots. Gràcies. 

Aquest llibre és un homenatge a la seva 
perseverança, al seu talent i a la seva 
energia. 

JAUME GIRÓ
Director general  

de la Fundació Bancària ”la Caixa” 

Imaginar  
un món millor
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La Fundació ”la Caixa”, que creu fermament 
que el progrés científic, la investigació, la 
mobilitat i la qualificació professional són 
claus per al desenvolupament de les 
persones en el conjunt de la societat, dona 
suport als investigadors que vulguin 
progressar en la seva carrera vers la 
independència científica. El Programa de 
Beques de ”la Caixa” és el projecte més 
important promogut a Espanya per una 
institució privada pel nombre de beques 
atorgades, pel rigor del procés de  
selecció i pel percentatge de finançament 
que es dedica a cada beca, així com  
també per la varietat de disciplines 
subvencionades.

En aquest marc, el Programa de Beques 
de Postdoctorat Junior Leader contribueix 
a internacionalitzar el sistema de recerca 
d’Espanya i Portugal atraient brillants 
talents internacionals a través del 
Subprograma Incoming. Així mateix, 
conserva excel·lents talents a través del 
Subprograma Retaining.

El Programa de Beques de Postdoctorat 
Junior Leader està adreçat a la 
contractació de brillants investigadors  
de qualsevol nacionalitat que vulguin 
continuar la seva carrera a Espanya o 
Portugal. Els objectius d’aquest programa 

són fomentar una investigació innovadora  
i d’alta qualitat a Espanya i Portugal, i  
donar suport als millors talents científics  
tot proporcionant-los un entorn atractiu  
i competitiu per a dur a terme una recerca 
excel·lent.

El Programa de Beques de Postdoctorat 
Junior Leader es divideix en dos 
subprogrames diferents:

 / Incoming: 22 beques de postdoctorat 
per a investigadors de totes les 
nacionalitats. Els seleccionats 
aconsegueixen un contracte laboral de 
tres anys per a dur a terme un projecte 
d’investigació a les àrees de CTIM    en 
centres acreditats amb el distintiu 
d’excel·lència Severo Ochoa o María de 
Maeztu, als Institutos de Salud Carlos III 
a Espanya i en unitats considerades 
com a excel·lents i excepcionals per la 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
de Portugal, que és una novetat de la 
darrera convocatòria. Els candidats 
hauran d’haver residit a Espanya o 
Portugal, respectivament, menys de 
12 mesos al llarg dels tres anys anteriors 
a la data de tancament de la convocatòria.

 / Retaining: 11 beques de postdoctorat 
per a investigadors de totes les 

EL TEU PROGRÉS  
I EL DE TOTHOM
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nacionalitats que ja duen a terme la seva 
recerca a Espanya o Portugal i que 
volen continuar la seva carrera al mateix 
país. Els candidats hauran d’haver 
residit a Espanya o Portugal, 
respectivament, més de 12 mesos  
al llarg dels tres anys anteriors a la data 
de tancament de la convocatòria.

A través d’un programa de formació 
complementària, aquestes beques estan 
destinades a consolidar les habilitats de 
recerca i a fomentar una carrera científica 
independent com a opció de futur.

Des de l’any 1982, la Fundació ”la Caixa” 
ha ofert els seus programes de beques, 
que han permès a més 4.900 joves amb 
talent obtenir beques per a cursar estudis 
de postgrau o iniciar la seva carrera con a 
investigadors a Espanya i a l’estranger.  
Els programes de beques de ”la Caixa” 
gaudeixen d’un gran reconeixement 
gràcies al seu prestigi, la seva fiabilitat i el 
seu rigor en els processos de selecció, 
l’excel·lent nivell acadèmic dels becaris  
i l’impacte que té la beca en les seves 
futures carreres acadèmiques o 
professionals.

BEQUES DE 
POSTDOCTORAT
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22 / COM VEIEM L’UNIVERS?
Pierre Fleury
Instituto de Física Teórica (IFT). 
Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM). Madrid, Espanya.

23 / QUIN TIPUS D’ORDINADOR QUÀNTIC 
SERÀ EL QUE PRIMER SUPERARÀ  
ELS ORDINADORS CLÀSSICS?
Pol Forn Díaz
Institut de Física d’Altes Energies 
(IFAE). Cerdanyola del Vallès, 
Espanya.

24 / ES PODEN PREPARAR FÀRMACS  
DE MANERA NETA I EFICIENT?
Francisco García Cirujano
Instituto de Ciencia Molecular 
(ICMol). Universitat de València (UV). 
València, Espanya.

25 / PODEM REDUIR L’IMPACTE 
MEDIAMBIENTAL AMB MATERIALS 
INTEL·LIGENTS?
Mónica Giménez Marqués
Instituto de Ciencia Molecular 
(ICMol). Universitat de València (UV). 
València, Espanya.

26 / GENERARAN NOVES TECNOLOGIES 
ELS MATERIALS NOUS?
Marco Gobbi
Asociación Centro de Investigación 
Cooperativa en Nanociencias ( 
CIC nanoGUNE). Sant Sebastià, 
Espanya.

27 / ES POT MILLORAR LA MASSA ÒSSIA 
DESPRÉS D’UN CÀNCER?
Luis Gracia Marco
Universidad de Granada (UGr). 
Granada, Espanya.

28 / QUINS CANVIS PROVOCARÀ LA FÍSICA 
QUÀNTICA EN LA TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACIÓ?
Tobias Grass
Institut de Ciències Fotòniques 
(ICFO). Castelldefels, Espanya.

29 / ÉS IMPORTANT L’ADN ESCOMBRARIES 
PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 
CÀNCER HEMATOLÒGIC?
Biola María Javierre Martínez
Institut de Recerca Germans Trias  
i Pujol (IGTP). Badalona, Espanya.

30 / QUINES SÓN LES CONSEQÜÈNCIES DE 
LA BARREJA ENTRE ESPÈCIES?
Martin Kuhlwilm
Institut de Biologia Evolutiva (IBE). 
Universitat Pompeu Fabra (UPF). 
Barcelona, Espanya.

14 / COM PODEM GENERAR ULLS 
FUNCIONALS AL LABORATORI A 
PARTIR DE CÈL·LULES MARE?
María Almuedo Castillo
Centro Andaluz de Biología del 
Desarrollo (CABD). Sevilla, Espanya.

15 / QUÈ ES POT APRENDRE SOBRE ELS 
ARN NO CODIFICANTS D’UNA PLANTA?
Nicolas Bologna
Centre de Recerca Agrigenòmica 
(CRAG). Cerdanyola del Vallès, 
Espanya.

16 / COM ANAR MÉS ENLLÀ DE  
LES APROXIMACIONS EN FÍSICA?
Riccardo Borsato
Instituto Galego de Física de Altas 
Enerxías (IGFAE). Santiago de 
Compostel·la, Espanya.

17 / COM POT EL CONEIXEMENT 
TRADICIONAL AJUDAR A PROTEGIR 
L’AIGUA?
Elodie Brisset
Institut Català de Paleoecologia 
Humana i Evolució Social (IPHES). 
Tarragona, Espanya.

18 / PODEM GARANTIR CONDICIONS  
DE SEGURETAT PER ALS EIXAMS DE 
ROBOTS AERIS?
Leonardo Colombo
Instituto de Ciencias Matemáticas 
(ICMAT). Madrid, Espanya.

19 / QUIN ÉS L’ORIGEN DE LA VIDA?
Ignacio Colomer Utrera
Fundación Instituto Madrileño  
de Estudios Avanzados en 
Nanociencia (IMDEA Nanociencia).  
Madrid, Espanya.

20 / COM PODEN ELS MATERIALS HÍBRIDS 
REVOLUCIONAR LA TECNOLOGIA 
ACTUAL?
Rosa Córdoba Castillo
Instituto de Ciencia Molecular. 
(ICMol). Universitat de València (UV). 
València, Espanya.

21 / PODEM DESENVOLUPAR UNA NOVA 
TECNOLOGIA PER A DESCONTAMINAR 
ELS ECOSISTEMES AQUÀTICS?
Jesús Ferrando Soria
Instituto de Ciencia Molecular 
(ICMol). Universitat de València (UV).
València, Espanya.

BEQUES DE POSTDOCTORAT
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39 / QUIN FOU L’IMPACTE DEMOGRÀFIC  
DE LES MIGRACIONS BÀRBARES?
Iñigo Olalde Marquínez
Departament de Ciències 
Experimentals i de la Salut, Universitat 
Pompeu Fabra (DCEXS – UPF). 
Barcelona, Espanya.

40 / COM ES PODEN MILLORAR  
ELS CULTIUS PER A FER FRONT  
AL CANVI CLIMÀTIC?
Julia Qüesta
Centre de Recerca Agrigenòmica 
(CRAG). Cerdanyola del Vallès, 
Espanya.

41 / QUINS SÓN ELS MICROORGANISMES 
CLAU ALS OCEANS?
Daniel Richter
Departament de Ciències 
Experimentals i de la Salut, Universitat 
Pompeu Fabra (DCEXS – UPF). 
Barcelona, Espanya.

42 / PER QUÈ ELS TUMORS BENIGNES  
NO ESDEVENEN MALIGNES?
Bárbara Rivera Polo
Institut d’Investigació Biomèdica  
de Bellvitge (IDIBELL). Barcelona, 
Espanya.

43 / QUINES MUTACIONS GENÈTIQUES  
SÓN RESPONSABLES DE LES 
ESPECIALITZACIONS DEL CERVELL 
HUMÀ?
Gabriel Santpere Baró
Institut Hospital del Mar 
d’Investigacions Mèdiques (IMIM). 
Barcelona, Espanya.

44 / ES PODEN UTILITZAR CÈL·LULES  
MARE PER A REJOVENIR ÒRGANS 
ENVELLITS?
Pedro Sousa-Victor
Instituto de Medicina Molecular (IMM) 
João Lobo Antunes. Universidade de 
Lisboa. Lisboa, Portugal.

45 / PER QUÈ MIGREN ELS INSECTES?
Gerard Talavera Mor
Institut de Biologia Evolutiva (IBE). 
Universitat Pompeu Fabra (UPF). 
Barcelona, Espanya.

46 / COM ES PODEN DISSENYAR ELS 
CATALITZADORS QUÍMICS DEL FUTUR?
Michael Tayler
Institut de Ciències Fotòniques (ICFO). 
Castelldefels, Espanya.

31 / PODEM DETECTAR I TRACTAR LA 
MALALTIA DE PARKINSON A TRAVÉS  
DE L’INTESTÍ?
Ariadna Laguna Tuset
Fundació Hospital Universitari Vall 
d’Hebron – Institut de Recerca (VHIR). 
Barcelona, Espanya.

32 / COM ES POT REVOLUCIONAR LA 
BIOLOGIA AMB LES PROTEÏNES DE 
DISSENY?
Enrique Marcos Benteo
Institut de Recerca Biomèdica  
(IRB Barcelona). Barcelona, Espanya.

33 / DEVEM L’EXISTÈNCIA DE LA  
MATÈRIA AL NEUTRÍ?
Justo Martín-Albo Simón
Instituto de Física Corpuscular (IFIC). 
Universitat de València (UV). València, 
Espanya.

34 / POT LA TEORIA GENERAL DE LA 
RELATIVITAT D’EINSTEIN EXPLICAR 
L’EVOLUCIÓ OBSERVADA DE L’UNIVERS?
Matteo Martinelli
Instituto de Física Teórica (IFT). 
Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM). Madrid, Espanya.

35 / ES POT ATURAR L’ESCLEROSI MÚLTIPLE?
Ana Luisa Mendanha Falcao
Institut de Recerca en Ciències de la 
Vida i de la Salut (ICVS). Universidade 
do Minho. Braga, Portugal.

36 / PODEM CURAR LES NEURONES 
MALALTES ABANS NO MORIN?
Miguel Ángel Mompeán García
Instituto de Química Física Rocasolano 
(IQFR). Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). 
Madrid, Espanya.

37 / PER QUÈ ESTEM FETS DE MATÈRIA  
I NO D’ANTIMATÈRIA?
María Moreno Llácer
Instituto de Física Corpuscular (IFIC). 
Universitat de València (UV). València, 
Espanya.

38 / SERAN ELS MICROXIPS AUTÒNOMS  
LA MEDICINA DEL FUTUR?
Gonzalo Murillo Rodríguez
Institut de Microelectrònica de 
Barcelona – Centre Nacional de 
Microelectrònica (IMB-CNM-CSIC). 
Cerdanyola del Vallès, Espanya.
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COM PODEM 
GENERAR ULLS 
FUNCIONALS AL 
LABORATORI  
A PARTIR DE 
CÈL·LULES MARE?

La generació d’òrgans requereix de dues 
fonts principals d’informació de naturalesa 
molt diferenciada: la informació 
proporcionada pels gens de senyalització 
que confereixen identitat a la cèl·lula i la 
informació de la naturalesa mecànica de 
les cèl·lules i dels teixits. A més a més, 
aquestes diferents entrades s’han de 
coordinar per tal que l’òrgan estigui escalat 
i modelat proporcionalment a la seva mida 
final. Malgrat que alguns d’aquests 
aspectes han estat àmpliament estudiats 
de manera independent, fa falta una anàlisi 
exhaustiva sobre com s’integren. El primer 
objectiu d’aquesta proposta és entendre la 
coordinació entre aquestes fonts 
interdependents d’indicacions 
morfogenètiques que empren com a 
paradigma el desenvolupament de l’ull 
vertebrat.

Aquestes diferents fonts d’informació són 
necessàries per a donar plasticitat i 
adaptabilitat a òrgans i teixits, dos atributs 
essencials per a processos com la 

MARÍA ALMUEDO CASTILLO
Centro Andaluz de Biología del Desarrollo 

(CABD). Sevilla, Espanya.

regeneració d’òrgans. Per tant, aquesta 
comprensió integral sobre la formació 
d’òrgans tenint en compte les propietats 
genètiques i mecàniques, així com el 
requisit que els òrgans es formin 
proporcionalment a la mida de l’organisme, 
és necessària per a establir la base 
biològica de la medicina regenerativa 
d’última generació. Per tal de contribuir a 
aquest innovador camp, es compararan les 
propietats de models in vivo de formació 
d’ulls amb organoides oculars in vitro en 3D 
generats a partir de cèl·lules mare 
embrionàries.

El segon objectiu de la proposta serà 
analitzar si es manté la robustesa 
mecànica i la plasticitat dels teixits 
d’aquests organoides quan es 
desenvolupen fora de l’organisme. Aquest 
projecte contribuirà a establir els 
fonaments per a la generació d’òrgans 
trasplantables utilitzant les cèl·lules mare 
dels pacients per a la substitució 
d’òrgans.

14



QUÈ ES POT 
APRENDRE SOBRE 
ELS ARN NO 
CODIFICANTS 
D’UNA PLANTA?

Tradicionalment, es creia que la funció 
principal de l’ARN era traduir la 
informació emmagatzemada a l’ADN  
de les cèl·lules en proteïnes. Aleshores, 
aquestes proteïnes realitzarien les 
funcions biològiques reals. Això no 
obstant, recentment s’ha descobert que 
tan sols un 1% de la informació del 
genoma humà es tradueix en proteïnes, 
mentre que al voltant del 90% es 
converteix en ARN, els anomenats  
ARN no codificants.

Els ARN no codificants són molècules 
d’ARN que no es converteixen en 
proteïnes, tot i que poden realitzar 
funcions precises en un organisme viu. 
Fins ara, els ARN no codificants han estat 
implicats en un ampli ventall de processos 

NICOLAS BOLOGNA
Centre de Recerca Agrigenòmica (CRAG). 

Cerdanyola del Vallès, Espanya.

biològics essencials, incloses malalties 
humanes com el càncer i els trastorns 
cardiovasculars i neurològics. Tanmateix, 
tenint en compte que només s’ha descrit 
una fracció molt petita de molècules 
d’ARN no codificants, només s’acaba de 
descobrir la punta de l’iceberg pel que fa a 
les funcions generals d’aquest genoma no 
codificant.

En aquest projecte Bologna proposa 
utilitzar la planta Arabidopsis thaliana, un 
organisme d’investigació establert arreu 
del món, crucial per als avenços en el 
camp dels ARN, per a desxifrar funcions 
noves i essencials de les seqüències dels 
ARN no codificants. Això permetrà 
entendre millor els processos biològics 
clau de tots els organismes eucariotes.
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escales de longitud). És important 
assenyalar que es pot resoldre la teoria de 
manera exacta gràcies als poderosos 
mètodes d’«integrabilitat»,  
un tema apassionant amb diverses 
connexions amb les matemàtiques, la 
física de l’estat sòlid, la hidrodinàmica, 
l’òptica, etc. Les idees crucials per a 
aquesta teoria del camp de gauge també 
provenen d’una correspondència que la 
relaciona amb una teoria de la gravetat en 
un espai-temps corb, la celebrada 
«dualitat hologràfica» inspirada en la teoria 
de cordes.

Borsato estudiarà les deformacions 
d’aquesta teoria del camp de gauge per 
tal de trencar les propietats poc realistes 
de la supersimetria i la simetria conforme  
i s’exploraran les riques propietats dels 
poderosos models d’integrabilitat.

El «model estàndard» de la física de 
partícules és la millor estructura que hi ha 
actualment per a entendre com es 
comporta la natura amb les altes energies. 
Això no obstant, les prediccions precises 
requereixen el desenvolupament de noves 
eines. En realitat, es pretén anar més enllà 
de l’aproximació habitual de realitzar 
interaccions molt dèbils per a, finalment, 
obtenir resultats exactes. 

Tot i que per aquest cas encara no 
existeixen eines, se n’han desenvolupat 
per a una «teoria de camp de gauge», que 
és un dels seus cosins llunyans. Aquesta 
teoria és força especial, ja que és 
«supersimètrica»   (és invariable sota 
l’intercanvi de bosons i fermions, dues 
possibles varietats de partícules 
fonamentals) i «conforme» (no canvia 
mentre es fa zoom in/out a diferents 

RICcARDO BORSATO
Instituto Galego de Física de Altas Enerxías 

(IGFAE). Santiago de Compostel·la. Espanya.

COM ANAR MÉS 
ENLLÀ DE LES 
APROXIMACIONS 
EN FÍSICA?
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Persia» pretén investigar com es van 
enfrontar a l’escassetat d’aigua les 
successives civilitzacions de l’Antiga 
Pèrsia. Per tal d’assolir aquest objectiu, 
es combinarà l’estudi de tres fonts 
d’informació dels temps antics: la 
geologia, l’arqueologia i la història. Això 
permetrà descobrir l’estat dels recursos 
hídrics quant a l’evolució del control de 
les tècniques de les civilitzacions 
antigues, sobretot dels aquemènides,  
i com ha influït en les fams. Com que es 
basa en una ciència del coneixement 
tradicional, aquest projecte ajudarà a 
conscienciar la gent i les parts 
interessades sobre la urgència de la 
gestió sostenible de l’aigua.

La sostenibilitat dels recursos hídrics és un 
repte fonamental per a les societats 
d’arreu del món. L’Antiga Pèrsia va ser una 
regió emblemàtica de sistemes innovadors 
de gestió de l’aigua per a combatre 
l’aridesa. Els sistemes de reg subterranis, 
coneguts a la zona com a Qanats,  
van ser el motor d’un gran 
desenvolupament econòmic i de l’aparició 
dels jardins perses. Tanmateix, aquesta 
pròspera situació del passat contrasta 
amb l’actual crisi hídrica: molts llacs i 
zones humides han assolit uns nivells 
baixos crítics.

El projecte SALTY «Water resource 
SustAinabiLiTY: minutes from ancient 

ELODIE BRISSET
Institut Català de Paleoecologia Humana  

i Evolució Social (IPHES). Tarragona, Espanya.

COM POT EL 
CONEIXEMENT 
TRADICIONAL 
AJUDAR A 
PROTEGIR 
L’AIGUA?
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A la majoria dels laboratoris d’investigació 
que treballen amb drons, els algoritmes 
de control estan centralitzats, la qual 
cosa significa que cada vehicle sap quin 
és el comportament dels altres mitjançant 
un sistema de captura del moviment 
extern.

De vegades, mitjançant l’ús d’algoritmes 
centralitzats, el procés de dades per a fer 
estimacions de mesura per a predir la 
localització dels robots implica un gran 
sistema d’equacions diferencials. La 
recerca de solucions online per a aquest 
sistema fa que es produeixi un coll 
d’ampolla en l’amplada de banda per  
a la comunicació que requereixen els 
sensors.

L’objectiu del projecte de recerca és 
desenvolupar nous algoritmes de  
control descentralitzats per a les 
estratègies de planificació del moviment 
en la coordinació de drons per a missions 
cooperatives en el transport d’objectes.

Els drons es poden fer servir cada dia en 
moltes tasques que tenen un impacte 
directe en la societat, com la recerca i el 
rescat en zones on s’ha produït una 
catàstrofe, la vigilància en àrees 
oceàniques, en transport i trameses. 
Moltes tasques no es poden dur a terme 
amb un sol dron, com per exemple el 
transport d’un objecte pesat o el 
seguiment de la contaminació de plàstics 
en mar obert.

Per a emprendre un moviment cooperatiu, 
els drons comparteixen informació 
mitjançant uns sensors que duen 
incorporats. Aquests sensors processen 
les dades mitjançant algoritmes de 
localització per a saber la ubicació dels 
altres drons. Aquests algoritmes poden 
utilitzar algoritmes de control. Els algoritmes 
de control ajuden els drons a saber el que 
han de fer, a saber on es troben (una de les 
qüestions principals de la comunitat 
robòtica) i com s’han de moure per a dur a 
terme una determinada tasca.
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Actualment, el disseny i l’explotació de 
sistemes sintètics (no naturals) que 
existeixen en un règim d’equilibri llunyà 
és un gran repte al qual s’ha de fer front 
des d’una perspectiva multidisciplinària. 
Entendre com dissenyar i controlar 
estructuralment noves funcionalitats i 
comportaments emergents permetrà 
reunir els requisits mínims per a crear 
vida sintètica i materials funcionals 
avançats.

L’objectiu a llarg termini d’aquest  
projecte és construir el primer protocol 
sintètic basat en principis de reactivitat 
química.

La majoria dels sistemes químics sintètics 
treballen en un procés de descens vers la 
formació d’estructures termodinàmiques 
estables que resideixen en el seu estat 
d’energia lliure més baixa, caracteritzat per 
la seva situació estàtica.

Això no obstant, la vida i altres estructures 
que contenen vida, com les cèl·lules o els 
microtúbuls, són estructures dinàmiques 
en una situació allunyada de l’equilibri que 
mostren un comportament més ric, lligat a 
l’aparició de funcions més riques. Els 
sistemes d’equilibri llunyà requereixen un 
subministrament d’energia continu per a 
persistir. Si el subministrament d’energia 
s’atura, el sistema es mou cap a l’equilibri 
termodinàmic.

IGNACIO COLOMER UTRERA
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recepta actual, les molècules 2D a la carta, 
que poden ser la clau per a crear materials 
intel·ligents nous que aportin una mica  
de llum als problemes físics fonamentals  
i solucions a la limitada electrònica actual. 
Així, posant en contacte dos sistemes 
d’origen diferent, com materials inorgànics 
2D amb materials moleculars 2D, sorgirà 
una nova línia de recerca en el camp 
molecular 2D i en la ciència de materials. 
Aquest ambiciós enfocament combinarà 
molècules funcionals 2D amb materials 
2D, en concret superconductors i imants, 
sintonitzant i millorant les propietats dels 
materials 2D a través de les interaccions 
interfacials establertes amb les  
molècules mitjançant l’aplicació  
d’un estímul extern.

L’ús quotidià de dispositius electrònics, 
com ara ordinadors molt potents i telèfons 
intel·ligents, ha revolucionat la nostra vida, 
la nostra manera de treballar, d’aprofitar el 
temps lliure i d’interactuar entre nosaltres. 
Els components electrònics que formen 
part d’aquests dispositius es basen en 
materials inorgànics, normalment metalls i 
semiconductors. Això no obstant, el seu 
ús massiu implica un consum d’energia 
més alt arreu del món i té conseqüències 
per a la societat i el medi ambient. Per 
tant, és crucial crear tecnologies més 
eficients i més ecològiques basades en 
mecanismes completament diferents.

En aquesta proposta Córdoba Castillo 
afegirà un ingredient addicional a la 
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per a l’eliminació eficaç i simultània dels 
contaminants orgànics i inorgànics que 
apareixen habitualment als ecosistemes 
aquàtics. El nombre de MTV-MOF 
existents és bastant limitat. Això està 
relacionat amb el repte que suposa la 
síntesi en si mateixa. L’enfocament 
metalloligand proposat en aquest 
document acabarà amb aquesta  
limitació i permetrà obrir noves vies  
per al disseny racional de MTV-MOFs.  
Els actuals protocols de descontaminació 
no són eficients per a la captura dual  
de contaminants orgànics i inorgànics.  
Els MTV-MOF proposats actuaran de 
forma sinèrgica per a capturar de  
manera eficaç i al mateix temps 
contaminants de naturalesa molt  
diferent. Això els converteix en uns  
grans candidats per a resoldre els actuals 
problemes ambientals dels ecosistemes 
aquàtics.

Les activitats humanes han generat un 
gran impacte negatiu en els ecosistemes 
aquàtics. Les tecnologies existents per a la 
descontaminació de l’aigua s’han revelat 
ineficaces en la captura simultània de 
contaminants orgànics i inorgànics. Els 
actuals protocols de descontaminació 
pateixen elevats costos operatius, generen 
contaminants secundaris i, encara més 
important, no són capaços de reduir tots 
els contaminants per sota dels nivells 
permesos que recomana l’Organització 
Mundial de la Salut. Per tant, el 
desenvolupament de tecnologies noves  
i eficients per a abordar l’eliminació de 
contaminants dels sistemes aquàtics és 
una necessitat cabdal per tal de garantir 
un futur més sostenible. Aquest projecte 
se centra en el desenvolupament d’una 
nova generació de Marcs Metàl·lics i 
Orgànics (MOF), coneguts com a MOF 
Multivariants (MTV-MOF), i en el seu ús  
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donaran a conèixer durant la propera 
dècada.

Com a cosmòleg teòric, la tasca de Fleury 
és assegurar que els nostres models de 
l’univers són prou elaborats per a fer 
justícia a aquestes dades d’alta qualitat. 
Sobretot, la intenció del projecte de Fleury 
és determinar com la distribució de la  
matèria al cosmos afecta la seva  
pròpia observació. Per què?  
A causa de la lent gravitacional.  
Aquest fenomen fascinant és la capacitat 
de gravitar per corbar els raigs de llum, la 
qual cosa fa que es deformi tot el que 
veiem al cel. Així doncs, controlar  
l’impacte de la lent gravitacional és 
fonamental per a aprofitar de manera 
precisa i exhaustiva les observacions 
cosmològiques i, per tant, per a desvetllar 
els secrets de la matèria fosca i de 
l’energia fosca.

Al llarg dels últims 50 anys, la cosmologia 
ha revelat dos dels grans misteris de la 
física fonamental. D’una banda, el 83% de 
la matèria de l’univers és invisible, al marge 
de l’atracció gravitatòria; malgrat 
l’aclaparadora prova de la seva existència, 
la naturalesa d’aquesta matèria fosca 
continua essent desconeguda. D’altra 
banda, l’expansió de l’univers s’accelera a 
causa d’una forma de fenomen 
gravitacional repulsiu anomenat energia 
fosca, que és encara més desconcertant 
que la matèria fosca.

La investigació de la matèria fosca i dels 
problemes de l’energia fosca és, per tant, 
el nucli de la cosmologia moderna. Amb 
aquesta finalitat s’ha dut a terme un esforç 
observacional fantàstic, amb ambiciosos 
programes internacionals com el satèl·lit 
Euclid o el Gran Telescopi per a Rastrejos 
Sinòptics, els primers resultats del qual es 
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que els ordinadors quàntics digitals, tenint 
en compte que són més complexos de 
fabricar, tenen un gran potencial a llarg 
termini.

En aquest projecte es fabricarà un 
prototipus a petita escala d’un ordinador 
quàntic analògic, conegut com quantum 
annealer (tremp quàntic). Els quantum 
annealers resolen certs tipus de problemes 
d’optimització deixant que els seus qubits 
es mantinguin en la seva configuració 
d’energia més estable. Es mesurarà un 
prototipus que consta de tres qubits i 
s’executaran problemes d’optimització 
elemental. Aquest projecte marcarà el 
camí vers processadors quàntics 
analògics a gran escala que es 
desenvoluparan al recentment fundat  
grup de Tecnologies de la Computació 
Quàntica de l’IFAE.

Els ordinadors quàntics són dispositius 
que transformaran la nostra societat 
proporcionant capacitats computacionals 
sense precedents. Encara es desconeix 
com seran els ordinadors quàntics a gran 
escala. Actualment, només se n’han 
fabricat prototipus de petites dimensions. 
Hi ha dos tipus principals d’ordinadors 
quàntics, els digitals i els analògics. Els 
primers requereixen conjunts de portes 
quàntiques aplicades a cadascun dels 
elements que constitueixen l’ordinador, 
coneguts com a qubits, per a executar 
algoritmes quàntics, mentre que els 
segons fan servir les propietats 
intrínseques del sistema per a trobar de 
forma natural la solució a cert tipus de 
problemes. Es creu que, a curt termini, els 
ordinadors quàntics analògics tenen 
potencial per a demostrar un avantatge 
sobre els ordinadors tradicionals, mentre 
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s’intentarà ampliar els processos continus 
de mil·ligram a gran escala multi-gram 
amb l’ajut d’una metodologia d’alta 
velocitat i la posada en marxa d’una 
empresa que pretén optimitzar la síntesi 
avançada de materials a escala multi-gram.

La substitució de les actuals metodologies 
de síntesi tòxiques i costoses per d’altres 
segures i econòmiques tindrà sens dubte 
un gran impacte en l’elaboració de 
compostos farmacèutics clau d’una 
manera rendible i competitiva, reduint o 
eliminant l’ús de reactius industrials 
perillosos que contribuiran eventualment a 
la salut ambiental i pública.

Aquest projecte és un esforç pioner i 
estructurat vers el disseny i la síntesi de 
materials funcionals d’alt rendiment per a 
aconseguir processos respectuosos amb 
el medi ambient en les indústries química i 
farmacèutica.

Es combinaran les darreres estratègies de 
la síntesi química i l’alta eficàcia dels 
sistemes biològics per a dissenyar nous 
materials polimèrics amb composicions i 
estructures similars a les que es troben en 
enzims naturals. Seran útils per a 
desenvolupar la propera generació de 
mètodes ecològics per a la síntesi de 
compostos d’interès mèdic. Així doncs, 
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Aquest projecte explorarà les capacitats 
dels materials MOF flexibles amb un bon 
control de la mida de les partícules per 
fer-los fàcilment processables i, per tant, 
per a millorar la seva integració en films  
o dispositius prims.

Els materials compostos obtinguts serviran 
per a capturar de forma selectiva gasos 
d’efecte hivernacle, així com per a 
emmagatzemar i alliberar molècules 
bioactives, amb implicacions directes en 
temes socials com la salut, l’energia i el 
medi ambient.

Aquest projecte tracta de la preparació de 
materials porosos flexibles, coneguts com 
a marcs metalorgànics o MOF. A causa  
de la seva naturalesa porosa, aquests 
materials similars a una esponja poden 
capturar, emmagatzemar i alliberar petites 
molècules essencials en resposta a un 
estímul extern.

Els MOF han transformat l’ús de sistemes 
porosos clàssics, com els carbonis actius, 
les espumes i les zeolites, a causa de la 
seva versatilitat química gairebé infinita 
que s’obté per disseny químic en àrees 
superficials extremament altes, així com 
per la mida i la funcionalitat dels porus 
ajustables.
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En aquest projecte Gobbi explorarà la 
generació de nous materials per a 
electrònica d’última generació. En 
particular, la intenció de Gobbi és 
interrelacionar materials inorgànics 
ultrafins caracteritzats per propietats 
electròniques notables amb molècules 
orgàniques amb resposta única a la llum. 
D’aquesta manera es generaran nous 
materials híbrids, caracteritzats  
per propietats úniques, que es poden 
programar amb antelació. A partir 
d’aquests híbrids, la intenció de Gobbi és 
fabricar dispositius de resposta múltiple en 
els quals els senyals elèctrics es puguin 
manipular a través d’irradiació per llum  
i camps magnètics. Aquests dispositius 
poden ser aplicats com a elements de 
detecció i com a components per a la 
computació d’última generació.

Els dispositius i els sensors electrònics són 
components essencials de molts objectes 
d’ús quotidià, inclosos els telèfons 
intel·ligents, els ordinadors moderns, els 
televisors i els cotxes.

En essència, tots els dispositius 
electrònics es basen en la detecció i 
manipulació de senyals elèctrics, que són 
generats per partícules carregades 
elèctricament (electrons) que es mouen en 
un material sòlid. Les propietats 
específiques del material determinen el 
funcionament eficaç dels electrons, cosa 
que fa que alguns materials siguin 
especialment adequats per a l’electrònica. 
Així doncs, el descobriment de nous 
materials amb propietats inusuals pot 
conduir al desenvolupament de noves 
tecnologies.
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supervivència al càncer infantil és la 
fragilitat fisiològica, i la seva prevalença 
entre els adults joves és similar a la de la 
població de més de 65 anys, la qual cosa 
suggereix un envelliment accelerat. Tenint 
en compte el que s’ha dit, el projecte 
iBoneFIT inclou dos estudis diferents però 
complementaris.

El primer estudi analitzarà la influència 
d’una intervenció de nou mesos d’exercici 
i de suplements sobre els resultats ossis 
en el creixement dels supervivents del 
càncer infantil. El segon estudi examinarà 
les relacions entre la fragilitat fisiològica i 
els resultats ossis en joves supervivents 
del càncer pediàtric. S’obtindran dades 
sobre el teixit ossi i la composició  
corporal mitjançant mètodes gold 
standard, marcadors bioquímics,  
activitat física, condició física i qualitat de 
vida.

Actualment, un de cada 640 adults joves 
és un supervivent del càncer infantil. La 
disfunció endocrina, que influeix 
negativament en la salut dels ossos, 
representa un dels problemes més 
habituals dels supervivents del càncer 
infantil, que no és tan sols una afecció que 
posa la vida en perill, sinó que també té 
lloc quan els ossos es desenvolupen i es 
reforcen. El nostre esquelet adquireix entre 
el 80 i el 90 per cent de la massa òssia 
adulta al final de l’adolescència; durant 
aquest període, l’augment de la massa 
òssia podria reduir el risc de fractura més 
endavant. L’exercici físic, el calci i la 
vitamina D poden millorar la salut dels 
ossos dels nens, però no se sap del cert si 
el seu efecte combinat augmenta encara 
més aquesta resposta. Al cap d’uns anys, 
aquests joves supervivents  
es convertiran en adults. Una de les 
conseqüències a llarg termini de la 
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tecnològics, la matèria topològica també 
ofereix una visió fascinant d’un món 
microscòpic que, a través d’un fort 
confinament, esdevé molt diferent del 
nostre món tridimensional. L’exploració 
d’aquest intrigant món quàntic l’ha 
provocat el recent descobriment de nous 
materials bidimensionals. El projecte de 
Grass combinarà aquestes noves 
oportunitats de la física dels materials amb 
els avenços en òptica. Les interaccions 
entre electrons i fotons ens han equipat 
amb una eina flexible per a estudiar i 
preparar estats quàntics d’electrons  
i fotons. L’objectiu del projecte és explorar 
aquestes oportunitats per a detectar, 
controlar i manipular els estats quàntics 
dels sistemes electrònics de baixa 
dimensió com un pas important vers les 
futures tecnologies quàntiques.

La societat de la informació actual es basa 
en el control dels electrons en dispositius 
de matèria sòlida. Es preveu que les 
tecnologies del futur amb capacitats 
computacionals sense precedents 
sorgeixin de les noves tècniques de 
control a escala quàntica. La física 
quàntica permet als electrons ocupar 
simultàniament diferents estats clàssics, 
però la fragilitat dels estats quàntics fa que 
les aplicacions tecnològiques siguin un 
repte. Els sistemes quàntics topològics 
juguen un paper prometedor. Presenten 
unes sòlides propietats quàntiques, 
codificades en l’ordre dels estímuls,  
i, per tant, només es veuen afectats per 
l’intercanvi d’estímuls. Això planteja un 
potencial excepcional per al 
desenvolupament de noves tecnologies 
quàntiques. A part dels objectius 
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càncer hematològic revelant nous gens 
associats al desenvolupament d’aquest 
trastorn de la sang, que podrien ser noves 
dianes terapèutiques. Amb aquest 
objectiu, Javierre Martínez proposa 
desxifrar l’arquitectura del genoma 
tridimensional dels progenitors sanguinis  
i integrar aquesta visió de la susceptibilitat 
genètica associada al càncer 
hematològic, les dades mutacionals  
i epimutacionals. Aquest projecte es basa 
en el desenvolupament d’una nova 
metodologia experimental i computacional 
per a detectar en tot el genoma les 
regions reguladores per a tots els gens  
de tipus cel·lulars atípics. En definitiva, 
aquest projecte interdisciplinari 
proporcionarà un coneixement sense 
precedents en la nostra comprensió de 
l’hematopoiesi humana amb un gran 
impacte en la medicina regenerativa i en 
les malalties de la sang.

Tot i que la taxa de supervivència del 
càncer hematològic ha millorat 
dràsticament durant les últimes dècades, 
continua essent un dels principals reptes 
biomèdics. Això fa palesa la necessitat de 
desenvolupar noves eines terapèutiques 
basades en el descobriment de dianes 
moleculars rellevants. La majoria dels 
polimorfismes de nucleòtids simples que 
confereixen susceptibilitat així com 
mutacions i epimutacions associades al 
càncer hematològic, es troben en regions 
no codificants, sovint en regions 
reguladores, i podrien exercir les seves 
funcions alterant la regulació dels gens 
diana que es troben físicament en 
contacte. Malauradament, es 
desconeixen la majoria dels gens 
controlats per cada element regulador. 
Tenint en compte aquestes troballes, 
Javierre Martínez pretén millorar 
significativament els resultats clínics del 
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sabem pels humans. Aquest també podria 
ser el cas d’altres espècies, i es pot 
entendre la base genètica d’això. En 
algunes altres parts del genoma, el flux 
genètic no va ser possible, ja que les dues 
poblacions eren massa diferents entre sí. 
En els humans, aquest va ser el cas 
d’alguns gens, que ens diferencien dels 
neandertals. Kuhlwilm pretén buscar 
aquestes regions en diferents espècies  
i veure si això passa més sovint. L’objectiu 
de Kuhlwilm és trobar regions en les quals 
les espècies es diferencien de les altres 
una vegada i una altra. Això també pot 
ajudar a entendre el que fa que cada 
espècie de primats sigui única i especial,  
i en particular, nosaltres entre elles.

El flux de gens, l’intercanvi genètic entre 
poblacions, ha esdevingut un tema de 
gran interès al llarg dels darrers anys. Els 
humans es van barrejar amb els 
neandertals, i la història dels nostres 
parents més propers, els grans simis, 
també mostra aquests episodis. 
Especialment interessants són els casos 
del flux de gens procedents de poblacions 
desconegudes, l’anomenat flux genètic 
«fantasma». Aquest projecte pretén 
estudiar què passa amb el genoma quan 
les poblacions es barregen: Quines 
poblacions de primats mostren el flux 
genètic? D’on ve? Com influeix en la seva 
biologia?

Per exemple, el nou material genètic, de 
vegades, ajuda a la defensa immune, com 
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Les alteracions gastrointestinals són un 
dels símptomes no motors més comuns 
en pacients de Parkinson. Els 
investigadors han descobert que hi ha una 
composició alterada de la microbiota a 
l’intestí dels pacients amb malaltia de 
Parkinson que podria afectar moltes 
funcions del cos, inclòs el cervell. Aquest 
projecte aprofundeix en la comunicació 
entre el cervell i l’intestí en la malaltia de 
Parkinson L’objectiu és entendre la 
contribució d’una composició alterada de 
la microbiota en l’aparició i/o progressió  
de la malaltia, amb l’objectiu d’identificar 
possibles biomarcadors primerencs i 
noves teràpies per a prevenir o alentir la 
progressió de la malaltia.

La malaltia de Parkinson és un comú 
transtorn neurodegeneratiu progressiu 
d’origen desconegut d’origen desconegut 
que cada vegada és més freqüent a causa 
de l’augment de l’esperança de vida. Això 
no obstant, no hi ha biomarcadors fiables 
que permetin un diagnòstic precoç ni 
teràpies que aturin o alenteixin la seva 
progressió.

Actualment, el diagnòstic requereix la 
identificació dels símptomes motors 
clàssics, que es comencen a notar quan ja 
hi ha una pèrdua neuronal significativa en 
regions vulnerables del cervell. Tot i això, 
pacients que pateixen la malaltia de 
Parkinson presenten altres símptomes no 
motors que solen aparèixer clínicament 
abans de la manifestació del 
parkinsonisme en una fase prediagnòstica 
de diversos anys.
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dependència de la naturalesa mitjançant el 
disseny de proteïnes a partir de primers 
principis, adaptant-les a les geometries  
i funcions desitjades. Fins ara, el disseny 
de proteïnes de novo ha optimitzat les 
seqüències de proteïnes per a estructures 
de proteïnes individuals, però el disseny 
d’interruptors requereix tenir en compte 
diverses conformacions de proteïnes. 
L’objectiu d’aquest projecte és el 
desenvolupament d’un enfocament 
computacional per a dissenyar interruptors 
conformacionals de proteïnes que 
responguin a petites molècules. Els 
dominis d’unió al lligand seran dissenyats 
a mida per tal de vincular biomarcadors 
per a desenvolupar nous biosensors per a 
estudis del càncer. El projecte 
multidisciplinari proposat anirà més enllà 
de l’enginyeria d’interruptors de proteïnes 
d’última generació, proporcionant 
mètodes generals per a aplicacions 
biotecnològiques i mèdiques.

La vida se sosté mitjançant un delicat 
equilibri de les activitats biològiques. Els 
processos biològics com el metabolisme, 
l’expressió gènica o la senyalització 
cel·lular estan regulats per proteïnes 
sofisticades que tenen la capacitat de 
canviar entre estats actius i inactius 
segons les necessitats de la cèl·lula i del 
medi ambient. Els interruptors de les 
proteïnes detecten els senyals d’entrada 
(petites molècules, canvis de pH, llum, 
etc.) i experimenten canvis estructurals, 
modificant la seva funció molecular. 
Aquesta capacitat de control de la funció 
de les proteïnes ha inspirat l’enginyeria 
dels interruptors de les proteïnes per a 
aplicacions biotecnològiques, però els 
enfocaments actuals es basen en 
proteïnes naturals, que plantegen una 
sèrie de limitacions que fan extremament 
difícil el desenvolupament de nous 
interruptors de les proteïnes. El disseny  
de proteïnes de novo minimitza la 
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d’antimatèria. Els físics creuen que els 
neutrins podrien haver ocasionat aquest 
desequilibri a través d’una propietat única 
anomenada «violació de càrrega-paritat». 
A fi de demostrar si això és cert, Martín-
Albo està treballant en un nou experiment 
anomenat DUNE que permetrà mesurar 
amb una precisió sense precedents el 
comportament dels neutrins i dels 
antineutrins. DUNE estarà format per dos 
detectors de neutrins situats al feix de 
neutrins més intens del món. Un detector 
registrarà interaccions de partícules 
properes a la font del feix, al Laboratori  
de l’Accelerador Nacional Fermi, a prop de 
Chicago (EUA). Un segon detector, molt 
més gran, s’instal·larà a més d’un 
quilòmetre sota terra a Dakota del Sud,  
a 1.300 quilòmetres de la font.

Els neutrins són les segones partícules 
elementals més abundants de l’univers, 
però són les menys enteses.  
Per exemple, no sabem si els neutrins  
i els antineutrins, els seus bessons 
antimatèria, es comporten de la mateixa 
manera. Aquesta és una qüestió 
fonamental. Si la resposta és no, això 
podria explicar com va arribar a existir el 
nostre univers ple de matèria. Sabem que 
la matèria i l’antimatèria s’haurien d’haver 
creat en proporcions iguals després del 
Big Bang. L’aniquilació vers l’energia pura 
de la matèria i de l’antimatèria hauria 
d’haver deixat un univers buit. Tanmateix, 
l’univers observable (les galàxies, les 
estrelles, el nostre planeta, nosaltres 
mateixos) està totalment format per 
matèria, i només hi ha rastres 
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matèria a l’univers, una quantitat física que 
depèn significativament de les lleis de la 
gravetat.

Una de les novetats d’aquest projecte rau 
en l’aproximació independent del model 
que s’utilitzarà, capaç de posar a prova 
diverses classes de models alhora, 
garantint al mateix temps que es compleixin 
els mínims requisits de viabilitat física.

Gràcies a aquest nou enfocament i a les 
dades obtingudes per les properes 
medicions, Martinelli podrà restringir 
nombroses classes de models disponibles 
alternatius a l’ACDM, amb la possibilitat de 
descartar-ne molts o de detectar 
desviacions del model estàndard actual. 
Els dos possibles resultats serien un avenç 
significatiu en la comprensió de l’evolució 
de l’univers i de les lleis de la gravetat.

Les recents millores en observacions 
cosmològiques han evidenciat com 
diferents mesuraments proporcionen 
quantitats cosmològiques en tensió entre 
si. En principi, aquestes discrepàncies 
podrien ser indicis de fracàs del model 
cosmològic estàndard (ACDM), que es 
basa en el supòsit que la gravetat és 
descrita per la teoria general de la 
relativitat d’Einstein. En aquest projecte, 
Martinelli investigarà la possibilitat que 
modificant les lleis de la gravetat o 
introduint nous components energètics a 
l’univers es poguessin aconseguir models 
cosmològics alternatius capaços de 
resoldre les inconsistències observades.

Aquests models alternatius seran posats  
a prova gràcies als propers mesuraments 
cosmològics, com els del satèl·lit Euclid de 
l’ESA, que mesurarà la distribució de la 
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pèrdua de mielina pertorba la conducció 
de l’impuls nerviós i condueix als 
símptomes motors de l’EM. La reparació 
de la mielina es pot produir a l’inici de la 
malaltia mitjançant la formació de nova 
mielina. En aquest projecte, l’equip de 
Mendanha Falcao investigarà el paper del 
PC en: 1) la mielinització del SNC; 2) la 
patogènia de l’EM, i 3) com a mediador  
de la reparació de la mielina. Mitjançant 
l’anàlisi del transcriptoma de totes les 
cèl·lules individuals que componen el PC 
en l’EM i comparant-les amb controls, es 
pretén descobrir nous actors moleculars 
en l’EM. L’objectiu final és trobar vies per a 
modular molècules nascudes del PC i la 
composició molecular del PC per tal de 
restaurar l’homeòstasi al PC i, en 
conseqüència, millorar el resultat clínic 
dels pacients amb EM.

El plexe coroidal (PC) és un teixit del cervell 
que produeix líquid cefalorraquidi (LCR), 
un fluid corporal incolor la funció descrita 
del qual és proporcionar una protecció 
mecànica contra els traumes, aportar 
nutrients i eliminar els residus del sistema 
nerviós central (SNC). El PC es troba a la 
interfície entre la sang perifèrica i el cervell i 
també és un lloc principal d’entrada de 
cèl·lules immunitàries al SNC. Tot i que els 
components del LCR interactuen amb les 
cèl·lules del SNC, la nostra comprensió del 
paper de les molècules derivades del PC 
en trastorns de la salut neurodegeneratius 
com l’esclerosi múltiple (EM) és encara 
escassa. L’EM és un trastorn 
neurodegeneratiu incurable que afecta fins 
a 2,5 milions de persones arreu del món i 
que es caracteritza per la destrucció de la 
mielina per les cèl·lules immunitàries. La 
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les neurones motores, ja que els canvis 
estructurals d’aquestes proteïnes són 
letals per a aquestes neurones. De la 
mateixa manera que els ratpenats poden 
«veure» els insectes per la nit amb el rebot 
de les ones sonores i escoltant-ne el seu 
eco, alineant aquestes proteïnes en un 
imant molt fort, fent-les rebotar amb les 
ones de ràdio i processant els «ecos» de 
la ràdio amb un ordinador, es podran fer 
fotografies d’aquestes proteïnes en 
diferents etapes. D’aquesta manera, la 
visualització directa, àtom per àtom, de les 
proteïnes sota condicions saludables i 
patològiques, permetrà la creació d’una 
pel·lícula molecular. Aquesta pel·lícula 
mostrarà quins canvis moleculars 
condueixen a la pèrdua de les neurones 
motores en l’ELA i la base de la seva 
potencial inhibició... O com curar les 
neurones malaltes molt abans que morin.

Les neurones són cèl·lules especials que 
són responsables de les sensacions, el 
pensament i el control dels músculs. Les 
neurones que controlen els músculs són 
les anomenades «neurones motores», i en 
algunes malalties com l’esclerosi lateral 
amiotròfica (ELA), la pèrdua selectiva 
d’aquestes neurones motores provoca 
una paràlisi muscular i, finalment, la mort. 
L’objectiu de la investigació que es durà a 
terme en aquest projecte és esbrinar què 
passa amb les neurones motores de l’ELA, 
com un primer pas encaminat al 
desenvolupament de medicaments que 
puguin evitar que aquestes neurones 
morin.

Els experiments que durà a terme 
Mompeán García utilitzaran un potent 
camp magnètic per a obtenir imatges de 
proteïnes clau que són essencials per a 
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fort possible, i, mesurant-lo, s’obté la 
prova més precisa de la nostra 
comprensió del món de les partícules.

La peça central d’aquest projecte és el 
primer i novetós mesurament 
d’observables sensibles al CP en activitats 
amb un bosó de Higgs produït en 
associació amb quarks superiors. L’anàlisi 
utilitzarà els càlculs teòrics més precisos. 
Es faran servir tècniques d’anàlisi 
innovadores i sofisticades, inclòs 
l’aprenentatge automàtic, per a reconstruir 
l’estat final de tots els objectes i per a 
distingir els esdeveniments de senyal a 
partir dels seus antecedents. Es basarà en 
les dades registrades pel detector ATLAS 
del Large Hadron Collider. Es combinaran 
diversos mesuraments en un ajustament 
global per tal d’assolir la màxima precisió  
i realitzar el primer mesurament inequívoc 
de l’estructura de la CP de l’acoblament 
del bosó de Higgs superior.

Per què estem fets de matèria en comptes 
d’antimatèria?

Aquesta és una de les qüestions no 
resoltes de la física i un dels camps més 
emocionants en la frontera de la 
investigació fonamental de la física. La 
millor explicació per a aquestes 
observacions és el possible 
comportament diferent de la matèria sota 
canvis en la conjugació de càrrega (C) i la 
paritat (P), però els models disponibles i 
les dades experimentals no proporcionen 
la quantitat necessària de violació de 
simetria CP, i cal identificar altres fonts. El 
sector de Higgs és totalment nou a escala 
experimental i la seva investigació pot 
revelar informació valuosa. El focus se 
centra en les interaccions del bosó de 
Higgs amb els quarks superiors, la 
partícula elemental coneguda més 
pesada. L’acoblament del bosó de Higgs 
amb el quark superior hauria de ser el més 
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dispositius produeixen potencials elèctrics 
a l’hora de recollir l’energia al voltant de la 
cèl·lula (motilitat cel·lular, ultrasons, camps 
magnètics, etc.).

Es fabriquen integrant nanomaterials 
intel·ligents, sistemes electromecànics 
micro i nano (MEMS/NEMS) i la micro-
electrònica. Un cop fabricats en una placa 
de silici, s’alliberen i es dilueixen en una 
solució biocompatible per a una 
administració posterior en un cultiu 
cel·lular, un teixit o un animal.

Imagineu-vos una futura nanomedicina no 
basada en processos químics, sinó 
consistent en una «pols intel·ligent» que 
pot estimular elèctricament grups 
específics de cèl·lules dels òrgans i nervis 
clau del cos. Imagineu-vos poder tractar 
eficaçment malalties devastadores evitant 
efectes secundaris o cirurgies. Tot i que 
encara estem lluny d’aquests objectius 
futurs, aquest projecte obre el camí cap a 
aquesta innovadora perspectiva.

El nostre cos està regulat majoritàriament 
per impulsos elèctrics. Els nervis, els 
músculs i els òrgans utilitzen impulsos 
neuronals com a llenguatge de 
comunicació. De fet, trastorns com 
l’epilèpsia, l’Alzheimer, la malaltia de 
Parkinson, el dolor crònic o les 
depressions es poden tractar amb 
estímuls elèctrics. Malgrat els esforços  
per a miniaturitzar aquests dispositius 
implantables, coneguts com a 
electroceuticals, els pacients encara han 
de patir una cirurgia delicada i portar 
implantats tot el temps un dispositiu i una 
bateria.

Aquest projecte proposa el 
desenvolupament de dispositius nano  
i micro bioelectrònics autònoms per al 
tractament d’una gran varietat de malalties 
devastadores com ara els trastorns 
neuronals i motors. Es basa en 
l’estimulació elèctrica de cèl·lules 
electroactives com ara cèl·lules musculars, 
osteoblasts i neurones. Aquests petits 
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Qui eren exactament aquests grups 
bàrbars? Quin impacte demogràfic van 
tenir en les poblacions locals? Atès que 
aquests grups no van deixar cap registre 
escrit, tota la informació directa sobre les 
seves societats prové de fonts romanes, 
sovint estereotipades, i de material 
arqueològic obert normalment a 
interpretacions molt diferents. En aquest 
projecte, Olalde Marquínez pretén abordar 
les migracions bàrbares des d’una 
perspectiva diferent i nova, tot recuperant  
i analitzant l’ADN de restes humanes 
datades en aquest període. S’utilitzaran 
aquestes dades genòmiques per a 
caracteritzar l’ascendència dels pobles 
bàrbars en diferents àrees de l’Imperi 
Romà i entendre els patrons de mescla 
amb les poblacions locals.

Durant el segle i d.C., les zones més  
riques i productives d’Europa es trobaven 
a prop del mar Mediterrani, mentre que 
més al nord i a l’est, l’activitat agrícola era 
menys intensa. En conseqüència, el poble 
germànic i l’eslau no tenien la riquesa de 
l’Imperi Romà. Aquests dos mons van 
tenir disparitats extremes en el seu 
desenvolupament i, tret del comerç local a 
les fronteres, es trobaven bastant 
desconnectats. Mil anys després, l’Imperi 
Romà d’Occident s’havia ensorrat i les 
migracions bàrbares havien transformat el 
mapa d’Europa: les xarxes de relacions 
econòmiques, polítiques i culturals, des de 
l’Atlàntic fins al Volga i des del Bàltic fins al 
Mediterrani, havien obert el camí per a 
l’aparició de les societats europees 
modernes.
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com a memòria epigenètica. L’objectiu del 
projecte de recerca de Qüesta és dilucidar 
els mecanismes moleculars que 
estableixen i mantenen la memòria 
epigenètica en les plantes. Aquests 
mecanismes permeten decidir a les 
plantes quan és el moment òptim per a la 
germinació i la floració, garantint tant la 
seva adequació com l’èxit reproductiu.  
En aquest context, Qüesta explorarà vies 
per a silenciar la transcripció gènica a 
través de complexos repressius de 
cromatina altament conservats i ARN llargs 
no codificants, aprofitant el model i les 
espècies de cultiu. A llarg termini, el 
projecte tindrà com a objectiu la generació 
de plantes més adequades als ambients 
canviants mitjançant la modificació directa 
dels processos epigenètics que modulen 
el desenvolupament de les plantes.

El canvi climàtic representa un repte per al 
creixement de les plantes i els sistemes 
agrícoles. Com a organismes sèssils, les 
plantes no poden moure’s i necessiten 
adaptar el seu desenvolupament amb 
senyals externs específics (temperatura, 
humitat i qualitat de la llum) de les diferents 
estacions. Així doncs, en un escenari de 
canvis globals de les condicions 
ambientals, és fonamental que s’entengui 
com perceben les plantes els senyals del 
seu entorn per a desencadenar programes 
de desenvolupament. Per a poder inferir 
informació estacional, les plantes han 
desenvolupat sistemes per a detectar 
senyals ambientals i també per a 
«recordar» l’exposició prèvia a aquests 
senyals. És a dir, encara que les plantes no 
tenen cervell, mostren clarament un tipus 
de «memòria molecular» que es coneix 
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expedicions científiques marítimes per a 
catalogar els organismes de la superfície 
dels oceans mitjançant la seqüenciació 
d’ADN van descobrir una gran diversitat  
de seqüències protistes. Malgrat que al 
catàleg hi havia aproximadament unes 
500.000 espècies protistes diferents, 
només 100 representaven la meitat de 
l’abundància total arreu del món. Aquestes 
100 espècies distribuïdes globalment han 
de jugar un paper clau en la transferència 
d’energia de la fotosíntesi a organismes 
més grans de la xarxa alimentària 
oceànica. Tanmateix, d’aquestes 
100 espècies només se n’han estudiat 8 al 
laboratori, i moltes no coincideixen amb 
cap altra espècie coneguda per la ciència. 
L’objectiu d’aquest projecte és aïllar 
aquests protistes de l’oceà més abundants 
al laboratori per tal d’estudiar la seva 
biologia i les seves implicacions en els 
ecosistemes oceànics globals.

A la Terra, una meitat de la fotosíntesi es 
produeix als oceans i l’altra meitat a terra 
ferma. A terra tenim una comprensió 
relativament profunda dels arbres, les 
herbes i altres plantes fotosintètiques i dels 
herbívors que els consumeixen, la qual 
cosa proporciona la base de la xarxa 
alimentària terrestre. Per contra, la xarxa 
alimentària dels oceans continua essent 
una mena de misteri. Una de les claus 
d’aquest misteri és un grup d’organismes 
coneguts com a protistes. Els protistes són 
eucariotes com les plantes i els animals, 
però la majoria de les espècies només són 
una única cèl·lula. Els protistes tenen una 
mida intermèdia entre els bacteris i els 
animals més petits, i ocupen un lloc crític a 
la xarxa alimentària oceànica. Això no 
obstant, han estat difícils d’estudiar 
mitjançant tècniques estàndard com la 
microscòpia, i bàsicament són uns 
desconeguts. Recentment, les 
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mecanismes de protecció que condueixen 
a la mort programada de les cèl·lules. Les 
anàlisis genòmiques realitzades en els 
darrers anys han revelat que, en molts 
casos, les alteracions genètiques 
provocades per tumors benignes i 
malignes són iguals.

Per tant, la comparació de tot l’espectre 
de les anormalitats detectades en tumors 
benignes/de grau baix i en els seus 
homòlegs malignes podria conduir a la 
identificació dels mecanismes que donen 
lloc a una malaltia mortal i, com a resultat, 
podrien obrir noves vies amb objectius 
terapèutics. L’objectiu principal de la 
recerca de Rivera Polo és identificar 
aquests mecanismes moleculars estudiant 
casos rars però extremament informatius 
de predisposició hereditària a trastorns 
benignes. Aquestes famílies tan rares 
permeten estudiar la tumorigènesi benigna 
des de l’origen de la línia germinal fins a la 
manifestació de la malaltia.

La nostra comprensió de la biologia 
tumoral prové principalment de l’estudi  
de tumors malignes a causa de les seves 
implicacions clíniques. Mentrestant, la 
investigació sobre tumors benignes o de 
grau baix continua sent limitada, tot i que 
els tumors benignes són molt més comuns 
que els malignes.

Encara que, per definició, els tumors 
benignes no poden metastatitzar, es 
poden associar manifestacions clíniques 
importants a les neoplàsies benignes, que 
contribueixen a la morbiditat i la mortalitat 
dels pacients. Els tumors cerebrals de 
grau baix provoquen una discapacitat 
substancial a través de símptomes com 
l’epilèpsia, la hidrocefàlia, els problemes 
de comportament i els trastorns 
neurològics i, en alguns casos, poden 
avançar cap a la malignitat. Els tumors 
beninges i malignes comparteixen algunes 
característiques, incloent una taxa de 
creixement ràpid i la capacitat d’eludir els 

BÁRBARA RIVERA POLO
Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge 

(IDIBELL). Barcelona, Espanya.

PER QUÈ ELS 
TUMORS BENIGNES 
NO ESDEVENEN 
MALIGNES?
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codificació de gens humans coneguts  
i afecten regions del genoma amb funcions 
desconegudes, possiblement reguladores. 
La recerca de Santpere Baró se centra en 
trobar aquestes mutacions importants, 
especialment les que afecten els elements 
reguladors dels gens, relacionats amb les 
característiques específiques del cervell 
humà. Com que moltes d’aquestes 
característiques són el resultat de canvis 
que es produeixen durant el 
desenvolupament del cervell, Santpere 
Baró dedicarà una especial atenció a les 
variants genètiques que estableixen 
diferències entre espècies en l’expressió 
gènica prenatal i primerenca postnatal. 
Aquesta investigació pretén proporcionar 
coneixements fonamentals sobre 
l’evolució, el desenvolupament i la funció 
del cervell humà i el dels primats en 
condicions de salut i malaltia.

El cervell humà té diverses característiques 
úniques, incloses unes dimensions 
tripliquen les dels ximpanzés i unes 
capacitats cognitives de nivell superior, 
com ara el pensament abstracte, el 
llenguatge sintactico-gramatical i la 
memòria episòdica. A més d’aquestes 
positives innovacions, el cervell humà és 
específicament susceptible a determinats 
trastorns neuropsiquiàtrics. Totes 
aquestes novetats evolutives són 
provocades bàsicament pels canvis 
genètics acumulats des de la separació 
dels nostres parents més propers o 
extints. Trobar variants amb rellevància 
evolutiva és molt difícil, ja que requereix  
la tasca d’ordenar a través de milers de 
mutacions neutres, comparables a la 
recerca d’una agulla en un paller. A més  
a més, es creu que moltes d’aquestes 
mutacions queden fora de la seqüència de 

GABRIEL SANTPERE BARÓ
Institut Hospital del Mar d’Investigacions 

Mèdiques (IMIM). Barcelona, Espanya.

QUINES MUTACIONS 
GENÈTIQUES SÓN 
RESPONSABLES  
DE LES 
ESPECIALITZACIONS 
DEL CERVELL HUMÀ?
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El projecte de Sousa-Victor intenta 
entendre com l’entorn inflamatori existent 
en organismes envellits contribueix a la 
pèrdua de la capacitat regenerativa de 
cèl·lules mare envellides. L’objectiu  
de la recerca és idear un enfocament 
combinatori que tingui en compte 
simultàniament les alteracions de la cèl·lula 
mare envellida i regular la inflamació, com 
a estratègia per a millorar la nostra 
capacitat de restaurar la funció dels òrgans 
envellits. Sousa-Victor començarà aplicant 
aquests conceptes per a millorar la pèrdua 
de massa i força muscular que es produeix 
durant l’envelliment, una condició 
coneguda amb el nom de sarcopènia. Les 
opcions de tractament de la sarcopènia 
han estat limitades pel caràcter complex 
de la malaltia. Aquests conceptes es 
poden estendre a d’altres òrgans i millorar 
les aplicacions de la medicina regenerativa 
al tractament de pacients grans.

L’envelliment es caracteritza per una 
disminució de la integritat fisiològica i la 
vulnerabilitat a les malalties. Un objectiu 
central de la medicina regenerativa és la 
capacitat de restaurar o rejovenir òrgans 
mitjançant cèl·lules mare. Tot i que les 
conseqüències de l’envelliment de la salut 
humana són àmpliament aparents, les 
causes i els impulsors d’aquest complex 
procés tot just es comencen a entendre. 
Un senyal important de l’envelliment és la 
pèrdua de capacitat de regeneració que 
resulta dels canvis relacionats amb l’edat 
en l’entorn dels òrgans danyats i les 
limitacions intrínseques de les cèl·lules 
mare. Per tant, l’èxit de les teràpies 
regeneratives en malalties relacionades 
amb l’edat depèn d’estratègies 
combinades orientades a superar aquests 
obstacles en la reparació dels teixits que 
envelleixen.

PEDRO SOUSAVICTOR
Instituto de Medicina Molecular (IMM) João 

Lobo Antunes. Universidade de Lisboa.  

Lisboa, Portugal.

ES PODEN 
UTILITZAR 
CÈL·LULES MARE 
PER A REJOVENIR 
ÒRGANS 
ENVELLITS?
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muntanyes, deserts i mars, fins i tot per a 
recórrer distàncies de fins a 4.000 km.

Talavera Mor desenvoluparà tècniques per 
a estudiar un comportament tan complex  
i les capacitats fisiològiques d’aquestes 
petites criatures. Després, Talavera Mor 
analitzarà la complexitat dels seus 
genomes per a entendre què les fa 
diferents. En general, s’espera descobrir 
quins són els gens que fan que els 
insectes migrin i com interactuen aquests 
gens amb el medi ambient per a ser 
funcionals. Com que els insectes són el 
grup d’animals més divers del planeta, la 
comprensió d’aquest comportament 
potencialment estès és molt important per 
a la riquesa dels nostres ecosistemes.

Els insectes protagonitzen migracions  
de llarga distància que superen les 
d’organismes més grans com les aus, 
tant en abundància com en volum. Tot i 
així, el nostre coneixement sobre per què, 
quan i com migren alguns insectes és 
extremament limitat. L’objectiu d’aquest 
projecte és descobrir quins  
són els factors genètics que 
desencadenen els insectes per a migrar  
i com aconsegueixen viatjar fins a les 
seves destinacions preferides.

Com a sistema model, Talavera Mor 
estudiarà les papallones del gènere 
Vanessa, que han evolucionat fins a 
convertir-se en animals migratoris forts. 
Per exemple, l’espècie Vanessa cardui és 
la més cosmopolita de totes les 
papallones i se sap que sobrevola 

GERARD TALAVERA MOR
Institut de Biologia Evolutiva (IBE). Universitat 

Pompeu Fabra (UPF). Barcelona, Espanya.

PER QUÈ MIGREN 
ELS INSECTES?
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reaccions dins dels materials porosos. 
S’està començant a proporcionar 
informació sobre aquestes variables i 
sobre com es poden controlar mitjançant 
una forma innovadora de ressonància 
magnètica (MRI), que utilitza ones 
electromagnètiques de freqüència d’àudio. 
El finançament del programa de 
postdoctorat ”la Caixa” permetrà a Tayler 
estudiar de més a prop els moviments  
de les molècules a un nivell de resolució 
química i temporal sense precedents. En el 
futur, aquestes mateixes tècniques també 
es podrien aplicar a d’altres sistemes de 
matèria condensada, com ara roques i 
teixit viu.

Els processos químics industrials moderns 
impliquen la conversió de matèries 
primeres líquides o gasoses en  
productes complexos, com ara polímers i 
combustibles, dins de catalitzadors sòlids 
altament porosos. Tot i que la sostenibilitat 
d’aquesta indústria depèn de nosaltres per 
a dissenyar processos catalitzadors més 
eficients, primer hem de saber com es 
mou i interactua una molècula quan es 
tanca dins d’aquests espais tan ajustats 
de només uns pocs centenars de 
nanòmetres.

Actualment és molt difícil mesurar a escala 
de longitud molecular els paràmetres clau 
que determinen el rendiment de les 

MICHAEL TAYLER
Institut de Ciències Fotòniques (ICFO). 

Castelldefels, Espanya.

COM ES PODEN 
DISSENYAR ELS 
CATALITZADORS 
QUÍMICS DEL 
FUTUR?

46





ESTADísTIques

 CIÈNCIES DE LA VIDA   C I È N C I E S  F Í S I Q U E S , 
M A T E M À T I Q U E S  I  E N G I N Y E R I A

  A R T S,  H U M A N I TA T S  
I  C I È N C I E S  S O C I A L S

10
12

BEQUES 
PREMIADES

SOL·LICITUDS 
ACCEPTADES

121
146

SOL·LICITUDS  
PRESELECCIONADES

20
24

12  CIÈNCIES FÍSIQUES, 
MATEMÀTIQUES I ENGINYERIA

10 CIÈNCIES DE LA VIDA

291 PROJECTES PRESENTATS

BEQUES DE POSTDOCTORAT JUNIOR LEADER
2019

267

44

22

SUBPROGRAMA INCOMING

BEQUES PREMIADES

DISCIPLINES
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4  CIÈNCIES FÍSIQUES, 
MATEMÀTIQUES I ENGINYERIA

1  ARTS, HUMANITATS  
I  CIÈNCIES SOCIALS

6 CIÈNCIES DE LA VIDA

BEQUES 
PREMIADES

SOL·LICITUDS 
ACCEPTADES

SOL·LICITUDS  
PRESELECCIONADES

224
161

59

20
14

5

6
4
1

484 PROJECTES PRESENTATS

444

39

11

BEQUES PREMIADES

SUBPROGRAMA RETAINING

PRESSUPOST

10.068.300 €

 49



La Fundació ”la Caixa” continua donant 
suport al progrés científic i a l’excel·lència 
en la investigació com a elements clau per 
a millorar la salut i trobar solucions als 
principals reptes de la humanitat. La 
convocatòria d’investigació en salut té com 
a objectiu donar suport a projectes 
científics pioners i rellevants, amb un 
enfocament innovador i un important 
impacte social.

Seguint l’estratègia de promoció de la 
competitivitat de la recerca a Espanya  
i Portugal, la Fundació ”la Caixa” potencia 
l’impacte científic més enllà de les 
fronteres, ja sigui en recerca bàsica, clínica 
o translacional. Aquesta iniciativa valora la 
transferència de coneixement i tecnologia 
a la societat, donant suport als principis de 
recerca i innovació responsables.

En la primera edició de la convocatòria 
d’investigació en salut, que es va iniciar 
l’any passat, es van finançar 20 projectes 
d’aquest programa que ja estan avançant 
en les fronteres científiques. En aquesta 
segona edició s’han seleccionat 
22 projectes, amb un finançament total de 
15,4 milions d’euros. Les principals àrees 
temàtiques són les malalties 
cardiovasculars i metabòliques, la 
neurociència, les malalties infeccioses i 
l’oncologia. En aquesta edició també s’ha 
inclòs l’àrea temàtica de les tecnologies 
habilitades, enfocades a les quatre àrees 
anteriors. Es finançaran tres projectes més 
en el marc de la «Iniciativa Ibérica de 
Investigação e Inovação Biomédica, i4b» 
amb la Fundação para a Ciência e  
a Tecnologia i la col·laboració de la 
Fundación Luzón.

Millorar  
la salut a 
través de la 
investigació
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61 / PODEN LES SÈRIES DE TV AJUDAR  
A RECUPERAR LA PARLA DESPRÉS  
DE PATIR UN ICTUS?
Blanca Fuentes Gimeno
Hospital Universitario la Paz. Madrid, 
Espanya.

62 / PODEM RESTAURAR LA VISIÓ  
AMB NANOTECNOLOGIA?
José A. Garrido
Institut Català de Nanociència  
i Nanotecnologia (ICN2).  
Cerdanyola del Vallès, Espanya.

63 / PODEM ATURAR L’EBOLA?
Carmen Gil
Centro de Investigaciones Biológicas. 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CIB-CSIC). Madrid, 
Espanya.

64 / PODEM RECUPERAR LA VISIÓ AMB 
FÀRMACS SENSIBLES A LA LLUM?
Pau Gorostiza
Institut de Bioenginyeria de 
Catalunya (IBEC). Barcelona, 
Espanya.

65 / QUINES TERÀPIES PERSONALITZADES 
CURARAN LES MALFORMACIONS 
VASCULARS?
Mariona Graupera
Institut d’Investigació Biomèdica  
de Bellvitge (IDIBELL). Barcelona, 
Espanya.

66 / ÉS EL SISTEMA ELÈCTRIC DEL COR  
LA CLAU PER A PREVENIR LA MORT 
SOBTADA D’ORIGEN CARDÍAC?
José Jalife
Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares (CNIC). Madrid, 
Espanya.

67 / ES POT CURAR L’OBESITAT  
DES DEL CERVELL?
Miguel López
Centro de Investigación en Medicina 
Molecular y Enfermedades Crónicas 
(CiMUS). Santiago de Compostel·la, 
Espanya.

54 / COM ES COMUNIQUEN ENTRE ELLES 
LES CÈL·LULES TUMORALS?
MarÍa Abad
Fundació Hospital Universitari Vall 
d’Hebron – Institut de Recerca 
(VHIO). Barcelona, Espanya.

55 / CIÈNCIA CIUTADANA I DADES 
MASSIVES, ¿LA NOVA VACUNA 
CONTRA EL DENGUE?
Frederic Bartumeus
Centre d’Estudis Avançats de Blanes. 
Consell Superior d’Investigacions 
Científiques (CEAB-CSIC).  
Blanes, Espanya.

56 / PODEM FRENAR LA METÀSTASI 
INTERFERINT EN L’ENTORN  
TUMORAL?
Eduard Batlle
Institut de Recerca Biomèdica  
(IRB Barcelona). Barcelona,  
Espanya.

57 / ÉS POSSIBLE REVERTIR LA 
IMMORTALITAT DE LES CÈL·LULES 
CANCERÍGENES?
María A. Blasco
Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO). Madrid, 
Espanya.

58 / PER QUÈ EM COSTA LLEGIR?
Manuel Carreiras
Centre Basc de Cognició, Cervell i 
Llengua (BCBL). Sant Sebastià, 
Espanya.

59 / REGULA EL CERVELL EL 
METABOLISME A TRAVÉS DELS 
BACTERIS INTESTINALS?
Marc Claret
Institut d’Investigacions Biomèdiques 
August Pi i Sunyer (IDIBAPS). 
Barcelona, Espanya.

60 / COM S’INICIA LA TRANSMISSIÓ  
DE LA MALÀRIA?
Alfred Cortés Closas
Institut de Salut Global Barcelona 
(ISGlobal). Barcelona, Espanya.

CONVOCATÒRIA 
D’INVESTIGACIÓ EN SALUT
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74 / PODEM CURAR EL CÀNCER  
DE PÀNCREES I PREVENIR-NE  
LA REAPARICIÓ?
María J. Vicent
Centro de Investigación Príncipe Felipe 
(CIPF). València, Espanya.

75 / COM ES PREPARA EL CERVELL  
DE LA DONA PER A SER MARE?
Òscar Vilarroya
Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB). Cerdanyola del Vallès, Espanya.

76 / AMAGA EL METABOLISME LA SOLUCIÓ 
PER A TRACTAR L’ELA?
Carmen María Fernández-Martos
Fundación Hospital Nacional de 
Parapléjicos. Toledo, Espanya.

77 / ES POT CURAR LA SÈPSIA INCIDINT  
EN LES RESPOSTES METABÒLIQUES?
Miguel Che Parreira Soares
Fundação Calouste Gulbenkian-
Instituto Gulbenkian de Ciência.  
Lisboa, Portugal.

78 / ES POT REGENERAR UNA LESIÓ  
DE MEDUL·LA ESPINAL?
Leonor Saúde
Institut de Medicina Molecular (IMM). 
Lisboa, Portugal.

68 / PODEM PREVENIR EL CÀNCER HEPÀTIC 
REGULANT LA INFLAMACIÓ DEL FETGE?
Raúl Méndez
Institut de Recerca Biomèdica  
(IRB Barcelona). Barcelona, Espanya.

69 / ÉS POSSIBLE ACONSEGUIR EL REPTE  
DE CURAR LA DISSECCIÓ D’AORTA?
Juan Miguel Redondo
Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares (CNIC).  
Madrid, Espanya.

70 / PODREM GUANYAR LA GUERRA CONTRA 
LES TAUPATIES COM L’ALZHEIMER?
José Antonio del Río Fernández
Institut de Bioenginyeria de Catalunya 
(IBEC). Barcelona, Espanya.

71 / PODREM UTILITZAR ELS BACTERIS  
DEL PULMÓ HUMÀ PER A CURAR LES 
MALALTIES PULMONARS?
Luis Serrano Pubul
Fundació Centre de Regulació 
Genòmica (CRG). Barcelona, Espanya.

72 / PODEM GENERAR UNA IMMUNOTERÀPIA 
UNIVERSAL PER A COMBATRE EL 
CÀNCER?
Bruno Silva-Santos
Institut de Medicina Molecular (IMM). 
Lisboa, Portugal.

73 / COM PODEM REFORÇAR EL NOSTRE 
SISTEMA IMMUNITARI?
Marc Veldhoen
Institut de Medicina Molecular (IMM). 
Lisboa, Portugal.
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COM ES 
COMUNIQUEN 
ENTRE ELLES  
LES CÈL·LULES 
TUMORALS?

Un dels mecanismes que utilitzen les 
cèl·lules per a comunicar-se entre elles és 
la secreció d’exosomes, unes petites 
vesícules que contenen proteïnes i material 
genètic que actuen com a «missatgers». 
En els tumors, les cèl·lules tumorals fan 
servir exosomes per a enviar senyals que 
promouen el creixement del tumor i la 
metàstasi.

Recentment s’ha descobert que les 
nostres cèl·lules contenen milers de petites 
proteïnes anomenades micropèptids, una 
nova classe de proteïnes que fins ara 

MARÍA ABAD
Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – 

Institut de Recerca (VHIO). Barcelona,   Espanya.

s’havien ignorat però que semblen tenir 
funcions clau en la regulació de molts 
processos biològics.

El projecte afirma que les cèl·lules tumorals 
utilitzen els micropèptids com a missatgers 
secretats en exosomes. La investigació se 
centrarà en el càncer de pàncrees, un dels 
més agressius, i identificarà quins 
micropèptids utilitzen aquests tumors per 
a promoure la progressió de la malaltia i la 
metàstasi, cosa que permetrà trobar nous 
biomarcadors de la malaltia i desenvolupar 
noves teràpies.
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CIÈNCIA 
CIUTADANA I 
DADES MASSIVES, 
¿LA NOVA 
VACUNA CONTRA 
EL DENGUE?

Algunes de les malalties més 
amenaçadores del món són transmeses 
per mosquits. Entre aquestes malalties es 
troben el dengue, la febre groga, el Zika i el 
chikungunya, totes transmeses pel 
mosquit tigre (Aedes albopictus) i per 
l’Aedes aegypti. Aquestes malalties 
víriques suposen unes enormes càrregues 
econòmiques i de salut.

L’expansió del mosquit tigre a la península 
Ibèrica. La recent aparició d’Aedes aegypti 
a les illes Canàries. La creixent difusió de 
virus provocada per persones que es 
mouen entre països. La globalització. Tot 
això genera una situació de risc que 
planteja nous reptes per a la salut pública.

Davant d’aquesta amenaça, el projecte 
planteja una nova manera d’afrontar 

FREDERIC BARTUMEUS
Centre d’Estudis Avançats de Blanes.  

Consell Superior d’Investigacions Científiques 

(CEAB-CSIC). Blanes, Espanya.

l’epidemiologia. Un nou enfocament que 
combini dades de participació ciutadana, 
epidemiològiques i ambientals per a crear 
models matemàtics que estimin, en temps 
real, les zones amb un risc més alt de 
transmissió d’aquestes malalties. És a dir, 
models capaços de detectar on es pot 
originar un brot local a Espanya.

Un projecte d’innovació oberta que serà 
capaç de transformar les macrodades en 
informació útil que anticipi respostes en 
l’àmbit de la salut pública. En resum,  
una nova manera de gestionar i analitzar  
la informació a través de les noves 
tecnologies que serà crucial per a 
organitzar respostes efectives a possibles 
brots de malalties transmeses per 
mosquits.
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un tumor nou en òrgans amb 
característiques molt diferents de les del 
còlon i el recte. L’objectiu principal 
d’aquest projecte és descobrir com es 
construeix aquest refugi al voltant de les 
cèl·lules iniciadores de la metàstasi que 
permeten la regeneració del tumor, evitant 
la vigilància del sistema immune. Per tal 
d’aconseguir-ho, s’analitzarà la interacció 
de les cèl·lules malignes amb les presents 
al fetge i s’interferirà en l’entorn tumoral 
mitjançant eines genètiques per a definir 
els seus punts febles. Amb això s’espera 
contribuir al desenvolupament de noves 
teràpies dirigides a aturar aquesta 
estratègia en pacients amb càncer 
colorectal avançat. Aquestes teràpies 
també poden ser útils per a d’altres tipus 
de tumors sòlids que utilitzen mecanismes 
similars per a evadir l’acció del sistema 
immune.

El càncer colorectal causa la mort 
d’aproximadament 700.000 persones 
arreu del món cada any. La majoria dels 
pacients sucumbeixen a la malaltia a causa 
de la presència de metàstasi, ja sigui en el 
moment del diagnòstic o després de la 
seva aparició durant els primers anys un 
cop feta la teràpia amb finalitats curatives. 
Les metàstasis poden afectar fins un a 
40% dels pacients diagnosticats de càncer 
colorectal i comporten una dràstica 
reducció de la supervivència al càncer. En 
la majoria dels casos, les teràpies actuals 
no són efectives per a eliminar la malaltia 
metastàtica.

En aquest projecte s’ha descobert que les 
cèl·lules tumorals modifiquen el seu entorn 
més immediat per a evadir l’acció del 
sistema immunitari i per a poder regenerar 

EDUARD BATLLE
Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona). 

Barcelona, Espanya.

PODEM FRENAR LA 
METÀSTASI 
INTERFERINT  
EN L’ENTORN 
TUMORAL?
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aquestes proteïnes presenten mutacions i 
no fan bé la seva funció.

El projecte pretén identificar la regulació 
d’aquestes proteïnes per a aconseguir 
noves dianes terapèutiques, inhibint la 
seva funció i aconseguint frenar els 
tumors. En aquest sentit, el progrés 
permetrà controlar un nou nivell de 
regulació del càncer.

Els extrems dels cromosomes –els 
telòmers– es van escurçant amb el pas del 
temps. Aquestes alteracions juguen un 
paper crucial en l’aparició de malalties 
relacionades amb l’envelliment, com el 
càncer.

Algunes proteïnes, com les shelterines, 
actuen com un embolcall que cobreix i 
protegeix aquestes seqüències finals de 
l’ADN als cromosomes. En el càncer, 

MARÍA A. BLASCO
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 

(CNIO). Madrid, Espanya.
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investigacions sobre les bases neuronals 
de la dislèxia s’han centrat en l’escorça 
cerebral. Tanmateix, aquest projecte se 
centra en el tàlem, una estructura cerebral 
que filtra els estímuls sensorials que 
contribueixen a la lectura abans que arribin 
a l’escorça cerebral. Concretament, 
s’investiga el funcionament dels circuits 
talamocorticals que comuniquen els 
diferents nuclis del tàlem amb diferents 
zones de l’escorça cerebral. Aquest nou 
enfocament podria explicar per què hi ha 
persones amb dificultats per a 
l’aprenentatge i el domini de la lectura.

La capacitat de llegir és una habilitat 
essencial en les societats modernes per a 
intercanviar coneixements, promoure el 
progrés humà i poder exercir els nostres 
drets com a ciutadans. A més a més,  
la lectura permet el desenvolupament 
d’altres habilitats cognitives, essent un 
dels pilars del sistema educatiu. Això no 
obstant, una de cada deu persones té 
problemes per a aprendre a llegir.

La dislèxia és un trastorn del 
neurodesenvolupament l’etiologia del qual 
encara no s’ha aclarit. Gran part de les 

MANUEL CARREIRAS
Centre Basc de Cognició, Cervell i Llengua 

(BCBL). Sant Sebastià, Espanya.
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regulació de la gana i el metabolisme ha 
rebut una atenció significativa, mentre que 
la influència del cervell en la microbiota no 
l’ha rebuda.

El projecte se centra a comprendre la 
influència del cervell en la composició 
bacteriana de l’intestí. En particular, en els 
efectes moduladors de l’hipotàlem, una 
regió que contribueix al control del balanç 
energètic, a la composició de la microbiota 
i a la funció intestinal.

L’obesitat és un problema de salut pública 
per al qual no hi ha un tractament efectiu. 
En la investigació de noves teràpies és 
imprescindible entendre millor els 
mecanismes subjacents en aquesta 
epidèmia.

En els últims anys, la investigació s’ha 
centrat en el paper que juguen en el 
desenvolupament de l’obesitat i la diabetis 
els bacteris que viuen als intestins, la 
microbiota. La seva influència en la 

MARC CLARET
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Aquest projecte busca entendre la 
conversió dels paràsits asexuals a formes 
sexuals. Recentment s’han identificat 
alguns reguladors del procés, però  
encara es desconeix el primer pas.  
Un coneixement complet del procés 
facilitarà el desenvolupament de noves 
estratègies per a frenar la transmissió  
de la malària.

La malària o paludisme és una malaltia 
parasitària que es transmet als éssers 
humans mitjançant les picades de 
mosquits Anopheles infectats. Les formes 
més greus són produïdes per paràsits de 
l’espècie Plasmodium falciparum. En el 
torrent sanguini, la majoria dels paràsits  
es multipliquen de manera asexual, però 
només aquells que es transformen en 
formes sexuals podran infectar un mosquit 
per a continuar el seu cicle de vida i 
propagar la malaltia a d’altres humans.

ALFRED CORTÉS CLOSAS
Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal). 

Barcelona, Espanya.
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Aquest projecte proposa una teràpia per a 
tractar l’afàsia basada en el doblatge 
d’escenes quotidianes de sèries de 
televisió que continguin les paraules i 
frases que els pacients amb ictus i els 
seus cuidadors considerin més 
importants per a millorar la seva 
comunicació i la seva qualitat de vida. En 
conseqüència, la teràpia és integradora, 
centrada en el pacient, però alhora 
universal i extrapolable a d’altres llengües, 
atesa la diversitat de la indústria 
audiovisual.

Els supervivents d’un ictus presenten 
diferents seqüeles, entre les quals es troba 
l’afàsia, un problema de llenguatge que es 
dona en gairebé la meitat dels afectats. 
L’afàsia és la dificultat per a expressar-se a 
través de la parla o de l’escriptura i per a 
comprendre el discurs oral o llegit. És a dir, 
el pacient amb afàsia té seriosament 
danyada la seva capacitat per a 
comunicar-se amb la família i els amics en 
la seva vida diària. Malauradament, malgrat 
els avenços científics i tècnics, molts 
pacients no es recuperen, la qual cosa 
minva greument la seva qualitat de vida.

BLANCA FUENTES GIMENO
Hospital Universitario la Paz. Madrid, Espanya.
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En determinades malalties degeneratives 
de la retina com la retinitis pigmentària o la 
degeneració macular relacionada amb 
l’edat, les cèl·lules fotosensibles deixen de 
funcionar, però sovint els circuits neuronals 
que envien informació al cervell romanen 
intactes.

i-VISION proposa el desenvolupament 
d’una nova generació de pròtesis 
biòniques de retina per a persones que 
són cegues a causa d’aquestes malalties, 
que permetin restaurar l’agudesa visual de 
forma artificial mitjançant estímuls elèctrics. 
Aquests estímuls permetran enviar a través 
del nervi òptic la informació visual de 
l’entorn procedent d’una càmera externa.

El repte consisteix en la implementació de 
milers d’elèctrodes d’escala micromètrica 
a la retina, combinada amb l’aplicació de 
noves estratègies d’estimulació de la seva 

PODEM RESTAURAR 
LA VISIÓ AMB 
NANOTECNOLOGIA?

JOSÉ A. GARRIDO
Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia 

(ICN2). Cerdanyola del Vallès, Espanya.

activitat elèctrica per a adaptar-la a les 
necessitats de cada pacient.

Per tal de fer front a aquest repte 
multidisciplinari, i-VISION proposa una 
tecnologia revolucionària que combina l’ús 
d’una nova generació d’elèctrodes de 
grafè capaços de comunicar-se 
bidireccionalment amb la retina, juntament 
amb noves estratègies d’estimulació 
autoregulables. Aquesta tecnologia 
permetrà accedir a una nova comprensió 
de la connectivitat retina-cervell i crear al 
mateix temps un mapa personalitzat de la 
retina de cada pacient.

Els resultats d’aquest projecte permetran 
avançar vers la restauració de la visió en 
pacients afectats per malalties 
degeneratives, mitjançant l’ús de noves 
solucions que combinen la nanotecnologia 
i la neuroelectrònica.
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PODEM ATURAR 
L’EBOLA?

La malaltia pel virus de l’Ebola és una 
malaltia molt greu amb elevades taxes de 
mortalitat humana: els brots epidèmics 
poden assolir una taxa de mortalitat del 
50%. Les vacunes desenvolupades fins 
ara no s’han avaluat encara globalment  
i cal un tractament complementari amb 
antivirals d’efecte terapèutic.

CARMEN GIL
Centro de Investigaciones Biológicas. Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas  

(CIB-CSIC). Madrid, Espanya.

L’objectiu del projecte és desenvolupar 
antivirals capaços de bloquejar el 
receptor cel·lular del virus per a evitar la 
seva invasió. Un cop desenvolupats 
aquests compostos, es faran proves 
d’eficàcia en models animals per al 
posterior disseny d’una estratègia de 
transferència clínica.
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utilitzant fàrmacs intel·ligents que s’activen 
amb la llum i actuen com a pròtesis 
moleculars.

La investigació del projecte ja ha 
aconseguit restaurar la visió de peixos  
en qüestió de segons. Ara es vol validar  
la mateixa tècnica en d’altres models 
animals, així com restablir la sensibilitat  
de la retina humana a la llum al  
laboratori.

Algunes malalties degeneratives de la 
retina, com la retinosi pigmentària, causen 
ceguesa a causa de la progressiva 
degeneració dels cons i els bastonets,  
que són cèl·lules sensibles a la llum.

Això no obstant, en aquests tipus de 
ceguesa els circuits neuronals de la retina 
es mantenen intactes. Per tant, la recerca 
actual se centra a dotar de sensibilitat 
lluminosa les neurones de la retina, 

PAU GOROSTIZA (Líder de projecte)
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i tot poden danyar òrgans. Hi ha dos tipus 
de malformacions: les que afecten les 
venes i les que danyen les artèries, 
cadascuna causada per una mutació 
diferent.

Els tractaments actuals són molt invasius. 
Per aquest motiu, el projecte proposa 
estudiar els mecanismes moleculars 
subjacents en aquestes malalties 
oblidades i trobar noves teràpies per a les 
malformacions vasculars.

Les malformacions vasculars són  
un grup heterogeni de malalties causades 
per una alteració del creixement o de la 
formació de vasos sanguinis que 
produeixen alteracions funcionals en els 
teixits on es troben. No hi ha cap 
tractament per a aquestes patologies,  
que afecten principalment nens i adults 
joves.

Aquestes patologies són doloroses i 
provoquen hemorràgies, infeccions i fins  

MARIONA GRAUPERA
Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge 
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capacitat de contracció per causes 
desconegudes. Aquesta malaltia 
minoritària és particularment tràgica en 
nens i joves.

El projecte se centra en les bases 
moleculars dels canals iònics 
responsables del sistema elèctric del cor 
per a entendre per què les malalties 
cardíaques hereditàries provoquen 
arrítmies i mort sobtada.

Les arrítmies i la mort sobtada d’origen 
cardíac són un problema important de 
salut pública als països industrialitzats. 
Entre les persones de menys de 40 anys, 
les cardiopaties hereditàries i les malalties 
dels canals iònics són la causa més 
freqüent de mort sobtada.

La mort sobtada es produeix a causa 
d’una arrítmia, en la qual el sistema elèctric 
del cor es desordena, fet que perjudica la 

JOSÉ JALIFE
Centro Nacional de Investigaciones 

Cardiovasculares (CNIC). Madrid, Espanya.
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d’aquests mecanismes es troben al 
cervell, concretament a l’hipotàlem, que 
incideix, entre d’altres coses, en la 
regulació de la ingesta d’aliments i el 
balanç energètic.

El projecte proposa assolir aquestes 
dianes terapèutiques en el sistema nerviós 
central sense intervenir directament en el 
crani, mitjançant l’ús d’exosomes. 
Aquestes vesícules extracel·lulars 
permetran un accés no invasiu al cervell  
a través del torrent sanguini per a tractar 
l’obesitat.

L’obesitat i les seves complicacions són  
un problema de salut pública que frega 
l’abast d’una pandèmia. Actualment 
existeixen algunes teràpies 
farmacològiques que mostren beneficis a 
l’hora de reduir pes, però continuen sense 
estar regulades per les agències 
farmacèutiques a causa dels molts efectes 
secundaris associats.

L’obesitat és un problema complex en el 
qual conflueixen diferents mecanismes de 
regulació que van des del control de la 
gana fins a la massa corporal. Molts 

MIGUEL LÓPEZ
Centro de Investigación en Medicina Molecular  

y Enfermedades Crónicas (CiMUS).  

Santiago de Compostel·la, Espanya.
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en condicions d’obesitat. Aquesta 
activació prolongada en el temps fa que 
els hepatòcits generin al seu voltant un 
ambient inflamatori que promou la 
formació de tumors.

El projecte té com a objectiu entendre la 
desregulació d’aquestes proteïnes d’unió 
ARN i com afecten la inflamació del fetge  
i a la resposta del sistema immune. 
Aquest coneixement s’utilitzarà en la 
recerca de nous fàrmacs capaços  
de revertir l’efecte de l’obesitat en 
l’expressió gènica i, per tant, trobar una 
nova generació de medicaments contra  
el càncer hepàtic.

Els casos de càncer de fetge estan 
augmentant, i aquest augment està 
relacionat amb la dieta i l’epidèmia 
d’obesitat. El càncer de fetge és el segon 
tipus de càncer més mortal. Les opcions 
de tractament actuals són molt limitades i 
en la majoria dels casos els pacients no 
responen a la immunoteràpia.

En resposta a dietes hipercalòriques, les 
cèl·lules hepàtiques experimenten canvis 
dramàtics en la seva expressió gènica i 
poden contribuir al desenvolupament dels 
tumors de fetge. En part, aquests canvis 
són vehiculats per proteïnes d’unió ARN 
que es veuen afectades permanentment 

RAÚL MÉNDEZ
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la ruptura de l’aorta. Això no obstant, no hi 
ha fàrmacs que aconsegueixin el mateix 
efecte.

En aquest sentit, el projecte busca trobar 
noves teràpies farmacològiques a partir de 
la inhibició de proteïnes l’alteració de les 
quals condueixi a la formació de 
l’aneurisma. A més a més, pretén 
aprofundir en la patologia de la síndrome 
de Marfan i millorar el diagnòstic i el 
pronòstic de la malaltia.

La síndrome de Marfan és una malaltia 
minoritària que afecta el sistema 
cardiovascular. La principal complicació 
clínica d’aquesta malaltia radica en l’alt 
risc de desenvolupar un aneurisma de 
l’aorta toràcica. En aquesta patologia, el 
vas sanguini es dilata i por arribar a 
trencar-se, causant la mort.

L’únic tractament actual que millora 
l’esperança i la qualitat de vida del pacient 
és una intervenció quirúrgica per a prevenir 

JUAN MIGUEL REDONDO
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discapacitats cognitives en algunes 
malalties, després que les estratègies 
dirigides al tractament dels acúmuls de 
beta-amiloides no hagin funcionat del tot 
amb la malaltia d’Alzheimer.

El projecte pretén disseccionar els 
mecanismes moleculars implicats en 
l’aparició i propagació de la proteïna  
tau a les cèl·lules cerebrals, tant en 
neurones com en cèl·lules glials,  
per tal de dissenyar noves teràpies  
que aturin la seva propagació en  
diferents taupaties.

La proteïna tau, associada a diversos 
processos neurodegeneratius anomenats 
taupaties, està present en nombroses 
malalties, com l’Alzheimer. Però aquestes 
taupaties poden variar en funció de les 
característiques concretes de la proteïna i 
segons en quin tipus de cèl·lula es trobin. 
Tots aquests factors es manifesten amb 
diferents símptomes clínics en funció de la 
malaltia.

En els darrers anys, la proteïna tau s’ha 
mostrat com una diana terapèutica 
alternativa per al tractament de 
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El projecte busca noves teràpies per a 
aquest tipus de pneumònies basades en el 
disseny de bacteris modificats 
genèticament per a administrar agents que 
dissolguin el biofilm, matin els bacteris 
patògens i redueixin la inflamació local. 
L’objectiu és determinar l’eficàcia  
i comprovar la seguretat d’aquests 
compostos cel·lulars en un primer model 
animal.

A Europa, les malalties infeccioses són la 
segona causa de mortalitat. D’entre 
aquestes malalties, les pneumònies 
bacterianes són les més freqüents. En les 
infeccions bacterianes, la creació d’un 
biofilm permet l’adhesió a teixits 
circumdants i protegeix els bacteris de la 
resposta immunitària, a més d’afavorir  
la resistència als antibiòtics. El risc és més 
alt en pacients amb malalties respiratòries 
de caràcter crònic i en pacients que 
requereixen ingrés hospitalari, intubació 
endotraqueal o ventilació assistida.

LUIS SERRANO PUBUL
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Barcelona, Espanya.
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Aquest projecte es basa en el disseny 
d’una nova tecnologia a partir d’un 
subtipus concret de cèl·lules T 
antitumorals. Aquestes cèl·lules, que 
provenen d’un donant sa, es podrien 
trasplantar a qualsevol pacient amb 
càncer, convertint-se en un tractament 
universal, efectiu i segur per als pacients 
oncològics.

El càncer és la segona causa de mortalitat 
als països desenvolupats. Molts pacients 
no responen als tractaments actuals. 
Tanmateix, la immunoteràpia combina 
l’esperança: l’estimulació de les defenses 
pròpies del pacient s’ha convertit en una 
nova arma per a combatre tant el tumor 
com la metàstasi.

Un dels tipus d’immunoteràpia es focalitza 
en les cèl·lules T, que són un tipus de 
cèl·lules immunitàries que combaten la 
infecció. La teràpia consisteix a extraure 
aquestes cèl·lules del pacient mitjançant la 
sang, modificar-les al laboratori i reposar-
les a la persona amb capacitat per a 
reconèixer les cèl·lules cancerígenes.

BRUNO SILVASANTOS
Institut de Medicina Molecular (IMM).  

Lisboa, Portugal.
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d’aquestes cèl·lules tissulars representa 
un enorme potencial de protecció i encara 
no es coneixen els seus mecanismes 
d’acció.

El projecte pretén entendre millor com 
funcionen aquests limfòcits i contribuir a la 
resposta immunitària.

Els glòbuls blancs són part del sistema 
immune del cos per a combatre infeccions 
i d’altres patologies. Els limfòcits (cèl·lules 
B i cèl·lules T) són tipus de glòbuls blancs. 
Els limfòcits B elaboren els anticossos que 
ens protegeixen de les infeccions. Les 
vacunes entrenen la memòria d’aquestes 
cèl·lules per a protegir-nos de futurs 
patògens. Els limfòcits T ajuden a controlar 
les respostes immunitàries. Aquestes 
cèl·lules es troben al torrent sanguini, per 
on viatgen fins als teixits que els 
necessiten.

Recentment, els científics han observat 
limfòcits residents en teixits que no 
circulen per la sang. La presència 

MARC VELDHOEN
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cèl·lules tumorals del pàncrees sense 
danyar la resta de cèl·lules i òrgans sans.

A més a més, els investigadors volen 
desenvolupar una nanovacuna per a 
aprofitar el sistema immunitari del pacient 
per tal de prevenir la recurrència de 
tumors anys més tard. D’aquesta manera, 
els científics esperen augmentar 
l’esperança de vida d’aquests pacients 
des de la prevenció fins a la regressió del 
tumor.

El càncer de pàncrees, en concret el 
carcinoma ductal del pàncrees, és un dels 
més virulents. El 90% dels pacients moren 
durant el primer any del diagnòstic. Les 
teràpies actuals, des de la quimioteràpia a 
la immunoteràpia, només augmenten 
l’esperança de vida de les persones  
uns quants mesos.

El projecte pretén dissenyar nanofàrmacs 
que continguin teràpies específiques 
capaces de matar de forma selectiva les 

MARÍA J. VICENT
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projecte és establir quan i com es 
reorganitza el cervell durant l’embaràs, així 
com identificar els mediadors hormonals 
que faciliten i dirigeixen la reorganització 
del cervell. L’objectiu final és relacionar les 
descobertes neuronals i hormonals amb el 
comportament matern, així com l’aparició 
de trastorns mentals en el període del 
postpart.

Durant l’embaràs, el cervell es modifica 
per a preparar les dones per als reptes de 
la maternitat. Els investigadors han 
descobert que una xarxa d’àrees cerebrals 
experimenta canvis importants que duren 
almenys dos anys i estan involucrats en la 
forma en què la mare es relaciona amb el 
seu nadó.

Això no obstant, encara hi ha moltes 
preguntes sense resposta. L’objectiu del 

ÒSCAR VILARROYA
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que pateixen la malaltia a causa del seu 
impacte directe en el metabolisme.

L’obesitat afecta la leptina, una hormona 
que té un paper clau en la regulació de la 
gana i la inflamació. El projecte analitzarà 
la seva relació amb el risc de desenvolupar 
l’ELA per a trobar noves teràpies per a 
tractar aquesta malaltia.

L’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) és una 
malaltia neurodegenerativa de tipus 
muscular que provoca una paràlisi 
progressiva de pronòstic mortal. Fins ara 
no hi ha cap tractament efectiu que aturi 
aquesta patologia, que a Europa afecta fins 
a tres persones de cada 100.000 habitants.

Noves evidències científiques mostren la 
relació positiva entre factors de risc 
associats a l’estil de vida actual, 
relacionats amb el metabolisme, i l’ELA. 
De fet, l’obesitat s’associa amb un menor 
risc de desenvolupar l’ELA i confereix un 
avantatge de supervivència als pacients 

CARMEN MARÍA FERNÁNDEZMARTOS
Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos. 

Toledo, Espanya.

AMAGA EL 
METABOLISME LA 
SOLUCIÓ PER A 
TRACTAR L’ELA?
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El projecte se centra en l’estudi dels gens 
associats a la regulació del metabolisme 
de la glucosa implicats en el 
desenvolupament de la malaltia. La 
investigació analitzarà els mecanismes 
moleculars del fetge, el pàncrees i el 
múscul esquelètic de ratolins per a més 
endavant aplicar-ho als humans.

La sèpsia és una malaltia causada per  
una resposta incontrolada del nostre cos 
contra una infecció bacteriana. Els 
antibiòtics no sempre funcionen per  
a combatre la sèpsia, que afecta 
aproximadament 30 milions de persones 
l’any, de les quals en moren 6 milions.

La sèpsia causa alteracions fisiològiques 
que afecten el metabolisme de la glucosa i 
la disfunció dels òrgans fins a provocar la 
seva insuficiència. El projecte proposa 
desenvolupar noves estratègies 
terapèutiques no enfocades a eliminar els 
bacteris, com els antibiòtics, sinó a evitar 
la fallada dels òrgans

MIGUEL CHE PARREIRA SOARES
Fundação Calouste Gulbenkian-Instituto 

Gulbenkian de Ciência. Lisboa, Portugal.

ES POT CURAR LA 
SÈPSIA INCIDINT 
EN LES 
RESPOSTES 
METABÒLIQUES?

Iniciativa Ibérica de Investigación e 
Innovación Biomédica, i4b
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gràcies a l’estimulació de les cèl·lules al 
voltant de la lesió, un mecanisme de 
reparació poc estudiat fins ara.

El projecte se centra en l’anàlisi del paper 
de la senescència, tradicionalment 
associada a l’envelliment cel·lular, en la 
regeneració medul·lar. L’acumulació de 
cèl·lules senescents a la zona lesionada, 
que no es produeix en el peix zebra, 
dificultaria la capacitat de recuperació 
després d’una lesió medul·lar en els 
humans. La comprensió d’aquest procés 
pot obrir les portes a noves teràpies de 
regeneració de la medul·la espinal.

La lesió de la medul·la espinal té 
conseqüències molt greus i sovint 
irreversibles, que poden anar des del dolor 
crònic fins a la paràlisi en funció del nivell 
de la lesió. Les caigudes i els accidents de 
trànsit són la causa més freqüent d’aquest 
tipus de lesions i afecten principalment 
persones joves. Tot i que s’han dedicat 
molts esforços a trobar teràpies efectives, 
la lesió de medul·la espinal continua 
minvant dràsticament la qualitat de vida de 
les persones que la pateixen i de les seves 
famílies, i té un cost molt elevat per a la 
societat.

En els humans, com en tots els altres 
mamífers, no hi ha regeneració de la 
medul·la espinal lesionada. D’altra banda, 
hi ha d’altres espècies com el peix zebra 
que tenen una capacitat sorprenent per a 
recuperar la mobilitat i la sensibilitat 

LEONOR SAÚDE
Institut de Medicina Molecular (IMM).  

Lisboa, Portugal.

ES POT REGENERAR 
UNA LESIÓ DE 
MEDUL·LA 
ESPINAL?

Iniciativa Ibérica de Investigación e 
Innovación Biomédica, i4b
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ESTADÍSTIQUES

PRESSUPOST

PROJECTES

632 PROJECTES 
PRESENTATS 

75 PRESELECCIONATS 

22 PREMIATS 

15.376.337 €

CONVOCATÒRIA PER A PROPOSTES 
D’INVESTIGACIÓ EN SALUT 
2019
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165 PRESENTATS 
NEUROCIÈNCIA

5
15

149 PRESENTATS
ONCOLOGIA

5
15

121 PRESENTATS
MALALTIES INFECCIOSES

4
15

79 PRESENTATS 
MALALTIES  

CARDIOVASCULARS I METABÒLIQUES 

4
15

118 PRESENTATS 
TECNOLOGIES HABILITADES

4
15

  PREMIATS 
(Panell d’experts)

   PRESELECCIONATS 
(Avaluats per experts)

632 
PROJECTES 

PRESENTATS

DISTRIBUCIÓ DELS PROJECTES  
PER ÀREA TEMÀTICA:
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Serveis i 
productes amb 
valor per a la 
societat

A N T EC E D E N TS
CaixaImpulse vol transformar el 
coneixement científic originat en centres 
d’investigació, universitats i hospitals en 
serveis i productes amb valor per a la 
societat. Això s’aconsegueix mitjançant la 
creació de noves empreses o mitjançant 
acords de transferència tecnològica, com 
ara la concessió de llicències.

El programa es va iniciar l’any 2015, fruit 
de l’esforç combinat de la Fundació  
”la Caixa”, amb experiència en la gestió 
d’activitats de suport a la investigació, i de 
Caixa Capital Risc, amb coneixements en 
el mercat de noves empreses 
tecnològiques. Un total de 78 projectes 
s’han beneficiat d’aquest programa, que 
atorga una subvenció (fins a 100.000 €) 
per al desenvolupament de tasques de 
valoració que acostin el projecte científic  
al mercat. Els grups de recerca que reben 
suport també es beneficien d’un programa 
de formació, tutoria en esperit empresarial i 
accés a experts en diferents àrees 
d’innovació.

El programa CaixaImpulse també compta 
amb el suport de l’EIT Health (Institut 

Europeu de Tecnologia). L’EIT Health és un 
consorci d’empreses, universitats i centres 
d’investigació compromesos amb la 
promoció de la innovació a Europa en  
els camps de la biomedicina i la salut.

N OV E TATS  D E  L A  C O N VO CATÒ R I A  
D E  2 019
«Reforçar la internacionalització del 
programa».

La internacionalització del programa es va 
iniciar a la convocatòria de 2017, que es  
va obrir a Portugal. El 2018, la Fundació  
”la Caixa” es va comprometre a ampliar la 
convocatòria a d’altres països de la Unió 
Europea mitjançant la col·laboració amb 
l’EIT Health.

Pel que fa als sectors comercials de les 
propostes, el sector més gran ha estat el de 
la terapèutica (52%), seguit de la tecnologia 
aplicada a la medicina (MedTech) –
dispositius mèdics i diagnòstics in vitro– 
(38%) i la salut digital (10%).

DA D ES  P R I N C I PA LS  D ’ I M PACT E
Fins ara, dels 99 projectes patrocinats, 
s’han incorporat 14 empreses i un projecte 
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ha construït una plataforma de serveis  
al seu centre de recerca.

Per al 2019, la Fundació ”la Caixa”  
ha posat en marxa una ampliació  
de CaixaImpulse, la convocatòria 
CaixaImpuse Consolidate. L’objectiu 
d’aquesta nova convocatòria és donar 
suport a solucions innovadores madures 
en ciències de la salut que han estat 
validades i que mostren un clar full de ruta 
per a la seva comercialització.

En col·laboració amb: 

Amb el suport de:

CAIXA 
IMPULSE
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91 / SERÀ EL CÀNCER UNA  
MALALTIA CRÒNICA?
Angélica Figueroa Conde-Valvís
Fundación Profesor Nóvoa Santos. 
La Corunya, Espanya.

92 / COM ES POT MILLORAR EL 
TRACTAMENT DE L’ARTRITIS 
REUMATOIDE?
Josep M. Grinyó
Fundació Bosch i Gimpera. 
Barcelona, Espanya.

93 / PODEM ACTUAR SOBRE EL 
METABOLISME HUMÀ AMB  
UN BACTERI?
Isabel Huber Ruano
Institut d’Investigació Sanitària Pere 
Virgili (IISPV). Reus, Espanya.

94 / COM PODEM ATURAR LA RESISTÈNCIA 
ALS TRACTAMENTS  
DE LES CÈL·LULES TUMORALS?
Gabriela Jiménez Valerio
Institut d’Investigació Biomèdica  
de Bellvitge (IDIBELL).  
Barcelona, Espanya.

95 / POT RECUPERAR LA VISTA DE PROP 
LA GENT GRAN?
Susana Marcos
Instituto de Óptica. Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas  
(IO-CSIC). Madrid, Espanya.

86 / PODEM PREDIR LA QUALITAT  
DE VIDA DESPRÉS D’UNA 
HEMORRÀGIA?
Marcin Wojciech Balcerzyk
Universidad de Sevilla (US). Sevilla, 
Espanya.

87 / ES POT DIAGNOSTICAR LA DEMÈNCIA 
AMB UNA SIMPLE ANÀLISI DE SANG?
Katrin Beyer
Institut de Recerca Germans Trias  
i Pujol (IGTP). Badalona, Espanya.

88 / ES POT MONITORAR LA FIBROSI 
RENAL DE FORMA NO INVASIVA?
Francesc E. Borràs
Institut de Recerca Germans Trias  
i Pujol (IGTP). Badalona, Espanya.

89 / COM PODEM MILLORAR EL 
DIAGNÒSTIC DE LA MALALTIA 
D’ALZHEIMER?
Juan Domingo Gispert
BarcelonaBeta Brain Research 
Center (BBRC). Barcelona, Espanya.

90 / COM POT MILLORAR LES TERÀPIES DE 
REHABILITACIÓ UN ROBOT SOCIAL?
Fernando Fernández Rebollo
Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M). Madrid, Espanya.

CAIXAIMPULSE
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102 / PODEM TRACTAR LA MALALTIA 
MITOCONDRIAL?
Albert Quintana
Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB). Cerdanyola del Vallès,  
Espanya.

103 / COM ENS PODEM APROPAR A LA CURA 
DEFINITIVA DE LA DIABETIS TIPUS 1?
María Salazar-Roa
Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO). Madrid,  
Espanya.

104 / COM MILLORAR LA QUALITAT  
DE VIDA DELS PACIENTS AMB  
CÀNCER DE BUFETA?
Samuel Sánchez Ordóñez
Institut de Bioenginyeria de Catalunya 
(IBEC). Barcelona, Espanya.

105 / COM PODEM MILLORAR L’ARRIBADA  
DELS FÀRMACS AL CERVELL?
Meritxell Teixidó
Institut de Recerca Biomèdica  
(IRB Barcelona). Barcelona,  
Espanya.

106 / PODEM UTILITZAR IMPLANTS 
NEUROELECTRÒNICS INNOVADORS  
PER A TRACTAR MALALTIES  
CEREBRALS?
Damià Viana
Institut Català de Nanociència  
i Nanotecnologia (ICN2).  
Cerdanyola del Vallès, Espanya.

96 / QUI POT RESPONDRE 
SATISFACTÒRIAMENT AL TRACTAMENT 
ENDOVASCULAR DE L’ICTUS?
Alicia Martínez Piñeiro
Institut de Recerca Germans Trias  
i Pujol (IGTP). Badalona, Espanya.

97 / ES PODEN PREDIR INFECCIONS I EVITAR 
L’ÚS INNECESSARI D’ANTIBIÒTICS?
Jimmy Martins
Universidade de Coimbra. 
Coimbra, Portugal.

98 / COM PODEN AJUDAR ELS  
MICROSCOPIS A DESENVOLUPAR 
MILLORS MEDICAMENTS?
Mario Montes Usategui
Fundació Bosch i Gimpera.  
Barcelona, Espanya.

99 / COM ES PODEN UTILITZAR NOVES EINES 
MOLECULARS QUE BENEFICIÏN A LA 
INDUSTRIA BIOTECNOLÒGICA?
Alexandra Moreira
Instituto de Biología Molecular  
e Celular (IBMC). Porto, Portugal.

100 / SERÀ LA MODULACIÓ DE LA TDP-43  
CLAU PER A CURAR L’ELA?
Valle Palomo
Centro de Investigaciones Biológicas. 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CIB-CSIC).  
Madrid, Espanya.

101 / ES POSSIBLE TRACTAR PACIENTS AGITATS 
MITJANÇANT UN PROCEDIMENT FIABLE?
Xavier Pérez Acebo
Institut d’Investigació i Innovació Parc 
Taulí (I3PT). Sabadell, Espanya.
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PODEM PREDIR LA 
QUALITAT DE VIDA 
DESPRÉS D’UNA 
HEMORRÀGIA?

L’hemorràgia subaracnoidal (SAH) 
consisteix en un vessament de sang a 
l’espai entre les estructures meníngies que 
envolten el cervell. Es calcula que la seva 
incidència és de 4-20 casos per cada 
100.000 habitants, seguits sovint de 
vasoespasmes i/o isquèmia cerebral 
tardana (Vs/ICT) 3-14 dies després.  
La mortalitat se situa en un 28-55% i la 
morbiditat en un 90%. La precisió en  
la classificació de la SAH depèn molt de la 
qualitat de la tomografía computada (TC)  
i de la capacitat per a interpretar-la del 
professional mèdic.

S’ha desenvolupat un mètode pendent de 
ser patentat per a calcular les probabilitats 
de Vs/ICT i mort del pacient basat en la TC 
del cap a la sala d’urgències. Segons 
dades clíniques bàsiques de Hunt-Hess 
and World Federation of Neurosurgical 
Societies (WFNS), l’avaluació neurològica 
del pacient permet obtenir les probabilitats 
en un termini d’1 a 5 minuts des que es 
pugen la imatge de la TC i les dades 
clíniques a una aplicació web.

MARCIN WOJCIECH BALCERZYK
Universidad de Sevilla (US). Sevilla, Espanya.

Ara mateix, al mercat no hi ha disponible 
cap servei automàtic com aquest. Hi ha 
dos sistemes de software que ajuden a 
l’avaluació d’una altra patologia cerebral, 
l’ictus: iSchemaView RAPID, Brainomix 
e-ASPECT i Viz LVO de Viz.ai. El mètode 
pendent de ser patentat es pot 
desenvolupar com un Software com a 
Servei (ScuS ) independent o bé 
incorporar-lo a equips per a TC.

El projecte pretén llançar aquest ScuS al 
mercat executant totes les accions 
necessàries per ser un dispositiu mèdic 
que inclogui la llibertat d’operar, el certificat 
de CE 0123 i de la Food and Drug 
Administration (FDA), així com l’inici de la 
constitució d’una empresa. També 
s’estendrà a l’hemorràgia intracerebral 
(HH), al càlcul d’MRS i a l’Escala de 
Resultats de Glasgow amb mètodes 
d’intel·ligència artificial utilitzant imatges 
200 SAH i 800 IH 3D CT per a fer proves.
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ES POT 
DIAGNOSTICAR  
LA DEMÈNCIA 
AMB UNA SIMPLE 
ANÀLISI DE SANG?

En el projecte «Els miARNs de la sang com 
a eina de diagnòstic de la demència amb 
cossos Lewy» es validaran els marcadors 
per al diagnòstic clínic i diferencial de la 
demència amb cossos Lewy (DCL). 
Després de la malaltia d’Alzheimer (MA),  
la DCL és la causa més freqüent de 
demència i suposa un problema de salut 
cada cop més important. A causa de la 
superposició patològica amb l’MA, la DCL 
és difícil de diagnosticar; el percentatge  
de diagnòstics erronis pot arribar a ser del 
80%. Els pacients amb DCL mal 
diagnosticats són sotmesos  
a un tractament erroni, i mostren sovint 
reaccions adverses. La prevalença de la 
demència degenerativa és del voltant del 
10% en la població de més de 60 anys. 
Aquesta prevalença fins i tot augmenta 
amb l’edat i mostra taxes especialment 
elevades en països en vies de 
desenvolupament. L’any 2015, al voltant 

KATRIN BEYER
Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP). 

Badalona, Espanya.

del 20% de la població espanyola tenia 
més de 65 anys, la qual cosa vol dir que al 
voltant de 80.000 persones 
desenvoluparan demència cada any,  
amb una aplicació potencial de la prova 
diagnòstica presentada en el projecte. 
Mentre que el nombre de morts 
provocades per malalties com el VIH, 
l’ictus, les cardiopaties i el càncer de 
pròstata han disminuït al llarg dels darrers 
deu anys, el nombre de morts provocades 
per les demències degeneratives ha 
augmentat significativament. Per tant, 
caldrà un diagnòstic precís per a garantir 
els tractaments adequats des de l’inici de 
la malaltia. Només la detecció precoç 
contribuirà a alentir la progressió de la 
malaltia i a revertir-la en el futur. Els 
objectius específics del projecte són 
validar les dades en una població base 
independent i desenvolupar un prototipus 
de la prova diagnòstica.
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biòpsia). En particular, la fibrosi de l’empelt 
es considera la principal responsable de la 
disfunció crònica del ronyó i, en la majoria 
dels casos, de la pèrdua de l’empelt. S’ha 
detectat un augment dels nivells d’una 
proteïna (SEQ1920) en oVEs, la qual cosa 
podria indicar un grau més alt de fibrosi 
renal sense necessitat d’una biòpsia renal, 
permetent, així, monitorar amb freqüència 
els pacients de forma no invasiva.

El projecte pretén desenvolupar proves 
ràpides per a fer un seguiment clínic dels 
pacients trasplantats de ronyó en funció 
dels resultats obtinguts. Comparada amb 
la biòpsia renal, aquesta prova alternativa 
proporcionaria una perspectiva general de 
l’òrgan de forma no invasiva, sense 
potencials complicacions ni riscos 
associats, amb un cost reduït i una 
repetitivitat il·limitada.

La biòpsia renal és el mètode gold 
standard per al diagnòstic de la disfunció 
crònica de l’empelt en els pacients als 
quals s’ha trasplantat un ronyó. Tanmateix, 
les biòpsies renals són un procediment 
invasiu, de repetibilitat limitada, que 
representen una petita part del conjunt de 
l’òrgan, i sovint descriuen un dany renal 
irreversible. Així doncs, trobar 
biomarcadors no invasius que permetin 
monitorar amb més freqüència és cabdal.

En aquest projecte s’han definit i validat 
diversos marcadors moleculars (miARN  
i proteïnes) associats a les vesícules 
extracel·lulars d’orina (oVE). Aquests 
biomarcadors no invasius estableixen una 
correlació, respectivament, amb una 
funció deteriorada de l’empelt renal i amb 
un augment del grau de la fibrosi de 
l’empelt (comprovat mitjançant una 

FRANCESC E. BORRÀS
Institut de Recerca Salut Germans Trias i Pujol 

(IGTP). Badalona, Espanya.

ES POT MONITORAR 
LA FIBROSI RENAL  
DE FORMA NO 
INVASIVA?
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Els canvis fisiopatològics de l’Alzheimer es 
detecten mitjançant dos biomarcadors 
gold stantard: la tomografia per emissió de 
positrons (PET) i el líquid cefalorraquidi 
(LCR). Tanmateix, ambdós són molt 
invasius i costosos, i, per tant, no 
adequats per a examinar la població en 
general. Així doncs, el reclutament 
d’individus cognitivament no afectats per 
assajos clínics continua sent una important 
necessitat no satisfeta per a les estratègies 
de prevenció de l’Alzheimer.

L’objectiu del projecte és desenvolupar 
una família d’algoritmes d’aprenentatge 
automàtic que podria predir l’anormalitat 
del nucli dels biomarcadors de l’MA a 
partir d’una imatge per ressonància 
magnètica (IRM) del cervell. Això permetria 
reduir significativament els costos de 
reclutament fins a un 50% sense  
despeses addicionals i, per tant, identificar 
els factors de risc individuals i dur a terme 
un pla de prevenció personalitzat.

La demència la provoquen una varietat de 
malalties cerebrals que afecten la 
memòria, el pensament, el comportament 
i la capacitat d’exercir activitats 
quotidianes. La malaltia d’Alzheimer (MA) 
és la causa principal de la demència.

La demència és un dels principals  
reptes de la salut global a causa de 
l’envelliment de la població arreu del món. 
Hi ha 50 milions de persones que la 
pateixen, i es calcula que l’MA podria 
assolir nivells d’epidèmia a l’entorn de 
l’any 2050, amb una previsió de més de 
130 milions de persones afectades.

Encara que actualment l’MA no té cura,  
les investigacions demostren que els seus 
canvis fisiopatològics comencen dècades 
abans que es manifestin els seus 
símptomes, obrint així una porta a la seva 
prevenció. Es calcula que 1 de cada 
3 casos de demència es podria prevenir 
mitjançant canvis en l’estil de vida.

JUAN DOMINGO GISPERT
BarcelonaBeta Brain Research Center (BBRC). 

Barcelona, Espanya.

COM PODEM 
MILLORAR EL 
DIAGNÒSTIC DE  
LA MALALTIA 
D’ALZHEIMER?
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robot per a dur a terme tota una sessió de 
rehabilitació sense intervenció humana, 
reaccionant de forma coherent davant de 
situacions inesperades. El sistema és molt 
fàcil de configurar, facilita la inclusió de 
noves activitats i pot generar informes 
clínics precisos automàticament. En 
aquest sentit, la plataforma es pot 
estendre a d’altres pacients com la gent 
gran per al tractament de la demència i 
l’envelliment actiu. També permet ampliar 
les condicions objectives en el camp de la 
pediatria, com l’autisme, la diabetis, 
l’educació, etc. A més a més, el sistema 
és fàcil de configurar per a d’altres sensors 
i robots similars. De fet, les possibilitats 
d’ampliació són un dels altres trets 
distintius de RoboTherapist que ofereix un 
valor afegit per damunt dels seus 
competidors.

En les teràpies tradicionals de 
neurorehabilitació es dona sovint una 
pèrdua d’interès i compromís a causa de 
les seves característiques intrínseques. 
Són repetitives, llargues, dures, avorrides i 
de vegades s’han de dur a terme durant la 
infantesa. Els terapeutes han de dedicar 
molt de temps a motivar els pacients i els 
seus familiars. RoboTherapist és un marc 
general per a les activitats de rehabilitació 
robòtica centrat a promoure la motivació 
dels pacients complint alhora els criteris 
clínics. Els seus principals beneficiaris són 
pacients pediàtrics i geriàtrics amb 
trastorns motors o cognitius, tot i que no 
es limita tan sols a aquest àmbit. El 
potencial del mercat implica hospitals, 
associacions, companyies d’assegurances 
i centres de rehabilitació.

Un sofisticat sistema d’intel·ligència 
artificial proporciona prou autonomia al 

FERNANDO FERNÁNDEZ REBOLLO
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 

Madrid, Espanya.

COM POT 
MILLORAR LES 
TERÀPIES DE 
REHABILITACIÓ UN 
ROBOT SOCIAL?

90



pulmó i el de pròstata, entre d’altres. En 
fases molt primerenques de la progressió 
del tumor i la metàstasi, té lloc un procés 
anomenat transició epiteli-mesènquima 
(TEM). El procés TEM és un objectiu 
terapèutic prometedor per al tractament 
de la metàstasi del càncer. En aquest 
projecte s’han identificat nous inhibidors 
de molècules petites orientats directament 
a la TEM i amb una potent activitat 
antitumoral. Alguns estudis preclínics 
mostren una inhibició del creixement del 
tumor i la metàstasi, sense efectes tòxics 
sistèmics importants. Les dades 
preclíniques permetran continuar 
avançant en el futur desenvolupament 
clínic.

Al voltant del 90% de la mortalitat per 
càncer la provoca la metàstasi. Encara 
que la taxa de supervivència al càncer ha 
millorat significativament en els darrers 
anys, gràcies principalment al diagnòstic 
precoç i a la inhibició del creixement del 
càncer, els avenços en el tractament de la 
metàstasi han estat limitats. Així doncs, la 
prevenció i el tractament de la metàstasi 
del càncer és un dels reptes més 
importants en la investigació del càncer, 
per a l’oncologia i per a tota la societat. La 
majoria dels tumors malignes humans són 
carcinomes que es formen a partir de 
transformacions de cèl·lules epitelials. Els 
carcinomes inclouen diferents tipus de 
càncers, com el colorectal, el de pit, el de 
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immunoreguladores com a teràpia 
modificadora de la malaltia per al lupus 
eritematós sistèmic (LES) i l’artritis 
reumatoide, amb menys efectes 
secundaris que les teràpies actualment 
existents.

L’activitat d’Hybri ja ha estat demostrada 
en assajos in vitro i en proves in vivo en 
LES. El projecte pretén realitzar proves in 
vivo en AR, assajos en ocupació de 
receptors i una primera estimació de 
l’estratègia regulatòria.

L’artritis reumatoide (AR) comporta 
conseqüències clíniques, socials y 
econòmiques que requereixen sol·lució. 
Les estratègies terapèutiques actuals 
depenen o bé de l’ús d’agents no 
específics, com ara els AINE o  
esteroides, que actuen com a calmants 
del dolor o DMARD (medicaments 
antireumàtics modificadors de la malaltia), 
o bé de nous immunosupressors biològics 
que poden alentir la progressió de la 
malaltia però presenten una taxa baixa de 
resposta del pacient.

El projecte pretén desenvolupar Hybri,  
una nova molècula amb potents propietats 
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tractament de persones obeses i 
diabètiques, la realitat és que en general 
els falten sòlides proves científiques i la 
seva eficàcia és dubtosa i difícil de 
mesurar.

El projecte pretén desenvolupar una 
innovadora estratègia basada en  
els probiòtics que, disminuint el succinat 
produït pels bacteris de l’intestí, disminuirà 
els nivells de succinat que circulen i 
millorarà les complicacions associades a 
l’obesitat. També es desenvoluparà un 
equip per a detectar el succinat per tal  
de contribuir a una correcta selecció dels 
pacients i al seu seguiment. Aquest 
enfocament disruptiu «personalitzat» basat 
en els metabòlits suposarà un pas 
endavant vers una estratègia probiòtica 
innovadora i personalitzada per a les 
complicacions derivades de l’obesitat.

L’obesitat i les seves complicacions, 
sobretot la diabetis tipus 2, han assolit 
proporcions epidèmiques i representen un 
desafiament global cada cop més gran. 
Així doncs, calen nous objectius 
terapèutics i estratègies de tractament  
per a contrarestar l’obesitat i les seves 
comorbiditats, a més d’enfocaments més 
personalitzats.

El succinat és un metabòlit que augmenta 
en pacients que pateixen obesitat i 
diabetis tipus 2 i que afavoreix la inflamació 
i els danys en els teixits. És important 
destacar que el succinat no el produeixen 
tan sols cèl·lules humanes, sinó també 
bacteris presents a l’intestí humà.

Encara que molts estudis científics 
assenyalen els probiòtics com una 
prometedora opció terapèutica en el 
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Els angioteragnòstics es basen en la idea 
de combatre la resistència terapèutica del 
càncer des d’una perspectiva coordinada. 
El projecte està desenvolupant un nou 
fàrmac per a prevenir la resistència dels 
antiangiogènics acompanyada del seu 
biomarcador de selecció de pacients per 
tal d’identificar qui es beneficiarà amb el 
tractament.

Els angioteragnòstics proporcionaran una 
solució a una necessitat mèdica, 
augmentaran l’esperança de vida dels 
pacients i reduiran la càrrega econòmica 
derivada dels tractaments estàndards no 
selectius i ineficaços.

La resistència antiangiogènica ha 
esdevingut un problema clínic per als 
pacients amb càncer. La majoria dels 
pacients amb càncer tractats amb 
antiangiogènics acabaran desenvolupant 
resistència. Així doncs, el poder disposar 
d’una segona línia d’actuació és un repte 
important per als oncòlegs, ja que 
actualment hi ha pocs tractaments efectius 
contra la resistència antiangiogènica. Això 
significa la necessitat de desenvolupar 
nous agents que aturin la resistència.

A més a més, l’absència de biomarcadors 
per a predir la resposta al tractament 
continua essent un problema. Un 
enfocament més personalitzat permetria 
als pacients accedir específicament a les 
teràpies disponibles i emergents.
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El VioBioLab (Instituto de Óptica CSIC), 
amb finançament de l’European Research 
Council (ERC Advanced Grant 
PRESBYOPIA; ERC Proof-of-Concept 
Grant Light-IOL) ha desenvolupat i 
demostrat experimentalment LightLens, 
unes lents intraoculars acomodatives 
(LIOA) que remodelen la seva superfície. 
LightLens s’inspira en el mecanisme 
d’acomodació natural i s’activa per 
photobonding, una nova tècnica per a 
capturar les forces disponibles del múscul 
ciliar. Aquest projecte està cridat a 
revolucionar el tractament de la presbícia i 
les cataractes, restablint la capacitat 
d’acomodació de l’ull jove.

La presbícia i les cataractes estan 
relacionades amb les condicions visuals 
de l’edat i afecten invariablement a partir 
d’una certa edat. La presbícia es dona a 
partir dels 45 anys, quan el cristal·lí. perd 
elasticitat i la capacitat dinàmica per a 
enfocar, i afecta 1.300 milions de  
persones arreu del món. A partir dels 
70 anys, la lent natural perd transparència, 
i cal substituir-la per una lent artificial. 
Cada any, més de 28 milions de persones 
s’operen de cataractes. Les lents 
intraoculars (LIO) han evolucionat per a 
eliminar l’opacificació, corregir la refracció  
i proporcionar una visió de prop funcional 
(LIO multifocals). Tanmateix, no hi ha cap 
solució que funcioni i proporcioni als 
pacients la capacitat dinàmica per a 
enfocar d’un cristal·lí jove.
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Així doncs, el projecte pretén 
desenvolupar un mètode computacional 
automàtic per a enregistrar i mesurar N20. 
Aquest software podria implementar-se en 
un dispositiu portàtil de butxaca que 
permetria l’enregistrament del PES al 
personal sanitari (pre i intrahospitalari) i 
proporcionaria dades anticipades sobre el 
valor N20, accelerant la decisió 
racionalitzada a priori de quin pacient 
hauria de ser traslladat directament a un 
centre clínic per al tractament d’atacs 
cerebrals o fins i tot a la sala per a realitzar 
una TM, i quin no.

L’ictus és la causa principal de la 
discapacitat i la mortalitat entre els adults. 
Al llarg de la darrera dècada, la 
trombectomia mecànica (TM) va suposar 
un avenç important en el tractament de 
l’ictus isquèmic agut. Tot i així, l’èxit en la 
revascularització de les oclusions de grans 
vasos no condueix sempre a un bon 
resultat clínic. La taxa significativa de 
discapacitat funcional després d’un ictus 
isquèmic agut encara oscil·la entre el 40% 
i el 67%. La resposta N20 al potencial 
evocat somatosensorial (PES) com a 
substitut del flux sanguini cerebral podria 
predir els pacients que respondran 
satisfactòriament després d’una TM.
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utilitzant un canvi de color fàcil de 
detectar. Aquest diagnòstic primerenc 
avisarà sobre la necessitat de canvi del 
catèter o proporcionarà els mitjans per a 
una intervenció mèdica precoç i correcta 
medicació, augmentant així la taxa d’èxit 
del tractament. Aquesta tecnologia 
incrementarà l’èxit del tractament i alhora 
disminuirà les complicacions associades 
a un diagnòstic tardà, reduint així els dies 
d’hospitalització i el cost per pacient, la 
qual cosa podria evitar l’ús d’antibiòtics.

TimeUp és un petit dispositiu connectat 
entre el catèter i la bossa d’orina que 
controla constantment l’orina del pacient. 
Aquest control 24/7 fa que la detecció 
d’una possible infecció no depengui de la 
decisió dels professionals sanitaris sobre 
quan cal recollir una mostra d’orina i fer 
una anàlisi.

Les infeccions associades a l’assistència 
sanitària (IAAS) són una de les principals 
preocupacions en els entorns hospitalaris, 
i les infeccions del tracte urinari (ITU) 
relacionades amb l’ús del catèter urinari 
permanent representen el 30% del total de 
les IAAS. Aquestes infeccions són 
responsables de l’empitjorament de l’estat 
de salut de pacients ja febles, la qual cosa 
augmenta el temps d’ingrés hospitalari, la 
mortalitat i la morbiditat, el cost del 
tractament i l’atenció i la dedicació dels 
professionals sanitaris.

La conscienciació i la sensibilització 
enfront d’aquesta situació ha dut a la 
creació de TimeUp. Aquest dispositiu 
mèdic permet predir una ITU de forma 
precoç mitjançant la detecció i la 
identificació de bacteris patògens 
(capaces de provocar una ITU) a l’orina 
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embrions). En general, les funcions 
requerides per a sistemes de microscòpia 
HCS, com la sensibilitat, la resolució i la 
velocitat, són objectius mútuament 
incompatibles amb les actuals tecnologies 
de la imatge.

Els mòduls confocals programables del 
projecte, per contra, són capaços 
d’implementar múltiples modes 
d’exploració, guiats per algoritmes d’una 
manera que fins ara resultava impossible, 
reunint la funcionalitat de múltiples 
modalitats d’imatge en un sol instrument 
que pot satisfer les necessitats dels 
usuaris de l’HCS.

L’objectiu del projecte és construir un 
prototipus d’aquest microscopi «navalla 
suïssa» específicament orientat a les 
aplicacions de l’HCS.

En aquest projecte s’està desenvolupant 
un microscopi làser amb funcions 
multimodals capaç de satisfer de la forma 
més àmplia les necessitats del mercat de 
High Content Screening (HCS).

El High Content Screening és una tècnica 
de desenvolupament de fàrmacs que 
consisteix, mitjançant la microscòpia 
automatitzada, en l’anàlisi de l’efecte  
de grans catàlegs de compostos 
farmacèutics en mostres de cèl·lules.  
Els mòduls de microscòpia utilitzats  
en l’HCS depenen de certs elements 
electromecànics que fan que siguin rígids  
i hiperespecialitzats. Tanmateix, els 
usuaris de l’HCS necessiten tecnologies 
d’imatges flexibles a causa de la varietat 
de mostres implicades en aquests estudis 
(cultiu i cèl·lules primàries, esferoides/
organoides 3D, mostres de teixit o petits 
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En aquest projecte s’ha descobert i descrit 
una nova seqüència d’ADN que s’ha 
anomenat iPLUS i que es pot utilitzar de 
forma àmplia com una eina eficaç per a 
impulsar la producció de proteïnes 
recombinants. iPLUS augmenta 
considerablement la producció de 
proteïnes en diversos sistemes de model 
eucariota que inclouen la mosca de la 
fruita, el peix zebra i cultius cel·lulars 
humans. El projecte iPLUS ofereix una 
solució eficaç per a les indústries 
biofarmacèutica i biotecnològica 
incrementant la producció de proteïnes 
recombinants.

La indústria de les proteïnes recombinants 
ha experimentat avenços significatius; 
actualment, es produeixen moltes 
proteïnes recombinants que s’utilitzen 
arreu del món en medicina en diversos 
camps d’aplicació, com ara l’oncologia, 
les malalties infeccioses, l’endocrinologia i 
la immunologia. Malgrat això, la majoria de 
les proteïnes recombinants comercials 
produïdes a gran escala en cultius 
cel·lulars requereixen molt volum de medi, 
la qual cosa encareix molts la seva 
producció. Així doncs, l’eficàcia en  
la producció de proteïnes és un important 
factor limitant per a la majoria d’indústries 
biofarmacèutiques i biotecnològiques.
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paper, estan implicats en la patologia  
de l’ELA.

Els actius del projecte es basen en dues 
famílies d’inhibidors de la CK1 i del 
CDC7 capaços de modular la patològica 
TDP-43. L’equip d’investigació del 
projecte ha demostrat, en models 
cel·lulars humans i experiments in vivo, 
que aquestes petites molècules capaces 
d’inhibir l’activitat d’aquestes quinases no 
poden només reduir la quantitat de 
TDP-43 fosforilada, sinó que també poden 
augmentar els nivells de TDP-43 al nucli, 
restablint el seu paper fisiològic normal i 
protegint les neurones motores. Amb 
aquesta proposta es pretén validar els 
inhibidors de la proteïna quinasa com una 
nova teràpia per a l’ELA.

L’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) és un 
trastorn neurodegeneratiu progressiu 
classificat com a malaltia rara que 
comporta la mort de neurones motores i 
que produeix paràlisi muscular i la mort. 
Els pacients que pateixen aquesta malaltia 
de forma esporàdica i hereditària 
presenten agregats proteics 
hiperfosforilats citosòlics de Transactive 
Response DNA Binding Protein 43 
(TDP-43). La TDP-43 és una proteïna 
nuclear que, sota condicions 
patològiques, passa al citosol, 
experimenta fosforilació i forma agregats 
insolubles, provocant no només toxicitat 
sinó també una disminució dels seus 
nivells fisiològics al nucli de la cèl·lula. La 
caseïna quinasa (CK1) i el Cell Division 
Cycle 7 (CDC7) són quinases que 
fosforilen la TDP-43 i, a causa d’aquest 
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destinat a tractar pacients agitats en 
entorns hospitalaris a partir de decisions 
objectives. El projecte pretén dignificar el 
tractament dels pacients agitats mitjançant 
un alliberament primerenc de la contenció 
mecànica. Safety Hug és capaç de 
proporcionar una perspectiva general 
objectiva de l’episodi d’agitació mitjançant 
la recollida de dades del pacient en temps 
real per a enviar-les a metges i infermeres 
a través d’una app.

L’Hospital Parc Taulí i Eurecat,  
Centre Tecnològic de Catalunya han 
codesenvolupat el producte amb l’objectiu 
de dur a terme assajos clínics i aconseguir 
la seva aprovació regulatoria en els 
propers anys.

Des de l’any 2015, l’Hospital Parc Taulí ha 
participat en un mètode innovador per a 
tractar els pacients agitats.

Cada any, un 1,5% dels pacients donats 
d’alta es relaciona amb un episodi 
d’agitació durant la seva hospitalització.  
La contenció mecànica és una pràctica 
comuna per a fer front a aquestes 
situacions. El problema és que la gestió de 
l’agitació basada en decisions subjectives 
deriva en innecessàries prolongacions de 
la contenció i, per tant, presenta un risc 
més elevat d’efectes secundaris a part 
d’un cost més elevat.

Safety Hug, inventat per un infermer 
d’urgències, és un dispositiu mèdic 
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l’esperança de vida en un model in vivo de 
malaltia mitocondrial. És important tenir en 
compte que el CBD és neuroprotector, 
antiinflamatori, segur i no té propietats 
psicoactives, i ja ha estat aprovat per la 
Food and Drug Administration (FDA), que 
ha assenyalat el prometedor potencial del 
medicament com a tractament de l’MM. 
Així doncs, el MitoCBD pretén demostrar 
encara més l’augment de l’efectivitat del 
CBD en comparació amb d’altres opcions 
disponibles, generant més dades en 
models preclínics de malaltia mitocondrial, 
amb l’objectiu primordial d’aconseguir un 
tractament molt necessari per a aquestes 
devastadores malalties rares.

Els dèficits en la funció mitocondrial 
provoquen patologies debilitants i 
generalment fatals conegudes com a 
malaltia mitocondrial, que pateix 1 de 
cada 5.000 persones. Es tracta de 
malalties neuromusculars que afecten 
sobretot els nens i que provoquen fallades 
multiorgàniques severes i la mort. No hi ha 
cura per a la malaltia mitocondrial, i els 
tractaments existents són poc efectius. 
Els tractaments actuals es limiten a cures 
pal·liatives i vitamines o d’altres 
suplements sense evidències clares de la 
seva eficàcia. Recentment s’ha palesat 
que l’administració diària de cannabidiol 
(CBD), un medicament extret de la planta 
del cànnabis, restaura els dèficits i allarga 
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qualitat a partir dels pacients, que siguin 
capaces de diferenciar-se en cèl·lules beta 
pancreàtiques madures i funcionals que 
segreguin insulina a llarg termini.

Si es resol aquest problema, l’impacte 
socioeconòmic seria enorme: no només 
per als pacients i les seves famílies i per als 
professionals sanitaris, sinó també per al 
sistema de salut global, les companyies 
d’assegurances i els governs d’arreu del 
món, que lluiten per fer front als costos  
del tractament de la diabetis.

Resoldre aquesta necessitat es pot 
aconseguir amb la nova metodologia que 
proposa el projecte: una breu exposició a 
un sol microARN fa que qualsevol cèl·lula 
mare analitzada fins ara (independentment 
del seu origen) sigui més propensa a 
diferenciar-se de manera eficient en el teixit 
especialitzat desitjat: en aquest cas, les 
cèl·lules pancreàtiques madures que 
segreguen insulina.

La diabetis tipus 1 no té cura i afecta més 
de 10,2 milions de persones arreu del món, 
causa mort prematura i uns costos de més 
de 600 mil milions de dòlars. Avui en dia, la 
millor opció és controlar la progressió de la 
malaltia amb injeccions d’insulina i amb 
una dieta i un estil de vida saludables. Les 
teràpies basades en cèl·lules mare van 
sorgir com una encoratjadora alternativa 
basada en l’ús de cèl·lules reprogramades 
del pacient diabètic. Aquest camp està 
evolucionant molt de pressa, amb diversos 
assajos clínics en curs encaminats a 
explorar la seva efectivitat.

Tanmateix, a causa de les dificultats 
intrínseques per obtenir cèl·lules 
pluripotents gold standard per a la seva 
reprogramació, aquesta estratègia dóna 
com a resultat cèl·lules de mala qualitat 
amb poc potencial de diferenciació i 
manca de funcionalitat. Així doncs, cal 
trobar un enfocament millor per a generar 
fàcilment cèl·lules pluripotents d’alta 
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alimentats per ureasa que suposa una 
nova estratègia per a reduir la recurrència 
del càncer de bufeta. Gràcies a la seva 
mobilitat millorada, els nanomotors 
poden penetrar millor en el teixit cancerós 
i millorar l’eficiència del tractament.  
A més a més, aquests nanomotors són 
marcats de tal manera que puguin ser 
detectats mitjançant tècniques d’imatge 
com ara la tomografia per emissió  
de positrons-tomografia informàtica  
(PEC-CT), millorant així la detecció de 
teixits tumorals i facilitar la vigilància  
del pacient.

TERANOBOTS és una eina revolucionària 
que integra diagnòstic i teràpia mitjançant 
nanomotors autopropulsats amb 
anticossos associats per combatre les 
cèl·lules canceroses de la bufeta.

El càncer de bufeta és el novè més comú 
arreu del món; es diagnostica a 
550.000 pacients i causa 200.000 morts 
cada any. Malgrat tenir bones taxes de 
supervivència, la recidiva del càncer  
de bufeta és molt freqüent i, a causa del 
caràcter dels tractaments i de les 
tècniques emprades en seguiment del 
pacient, el seu tractament és el que té un 
cost més elevat. El tractament muscular 
no invasiu actual per al càncer de bufeta 
implica una resecció transuretral de tumor, 
seguida d’una teràpia intravesical adjuvant 
basada en fàrmacs quimioterapèutics o 
immunoterapèutics que pot durar fins a 
3 anys. Tanmateix, a causa de les seves 
limitacions, s’imposa una necessitat 
urgent de desenvolupar noves teràpies 
més eficients i amb respostes a llarg 
termini.

TERANOBOTS és una tecnologia 
patentada basada en nanomotors 

SAMUEL SÁNCHEZ ORDÓÑEZ
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Barcelona, Espanya.
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El projecte vol abordar dos objectius 
principals: primer, avançar en el 
desenvolupament preclínic del producte 
estrella, el G2B-4-DIPG. Aquest producte 
suposa un nou enfocament terapèutic per 
al glioma pontino intrínsec difús utilitzant 
els pèptids-llançadora del projecte per a 
portar fins al cervell l’efectiu fàrmac 
quimioteràpic actiu per a combatre aquest 
devastador tumor cerebral pediàtric. Amb 
el G2B-4-DIPG, el segon objectiu serà 
validar l’ús de la plataforma Gate2Brain en 
un context terapèutic.

La barrera hematoencefàlica (BHE) és una 
barrera natural protectora que separa el 
cervell del sistema circulatori. Aquesta 
barrera és el factor limitant més important 
per a més del 98% dels fàrmacs candidats a 
tractar malalties del sistema nerviós central 
(SNC), perquè no aconsegueixen superar-la.

Les llançadores G2B podrien salvar el 
desenvolupament preclínic de diversos 
fàrmacs existents candidats a tractar 
malalties del SNC que són rebutjats per la 
seva incapacitat per travessar la BHE.

MERITXELL TEIXIDÓ
Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona). 

Barcelona, Espanya.
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per a ser implementada en una gamma 
molt àmplia de tècniques d’implant 
neuronal, amb un objectiu específic en 
aplicacions d’estimulació cerebral 
profunda.

Els avenços tecnològics com aquest 
ampliaran l’acceptació de les teràpies 
d’implant neuronal existents, promouran 
l’aparició d’altres de noves i acceleraran el 
creixement del mercat, el qual s’espera 
que assoleixi una taxa de creixement anual 
compost (TCAC) superior al 10% al llarg 
de deu anys.

L’equip del projecte treballarà amb 
neurocirurgians, desenvolupadors de 
tecnologies i organitzacions d’investigació 
per contracte (CRO) per a millorar les 
teràpies d’implants neuronals existents i 
accelerar el desenvolupament d’altres de 
noves.

El projecte valoritzarà una nova tecnologia 
d’interfície neuronal destinada a 
desenvolupar la darrera generació 
d’implants neuronals més precisos i 
segurs.

La tecnologia ha estat desenvolupada per 
membres de l’equip emprenedor del 
projecte per superar les limitacions dels 
implants disponibles actualment i està 
protegida per una patent (registrada) i un 
secret de fabricació.

Seguint l’estratègia d’entrada al mercat del 
projecte, està previst desenvolupar i 
validar un primer producte, una reixeta per 
a electrocorticografia (μECoG) per a un 
mapatge cerebral intraoperatori destinat a 
assistir les cirurgies de resecció del cervell 
de pacients que pateixen epilèpsia o tenen 
un tumor cerebral. Més enllà d’aquest 
primer producte, la tecnologia té potencial 

DAMIÀ VIANA
Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia 
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