
 

 

 

 

Nota de premsa 
 

 
Bonaventura Clotet i Valentí Fuster 

debatran sobre l’èxit dels tractaments ja 
disponibles per a pacients amb COVID-19  

 
• La Fundació ”la Caixa” posa en marxa el nou cicle de debats 

HEALTH IN SIGHT, Debats d’Investigació d’Avantguarda, 

protagonitzat per investigadors de reconegut prestigi internacional, 

com ara Valentí Fuster, Bonaventura Clotet, María Blasco i Josep 

Tabernero, entre d’altres. 

 

• En el debat L’èxit dels tractaments ja disponibles per a pacients 

amb COVID-19, que inicia el cicle, conversaran el Dr. Clotet i el 

Dr. Fuster, acompanyats de Josep Corbella, periodista de referència 

en el camp de la recerca en salut.  

 

• Aquests dos investigadors, referents internacionals en malalties 

infeccioses i cardiovasculars, abordaran qüestions que van des de 

l’eficàcia dels anticoagulants o l’antiviral remdesivir en malalts de 

COVID-19, fins a les últimes novetats pel que fa als tractaments ja 

disponibles per a pacients en els diferents estadis de la malaltia, 

entre d’altres. 

 

• Fomentar l’interès per la ciència en la societat i sensibilitzar l’opinió 

pública sobre el valor que té la recerca i la contribució que fa en la 

millora del benestar de les persones és un dels objectius principals 

d’aquest nou cicle. Una societat ben informada prendrà millors 

decisions sobre qüestions clau. 

 

• Aquesta activitat s’emmarca en les accions de transmissió de 

coneixement de projectes de recerca a la societat, una de les línies 

prioritàries del Programa de Recerca de la Fundació ”la Caixa”. En 

aquests moments de crisi sanitària causada per la COVID-19, 

l’activitat es farà en format en línia. Es podrà seguir el debat en 

directe el pròxim 22 de setembre a les 19 hores a: 

https://virtual.ubelong.io/fundacion-la-caixa/ 

 

https://virtual.ubelong.io/fundacion-la-caixa/


Barcelona, 18 de setembre de 2020. La Fundació ”la Caixa” presenta el nou 

cicle HEALTH IN SIGHT, Debats d’Investigació d’Avantguarda, amb 

l’objectiu d’oferir a la societat un nou espai de debat i reflexió sobre temes de 

màxima actualitat, explicats per científics de reconegut prestigi internacional. 

 

En un moment com l’actual, immersos en plena pandèmia, s’ha posat de 

manifest més que mai la importància de la recerca com a motor de canvi i 

transformació de la societat, i els seus beneficis en la salut i la qualitat de vida 

de les persones. Conscient d’això, la Fundació ”la Caixa” fa més de trenta anys 

que aposta per la recerca i la ciència. 

 

Aquest cicle és una iniciativa més en la línia de la divulgació per acostar el 

coneixement a la societat en general a través dels màxims experts dels centres 

de recerca impulsats des de la Fundació ”la Caixa”. Centres pioners que no 

deixen de treballar per donar resposta a les malalties que tenen més impacte 

social, com les infeccioses, cardiovasculars, neurològiques i oncològiques. 

 
HEALTH IN SIGHT es converteix en un fòrum de debat entre la recerca 

d’excel·lència actual i la societat. Un diàleg amb experts en recerca, medicina i 

innovació en el qual podrem reflexionar conjuntament sobre alguns dels reptes 

principals que planteja la medicina, com ara els nous tractaments o l’ús de la 

innovació puntera per fer front als reptes actuals en salut. 

 

 

L’èxit dels tractaments ja disponibles per a pacients amb COVID-19 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Diferents estudis internacionals estan aportant noves visions sobre com s’han 

de dur a terme el tractament i el maneig dels pacients amb COVID-19 un cop 

ingressats a l’hospital. 

 

Una de les complicacions principals que dificulten el tractament és la formació 

de trombes o coàguls a la sang que poden provocar esdeveniments 

potencialment mortals. Segons un estudi fet als Estats Units en més de 2.700 

pacients i dirigit pel Dr. Valentí Fuster, les persones hospitalitzades amb 

Dr. Bonaventura Clotet, director 
d’IrsiCaixa i cap del Servei de Malalties 
Infeccioses de l’Hospital Germans Trias i 
Pujol. 

 

Dr. Valentí Fuster, director del Centre 
Nacional d’Investigacions 
Cardiovasculars (CNIC) i del Mount Sinai 
Heart de Nova York. 



COVID-19 i tractades amb anticoagulants van tenir el 50 % més de possibilitats 

de supervivència i el 30 % menys de possibilitats d’intubació. 

 

L’antiviral remdesivir també ha demostrat ser més eficaç contra la COVID-19 si 

s’administra en pacients greus abans que requereixin ventilació mecànica, 

segons un estudi internacional fet amb més de 1.000 pacients amb COVID-19, 

que a Espanya ha estat coordinat pel Servei de Malalties Infeccioses de 

l’Hospital Germans Trias i Pujol, i dirigit pel Dr. Bonaventura Clotet. 

 

També hi ha evidències d’èxit del plasma convalescent, la dexametasona, la 

ivermectina i l’oleandrina per tractar pacients amb COVID-19. Quines altres 

novetats en tractaments ja estan disponibles per als pacients en els diferents 

estadis de la malaltia? Podem esperar millors expectatives de curació i una 

taxa més petita de mortalitat els mesos vinents gràcies als nous tractaments? 

Aquestes i altres preguntes trobaran resposta a HEALTH IN SIGHT. 

 
 
Proper debat del cicle: 

 

Càncer. Cap a on s’orienten les noves teràpies?, a càrrec de María Blasco, 

directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) 

de Madrid, i Josep Tabernero, director del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia 

(VHIO) de Barcelona. 

20 d’octubre 

 

 

Àrea de Comunicació de la Fundació ”la Caixa” 

Irene Roch: 669 457 094 / iroch@fundacionlacaixa.org 
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