
 

  

Nota de premsa 

La Fundació ”la Caixa” destina 18 milions 

d’euros a 25 projectes de recerca biomèdica 

puntera per fer front als reptes de la salut  

 

 L’entitat ha seleccionat 25 projectes de recerca biomèdica d’excel·lència 

en la Convocatòria de Recerca en Salut. L’objectiu és impulsar les millors 

iniciatives per fer front a la lluita contra les malalties que tenen un 

impacte més gran al món, com ara les cardiovasculars, les neurològiques, 

les infeccioses i les oncològiques. 

 

 Els projectes són molt diversos i estan enfocats a la cerca de solucions 

als grans reptes de la recerca en salut, com per exemple trobar nous 

marcadors contra l’ateroesclerosi, l’ús de la intel·ligència artificial per al 

tractament de la leucèmia, la utilització de la reprogramació cel·lular per 

reparar circuits sensorials del cervell o la identificació de nous gens per 

tractar el melanoma, entre d’altres. 
 

 En les dues edicions anteriors, la Fundació ”la Caixa” va destinar 

31,6 milions d’euros a 50 projectes, i en aquesta tercera dota amb 

18 milions d’euros les 25 noves investigacions. En total, des de l’inici del 

programa el 2017, l’entitat ha destinat prop de 50 milions d’euros a 75 

projectes innovadors i de gran impacte social, en l’única convocatòria 

d’àmbit ibèric d’ajuts a la investigació en salut. 
 

 L’aposta pel coneixement, la investigació i la innovació ha permès que la 

Fundació ”la Caixa” es consolidi com una de les fundacions més 

importants d’Europa i la primera entitat filantròpica d’Espanya i de 

Portugal en aquest àmbit. 

 

 «Aquesta convocatòria reforça el compromís de la Fundació ”la Caixa” 

amb la investigació, impulsant els millors projectes per fer front als reptes 

de salut. Estem convençuts que l’aposta per la recerca d’excel·lència és 

l’únic camí per avançar en el coneixement i la curació de les malalties, 

contribuint d’aquesta manera al benestar de les persones», ha comentat 

Àngel Font, director corporatiu de Recerca Científica de la Fundació 

”la Caixa”. 



Barcelona, 1 de setembre de 2020. La Fundació ”la Caixa” dota amb 18 milions 

d’euros 25 projectes premiats en la tercera Convocatòria de Recerca en Salut. Des del 

començament del programa, el 2017, l’entitat ha destinat prop de 50 milions d’euros a 

75 investigacions innovadores i de gran impacte social, en l’única convocatòria d’àmbit 

ibèric d’ajuts a la investigació en salut. L’elevada dotació destinada a aquestes 

iniciatives les converteix en grans oportunitats per poder portar a terme investigacions 

punteres i transformadores. La Fundació ”la Caixa” obrirà la quarta edició per a la 

presentació de nous projectes, el proper dia 20 d’octubre. 

 

Tot i que estem immersos en temps de plena pandèmia del coronavirus, en què la 

Fundació ”la Caixa” va posar en marxa una convocatòria exprés per impulsar 

projectes de lluita contra la COVID-19, l’entitat continua apostant fermament per la 

investigació pionera que aporti solucions a altres malalties amb altes taxes de 

mortalitat al món. 

 

Alta participació i qualitat dels projectes 

 

L’alta participació en aquesta convocatòria, amb un total de 600 propostes, demostra 

la necessitat d’atendre les iniciatives d’excel·lència i, a la vegada, potenciar i garantir 

l’èxit de projectes enfocats a la lluita contra les malalties que tenen més impacte a 

escala global, com per exemple les cardiovasculars, les oncològiques, les infeccioses i 

les del camp de les neurociències, com també projectes dirigits a les tecnologies 

biomèdiques. 

 

Segons les últimes dades de l’OMS, les malalties cardiovasculars són la primera causa 

de mort al món, seguides de les oncològiques. Les malalties infeccioses són la causa 

d’una de cada tres morts i constitueixen un problema molt important de salut pública i 

global. Pel que fa al camp de les malalties neurològiques, 50 milions de persones 

pateixen algun tipus de demència. 

 

La Fundació ”la Caixa”, a través d’aquesta Convocatòria de Recerca en Salut, pretén 

impulsar la recerca de projectes de centres nacionals en col·laboració amb d’altres 

d’internacionals, amb la voluntat d’aportar resultats en benefici de la salut i contribuir al 

benestar de les persones. 

 

Dels 25 projectes seleccionats, quatre s’emmarquen dins del camp de les malalties 

cardiovasculars; cinc, en el de les malalties infeccioses; quatre se centren en les 

malalties oncològiques; set, en l’àmbit de les neurociències, i els últims cinc se situen 

en el camp de les tecnologies facilitadores del desenvolupament de les ciències 

biomèdiques. 

 

Pel que fa a la procedència dels projectes seleccionats, 19 provenen de centres de 

recerca, universitats i hospitals d’Espanya, i els altres 6, de centres de Portugal. D’altra 



banda, 14 d’aquests estan en consorci amb centres internacionals de països com ara 

Alemanya, Dinamarca, Estats Units, França, Mali, Països Baixos, Regne Unit, 

República de Corea i Suïssa. 

 

Territorialment, alguns projectes procedeixen de diferents comunitats autònomes 

d’Espanya: Catalunya (9), Comunitat de Madrid (6), Comunitat Foral de Navarra (2), 

Castella i Lleó (1) i Andalusia (1). 

 

Convocatòria oberta, transparent i competitiva 

 

En aquesta tercera convocatòria, tancada el 12 de febrer, abans de l’inici de l’expansió 

del coronavirus a Espanya, s’hi van presentar un total de 600 projectes liderats per 

investigadors d’universitats i centres de recerca sense ànim de lucre d’Espanya i 

Portugal. 

 

El procés de selecció escull els projectes de més excel·lència científica i amb més 

potencial i impacte social en el camp de la recerca, sigui bàsica, clínica o traslacional, 

mitjançant un sistema que compleix els estàndards més exigents de qualitat, 

imparcialitat, rigor i transparència. Les propostes presentades han estat avaluades en 

dues fases, a partir de l’avaluació remota per experts (peer review) i a través 

d’entrevistes amb comitès de selecció formats per experts internacionals 

especialitzats. A més dels projectes escollits, a través d’un conveni de col·laboració 

amb la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) del Ministeri de Ciència, 

Tecnologia i Ensenyament Superior de Portugal es financen tres iniciatives de centres 

portuguesos, i una, gràcies a la col·laboració amb la Fundación Luzón. 

 

Tipologia dels ajuts: 

 

- Ajuts de fins a 500.000 euros en tres anys per a projectes presentats per una 

única organització de recerca. 

- Ajuts de fins a 1.000.000 d’euros en tres anys per a projectes presentats per 

entre dues i cinc organitzacions de recerca. 

  

* A l’annex que s’adjunta a la nota de premsa es detallen els títols dels 25 

projectes seleccionats, els investigadors i els centres de recerca que els lideren, 

i s’hi inclou també un breu resum dels seus objectius. 

 

Més informació: 

 

Departament de Comunicació de la Fundació ”la Caixa” 

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

prensa.fundaciolacaixa.org 

 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministry_of_Science,_Technology_and_Higher_Education_(Portugal)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministry_of_Science,_Technology_and_Higher_Education_(Portugal)&action=edit&redlink=1
mailto:iroch@fundaciolacaixa.org


 
 

Projectes seleccionats en la Convocatòria de Recerca en Salut  

de la Fundació ”la Caixa” 

 

Malalties cardiovasculars 

 

Noves dianes terapèutiques contra la diabetis. Investigador: Manuel Irimia. Centre 
de Regulació Genòmica. Barcelona. 

Les cèl·lules beta són un tipus de cèl·lules del pàncrees que s’encarreguen de 

sintetitzar i segregar insulina, l’hormona que controla els nivells de glucosa en sang. 

Quan aquestes cèl·lules estan danyades, la persona desenvolupa diabetis, un dels 

reptes més grans per a la salut pública. Els científics d’aquest projecte investiguen els 

mecanismes moleculars implicats en la regulació d’aquestes cèl·lules per prevenir el 

risc genètic de desenvolupar diabetis, a la vegada, un factor de risc important per a la 

malaltia cardiovascular. El projecte analitzarà el paper de petits fragments de material 

genètic (microexons) que modifiquen la funció de les proteïnes en les cèl·lules beta per 

trobar noves dianes terapèutiques en el tractament de la diabetis. 

 

A la recerca de nous marcadors i dianes terapèutiques en ateroesclerosi. 

Investigador: Miguel Ángel del Pozo Barriuso. Centre Nacional d’Investigacions 

Cardiovasculars Carlos III (CNIC). Madrid. 

L’ateroesclerosi (acumulació de colesterol i inflamació de les parets arterials), primera 

causa de mort al món, compromet el flux sanguini i provoca, entre altres coses, infarts 

cardíacs o cerebrals per la privació de sang i oxigen als teixits. Tot i que la majoria de 

factors de risc actuen en tot l’organisme, aquestes lesions es desenvolupen en llocs on 

el flux sanguini és irregular (per exemple, bifurcacions arterials), cosa que causa 

inflamació i fa sensible el vas a altres factors de risc, i fomenta així el 

desenvolupament d’ateroesclerosi. Les teràpies actuals (antiinflamatoris, reducció del 

colesterol) alenteixen la progressió de la malaltia, però no la reverteixen. Ens cal 

comprendre com cooperen els diferents mecanismes per mantenir la progressió de la 

malaltia, fins i tot quan un factor específic és anul·lat. AtheroConvergència és una 

iniciativa única que combina experiència multidisciplinària i les últimes tecnologies per 

obtenir una comprensió global de la malaltia, identificar noves oportunitats de medicina 

de precisió per intervenir l’ateroesclerosi avançada, i trobar nous marcadors genètics 

predictors del risc potencial de desenvolupar ateroesclerosi. 

Millorar el diagnòstic i el tractament de la mort sobtada. Investigadora: María 

Carmo-Fonseca. Institut de Medicina Molecular de la Universitat de Lisboa. 

La miocardiopatia hipertròfica és la malaltia cardiovascular hereditària més comuna i la 

causa principal de mort sobtada, sobretot entre atletes joves. Els tests genètics de 

diagnòstic són incapaços d’identificar entre el 30 i el 60 % de les persones amb 

mutacions. Recentment, aquesta malaltia ha rebut l’estatus de malaltia òrfena, ja que 

es tracta d’una patologia crònica, molt debilitant i greu que amenaça la vida de qui la 

pateix i afecta poques persones. L’objectiu del projecte és millorar el diagnòstic genètic 



i la prevenció de les persones amb predisposició a desenvolupar miocardiopatia 

hipertròfica. A més, els investigadors desenvoluparan una prova de concepte per 

millorar les teràpies actuals, que estan més dirigides a tractar els símptomes —de 

forma invasiva— que les causes genètiques. 

 

Nova connexió metabòlica intestí - teixit adipós - cervell com a diana terapèutica 

per combatre l’obesitat i la diabetis. Investigadora: Sonia Fernández Veledo. 

Fundació Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili de l’Hospital Universitari de 

Tarragona Joan XXIII. Tarragona. 

 

L’obesitat i les malalties metabòliques relacionades amb l’excés de pes, com la 

diabetis tipus 2, són una veritable epidèmia en ple segle XXI. Tot i les mesures 

preventives, la seva prevalença va en augment, cosa que ocasiona un gran impacte 

sobre els sistemes de salut pública, amb greus conseqüències psicosocials i sense 

que fins avui hi hagi un tractament realment cost-efectiu. Identificar nous mecanismes 

implicats en el control del pes i en els nivells de glucosa és essencial, ja que abordar 

l’obesitat i la hiperglucèmia simultàniament suposa un enfocament integrador 

terapèutic ineludible en aquests moments, si volem tractar adequadament aquestes 

malalties. El projecte proposa un nou mecanisme regulador del balanç energètic a 

través d’un circuit intestí - teixit adipós - cervell controlat pel succinat, un metabòlit 

produït per la microbiota intestinal. Comprendre la implicació d’aquest nou sistema en 

la fisiopatologia de l’obesitat i la diabetis pot permetre el desenvolupament de noves 

eines clíniques i enfocaments terapèutics per al tractament d’aquestes malalties 

metabòliques. 

 

Tecnologies facilitadores 

 

Sensors fluorescents per estudiar les forces físiques en els tumors. Investigador: 

Xavier Trepat. Institut de Bioenginyeria de Catalunya. Barcelona. 

Un tumor maligne es caracteritza per la capacitat que té d’estendre’s en l’entorn. Les 

cèl·lules canceroses s’adhereixen al teixit que les envolta i exerceixen forces 

mecàniques per créixer, envair òrgans i teixits, i disseminar-se per tot l’organisme. Fins 

avui, els progressos en aquest camp s’han vist obstaculitzats per la manca de 

tecnologies que permetin visualitzar aquestes forces físiques al nucli de la cèl·lula, 

claus en l’expressió genètica i la progressió de la malaltia. El projecte desenvoluparà 

sensors fluorescents per visualitzar les forces físiques a l’interior del nucli de les 

cèl·lules durant el procés d’invasió tumoral i la metàstasi, la qual cosa oferirà noves 

possibilitats de diagnòstic i tractament. 

 

La intel·ligència artificial, nova aliada contra la leucèmia. Investigadora: 

M. Carolina Florian. Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). 

Barcelona. 



Les persones més grans de 60 anys amb leucèmia mieloide aguda que reben 

quimioteràpia tenen una taxa de supervivència molt baixa, fins a nou mesos des del 

diagnòstic. Per això calen nous tractaments per a aquests tumors. En aquest context, 

la intel·ligència artificial pot ser una aliada en l’anàlisi de bases de dades complexes, 

per trobar noves formes d’interpretar les dades i aconseguir estratègies terapèutiques 

innovadores. Aquesta iniciativa vol desenvolupar una estratègia nova, basada en 

algoritmes d’aprenentatge profund (deep learning), per entendre com les cèl·lules 

tumorals interactuen amb la medul·la òssia envellida i el seu entorn. Aquest 

coneixement permetrà definir noves dianes terapèutiques per aturar el creixement 

tumoral. 

 

La bioimpressió en 3D, nova eina per millorar la supervivència del càncer. 

Investigadora: Elena Martínez. Institut de Bioenginyeria de Catalunya. Barcelona. 

Els pacients amb càncer colorectal tenen bon pronòstic quan el tumor està localitzat. 

Una vegada el càncer s’estén i es produeixen metàstasis, les opcions terapèutiques 

són limitades. La bioimpressió en 3D permet fabricar models cel·lulars tridimensionals 

que imiten la fisiologia humana per provar noves estratègies terapèutiques al 

laboratori. La biòpsia líquida, que aconsegueix monitorar la resposta terapèutica en 

temps real i de forma no invasiva, estudia cèl·lules tumorals que estan en circulació 

sanguínia i que són en darrer terme responsables del procés de metàstasi. 

Aquest projecte, que combina la bioimpressió en 3D i tècniques avançades de biòpsia 

líquida en un dispositiu òrgan en un xip (organ-on-a-chip), vol dotar els metges de 

noves eines per entendre i monitorar l’evolució de la malaltia en els pacients amb 

càncer colorectal metastàtic i, així, millorar la seva supervivència. 

 

Entendre el rol dels àcids grassos en la regulació del càncer. Investigadora: 

Gemma Triola. Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC). Barcelona. 

Les proteïnes s’uneixen entre elles per regular les diferents funcions de l’organisme. 

En alguns casos, les proteïnes s’uneixen a àcids grassos, la qual cosa facilita la seva 

interacció amb altres proteïnes que es troben en les membranes cel·lulars. Un dels 

més abundants és l’àcid palmític, component principal de l’oli de palma. Però una 

cèl·lula pot contenir més d’un miler de tipus de lípids, incloent-hi uns 40 àcids grassos 

diferents. Aquesta varietat d’àcids grassos podria exercir un control sobre les funcions 

de les proteïnes, sobretot per la seva implicació en la regulació del càncer. 

Aquest projecte desenvoluparà un mètode per analitzar com els àcids grassos regulen 

la funció de les proteïnes involucrades en el càncer per millorar la prevenció i el 

tractament de la malaltia. 

 

Nanosensors de diamants per detectar el ParkinsonInvestigadora: Jana B. Nieder. 

Laboratori Ibèric Internacional de Nanotecnologia 

El Parkinson és la segona malaltia neurodegenerativa més prevalent al món. Només a 

Europa, hi ha més d’un milió de persones diagnosticades amb aquesta patologia, que 



minva la seva qualitat de vida i la del seu entorn. Avui en dia, són molt poques les 

eines de diagnòstic i les opcions terapèutiques. 

Aquest projecte vol aplicar les últimes tecnologies de la mecànica quàntica per 

mesurar, mitjançant nanosensors fets en diamants que emetin llum fluorescent a partir 

dels canvis de temperatura i del camp magnètic de les cèl·lules, els canvis en l’activitat 

i la connectivitat de les neurones. Aquesta tecnologia, caracteritzada per una alta 

sensibilitat, es provarà en cervells en miniatura (organoides) per validar la tècnica de 

neurociències, cosa que permetrà entendre millor el Parkinson i millorar-ne el 

diagnòstic precoç i el tractament. 

Aquest projecte ha estat guardonat en col·laboració amb la FCT 

 

 

Malalties infeccioses 

 

Atacar els reservoris del VIH per eliminar la infecció. Investigadora: Maria José 

Buzón. Vall d’Hebron Institut de Recerca. Barcelona. 

El VIH continua sent una malaltia infecciosa incurable. Tot i l’èxit de les teràpies 

antiretrovirals per mantenir el virus controlat, aquest aconsegueix romandre, des de les 

etapes inicials de la infecció, en diversos teixits i cèl·lules de l’organisme, cosa que es 

coneix amb el nom de reservoris virals. En aquests reservoris, el virus pot continuar viu 

en estat latent, és a dir, sense produir noves còpies. La majoria d’aquests reservoris es 

troben en òrgans limfoides i mucoses, ja que contenen grans quantitats de cèl·lules 

diana. Aquí, el sistema immunitari és incapaç de reconèixer i eliminar el virus del VIH, i 

aquesta és la principal barrera per curar definitivament la malaltia. 

El projecte pretén identificar en cada un d’aquests teixits, com ara els intestins, les 

amígdales i el coll de l’úter, els mecanismes immunològics locals que contribueixen a 

la seva persistència per trobar noves estratègies que aconsegueixin restringir, i fins i 

tot eliminar, la presència del VIH en l’organisme. 

 

Noves estratègies per tractar la malaltia de la son. Investigadora: Luisa Figueiredo. 

Institut de Medicina Molecular João Lobo Antunes. Lisboa. Portugal 

La malaltia de la son (tripanosomiasi africana humana) és una infecció tropical 

causada per paràsits que es transmeten mitjançant la picada de la mosca tse-tse. 

Aquesta patologia, que és endèmica a 36 països de l’Àfrica subsahariana, no té 

tractament i en la majoria de casos és mortal. La forma en què aquests paràsits 

controlen la seva informació genètica es podria convertir en el seu taló d’Aquil·les i ser 

la base d’inspiració per a noves teràpies. 

Recentment, els autors del projecte han identificat un nou mecanisme utilitzat per 

aquests paràsits per regular l’expressió del seu material genètic. L’objectiu és 

identificar els factors genètics que són essencials per a la transmissió del paràsit 

mitjançant la mosca tse-tse, amb les implicacions sanitàries i socioeconòmiques que 

això comporta. 

 



Entendre i bloquejar la maquinària d’adaptació del paràsit de la malària per 

posar fi a la malaltia. Investigadora: Elena Gómez-Díaz. Institut de Parasitologia i 

Biomedicina López-Neyra, Granada. (CSIC, Madrid). 

Els patògens que causen malalties s’enfronten a canvis impredictibles i sobtats en 

l’ambient dels seus hostes, com per exemple l’administració massiva de fàrmacs o 

vacunes, o les pertorbacions ecològiques degudes al canvi climàtic. Per sobreviure en 

aquest ambient canviant, els microorganismes han desenvolupat mecanismes de canvi 

ràpid. Descobrir i bloquejar aquests mecanismes representa un dels reptes més grans 

de salut pública global en els nostres temps. El paràsit que causa la malària és un 

d’aquests patògens que varien ràpidament de forma i de funció per adaptar-se al 

canvi. Per exemple, en zones endèmiques de malària, hi ha diferents espècies de 

mosquit que són vectors de la malaltia i que representen diferents ambients per al 

paràsit. Quines espècies de mosquit són presents a cada moment i lloc és un punt 

subjecte a una gran variabilitat, per a la qual el paràsit de la malària ha d’estar preparat 

per sobreviure o, sinó, morir. 

Aquest projecte analitza els mecanismes epigenètics que contribueixen a l’adaptació 

ràpida del paràsit de la malària, i que li permeten sobreviure a curt termini i seguir 

transmetent-se en nous entorns. El coneixement d’aquesta maquinària d’adaptació 

permetria abordar nous tractaments per erradicar la malària. 

 

Nous enfocaments per combatre la malaltia de Chagas i la leishmaniosi. 

Investigadora: Olga Genilloud. Centre d’Excel·lència en Investigació de Medicaments 

Innovadors a Andalusia (Fundación MEDINA). Granada. 

El Chagas i la leishmaniosi són dues malalties tropicals causades per paràsits —que 

es transmeten a través d’insectes— que afecten de forma molt important els països 

empobrits, on provoquen milers de morts. Els moviments de població i el canvi climàtic 

estan contribuint a l’augment de casos d’aquestes dues malalties a escala global, fins i 

tot en països desenvolupats que encara no disposen de tractaments eficaços, molts 

dels quals tenen efectes secundaris greus i han desenvolupat resistències en els 

paràsits. 

Aquest projecte, en col·laboració amb la Iniciativa Medicaments per a Malalties 

Oblidades (DNDi, de l’anglès Drugs for Neglected Diseases initiative) i l’Institut Pasteur 

de Corea, proposa una aproximació innovadora per descobrir nous components 

naturals contra aquestes malalties i accelerar el descobriment de noves teràpies. 

 

El diàleg entre les neurones i les defenses obre la porta a noves teràpies contra 

les infeccions. Investigador: Henrique Veiga-Fernandes. Fundación Champalimaud. 

Lisboa. Portugal 

El sistema immunitari ens protegeix de l’atac dels patògens. Recentment, els científics 

han descobert que, a vegades, el sistema nerviós també informa les defenses de les 

infeccions que hi ha en l’organisme. El diàleg entre neurones i defenses, l’anomenat 

sistema neuroimmunitari, regula el bon funcionament dels òrgans i ens protegeix de 

les malalties, moltes de les quals no tenen una causa clara ni tractaments efectius. 



El projecte vol entendre les interaccions d’aquest sistema durant la infecció en models 

animals, com també desxifrar els mecanismes moleculars d’aquesta comunicació, en 

concret dels circuits pulmonars en les infeccions respiratòries. Aquest coneixement 

podria servir per desenvolupar, entre d’altres, noves teràpies que resolguin el 

problema de la resistència als antibiòtics. 

Aquest projecte ha estat guardonat en col·laboració amb la FCT 

 

Neurociències 

 

Com classifica el cervell els estímuls com a positius o negatius. Investigadora: 

Ana João Rodrigues. Universitat del Miño. Braga. Portugal 

El cervell dels mamífers és capaç de filtrar la informació del món exterior i classificar-la 

en estímuls positius i negatius que, a la vegada, tenen un efecte sobre el seu 

comportament activant processos de recompensa o d’aversió, respectivament. Part de 

les neurones encarregades d’aquesta classificació resideix en el nucli accumbens, una 

regió del cervell especialitzada a descodificar els estímuls com a positius o negatius. 

Però els neurocientífics no saben com ho fan. 

Aquesta investigació busca entendre com el filtre d’informació del cervell assigna 

valències als estímuls externs i els associa a determinats resultats que marquen el 

comportament dels mamífers. A llarg termini, aquest coneixement pot inspirar noves 

teràpies per a addiccions o la depressió. 

 

Reprogramació cel·lular per reparar circuits sensorials del cervell. Investigadora: 

Guillermina López-Bendito. Institut de Neurociències, centre mixt del CSIC i la 

Universitat Miguel Hernández. Madrid. 

El desenvolupament del cervell depèn de la informació sensorial que rep del món 

exterior. La vista, l’oïda o el tacte capten estímuls que contribueixen a la formació i la 

plasticitat de les connexions neuronals. Les dues estructures cerebrals implicades en 

aquest procés són el tàlem, que rep informació de l’exterior, i l’escorça cerebral, que la 

processa. Quan hi ha una pèrdua en la captació dels estímuls sensorials, les neurones 

i els circuits d’aquestes dues regions neuronals es redueixen considerablement. 

La investigació se centra a convertir astròcits, cèl·lules nervioses de suport, en 

subpoblacions de neurones amb activitat sensorial, i contribueix a noves teràpies en 

circuits cerebrals danyats, com passa en la ceguesa. 

 

Nous tractaments per a l’esquizofrènia i l’ictus. Investigador: Manuel Palacín. 

Institut de Recerca Biomèdica (IRB). Barcelona. 

L’ictus i l’esquizofrènia presenten errors en els receptors que permeten la senyalització 

correcta d’un dels neurotransmissors principals, el glutamat, clau per al funcionament 

de les neurones. Una de les hipòtesis sobre l’esquizofrènia és que la transmissió 

neuronal limitada provocaria els dèficits cognitius, mentre que en altres patologies, 

com l’ictus, hi ha una transmissió exacerbada d’aquests receptors que causa toxicitat 

en les neurones. 



Aquesta iniciativa investiga l’estructura atòmica d’una proteïna transportadora 

d’aminoàcids clau per regular aquests receptors de glutamat, amb l’objectiu de 

dissenyar nous compostos dirigits a aquest transportador per activar els receptors del 

neurotransmissor, en el cas de l’esquizofrènia, o inhibir-los, en el d’altres patologies, 

com l’ictus. 

 

En cerca de teràpies per a malalties mitocondrials. Investigador: Albert Quintana. 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

Un de cada 5.000 infants pateix una malaltia mitocondrial, malalties genètiques poc 

freqüents que són conseqüència d’una disfunció en les mitocòndries, la central 

energètica de les cèl·lules. Aquestes patologies no tenen tractament i són 

degeneratives i molt greus. Sovint causen la mort. Aquestes malalties acostumen a 

afectar els teixits i les cèl·lules que consumeixen més energia, com el cervell i les 

neurones. Tanmateix, no se sap per què moren un tipus determinat de neurones i 

d’altres no. 

Els autors del projecte han descobert que, sovint, les neurones dels ganglis basals 

estan afectades. Els científics sospiten que les mitocòndries poden fer créixer 

aquestes cèl·lules, que estan infectades, i desencadenar senyals que les condueixen a 

la mort. Per això, pretenen revertir aquests senyals desenvolupant noves teràpies per 

a aquestes malalties mitocondrials. 

 

Cap al coneixement de l’origen de la malaltia de Parkinson. Investigador: 

Guglielmo Foffani. Centre Integral de Neurociències HM CINAC, Fundació 

d’Investigació HM Hospitals. Madrid. 

La malaltia de Parkinson és la segona patologia neurodegenerativa més comuna, 

caracteritzada per la mort de les cèl·lules cerebrals en la substància negra, cosa que 

produeix manifestacions d’alentiment motor, rigidesa muscular i tremolor. No obstant 

això, encara es desconeix la causa del procés de neurodegeneració. La hipòtesi més 

estesa suggereix que la malaltia progressa des del sistema nerviós perifèric cap al 

cervell, passant per la substància negra i estenent-se, en les etapes avançades, cap a 

la escorça cerebral. Però aquesta hipòtesi no és l’única. 

El projecte en vol testar una de nova, desenvolupada pels mateixos autors, que 

proposa que la mateixa escorça cerebral pot empènyer les neurones de la substància 

negra cap a la mort. Això explicaria l’origen focal de la malaltia. 

 

Test de detecció no invasiu per a l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA). 

Investigadora: Maite Mendioroz. Fundación Miguel Servet – Navarrabiomed. Navarra. 

El diagnòstic precoç de l’ELA i altres malalties neurodegeneratives (com la demència 

de tipus Alzheimer, DTA) topa amb un repte majúscul: accedir al sistema nerviós 

central en vida és impossible. Però hi ha una prova de detecció no invasiva, la biòpsia 

líquida, que ja s’utilitza per identificar altres patologies i que també podria ser útil com 

a biomarcador de les malalties neurodogeneratives. La biòpsia líquida és capaç de 

detectar en sang restes de material genètic, per exemple, de tumors. 



En el cas de l’ELA i la DTA, l’objectiu és identificar marcadors epigenètics en 

fragments d’ADN procedents de neurones afectades per la neurodegeneració, en el 

plasma de la sang. A través d’una analítica de sang, podríem obtenir informació «en 

vida» del que està passant en el sistema nerviós central (cervell i medul·la espinal). 

Els resultats del projecte es podrien aplicar a altres malalties neurodegeneratives. 

Aquest projecte ha estat guardonat en col·laboració amb la Fundación Luzón. 

 

L’epilèpsia i els trastorns del neurodesenvolupament comparteixen mecanismes 

que podrien inspirar noves teràpies. Investigadora: Ana Luisa Carvalho. Centre de 

Neurociències i Biologia Cel·lular de la Universitat de Coïmbra. Portugal  

Actualment, gairebé la meitat de les persones amb una discapacitat intel·lectual 

pateixen epilèpsia. En el cas de les persones amb esquizofrènia, el risc de tenir 

convulsions duplica el de la resta de la població. L’epilèpsia i els trastorns del 

neurodesenvolupament comparteixen elements en comú, com els factors genètics. Per 

això alguns dels mecanismes subjacents a aquestes malalties són els mateixos i les 

interrelacionen. Per exemple, les persones amb aquests desordres, inclosa 

l’esquizofrènia, presenten una mutació en un gen que codifica per a una proteïna 

reguladora de l’excitabilitat i l’activació de les neurones mitjançant els canals de 

potassi. L’objectiu d’aquest projecte és investigar aquestes vies de mecanismes 

comuns com a dianes per al desenvolupament de tractaments més efectius.   

Aquest projecte ha estat guardonat en col·laboració amb la FCT 

 

Malalties oncològiques 

 

Desactivar mecanismes d’immunosupressió en el melanoma. Investigadora: 

Marisol Soengas. Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO). Madrid. 

El melanoma és el tumor de pell més agressiu. Les lesions de poc més d’un mil·límetre 

de gruix ja tenen la capacitat d’estendre’s per l’organisme, i les metàstasis acostumen 

a ser la causa principal de mortalitat. La recerca ha permès millorar la supervivència 

d’aquests pacients. Tot i així, no existeixen marcadors moleculars per predir el 

pronòstic de la malaltia i preveure les primeres fases del procés de disseminació. 

Aquesta investigació busca identificar nous gens responsables de la progressió del 

melanoma per entendre millor la seva capacitat de metàstasi, i se centrarà en els 

mecanismes que modulen el sistema immunitari. 

 

Conèixer millor les mutacions presents en limfomes de limfòcits T per millorar-

ne el diagnòstic i el tractament. Investigador: Xosé R. Bustelo. Centre d’Investigació 

del Càncer de Salamanca. 

El càncer es caracteritza perquè presenta un gran nombre d’alteracions genètiques. 

Tanmateix, fins ara només coneixem el paper d’un nombre reduït d’aquestes 

alteracions en el desenvolupament i la progressió maligna del càncer. Els limfòcits T 

són un tipus de cèl·lules del sistema immunitari encarregades de reconèixer i destruir 

cèl·lules del nostre organisme que s’hagin convertit en canceroses o que hagin estat 



infectades per virus. També afavoreixen les respostes d’altres cèl·lules del nostre 

sistema immunitari, com són els limfòcits B. Tanmateix, en alguns casos els limfòcits T 

pateixen alteracions genètiques que els porten a convertir-se en cèl·lules canceroses. 

Els tumors derivats d’aquestes cèl·lules, anomenats limfomes, es caracteritzen perquè 

mostren una baixa supervivència a curt termini i perquè no tenen tractaments efectius. 

Aquest projecte se centrarà en l’estudi d’una sèrie d’alteracions genètiques del gen 

RHOA que es troben molt sovint en limfomes derivats dels limfòcits T. A més de 

contribuir a una millor comprensió de com s’origina aquest tipus de tumor, revelarà 

nova informació que permetrà estratificar i tractar millor els pacients. 

 

Entendre la producció de la sang per comprendre les formes més agressives de 

la leucèmia. Investigador: Felipe Prósper. Universitat de Navarra. 

La leucèmia mieloide aguda és un tipus de càncer molt agressiu que s’inicia en la 

medul·la òssia, on es produeixen els diferents tipus de cèl·lules sanguínies. En molts 

casos, aquest tipus de càncer passa ràpidament a la sang. La sang està composta de 

diferents tipus de cèl·lules, cadascuna amb diferents funcions, des de transportar 

oxigen fins a combatre infeccions. El control de la producció de la sang, en la qual 

influeixen múltiples factors, no està comprès en la seva totalitat i, per tant, tampoc les 

seves alteracions en la leucèmia. Hi ha una sèrie de factors que regulen els 

mecanismes pels quals es formen les cèl·lules de la sang, i que es denominen factors 

de transcripció (TF) i factors moduladors de cromatina (CF). 

L’objectiu del projecte és identificar les alteracions que es produeixen en aquests 

factors i que condueixen al desenvolupament de leucèmies, per poder identificar nous 

tractaments dirigits a la causa de la malaltia. Per això, utilitzarem ratolins sans i ratolins 

amb leucèmies, en els quals eliminarem l’expressió d’aquests factors clau per observar 

quin efecte té això sobre la malaltia. Una vegada identifiquem els factors clau per al 

desenvolupament de les leucèmies en els ratolins, dissenyarem experiments similars 

en cèl·lules humanes de leucèmia. Si obtenim els mateixos resultats, desenvoluparem 

fàrmacs dirigits a alterar aquests TF i CF, cosa que ens pot portar a identificar nous 

tractaments per a la malaltia. 

 

Teràpia personalitzada contra un càncer infantil poc freqüent. Investigador: 

Luciano Di Croce. Centre de Regulació Genòmica. Barcelona. 

El glioma de tronc encefàlic és un tumor poc freqüent de creixement ràpid que es 

localitza en l’estructura cerebral de connexió entre el cervell i la resta del cos. Aquest 

tumor afecta sobretot els infants, i fins avui no hi ha tractament i té mal pronòstic. Està 

format per cèl·lules molt diferents que varien d’un pacient a un altre, i que fins i tot 

canvien durant el mateix curs de la malaltia, cosa que dificulta de trobar un tractament 

efectiu. Fins avui, la recerca d’aquest tumor s’ha basat en estudis de cèl·lules 

individualitzades. En canvi, aquest projecte proposa la reconstrucció multicel·lular del 

tumor en 3D, utilitzant models personalitzats del pacient en ratolins (PDX, de l’anglès 

patient derived xenograft). Aquests models permetran provar tractaments 

individualitzats per a aquest tipus de càncer. 


