
 

 

 

 

Nota de premsa 
 

Debats d’avantguarda, un nou cicle en l’àmbit d’Investigació i Salut de la 

Fundació ”la Caixa” 
 

Cap a on s’orienten les noves teràpies 
contra el càncer?, a debat amb María 

Blasco i Josep Tabernero  
 

 La ciència ha aconseguit que el càncer ja no sigui obligatòriament 

sinònim de malaltia mortal, però l’esperança de vida varia en funció de 

cada cas i de cada tipus de càncer. Els avenços en genòmica, 

reprogramació cel·lular, fàrmacs diana i immunoteràpia han obert nous 

camins cap a la cura del càncer, i també la perspectiva que en un futur 

pugui ser tractat com una malaltia crònica controlada.  

 

 Però, cap a on s’orienta actualment la investigació en noves teràpies 

contra el càncer més eficaces i amb menys efectes secundaris per als 

pacients? Quines són les novetats més rellevants en nous tipus de 

tractaments? Totes aquestes i altres preguntes trobaran resposta amb la 

Dra. Blasco, directora del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques 

de Madrid, i el Dr. Tabernero, director del Vall d’Hebron Institut 

d’Oncologia de Barcelona. Moderarà el debat Patricia Fernández de Lis, 

periodista especialitzada en temes de ciència i directora de Materia.  
 

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

pública sobre el valor que té la recerca i la seva contribució per millorar el 

benestar de les persones són els objectius principals del cicle Debats 

d’Avantguarda. Una societat ben informada prendrà millors decisions 

sobre qüestions clau.  

 

 Aquesta activitat s’emmarca en les accions de transmissió i comunicació 

a la societat del coneixement que generen els projectes subvencionats 

des de l’àmbit d’Investigació i Salut, una de les línies prioritàries de la 

Fundació ”la Caixa”. En aquests moments de crisi sanitària causada por 

la COVID-19, l’activitat es durà a terme en format en línia, per streaming. 

Es podrà seguir el debat en directe el dimarts 20 d’octubre, a les 19 hores 

a https://youtu.be/9Yi7zULszwU. 

 

 

https://urldefense.com/v3/__https:/youtu.be/9Yi7zULszwU__;!!LgHUZTGyrw!Z8jiaoqKCx2q2gwdiXpNR0-ICPVudYDklamB9sNUQ7wu9VVZai88QSl70GyY88QBIB-u0O8pbg$


Madrid, 20 d’octubre de 2020. En els últims vint-i-cinc anys, la recerca contra 

el càncer ha avançat tant, que el percentatge de supervivents ha passat del 

30 al 70 %, i això ha estat possible gràcies al treball d’investigació, l’aplicació 

de noves teràpies i els tractaments personalitzats. La paraula càncer ja no 

s’associa necessàriament amb la mort, i encara que molts tipus de càncer 

encara no tenen cura en aquests moments, s’està avançant per poder cronificar 

la malaltia. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La Dra. Blasco, directora científica del Centre Nacional d’Investigacions 

Oncològiques (CNIO) de Madrid, i el Dr. Tabernero, director del Vall d’Hebron 

Institut d’Oncologia (VHIO) i director de la Unitat d’Investigació de Teràpia 

Molecular del Càncer – Fundació ”la Caixa” de Barcelona posaran sobre la 

taula els últims descobriments i aplicacions que s’estan duent a terme als dos 

centres de referència internacional que dirigeixen, i aportaran la seva visió i 

esperança pel que fa a la prevenció, la detecció i el tractament d’aquesta 

malaltia. 

 

Un dels temes de la conversa seran els nous tractaments que, segons el 

Dr. Tabernero, no aconseguiran encara erradicar la malaltia, però sí la seva 

cronificació en un futur. Entre aquests tractaments, les teràpies dirigides i la 

immunoteràpia canviaran el futur dels pacients. El Dr. Tabernero opina: «Ara 

que coneixem els mecanismes de la malaltia, seran més selectius, no atacarem 

tantes cèl·lules normals com passa amb alguns tractaments de quimioteràpia 

de fa uns anys». 

 

Malgrat que queda molt de camí per recórrer i algunes qüestions clau per 

resoldre per tal de vèncer les malalties oncològiques, el que sí que és cert és 

que la supervivència en les persones afectades és cada cop més alta. Encara 

queden molts reptes, entre els quals, la Dra. Blasco esmenta: «Entendre les 

resistències d’alguns pacients als tractaments i, sobretot, les metàstasis. Fins al 

90 % de les morts per càncer es produeixen per aquesta causa, per la qual 

cosa el nostre objectiu es cronificar les metàstasis para reduir la mortalitat». 

 

María Blasco, directora científica del 
Centre Nacional d’Investigacions 
Oncològiques, CNIO, Madrid 

Josep Tabernero, director del Vall 
d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), 
Barcelona 

https://www.vhio.net/es/research-unit-for-molecular-therapy-of-cancer-la-caixa/
https://www.vhio.net/es/research-unit-for-molecular-therapy-of-cancer-la-caixa/


En el debat també s’abordaran temes com la importància d’invertir en la 

investigació puntera i la transferència del coneixement per seguir donant 

resposta als reptes de la salut.  

 

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

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

transformació de la societat, com també 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 investigació i la salut, i desenvolupa molts 

programes i ajudes a projectes i centres en aquest àmbit.  

 

 

Àrea de Comunicació de la Fundació ”la Caixa” 

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

Sala de Premsa: http://prensa.fundaciolacaixa.org/ca/ 
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