
 

 

 

 

Nota de premsa 
 

Debats d’Avantguarda, una activitat de l’àmbit de Recerca i Salut de la Fundació 

”la Caixa” 

 
Vacunes, la gran resposta contra la COVID-19,  

a debat amb Mariano Esteban  
i Denise Naniche 

 

 Mariano Esteban, investigador del Laboratori de Poxvirus i Vacunes del Centre 

Nacional de Biotecnologia (CNB-CSIC), i promotor d’un projecte de CaixaImpulse 

per desenvolupar una vacuna a Espanya, i Denise Naniche, directora científica de 

l’Institut de Salut Global de Barcelona, centre impulsat per la Fundació 

”la Caixa”, protagonitzaran el dimarts 26 de gener a les 19h. el debat Vacunes, la 

gran resposta contra la COVID-19. 

 

 El desenvolupament de vacunes viu una nova era a causa de la irrupció de la 

COVID-19. Actualment, existeixen al món set vacunes aprovades o en fase 

d’aprovació amb la finalitat de posar punt i final a la pandèmia.  

 

 “Les vacunes són el remei més segur i eficaç de què disposa la societat per 

protegir-se dels patògens”, afirma el Dr Esteban. La seva aprovació està sotmesa 

a rigorosos, segurs i eficaços processos de validació per part dels organismes 

responsables. 

 

 Encara que el consens científic i de les autoritats de salut pública és rotund 

respecte de l’eficàcia i la seguretat de les vacunes, s’han generat dubtes 

infundats i una certa desconfiança en alguns sectors de la població que cal 

dissipar. Quina eficàcia tenen les vacunes aprovades i quines diferències hi ha 

entre elles? Són necessàries altres estratègies combinades amb les vacunes per 

posar fi al SARS-CoV-2? Aquestes són només algunes de les preguntes que es 

plantejaran durant el debat. 
 

 Aquesta activitat es durà a terme en format en línia, via streaming, i es podrà 

seguir en directe a https://fundacionlacaixa.org/es/debates-vanguardia-vacunas-

respuesta-contra-covid19. Ja hi ha gairebé 3.000 persones inscrites en el debat. 

 

Madrid, 26 de gener de 2021. Des que es va iniciar la pandèmia, el nombre de contagis per 

COVID-19 no ha deixat d’augmentar. Les xifres parlen per si soles, i en aquest moment, 

segons l’OMS, més de 97 milions de persones han estat infectades pel coronavirus SARS-

CoV-2, i més de 2 milions han mort a causa d’aquesta malaltia arreu del món. Avui, molts 
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països es troben ja immersos en la tercera onada de la COVID-19, i de moment, les estratègies 

de prevenció i mitigació dutes a terme no són suficients. En les últimes dècades, brots com el 

del SARS, l’ebola o el Zika han exigit que la comunitat científica i la indústria farmacèutica 

«pitgin l’accelerador» pel que fa al desenvolupament tant de tractaments per als afectats com 

de vacunes per evitar noves infeccions. Però mai abans de la COVID-19 s’havia treballat contra 

rellotge i s’havien dedicat tants recursos a tot el món per trobar una vacuna segura i eficaç 

contra una malaltia. 

 

El desenvolupament de les vacunes requereix anys de recerca i superar estrictes controls de 

seguretat abans de la seva aplicació clínica. Algunes de les vacunes aprovades parteixen d’una 

tecnologia patentada fa més de vint-i-cinc anys, i el seu ús s’ha accelerat davant l’emergència 

de la COVID-19. 

 

Actualment, ja existeixen set vacunes aprovades o en fase d’aprovació per part dels 

organismes responsables dels diferents països perquè arribin de forma segura i eficaç a la 

societat. Dues d’aquestes, Pfizer BioNTech i Moderna, aprovades per l’Agència Europea de 

Medicaments i la Food and Drug Administration, són les que s’utilitzen per immunitzar la 

població dels Estats Units i de la Unió Europea. Les altres vacunes que completen el mapa 

actual són la de la multinacional britànica AstraZeneca, la russa Sputnik V, les xineses de 

Sinopharm, Sinovac i CanSino, i l’índia Bharat.  

 

Al món hi ha 170 projectes de vacunes en fase preclínica. A Espanya, una de les iniciatives 

més avançades és la que lidera el Dr. Mariano Esteban al Centre Nacional de Biotecnologia 

(CNB) del CSIC. 

 

El debat Vacunes, la gran resposta contra la COVID-19 incidirà en la seguretat d’aquestes i 

oferirà respostes davant els possibles dubtes sobre la seva eficàcia a l’hora de generar 

immunitat. També farà un repàs de les diferents vacunes existents, i posarà en valor la recerca 

duta a terme prèviament durant l’aparició dels primers coronavirus el 2002.  

 

  

 

 

 

 

 

Per aprofundir en el tema, dues veus referents en el camp de la recerca, el Dr. Mariano 

Esteban, investigador del Laboratori de Poxvirus i Vacunes del Centre Nacional de 

Biotecnologia (CNB-CSIC) de Madrid, i la Dra. Denise Naniche, directora científica de l’Institut 

de Salut Global de Barcelona, centre impulsat per la Fundació ”la Caixa”, acompanyats per 

Miguel G. Corral, director de l’Àrea de Salut d’Unidad Editorial, posaran damunt la taula temes 

rellevants, com ara si seria possible que les vacunes posessin fi a la pandèmia, o de quina 

manera afecta la desigualtat en la vacunació els països rics i pobres. En aquest sentit, la Dra. 

Denise Naniche, directora científica de 
l’Institut de Salut Global de Barcelona 

Mariano Esteban, investigador del 
Laboratori de Poxvirus i Vacunes del 
Centre Nacional de Biotecnologia (CNB-
CSIC), Madrid 



Naniche comenta: «Hi ha molta desigualtat en l’accés a la vacuna entre els països de renda 

alta i els de renda baixa. Però no sortirem d’aquesta pandèmia ni tornarem a la normalitat 

mentre una part d’aquest planeta continuï exposada al virus i al contagi, ja que no 

aconseguirem la immunitat de grup. És imprescindible assegurar l’accés de totes les persones 

a la immunització». 

 

Al mateix temps que no és possible assegurar que les vacunes evitin una quarta o cinquena 

onada de contagis, s’insisteix que, una vegada vacunada la majoria de la població, no es podrà 

abaixar la guàrdia. Al contrari, caldrà desenvolupar tota una estratègia de monitorització per 

estudiar l’efectivitat de la vacuna en les persones vacunades i en les noves variants del virus 

que puguin aparèixer.  

 

Es fa difícil preveure un escenari de futur, però els experts opinen que no es podrà parlar de 

certa normalitat en alguns dels països més afectats per la pandèmia abans del 2022.  

 

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

i en transferència del coneixement per continuar donant resposta als reptes en salut. Segons el 

Dr. Esteban, que dirigeix un projecte de vacuna contra la COVID-19 amb el suport de la 

Fundació ”la Caixa”, «és molt important apostar pel coneixement i invertir en projectes de 

recerca bàsica capdavanters, ja que això redundarà en béns i serveis per a la societat, com el 

desenvolupament de vacunes davant el SARS-CoV-2/COVID-19 per controlar aquesta 

pandèmia». 

  

«Les vacunes són el remei més segur i eficaç de què disposa la societat per protegir-se dels 

patògens», assegura el Dr. Esteban, que també explica en què es diferencia la vacuna que 

desenvolupa al seu laboratori de les ja existents: «Estem treballant en un tipus de vacuna que 

es basa en una variant de la que va erradicar la verola, i presenta el gran avantatge que és 

molt estable, expressa alts nivells de la proteïna S del coronavirus i produeix en l’organisme 

una immunitat potent, amb inducció d’anticossos neutralitzants i activació de limfòcits T, cosa 

que protegeix al 100 % de la mobilitat, letalitat i replicació del SARS-CoV-2 en els pulmons». 

 

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, així com 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 salut, desenvolupant múltiples 

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: https://prensa.fundacionlacaixa.org/ca/ 
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