
Les persones

Estructura científica

Millorar l’accés  
a fonts de finançament 

internacional.

Millorar  
la transferència  
i la innovació.

Potenciar la visibilitat  
dels resultats de la recerca.

Promoure el recanvi 
generacional de personal 

investigador sènior.
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Reforçar el sentiment  
de pertinença a la institució.

Reptes 
de futur

Càncer

Epidemiologia 
i salut pública

Processos 
inflamatoris  

i cardiovasculars

+ 2 ASSOCIATS

Informàtica 
biomèdica

+ 4 ASSOCIATS

PROFESSIONALS
678

Neurociències

+ 1 ASSOCIAT

9 GRUPS 3 GRUPS

17
GRUPS

14 GRUPS
7 GRUPS
+ 3 ASSOCIATSPROGRAMES

5

Càncer
Cèl∙lules mare i càncer / Dinàmica de la cromatina en cèl∙lules tumorals / Mecanismes moleculars del 
càncer i les cèl∙lules mare / Mecanismes moleculars de tumorigènesi / Poli (ADP-ribosa) polimerases 
/ Senyalització apoptòtica / Transició epiteli-mesènquima i progressió tumoral / Carciogènesi 
gastroesofàgica / Mecanismes moleculars de predisposició a càncer de pulmó / Teràpia molecular del 
càncer / Càncer colorectal / Càncer genitourinari / Clínica aplicada en neoplàsies hematològiques / 
Oncologia radioteràpica / Recerca translacional en neoplàsies colorectals / Recerca translacional en 
neoplàsies hematològiques / Teràpies d’hipertèrmia localitzada.

Epidemiologia i salut pública
Epidemiologia clínica i molecular del càncer / Epidemiologia de les drogues d’abús / Epidemiologia 
i avaluació / Epidemiologia i genètica cardiovascular / Epidemiologia ocupacional i ambiental / 
Epidemiologia social i salut laboral / Recerca en cures infermeres / Risc cardiovascular i nutrició / Salut 
respiratòria, contaminació atmosfèrica i desenvolupament infantil / Serveis sanitaris.

Informàtica biomèdica
Farmacoinformàtica / Genòmica evolutiva / Genòmica computacional / Informàtica biomèdica integrada 
/ Farmacologia de sistemes.

Neurociències
Addiccions / Angoixa, trastorns afectius i esquizofrènia / Bioanàlisi i serveis analítics / Farmacologia 
integrada i neurociència de sistemes / Genètica / Gens i malaltia / Infància i entorn / Medicina 
perioperatòria i dolor / Neurobiologia del comportament / Neurofarmacologia / Neurofuncionalitat i 
llenguatge / Neuroimatge en trastorns mentals / Salut mental.

Processos inflamatoris i cardiovasculars
Biologia de les cèl∙lules B / Causes genètiques de malaltia / Immunitat i infecció / Malalties inflamatòries 
i neoplàsiques dermatològiques / Miogènesi, inflamació i funció muscular / Nefropaties / Neurovascular 
/ Patologia crítica / Patologia infecciosa i antibioteràpia / Recerca biomèdica en malalties del cor / Recerca 
cel∙lular en inflamació i cartílag / Recerca hepatològica / Recerca translacional en neuroenterologia / 
Recerca musculoesquelètica / Rehabilitació.

51,3%
Investigadors/ores

348
Tècnics/iques

25,8%

175

12%

Predoctorals

81

10,9%

Suport

74

Professionals per programa de recerca

Impulsar el nou  
Pla estratègic.
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Mirant al futur



La recerca

Producció científica

Comunicació i divulgació

Recursos econòmics

Fonts de finançament* L’IMIM, entre les principals institucions de recerca catalana

+ de 50 entre 21 i 50 entre 10 i 20 – de 10

Fonts de finançament competitives
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Publicacions amb col∙laboració internacional

Projecte ACCES (Apropem la Ciència 
als Centres d’Educació Secundària) 

Biojunior  
(visites d’alumnes d’ESO i batxillerat)  

Open Day  
(jornada de portes obertes)  

Pregunta a un científic 
(adreçat a alumnes de primària)

Articles publicats amb factor 
d’impacte, 2002-2015

Projectes competitius vigents per institució finançadora 

Nacionals 83%
ISCIII 85 (44%)

MINECO 18 (9%)

La Marató 13 (7%)

AECC 7 (4%)

Ministeri de Sanitat 
4 (2%)

COIB 3 (2%)

Fundación Mutua 
Madrileña 3 (2%)

RecerCaixa 3 (2%)

Altres 21 (11%)

Internacionals 
17%

WADA 14 (7%)

EU 12 (6%)

Worldwide Cancer 
Research 3 (2%)

Altres 4 (2%)

%

Projectes per programa

51
25

42
Processos 

inflamatoris  
i cardiovasculars

14 Informàtica 
biomèdica

Epidemiologia  
i salut pública

Transferència 
de resultats: 

4 acords de llicència 

I Concurs 
d’Innovació
PSMAR Biobanc

13 col∙leccions
9.684 donacions
43.494 mostres

77 sol∙licituds
1.279 mostres 
concedides

773 notícies als mitjans 
de comunicació

32 notes de premsa 
enviades

277 notícies  
a la intranet 

10 vídeos  
a YouTube

132.637  
visites al web

2.634 seguidors 
a Twitter
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Els resultats de l’estudi Sprint, en el

qual es demostra que un millor con

trol de la pressió arte
rial màxima (no

més de 120mmHg) s’associa a un risc i
nferi

or de tenirmalalties coronàries (in
fart, angi

nadepit), ictus, insufi
ciènciacardíacaomort

percausescardíaques
,sónimportantsirelle

vants.Tot i això, cal in
terpretarlosambpru

dència.
Els estudis es fan sem

pre sota unes “regles

de joc” encaminades a dos objectiu
s: 1) que

estiguinbendissenya
ts idesenvolupats (“v

a

lidesa interna”) i, 2)q
ueels seusresultatsp

u

guingeneralitzarsea
grupsdepoblaciódife



rents (“validesa exter
na”).

La medicina avança a còpia de refutar o

comprovar que els resulta
ts d’un primer es

tudi es poden repetir en d’altres de nous.

Molts investigadors ana
litzen l’informe ori

ginal i confirmen o no els seus resultats. Fi

nalment pot plantejarse e
l gran salt: aplicar

a la pràctica diària, e
n milers de pacients de

totelmón, lesrecomanacionsd’aquestses
tu

dis.
L’estudi Sprint inclou

persones demés de

50anysambhipertensióque,si te
nienmenys

de 75 anys, havien de
complir alguns criteris

específics extra.Esva
nexcloureelspacient

s

amb diabetis o

que ja havien tin

gutunictus.Pera

molta gent amb

hipertensió, que

no hauria pogut

entrar a l’estudi

original, els re

sultats probable

ment no són

d’aplicació.
Els beneficis tampoc no són gratuïts: el

tractament més agressiu de la hipertensió

comporta riscos, comuna baixada excessiv
a

de la pressió, marejos o deteriorament de la

funció renal.
Un estil de vida saludable, activi

tat física

moderadadiària,dormirbé,unadietaequili

brada(queincloula in
gestamoderadadesal)

i un control adequat del p
es continuen sent

elsmillors arguments per evitar la hipe
rten

sió i ajudar a control
la. L’estudi Sprint obr

e

noves possibilitats qu
e s’hauran de tenir en

compte en determinats pacients, sempre

ambprudènciaisentitco
mú. Aranoésl’hora

de llançarse de cap, de capmanera, a “abai

xar com sigui la pressió arterial màxima a

menysde 120mmHg”.
ANTONI TRILLA

Epidemiòleg H. Clíni
c. UB.ISGlobal

La confiança dels ciuta
dans en els

polítics espanyols cau e
ncaramés

CELESTE LÓPEZ

Madrid

Potser estem sortint de la crisi

econòmica, però els seus efectes

perduren i comprometen qualse

vol avenç social. El que ha

passat aquests anys h
a perjudicat

elmésimportantquetéunasoc
ie

tat, la confiança. Sens
e la confian

çaésdifícilprogressa
rcomasoci

etat. Però cal aclarir que la des

confiança s’ha instal∙lat en la

ciutadania, però no respecte al

proïsme, el veí o els moviments

socials, sinó respecte a les seves

institucions, lasevacl
assepolítica

i la judicial. La confiança en

aquest col∙lectiu, pre
cisament el

que ha d’organitzar i
distribuir la

solidaritat, ha caigut més d’un

25%.

Però si d’algú desconfien els

ciutadans de manera clara i unà

nimeésdelspolítics, jaqu
e lacon

fiança en ells ha descendit un

44%, una barbaritat. Les
prome

ses incomplertes, les impostures,

els falsos compromisos, els gra

víssims i extensos casos de cor

rupció han trencat les expectati

vesdelsciutadansfin
sapuntsmai

no vistos. Tant és així q
ue Espa

nya és el país de l’OCDE

on la caiguda del capital social

(terme que engloba la confiança

ciutadana) ha estat més intensa

entre el 2007 i el 2011
, i s’ha situat

en el 22,7%.
Ho posa de manifest l’informe

Crisi econòmica, confiança i capi

tal social, de la Fund
ació BBVA i

l’Ivie, dirigit pel cate
dràtic de la

Universitat de Valen
cia, Francis

Segons aquest treball, la mala

situació econòmica ha estat fona

mental per a l’erosió del capital

social, encaraque la s
evaevolució

no ha estat la mateixa en totes les

seves dimensions. Els nivells de

confiança i de partic
ipació cívica

a Espanya eren abans de la crisi

relativament similars als de la

mitjana dels 24 països europeus

estudiats.
Tot i això, amb els anys de re

cessió, la confiança e
s va comen

çaraenfonsar,especi
alment ladi

positada “en els representants

polítics, amb una reducció del

44%, en el Parlament (30%) i en

el sistema legal (16%). Mentres

tant, la confiança dels ciutadans

en la societat en general o en

les institucions d’ordre públic

(la policia), per eixample, s’ha

mantingut.
Aixímateix, s’ha incrementat la

feina voluntària en organitzaci

ons (26%) i la participació cívi
ca,

com la firma de peticions (24%).

La crisi no ha posat en qüestió la

disposició dels indivi
dus a coope

rar en totes les direccions, sinó

només en algunes. “El que s’ha

posat en dubte és la solidesa de

determinats mecanismes socioe

conòmicsenquèesbasa la co
ope

ració en les societats avançades

actuals.
Les expectatives favo

rables so

bre les oportunitats q
ue la socie

tatofereix–quevanso
stenir laco

operació en el passat–
s’han trun

cat i la confiança en les

institucions s’ha redu
ït, especial

ment en aspectes lligats a les

transaccions econòmiques, els

polítics, el parlament i el sistema

legal”, assenyalen els investiga

dors Lorenzo Serran
o i Juan Fer

nández de Guevara, q
ue han par

ticipat en aquest info
rme.

Els autors insisteixen
que la re

cuperació d’una trajectòria de

progrés es veuràdific
ultadamen

tre el país continuï atrap
at en el

cercle viciós de la desconfiança.

“La confiança és tren
cadissa i ara

els ciutadans són més sensibles

als compromisos dels polítics que

noho erenpas abans”
.c

Larebaixade lapressió
arterialde

14a12redueixun25%els infarts

Un assaig planteja canvi
ar les recomanacions a p

artir dels 50 anys

MEDIAFORMEDICAL
/ EMMANUEL ROGU

E / GETTY

El 47% dels homes i el 39% de les dones a Espan
ya són hipertensos

ANA MACPHERSON

Barcelona

La pressió arterial bona podria passar

de 14/9 a 12/8. Un estudi publicat

aquest dilluns alNew
England Journal

of Medicine (Sprint), patrocinat
pels

Instituts Nacionals de Salut del
s EUA i

desenvolupat amb més de 9.000 par

ticipants, ha posat en marxa el debat

sobre si cal fer un canvi en les guies

de prevenció cardiovascular, atès

que s’ha pogut demostrar un clar bene

fici entre pacients hipertensos d’alt

risc que van mantenir la pressió san

guínia en 12/8 en lloc del fins ara reco


manat, 14/9.
El benefici no és peti

t: un 25%millor

en problemes greus com ictus, infart,

angina de pit, síndro
me coronària agu

da i mortalitat cardiovascu
lar. L’altra

cara de la moneda és que per arr
ibar a

aquestes xifres van
augmentar la me

dicació en comparació amb la que es

dóna habitualment per aconseguir u
na

tensió de 14/9. I van tenir més efectes

indesitjables, com marejos, desmais i

fallades en la funció renal.

“L’assaig té una part molt positiva,

que demostra que controlar millor la

tensió arterial té un clar impacte en la

morbiditat i la mortalitat cardiovascu


lar”, explica el metge de família Carles

Brotons, membre del grup europeu de

guies de prevenció cardiovascular.

“Però no el podrem traslladar a la

pràctica clínica tan fàcilment, perquè

de l’assaig està exclòs un ampli nom

bre de pacients: els diabèti
cs, els que

han tingut un ictus i els que tenen
una

hipertensió no greu. Caldrà continu
ar

investigant i aplicar
aquestes millores

de manera molt personalitzada i am

pliant el control sob
re els problemes

renals, per exemple. Haurem d’estudi

ar molt cada cas, perquè afegir una

pastilla més per a tota la vida a una

persona que ja en pren moltes és aug

mentar les possibilitats que no com

pleixi amb la medicació”.

Estudis epidemiològics ja havien

mostrat que augmentaven els proble

mes quan la pressió sistòlica, la xifra

gran, passava d’11 (11
5 mmHg), però fa

uns quants anys es
va acordar que es

considerava hipertensió 139 mmHg

(14 de màxima). I també es va decidir

que a partir dels 75 anys es podia ser

menys exigent perquè, am
b l’edat, la

pressió sistòlica és de manera natural

més alta, atès que les a
rtèries són més

rígides. Així doncs, e
s considerava una

bona xifra no passar
de 150. “Això des

apareixerà, caldrà rectificar, perquè

l’estudi prova quehi
haungranbenefi

ci quan es rebaixa també en aquestes

edats”, indica Broton
s.

“A Espanya el 47% dels homes i el

39%de les dones entre 35
i 74 anys són

hipertensos”, afirma l’epidemiòleg

expert en problemes cardiovasculars

de l’IMIM Roberto Elosúa i un dels

autors d’aquesta investigació. “I el

45% no ho saben”.

Aquest canvi possib
le en els objec

tius en hipertensió augmentarà la des

pesa en medicaments –necessitarà

més pastilles– i en visites mèdiques i

controls, “però té la mateixa eficàcia,

malgrat que és més difícil de fer, men

jar amb menys sal, aprimarse i cami

nar 30 minuts al dia a pas lleu
ger”, as

segura l’epidemiòleg de l’IMIM.c

co Pérez. En aquest estudi els

autors relaten la importància

d’aquest capital socia
l: “Es tracta

d’una qüestió d’indubtable relle

vànciaperquèlapèrd
uadecapital

social suposa un rèmora addicio

nal per tornar al cam
í del creixe

ment. La capacitat per
recuperar

el capital social perd
ut determi

narà la velocitat de sortida de la

crisi i la força de la re
cuperació”.

El capital social
s’ha destruït i alentirà

el creixement,
segons un estudi de

la Fundació BBVA

Hauria de tenir la
tensiómés baixa?

Els beneficis
no són gratuïts,
també hi ha
més risc renal

LA CONSULTA

Fonts de finançament no competitives
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* Dades Fundació IMIM.

El 60% dels articles amb factor 
d’impacte estan publicats en 

revistes del 1r quartil.
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Neurociències

50

Càncer

Competitives  
45%
Ministeris estatals 
(24%)

Unió Europea 
(10%)

Generalitat de 
Catalunya (6%)

Altres finançadors 
internacionals 
(3%)

Altres finançadors 
nacionals (2%)

No 
competitives 

38%
Assaigs clínics 

(20%)

Contractes  
de recerca (8%)

Donacions (5%)

Serveis (4%)

Altres 
(transferència, 

docència, etc.) (1%) Aportació  
dels patrons 

17%

%


