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Els efectes del coronavirus

robar el remei que planti
cara al coronavirus és una
lluita contra rellotge. Per bé
que hi ha qui opta per enco-

manar-se a una escenografia mili-
tar i a un llenguatge de guerra, a
l’hora de plantejar estratègies s’es-
tà demostrant més útil i sensat
concentrar els esforços en el ter-
reny de la investigació mèdica. La
consellera d’Empresa i Coneixe-
ment, Àngels Chacón, dedicava un
agraïment públic aquesta setmana
als centres de recerca del país per
haver-se “posat a disposició del go-

T
vern per col·laborar en la detecció
massiva de la Covid-19”. Segons els
darrers càlculs del Departament
de Salut, el brot ha matat 8.000
persones en un mes a Catalunya.
La magnitud de la infecció ha acti-
vat tots els mecanismes de recerca
mèdica i biomèdica per mirar de
parar-li els peus.

Hi ha en marxa dinou projectes
d’investigació i innovació per a la
prevenció i el tractament de la ma-
laltia, i el Departament de Salut,
mitjançant la Direcció General
de Recerca i Innovació en Salut
(Dgris), els finança amb un paquet
de quatre milions d’euros. En el
marc d’una convocatòria d’urgèn-

cia amb la col·laboració de Biocat,
els projectes han estat seleccio-
nats entre treballs d’investigació
duts a terme als diversos centres
de recerca sanitària compromesos
amb l’aliança Iriscat (Instituts de
Recerca i Innovació en Salut de
Catalunya).

Invertir en recerca no és com
ampliar autovies o construir esta-
cions de tren, sinó que els resultats
poden trigar a ser tangibles. Ho ex-
plica Joan Gómez Pallarès, direc-
tor general de Recerca de la Gene-
ralitat: “Cal entendre que hi ha una
part de la tasca científica, la major
part, que es fa visible a mitjà i llarg
termini, però per a un país no hi ha

millor inversió que la que es destina
al coneixement.” En aquest sentit,
hi afegeix: “Ara, quan veiem que la
ciència tindrà la capacitat de domi-
nar el virus, és quan constatem que
té la capacitat de canviar les coses.”

Feina de laboratori
La secretaria d’Universitats i Re-
cerca del Departament d’Empresa
i Coneixement ha habilitat un es-
pai web per recollir tots els pro-
jectes de recerca, les iniciatives
científiques i les aportacions que
es fan a Catalunya. Actualment
s’hi inclouen una cinquantena de
projectes, amb el lideratge i la par-
ticipació de centres de recerca,
grans infraestructures, universi-
tats i hospitals catalans que inves-
tiguen teràpies, vacunes i noves
proves diagnòstiques per a la Co-
vid-19, així com una desena d’ini-
ciatives de micromecenatge per
aconseguir aportacions de la ciu-
tadania. El repositori recull infor-
mació detallada de cada projecte,
així com el finançament que rep i
qui el lidera. El govern vol reivindi-
car “la recerca d’excel·lència” que
es fa a Catalunya.

L’activitat és intensa, però Joan
Gómez Pallarès manifesta que la
situació d’excepcionalitat en què
vivim també ha tingut afectació als
laboratoris, on la dinàmica de tre-
ball s’ha vist alterada per l’obligat
confinament. “Però no es poden
deixar coses a mitges”, manifesta

Covid-19
El contraatac
La secretaria d’Universi-
tats i Recerca ha activat
un espai web per indexar
els projectes de recerca i
les aportacions que es
fan a Catalunya per a la
Covid-19. S’hi inclouen
una cinquantena de pro-
jectes amb el lideratge i
la participació de centres
de recerca, universitats i
hospitals catalans que
investiguen teràpies, va-
cunes i diagnòstics.
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el director general de Recerca. Hi
ha feina de mesos que no pot que-
dar abandonada de sobte. Estudis i
anàlisis pendents de resultats, i in-
vestigacions relacionades amb el
càncer, la diabetis, l’Alzheimer i al-
tres malalties “que també maten”,
diu Gómez Pallarès. I que no dei-
xen de fer-ho perquè hagi aparegut
la Covid-19.

Els focus estan posats ara en el
coronavirus, però hi ha més fronts
oberts. La Generalitat va demanar
al govern espanyol que a l’hora
de fixar les condicions de l’estat
d’alarma respectés les línies de re-
cerca que estan obertes i que se
centren a aportar solucions per a
altres patologies. “Ho vam dema-
nar i se’ns ha respectat”, valora Gó-
mez Pallarès. La demanda es basa-
va en el risc que quedessin penja-
des investigacions que necessiten
una supervisió i atenció continua-
da, així com aquelles que requerei-
xen animals (bàsicament, ratolins
i peixos) o òrgans i teixits que
s’han de preparar específicament
per a cada experiment.

El mateix podia passar, també,
amb els organoides que centren les
investigacions de Núria Montser-
rat i el seu equip a l’Institut de Bio-
enginyeria de Catalunya (IBEC).
Els organoides sorgeixen d’una
acumulació de cèl·lules mare em-
brionàries que, mitjançant tècni-
ques de bioenginyeria, acaben for-
mant un òrgan humà en la seva fa-

se inicial de desenvolupament. En
el cas dels investigadors de l’IBEC,
usen minironyons per testar quins
efectes poden tenir determinats
fàrmacs en l’organisme humà. La
tècnica els ha servit per fer un im-
portant avenç en la investigació
per atacar la Covid-19, ja que ha
permès desxifrar com el virus in-
teracciona amb les cèl·lules huma-
nes del ronyó i les infecta, a més
d’identificar una teràpia dirigida a
reduir-ne la càrrega viral. Hi ha de-
senes de laboratoris a tot el món
treballant a preu fet en vacunes i
en fàrmacs contra la Covid-19 i
l’Institut de Bioenginyeria de Cata-
lunya avança en col·laboració amb
científics del prestigiós Institut Ka-
rolinska de Suècia i de la Universi-
tat de la Colúmbia Britànica del
Canadà. Junts han identificat un
fàrmac que bloqueja el virus en les
primeres fases de la infecció.

El govern defensa que fa una
aposta decidida per donar suport
a la recerca a Catalunya. “Treba-
llem per tenir uns pressupostos
millors per finançar la recerca, pe-
rò costa molt que ens en sortim”,
assenyala Joan Gómez Pallarès.
Quan se li demana quina és la foto-
grafia actualitzada de l’activitat
en recerca i investigació que es
porta a terme a Catalunya, afirma
que “el diagnòstic és positiu”. El
director general de Recerca de la
Generalitat defensa: “Des dels
centres de recerca i les universi-

tats, cada cop som més competi-
tius i per això s’aconsegueix finan-
çament, sobretot a Europa.”

Capacitat de retenir el talent
Una crisi com la que estem vivint,
per culpa de la propagació del coro-
navirus, fa que es posi tota l’aten-
ció en la feina que es du a terme als
laboratoris: “Estem en un moment
molt important; la gent s’adona de
la importància crucial que té gene-
rar coneixement propi en un país”,
manifesta Gómez Pallarès i, al ma-
teix temps, desmenteix la llegenda
que diu que els investigadors es
formen a les universitats catalanes
però que, un cop llicenciats, mar-
xen a fora perquè aquí no tenen
possibilitat de desenvolupar la seva
carrera per falta de recursos. “Ja
hem entrat de ple en aquella fase
en què el sistema català té capaci-
tat per recuperar els investigadors
que han estat fora. Tenim més ca-
pacitat d’atracció perquè tenim
empreses amb capacitat per con-
tractar doctors”, diu.

Amb el coronavirus sumant
morts cada dia i posant al límit el
sistema sanitari, les esperances es
dipositen en la troballa d’una vacu-
na. Es tracta d’una lluita que es
desenvolupa a escala mundial i ja
hi ha més de 60 candidatures a va-

cuna a tot el món, segons l’última
llista de l’Organització Mundial de
la Salut (OMS). Dues de les quals,
l’una als Estats Units i l’altra a la
Xina, ja han començat a provar-se
en humans. Però, més enllà de la
vacuna que permetria tornar a
l’anhelada normalitat, els esforços
també se centren en altres mesu-
res que ajudin a detectar els símp-
tomes, a anticipar-ne el contagi i a
mitigar-ne els efectes.

“És molt humà pensar en la va-
cuna, perquè el que volem és estar
protegits, però, en termes estratè-
gics, també és important desenvo-
lupar la capacitat per distingir qui
està sa, qui és asimptomàtic i qui
està malalt. Hem d’aprendre a
controlar el virus, aprendre a con-
viure-hi, i, en aquest sentit, ens
cal trobar la manera de fer diag-
nòstics ràpids i eficaços”, indica
Joan Gómez Pallarès.

Les iniciatives antivirus es mul-
tipliquen. La unitat de recerca
BCN MedTech del Departament de
Tecnologies de la Informació de la
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
ha impulsat els premis Enginy
Contra la Covid-19, que premiaran
les millors propostes d’eines realis-
tes contra la propagació del virus.
Es tracta d’una iniciativa que pre-
tén donar suport a projectes elabo-
rats per estudiants d’enginyeria
que pensin en aquestes eines i les
desenvolupin. Els equips partici-
pants hauran de proposar, desen-

volupar i promoure solucions re-
alistes i creatives en tres àmbits:
disseny d’elements físics de pro-
tecció facial fabricables per la ciu-
tadania, optimització en el maneig
dels equips de protecció individual
per al personal sanitari i disseny
d’estratègies i eines per a un des-
confinament segur.

El professor d’estudis d’enginye-
ria de la UPF i impulsor de la ini-
ciativa, Antoni Ivorra, ha explicat
que van decidir posar en marxa
aquest concurs en detectar que els
alumnes “estaven molt motivats
per ajudar”.

L’Institut de Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras col·labo-
ra activament en la recerca cientí-
fica de la Covid-19 i, alhora, pro-
porciona material i recursos per a
la protecció contra el virus. L’enti-
tat disposa de més de 34 grups de
recerca, tant en recerca bàsica (en
laboratori) com clínica, assistint
els pacients. Els equips que es dedi-
quen a la pràctica clínica col·labo-
ren en el tractament dels pacients
diagnosticats de Covid-19, adap-
tant-se a les necessitats actuals. El
doctor Manel Esteller, director de
l’institut, remarca que l’experièn-
cia del centre en l’anàlisi dels lim-
fòcits, les cèl·lules de la sang que
s’encarreguen de la defensa de l’or-

ganisme, és important en la inves-
tigació sobre la malaltia.

El grup d’epigenètica del càncer
dirigit per Esteller ajuda en aques-
ta àrea buscant marcadors genè-
tics que puguin donar pistes sobre
si una persona pot ser més resis-
tent o sensible a ser infectada pel
virus. Aquests marcadors també
podrien predir si una persona in-
fectada tindrà una malaltia amb
una simptomatologia molt lleu o,
per contra, progressarà cap a una
malaltia més greu, com una pneu-
mònia. També investiguen per
poder fer un diagnòstic precoç de
manera molecular utilitzant tec-
nologies encara no explorades, i
estudien si es pot mesurar l’acti-
vitat del virus i validar maneres
d’eliminar-lo de superfícies, com
les màscares, mitjançant tècni-
ques físiques i moleculars com ara
nanopartícules.

Per la seva banda, el Barcelona
Supercomputing Center lidera una
investigació per a l’ús de medica-
ments ja aprovats contra la Co-
vid-19. El projecte està finançat
per l’Institut de Salut Carles III i
estudia l’ús de medicaments ja
aprovats per tractar altres malal-
ties i que podrien ser eficaços con-
tra la pandèmia. Es tracta d’una
iniciativa basada en la supercom-
putació que agilitzaria les noves te-
ràpies contra la malaltia que ja es-
tan al mercat amb altres indica-
cions terapèutiques. ■

ENTRE ELS
PRIMERS
D’EUROPA
El Consell Europeu
de Recerca
(ERC, European
Research Council)
és una institució
d’àmbit comunitari
que pretén
finançar
a llarg termini
projectes
d’investigadors
excel·lents i dels
seus equips de
recerca, per tal que
duguin a terme
una recerca nova i
potencialment
molt rendible, però
d’alt risc.
El seu objectiu
específic és
“reforçar
l’excel·lència, el
dinamisme i la
creativitat de la
recerca europea”.
Catalunya va
obtenir deu ajuts
a la investigació
en l’última
convocatòria dels
Advanced Grants
de l’ERC. Els
projectes dels
centres de recerca
i les universitats
catalanes
seleccionats per
aquest prestigiós
organisme
europeu
suposaran un
finançament de
fins a 25 milions
d’euros. Amb
aquestes dades,
Catalunya suma
341 milions d’euros
de finançament
des del 2007 i se
situa en el grup
capdavanter de
l’espai europeu de
recerca en nombre
de projectes
finançats per milió
d’habitants.
Les deu
concessions
obtingudes pels
centres de recerca
i les universitats
catalanes en
la darrera
convocatòria
suposen el 70%
dels ajuts atorgats
al conjunt de
l’Estat espanyol
(un total de
catorze) i el 5,4%
al conjunt de
l’espai europeu de
recerca (amb un
total de 185
concessions).

Segell català
en l’activitat
científica
europea
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Els efectes del coronavirus

Projecte: Programa Orfeu per abordar el cribratge massiu de la població
per detectar la Covid-19.
Descripció: El govern de la Generalitat ha impulsat el programa Orfeu de
detecció massiva de la Covid-19, amb l’objectiu de complementar la capa-
citat del sistema de salut de disposar de tests diagnòstics de coronavirus
SARS-CoV-2. El programa està basat en les capacitats de PCR dels agents
del sistema de coneixement de Catalunya i, en una primera fase, preveu fer
170.000 tests nous en sis setmanes. En una primera fase de la iniciativa,
s’hi incorporen tres centres Cerca de recerca de Catalunya: el Centre de Re-
gulació Genòmica (CRG), l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i
l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona). Posteriorment, està prevista
la incorporació de la resta d’agents de coneixement del país, especialment
els laboratoris universitaris i Eurecat. També està obert als laboratoris pri-
vats d’empreses d’anàlisis catalanes, en els termes que correspongui.
Finançament: 1,38 milions d’euros.
Impacte esperat: Complementar la capacitat del sistema de salut de dis-
posar de tests diagnòstics de coronavirus SARS-CoV-2 per detectar la Co-
vid-19 mitjançant un cribratge massiu de la població.
El Centre de Regulació Genòmica (CRG), l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya
(IBEC) i l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) són centres Cerca de Cata-
lunya. El CRG rep la participació de la Generalitat de Catalunya, la Universitat
Pompeu Fabra (UPF) i el Ministeri de Ciència i Innovació. L’IBEC, de la Generalitat
de Catalunya, la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica de Cata-
lunya (UPC). L’IRB Barcelona rep la participació de la Generalitat de Catalunya, la
Universitat de Barcelona (UB) i la Fundació BBVA.

Centre de Regulació Genòmica (CRG) / Institut de
Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) / Institut de
Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

DIAGNÒSTIC. Entitat de recerca

Projecte: CoNVaT (Combating 2019-nCoV: Advanced Nanobiosensing
platforms forPOC global diagnostics and surveillance).

Investigadora: Laura Lechuga.
Descripció: des de l’ICN2 estan desenvolupant un
nanoxip per al diagnòstic ràpid de coronavirus en una
mostra de saliva. Es basa en la unió del virus als anti-
cossos immobilitzats en el nanoxip. Es fa passar un feix
de llum i es detecta la presència de virus; el resultat es

recull en un telèfon intel·ligent o tauleta, i per tant no es requereix equipa-
ment sofisticat de laboratori. En col·laboració amb la Universitat de Barcelo-
na (Jordi Serra Cobo), la Universitat de Marsella (Remi Charrel) i l’Institut
Nacional Italià de Malalties Infeccioses (Antonino Di Caro).
Finançament: 840.843,75 M € de la convocatòria H2020-SC1-PHE-Co-
ronavirus 2020 de la Comissió Europea.
Impacte esperat: detecció ràpida de coronavirus, sense necessitar labo-
ratori. El projecte preveu també fer seguiment dels reservoris animals de co-
ronavirus per prevenir futurs brots en humans. La idea fonamental és des-
envolupar dispositius de diagnòstic ràpid de coronavirus, per diagnosticar
la presència de virus en mostres dels pacients.
L’ICN2 és un centre CERCA en què participen l’administració de la Generalitat
de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Consell Superior
d’Investigacions Científiques estatal (CSIC). És una fundació adscrita a l’adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya mitjançant la direcció general de Recerca.

Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia
(ICN2)

DIAGNÒSTIC. Entitat de recerca

Projecte: ECCMO CARD STUDY
Investigador: Antonio Torres
Descripció: Estudi que recull dades clíniques i bio-
marcadors de pacients amb Covid-19 que requereixin
ventilació mecànica o oxigenació per membrana extra-
corpòria (ECMO). Junt amb l’estudi Corona-bio, també
liderat per Torres, que identifica biomarcadors per es-

tratificar pacients en funció de la gravetat, pretén ajudar els metges en la
presa de decisions mitjançant intel·ligència artificial. Hi participa com a no-
de l’hospital Clínic-Idibaps, en col·laboració amb la Universitat de Queens-
land a Austràlia. En el projecte Corona-bio, l’Idibaps col·labora amb institu-
cions de Canadà.
Impacte esperat: Permetrà anticipar-se a la gravetat i evolució de la ma-
laltia.
L’hospital Clínic és un consorci sanitari en el qual participen el Servei Català de la
Salut i la Universitat de Barcelona.

Hospital Clínic de Barcelona
DIAGNÒSTIC. Entitat de recerca

Descripció: El centre duu a terme dos assajos clínics per avaluar la segu-
retat i l’eficàcia antiviral d’alguns fàrmacs. El centre desenvolupa també di-
versos projectes de recerca en immunologia i epidemiologia de la malaltia
amb l’Hospital Clínic i alguna empresa farmacèutica.
Impacte esperat: Permet preparar-se per a futurs brots de coronavirus.
L’Idibaps és un centre CERCA que disposa de la participació de l’adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Hospital Clínic de Barcelo-
na i la Universitat de Barcelona. A més, el CSIC és una entitat associada del
consorci.
L’Idibaps és un centre CERCA en què participen l’administració de la Generalitat de
Catalunya, el Consorci Hospital Clínic de Barcelona i la Universitat de Barcelona. A
més, el CSIC és una entitat associada del consorci. L’Idibaps és un consorci ads-
crit a l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant la Direcció General
de Recerca.

Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i
Sunyer (Idibaps)

DIAGNÒSTIC. Entitat de recerca

Descripció: El servei de microbiologia de l’Hugtip treballa en l’aïllament i
la seqüenciació del SARS-CoV-2 i està optimitzant les tècniques diagnòsti-
ques de la covid-19 sota les guies de l’OMS, l’ECDC europeu (European
Centre for Disease Prevention and Control) i el CDC americà (Center for
Disease Control). Hi col·labora l’IRTA-CReSA.
Impacte esperat: Millorar la capacitat diagnòstica del sistema.
L’Hospital Germans Trias és un centre gestionat per l’Institut Català de la Salut, em-
presa pública de la Generalitat de Catalunya.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
(Hugtip)

DIAGNÒSTIC. Entitat de recerca

Investigador: Ivan Castellví Barranco.
Descripció: Projecte de recerca amb caràcter urgent
per determinar el valor del marcador de dany pulmonar
KL-6 per estratificar el risc de complicacions respiratò-
ries pulmonars en els malalts afectats de Covid-19.
Impacte esperat: Millorar la capacitat diagnòstica

del sistema.
L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és una fundació privada de la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Arquebisbe i Capítol Catedralici de Barce-
lona. 

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
DIAGNÒSTIC. Entitat de recerca

Projecte: Seqüenciació del genoma complet de SARS-CoV-2 en pacients
greus i lleus de Covid-19 per identificar factors de pronòstic i virulència.

Investigador: Josep Quer.
Descripció: L’estudi té quatre objectius principals:
El primer, llegir el genoma del SARS-CoV-2 complet,
mitjançant la tecnologia de seqüenciació d’última gene-
ració. Aquest procediment es podrà adaptar a altres si-
tuacions d’emergència per a altres possibles agents in-

fecciosos en un futur.
El segon, estudiar la diversitat genètica dels virus aïllats de pacients amb
Covid-19 lleu i greu per identificar els factors vírics associats a la virulència
del virus.
El tercer, identificar diferències entre genomes virals aïllats de les vies respi-
ratòries superiors i inferiors, que podria determinar la diversitat viral dins de
l’hoste i la capacitat de transmissió del virus.
I el quart, identificar regions altament conservades en el genoma del virus
(que són les que s’han d’intentar atacar) per a la recerca de medicaments
antivírics d’acció directa i el disseny de vacunes.
El Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) és un centre Cerca capdavanter en re-
cerca biomèdica que rep la participació de la conselleria de Salut; la conselleria
d’Economia i Coneixement; l’HUVH; el Banc de Sang i Teixits; la Universitat Autò-
noma de Barcelona (UAB), de la qual és institut de recerca acreditat, i el Vall d’He-
bron Institut d’Oncologia (VHIO), que juntament amb el VHIR forma part de l’Insti-
tut Acreditat del Campus Vall d’Hebron per l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). 

Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR)
DIAGNÒSTIC. Entitat de recerca

Projecte: Ús del biomarcador de Krebs von den Lungen (KL-6) per estrati-
ficar el risc de malaltia pulmonar intersticial greu en pacients amb infecció
primària per Covid-19.

Investigador: Ivan Castellví.
Descripció: Actualment no hi ha marcadors que per-
metin identificar els pacients de Covid-19 que patiran
insuficiència respiratòria. L’estudi avaluarà els valors
en sang d’una proteïna (KL-6) per determinar-ne el va-
lor a l’hora de predir el desenvolupament d’insuficièn-

cia respiratòria greu en aquells pacients amb símptomes respiratoris asso-
ciats a la Covid-19.
Per això, es determinaran els nivells de KL-6 en tots els pacients hospitalit-
zats que presentin problemes respiratoris i/o infiltrats pulmonars.
Els resultats d’aquest estudi tindran un impacte directe en la política d’ingrés
hospitalari, i podrien ajudar a estratificar el risc del pacient de Covid-19
en les primeres etapes de la malaltia, tant en els malalts que tenen risc
baix d’empitjorament respiratori com en els que podrien empitjorar durant
l’ingrés.
L’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (IR-Sant Pau) és un
centre Cerca que promou la recerca bàsica, clínica, epidemiològica i de serveis sa-
nitaris en el camp de les ciències de la salut i la biomedicina. Rep la participació
de la Generalitat de Catalunya, la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Consorci
Sanitari de Barcelona, i l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.

Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau (IR-Sant Pau)

DIAGNÒSTIC. Entitat de recerca

Descripció: Està desenvolupant mètodes d’anàlisi i diagnòstic per a la de-
tecció del coronavirus. Col·labora amb les autoritats de salut internacionals
per desenvolupar un potencial tractament antiviral amb immunoglobulines,
compartint la seva experiència amb plasma de convalescents (plasma amb
anticossos contra el virus). En col·laboració amb el seu soci xinès Shanghai
RAAS.
Grifols és una multinacional d’origen català creada el 1909, líder al món en la pro-
ducció de derivats de plasma.

Grifols
DIAGNÒSTIC. Empreses

Descripció: Ha llançat un test en línia que avalua els símptomes de la Co-
vid-19 a partir d’intel·ligència artificial. És una eina de prediagnòstic i no
substitueix el diagnòstic professional mèdic.
Mediktor és una empresa catalana que ha desenvolupat un assistent mèdic basat en
intel·ligència artificial per al triatge, el prediagnòstic i el suport a la decisió clínica.

Mediktor
DIAGNÒSTIC. Empreses

Investigadora: Núria Montserrat.
Descripció: L’IBEC està explorant el bloqueig d’un en-
zim (l’ACE2 o enzim convertidor d’angiotensina 2), re-
ceptor crític per al SARS-CoV-2 i una de les rutes que
utilitza aquest virus per entrar al cos de l’hoste. Utilit-
zant la tecnologia dels organoides, cerquen mecanis-

mes moleculars que bloquegin la replicació del virus quan les cèl·lules hu-
manes i els organoides es tracten amb un sèrum humà tractat. Ho fan en
col·laboració amb l’Hospital Universitari Karolinska a Suècia i la Universitat
de la Colúmbia Britànica al Canadà.
Impacte esperat: La recerca permetria dissenyar possibles tractaments
que poden reduir o atenuar la capacitat del virus de replicar-se en l’organis-
me humà.
L’IBEC és un centre CERCA que disposa de la participació de l’administració de la
Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de
Catalunya. És una fundació adscrita a l’administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant la direcció general de Recerca.

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)
TERÀPIES. Entitat de recerca

Projecte: RiPCoN (Rapid interaction profiling of 2019-nCoV for network-
based deep drug-repurpose learning (DDRL).

Investigador: Patrick Aloy
Descripció: Estan duent a terme un estudi computa-
cional de les interaccions entre el coronavirus i les cèl-
lules humanes per tal d’identificar fàrmacs ja comercia-
litzats o en desenvolupament que puguin combatre
l’expansió del virus. En col·laboració amb l’Institute of

Network Biology (INET), Neuherberg (Alemanya) i Inserm (Marsella).
Impacte esperat: Possible tractament antivíric disponible al mercat, i a
llarg termini possible vacuna.
L’IRB és un centre CERCA que té la participació de l’administració de la Generalitat
de Catalunya i la Universitat de Barcelona. És una fundació adscrita a l’administra-
ció de la Generalitat de Catalunya mitjançant la direcció general de Recerca.

Institut de Recerca Biomèdica (IRB)
TERÀPIES. Entitat de recerca
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Investigador: Iñaki Borrell
Descripció: L’IQS desenvolupa un inhibidor que po-
dria atacar un dels receptors del SARS-CoV-2, segons
els resultats d’un estudi computacional sobre un inhibi-
dor del virus de l’hepatitis C.
Impacte esperat: Possible test ‘in vitro’.

La Fundació Privada IQS és un centre d’ensenyament tècnic superior i de recerca
integrat a la Universitat Ramon Llull.

Institut Químic de Sarrià (IQS)
TERÀPIES. Entitat de recerca

Investigador: Oriol Mitjà
Descripció: des de la FLS, institució adscrita a l’hos-
pital universitari Germans Trias i Pujol, es du a terme
un assaig clínic per avaluar l’eficàcia d’una estratègia
preventiva per reduir la transmissió del coronavirus i la
incidència de la Covid-19 en la població durant un

brot, administrant Darunavir, un antiviral utilitzat com a fàrmac contra el
VIH, amb l’objectiu de reduir la càrrega viral. A les persones que hagin estat
en contacte proper amb afectats de Covid-19 se’ls donarà profilàcticament
hidroxicloroquina, fàrmac usat contra la malària. En col·laboració amb
l’hospital universitari Germans Trias i Pujol, el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya i ISGlobal.
Impacte esperat: Reduir el temps en què les persones amb Covid-19
són infeccioses i protegir els contactes.
La Fundació Lluita contra la Sida és una entitat sense ànim de lucre que es dedica
a l’assistència, la recerca i la docència en el camp del VIH/sida. Va ser creada l’any
1992 i està situada a la unitat de VIH de l’hospital universitari Germans Trias i Pu-
jol (Badalona).

Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties
Infeccioses (FLS)

TERÀPIES. Entitat de recerca

Investigadors: Joaquim Segalés
i Albert Bensaid.
Descripció: Projecte per crear an-
ticossos, fàrmacs i una vacuna
contra el coronavirus.
Inclou un estudi per trobar un fàr-

mac antivíric dirigit a persones infectades per SARS-CoV-2 i per dissenyar i
provar una vacuna funcional contra els coronavirus. La detecció de la diana,
la proteïna S, per part del CReSA i la Universitat Autònoma de Barcelona,
les simulacions del BSC i les proves de l’efecte antivíric dels anticossos
dissenyats per a la vacuna es poden completar amb els assajos en un mo-
del animal per part de l’IRTA. Hi col·laboren també IrsiCaixa i Grifols.
Impacte esperat: Possible tractament antivíric disponible al mercat, i a
llarg termini possible vacuna.
El CReSA és un centre CERCA propi de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroali-
mentària (IRTA), un institut adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA-IRTA)
TERÀPIES. Entitat de recerca

Investigador: Julià Blanco.
Descripció: Irsicaixa col·labora en un projecte entre
diversos centres catalans per al disseny d’una vacuna
contra el SARS-CoV-2, amb l’expertesa d’aquest grup
en les interaccions entre els virus i les cèl·lules de
l’hoste. Hi col·laboren el BSC i Cresa.

Impacte esperat: Possible utilitat per a pròxims brots de coronavirus.
L’IrsiCaixa és centre CERCA i fundació privada de la Generalitat de Catalunya i la
Fundació La Caixa.

Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa)
TERÀPIES. Entitat de recerca

Projecte: Exscalate4CoV (EXaSCale smArt pLatform Against paThogEns
for CoronaVirus).

Investigador: Alfonso Valencia.
Descripció: El projecte utilitza la plataforma Exscalate,
que permet processar 3 milions de molècules per se-
gon, amb una bibioteca de 500.000 milions de molè-
cules. Utilitzant la computació d’altes prestacions per
potenciar el disseny intel·ligent de fàrmacs es pretén

reduir el temps necessari per al seu desenvolupament. Hi participen 17 ins-
titucions de 8 països.
Impacte esperat: identificació immediata de molècules efectives contra el
coronavirus i trobar noves eines davant de pandèmies futures.
El BSC és un consorci format pel Ministeri de Ciència i Innovació, el Departament
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica
de Catalunya.

Barcelona Supercomputing Centre (BSC)
TERÀPIES. Entitat de recerca

Investigador: Luis Serrano.
Descripció: El CRG participa en diversos projectes i
línies de recerca que podrien confluir en una estratègia
contra el virus: han desenvolupat un xassís bacterià no
patogènic per expressar proteïnes recombinants en
pulmó, que pot expressar antígens contra patògens;

han desenvolupat el programari de disseny de proteïnes FoldX; han modelat
la interacció entre la proteïna S del SARS-CoV-2 i el receptor ACE2 de les
cèl·lules pulmonars, i s’ha pensat en una via per bloquejar el virus. En col-
laboració amb l’IRTA.
Impacte esperat: Aconseguir una possible administració senzilla (esprai
nasal) a malalts greus per provar si prevé o dificulta la propagació del virus.
En pacients que no responen a teràpia i estan en risc greu, es podria provar
d’administrar aquest xassís bacterià modificat per bloquejar el virus.
El CRG és un centre Cerca amb la participació de la Generalitat de Catalunya, la
Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. És
una fundació adscrita a l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant la
Direcció General de Recerca.

Centre de Regulació Genòmica (CRG)
TERÀPIES. Entitat de recerca

Descripció: El CRAG es dedica a la producció d’antígens seleccionats de
SARS-CoV-2 usant tecnologies derivades de plantes (a més curt termini
amb el llevat Pichia pastoris). Les plataformes d’expressió basades en plan-
tes tenen molta versatilitat i capacitat d’escalat ràpid i es consideren segures
(absència d’altres patògens). Ja han estat usades en altres crisis sanitàries,
per exemple en el cas de l’Ebolavirus. En col·laboració amb l’IBMCP i el
CNB.
Impacte esperat: Noves eines davant futurs brots.
El CRAG és un centre CERCA. Formen el consorci el CSIC, l’IRTA, la Generalitat de
Catalunya, la UAB i la UB.

Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)
TERÀPIES. Entitat de recerca

Investigador: José Manuel Fernández-Real.
Descripció: Diferents fàrmacs IECA (inhibidors de l’en-
zim conversiu de l’angiotensina) augmenten l’expressió
d’ACE2, que és la molècula per la qual s’internalitza el
coronavirus. El centre treballa per identificar fàrmacs ja
en circulació que disminueixin l’activitat d’aquest enzim.

Impacte: Disminució del nombre de casos greus per coronavirus. Disminu-
ció de la mortalitat.
L’Idibgi és un centre Cerca. És una fundació privada adscrita a la Generalitat de
Catalunya.

Institut d’Investigació Biomèdica de Girona
Dr. Josep Trueta (Idibgi)

TERÀPIES. Entitat de recerca

Investigadora: Juana Díez Anton.
Descripció: Disseny d’una nova plataforma basada en
RNA per al desenvolupament ràpid d’antivirals en cas
de pandèmia i per al desenvolupament d’antivirals
d’ampli espectre. Amb la col·laboració de l’IRTA.
Impacte esperat: Obtenció de teràpies antivirals de

resposta ràpida per fer front a emergències.
La Universitat Pompeu Fabra és una universitat pública del Sistema d’Universitats
de Catalunya.

Universitat Pompeu Fabra (UPF)
TERÀPIES. Entitat de recerca

Investigador: Victor J. Yuste
Descripció: La línia principal de recerca es basa en la utilització de gossi-
pol com a estratègia antitumoral. Aquest fàrmac s’ha posicionat com una
possible estratègia contra el SARS-CoV-2.
L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és una fundació privada de la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Arquebisbe i Capítol Catedralici de Barce-
lona.

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
TERÀPIES. Entitat de recerca

Projecte: Identificació d’epítops i aïllament d’IgG anti-
Covid-19 per produir anticossos monoclonals per al
tractament.
Investigador: Antoni Torres.
Descripció: Estudi dels anticossos de pacients que
s’han recuperat de Covid-19 com a punt de partida

d’una nova teràpia contra el SARS-CoV-2, basada en la producció i admi-
nistració d’anticossos específics contra el virus.
Impacte esperat: L’estudi permetrà la posterior producció d’anticossos
específics contra el SARS-CoV-2 per tal de bloquejar la infecció. També in-
clou models predictius mitjançant intel·ligència artificial per identificar nous
punts d’unió epítop-anticòs que no només podrien ser útils en el disseny
d’anticossos monoclonals, sinó també per a altres aplicacions com, per
exemple, la vacuna per a la Covid-19.
L’Idibaps és un centre Cerca amb la participació de l’administració de la Generalitat
de Catalunya, el Consorci Hospital Clínic de Barcelona i la Universitat de Barcelo-
na. A més, el CSIC és una entitat associada del Consorci. L’Idibaps és un consorci
adscrit a l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant la Direcció Gene-
ral de Recerca.

Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i
Sunyer (Idibaps)

TERÀPIES. Entitat de recerca

Projecte: Assaig clínic randomitzat per avaluar els polsos de metilpredni-
solona i tacrolimus en pacients hospitalitzats amb pneumònia greu derivada
de Covid-19.

Investigador: Xavier Solanich.
Descripció: Assaig clínic amb dos fàrmacs que repri-
meixen el sistema immunitari, ja aprovats per altres in-
dicacions, en 84 pacients amb pneumònia greu per Co-
vid-19 i paràmetres inflamatoris analítics elevats.
Impacte esperat: L’administració de dos fàrmacs im-

munosupressors ja existents (metilprednisolona, actualment utilitzat princi-
palment com a antiinflamatori i en al·lergologia, i tacrolimus, actualment
utilitzat per prevenir el rebuig en trasplantaments) té un potencial de millora
en els quadres de pneumònia greu causada per la SARS-CoV-2. A més, el
tacrolimus ha demostrat en models cel·lulars ser capaç de disminuir el crei-
xement de diversos coronavirus, entre ells la SARS-CoV previ. Tots dos fàr-
macs tenen un baix cost i són fàcils de produir a gran escala.
L’Hospital Universitari de Bellvitge, juntament amb el seu centre de recerca, l’IDI-
BELL, forma part del Campus Bellvitge, que també acull la Universitat de Barcelona
i l’Institut Català d’Oncologia.

Hospital Universitari de Bellvitge
TERÀPIES. Entitat de recerca

Projecte: Identificació de compostos per a la inhibició de l’expressió
d’ACE2 a la membrana cel·lular.

Investigador: Manuel Portero.
Descripció: Identificació de potencials fàrmacs dirigits
contra l’ACE2, una proteïna de la membrana de les cèl-
lules que és clau per a l’entrada del virus SARS-CoV2.
Impacte esperat: Disminuir l’entrada del virus, apro-
fitant que es coneix el seu mecanisme d’invasió cel·lu-

lar.
L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida) és un
centre CERCA que té per objectiu aglutinar la recerca biomèdica realitzada a Lleida.

Institut de Recerca Biomèdica de Lleida
(IRBLleida)

TERÀPIES. Epidemiologia i prevenció

Investigador: Sergio Alonso.
Descripció: Al grup de Biologia Computacional i Sis-
temes Complexos (Biocom-SC) estan dissenyant un
model matemàtic que permet quantificar la situació per
diverses zones (per exemple, comunitats autònomes) i
països, a més d’una predicció de l’evolució per als se-

güents tres dies. L’informe, que realitzen i actualitzen diàriamentC es fa arri-
bar al directori general Digital Excellence and Science Infrastructure de la
Comissió Europea. Ho estan fent juntament amb Martí Català, investigador
del Centre de Medicina Comparativa i de Bioimatge de Catalunya, i Pere-
Joan Cardona, de l’Institut de Recerca en Ciències de la Salut Germans Trias
i Pujol). Amb el suport de La Caixa.
Impacte: Obtenir una imatge completa de la situació pandèmica del Co-
vid-19 als països europeus i poder preveure la situació els pròxims dies.
La UPC és una institució pública de recerca i d’educació superior en els àmbits de
l’enginyeria, l’arquitectura, les ciències i la tecnologia.

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
TERÀPIES. Epidemiologia i prevenció
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Projecte: Desenvolupament de proteïnes de fusió Fc contra el SARS-
CoV-2.

Investigador: Julià Blanco.
Descripció: Estratègia per bloquejar una proteïna viral
clau en la infecció (la proteïna S) amb l’objectiu d’impe-
dir l’entrada del SARS-CoV-2 a les cèl·lules humanes.
La proteïna S del SARS-CoV-2 és la principal proteïna
vírica externa, i permet l’entrada del virus a les cèl·lules

diana mitjançant la unió a la proteïna ACE2 de la superfície cel·lular.
Impacte esperat: Aquesta estratègia terapèutica es basa en la utilització
d’unes proteïnes derivades de la proteïna ACE2 humana i combinades amb
anticossos. Aquestes proteïnes s’uniran a la proteïna S de les partícules vi-
rals, les capturaran i evitaran la infecció. Aquest tipus de teràpies tenen
l’avantatge que poden ser útils contra diferents coronavirus.
L’IrsiCaixa és centre Cerca i fundació privada de la Generalitat de Catalunya i la
Fundació La Caixa. L’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) és un centre
Cerca associat a l’hospital Germans Trias i Pujol (HUGTP) i forma part del campus
biomèdic de Can Ruti. L’hospital Germans Trias és un centre gestionat per l’Institut
Català de la Salut, empresa pública de la Generalitat de Catalunya.

Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa) / Institut
Germans Trias i Pujol (IGTP) / Hospital Germans
Trias i Pujol

TERÀPIES. Entitat de recerca

Projecte: MSC1, un anticòs terapèutic anti-LIF, com a tractament potencial
per a Covid-19.

Investigador: Joan Seoane.
Descripció: LIF és una molècula immunosupressora
que s’ha trobat en nivells molt alts en alguns tumors,
que impedeix que el sistema immunitari del pacient els
destrueixi. També s’ha trobat que LIF s’indueix per al-
guns virus associats a tumors, i fins i tot en altres tipus

d’infeccions. El projecte identificarà si el SARS-CoV-2 és un dels virus que
utilitza LIF per evitar que el sistema immunitari dels malalts el reconegui. El
laboratori ha desenvolupat en estudis anteriors un anticòs que ataca LIF en
tumors (MSC1) i ja està en assajos clínics.
Impacte esperat: Si es confirma que el SARS-CoV-2 utilitza la molècula
immunosupressora LIF es provarà si l’MSC1 també és eficaç contra la Co-
vid-19. Això permetria atacar LIF amb un fàrmac antiviral bloquejant, de
manera que el sistema immunitari del pacient podria detectar el virus i ata-
car-lo i impedir la infecció.
El Vall d’Hebron Institut d’Oncologia és un centre Cerca centrat en la millora de la
prevenció, el diagnòstic precoç i el tractament del càncer. El seu patronat està con-
format per la Generalitat de Catalunya, la Fundacio Fero, la Fundació Cellex, la
Fundació La Caixa i la Fundació BBVA.

Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO)
TERÀPIES. Entitat de recerca

Projecte: Identificació de teràpies reposicionades que inhibeixen l’entrada
de SARS-CoV-2 en explants de pulmó humans.

Investigadores: Maria J. Buzon i
Meritxell Genescà.
Descripció: L’àcid làuric i alguns
dels seus derivats s’han descrit en la
literatura científica com a potents in-
hibidors d’una gran varietat de virus

amb embolcall. El SARS-CoV-2 podria ser susceptible a l’acció de l’àcid
làuric, concepte que s’ha demostrat prèviament en estudis in vitro. El pro-
jecte vol avaluar l’efecte de l’àcid làuric i els seus derivats en l’entrada viral
del SARS-CoV-2 i altres betacoronavirus en models de teixit pulmonar. La
baixa toxicitat de derivats de l’àcid làuric en humans, i el preu reduït del pro-
ducte, el fan una estratègia molt atractiva d’ampli espectre per a diferents
coronavirus.
Impacte esperat: L’aplicació de potencials fàrmacs antivirals que podrien
bloquejar la principal via d’entrada del SARS-CoV-2 en cèl·lules humanes,
ja provats en altres tipus d’estudis, provant-los en explants (teixits vius) de
pulmó humans.
El Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) és un centre Cerca capdavanter en re-
cerca biomèdica que desenvolupa investigació, innovació i docència biosanitària a
l’hospital Universitari Vall d’Hebron.

Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR)
TERÀPIES. Entitat de recerca

Projecte: SOLNATIDE.
Descripció: Aquesta empresa participa en un estudi clínic del pèptid per
valorar la seva utilitat en pacients de Covid-19 en estadis greus de pneumò-
nia. BCN Peptides aporta la fabricació del principi actiu i el coneixement so-
bre el pèptid. En col·laboració amb Apeptico (Àustria), l’Hospital Universitari
de Munic (Alemanya) i OPIS SRL (Itàlia).
Impacte esperat: Millorar el tractament de pacients en fases avançades
de pneumònia.
BCN Peptides és una empresa catalana totalment centrada en la fabricació de
cGMP de pèptids bioactius per a aplicacions farmacèutiques i veterinàries.

BCN Peptides
TERÀPIES. Empreses

Projecte: Mapa del risc del coronavirus
Investigador: Alexandre Arenas.
Descripció: Des del Grup de Recerca de Biologia
Computacional i Sistemes Complexos estan dissenyant
un model matemàtic que permeti fer prediccions del
risc de nous casos de contagi. Els resultats s’actualitzen
cada dia en un mapa d’accés públic. Universitat de Sa-

ragossa.
Impacte esperat: Anticipar-se a la propagació del SARS-CoV-2 i poder
adoptar mesures de control eficaces.
La URV és una institució pública de recerca i d’educació superior del sistema
d’universitats de Catalunya.

Universitat Rovira i Virgili (URV)
TERÀPIES. Epidemiologia i prevenció

Projecte: Prepare (Platform for European Preparedness Against (Re-emer-
ging Epidemics).
Descripció: Diversos investigadors de l’Idiap participen en tasques de la
plataforma europea Prepare. El consorci s’activa davant emergències. En
aquest moment la plataforma està activada a nivell 3, el màxim nivell de res-
posta. Treballa connectant recerca clínica amb xarxes assistencials primà-
ries i hospitalàries. Té finançament de la UE (2014-2021) i està coordinat
per la Universitat d’Anvers.
Impacte esperat: Preparar xarxes de primària i hospitalàries per, en cas
de pandèmia a Europa, poder reaccionar ràpidament en l’àmbit de la recerca
(estudis observacionals / assajos clínics.

Projecte: Caracterització i predicció de complicacions davant la pandèmia
Covid-19.

Investigadors: Bonaventura Boli-
bar i Talita Duarte-Salles
Descripció: Desenvolupament de
models predictius de complicacions
en pacients amb Covid-19. Els mo-
dels predictius de casos greus d’in-

fecció vírica permetran classificar els pacients amb Covid-19 per gestionar-
los adequadament, avaluant la necessitat que el malalt vagi a l’hospital o es
quedi a casa i les condicions necessàries per al seu tractament.
Impacte esperat: Predicció de complicacions i suport a la descongestió
del sistema sanitari.

Projecte: Infecció per SARS-CoV-2 a professionals sanitaris: característi-
ques poblacionals i de resposta serològica i immunitària associada al feno-
tip de progressió.

Investigadors: Pere Torán i Con-
cepció Violan.
Descripció: Estudi de la resposta
immunitària en professionals sani-
taris infectats per SARS-CoV-2 per
poder entendre la infecció en una

àrea determinada, identificar individus amb una bona resposta immunològi-
ca i estudiar la immunitat adquirida en el període d’un any.
Impacte esperat: Contribuir a l’optimització de la gestió dels recursos
humans amb criteris sòlids per a la seguretat dels professionals i pacients,
reforçant així el sistema sanitari per afrontar la pandèmia i les noves onades
de malaltia previstes.
La Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l’Atenció Primària de Salut Jordi
Gol i Gurina (IdiapJGol) és un centre de l’Institut Català de la Salut adscrit a la UAB
com a institut universitari de recerca en atenció primària.

Institut Universitari per a la Recerca a l’Atenció
Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (Idiap Jordi
Gol)

TERÀPIES. Epidemiologia i prevenció

Descripció: El grup Arquitectura, Disseny, Representació i Modelatge de
la UPC desenvolupa un treball de recerca d’emergència amb l’objectiu de
publicar mapes de representació de dades vinculades a l’expansió sobre el
territori de l’epidèmia amb la finalitat de visualitzar algunes dades significa-
tives de la seva evolució.
Impacte esperat: Obtenció d’imatges, gràfics i dades relacionades amb
el territori a les escales més petites (comarques, àrea metropolitana, ciu-
tats...).
La UPC és una institució pública de recerca i d’educació superior en els àmbits de
l’enginyeria, l’arquitectura, les ciències i la tecnologia.

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
TERÀPIES. Epidemiologia i prevenció

Projecte: Estimulació de la immunitat protectora contra el SARS-CoV-2
mitjançant l’eliminació selectiva d’anticossos no neutralitzants utilitzats pel
virus per potenciar la infecció.

Investigador: Rafel Mañez.
Descripció: Projecte liderat per Idibell, en col·labora-
ció amb RemAbTherapeutics i IrsiCaixa, per a la identi-
ficació d’un fàrmac potencial basat en glicopolímers que
ataqui els anticossos humans que ajuden el SARS-
CoV-2 en la infecció. Es dissenyaran i provaran in vitro

unes molècules, els glicopolímers, per tal d’afavorir l’eliminació selectiva
d’aquests anticossos.
Impacte esperat: El projecte té com a objectiu identificar, bloquejar i eli-
minar els patògens que el SARS-CoV-2 pot utilitzar per al seu benefici per
facilitar la infecció. Aquesta nova tecnologia promouria una immunitat pro-
tectora immediata contra el SARS-CoV-2 i representa una alternativa o un
complement a les vacunes.
L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell) és un centre de recerca en
biomedicina amb la participació de l’hospital universitari de Bellvitge i l’hospital de
Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universi-
tat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge
(Idibell)

TERÀPIES. Entitat de recerca

Projecte: Impulsar la resposta immune per combatre millor el SARS-
Cov-2 en professionals sanitaris d’alt risc.

Investigador: Pere-Joan Cardona.
Descripció: Assaig clínic amb la vacuna RUTI de la
tuberculosi per tal d’enfortir el sistema immune dels
professionals sanitaris en risc d’infectar-se amb el
SARS-Cov-2. Es farà amb la vacuna RUTI, que està en
desenvolupament per al tractament de la tuberculosi i

està feta a partir de fragments del bacteri que causa aquesta malaltia. Amb la
col·laboració de l’Institut Universitari de Recerca en Atenció Primària Jordi
Gol (IDIAPJGol).
Impacte esperat: L’estudi cerca d’estimular la immunitat innata dels pro-
fessionals sanitaris per impedir així que la seva possible infecció pel SARS-
Cov-2 es compliqui.
L’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) és un centre CERCA que està as-
sociat a un dels grans hospitals docents de l’àrea de Barcelona, l’Hospital Germans
Trias i Pujol (HUGTP), i forma part del campus biomèdic de Can Ruti.

Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP)
TERÀPIES. Epidemiologia i prevenció

Projecte: Desenvolupament d’una nova vacuna per al SARS-CoV-2.
Investigador: Jorge Carrillo.
Descripció: L’objectiu de la proposta és desenvolupar
una vacuna per al SARS-CoV2. Els candidats a vacuna
s’estan dissenyant computacionalment i es basen en la
proteïna S de la membrana del virus, que és clau perquè
aquest entri a la cèl·lula.

Impacte esperat: Possible utilitat per a pròxims brots de coronavirus.
L’IrsiCaixa és centre CERCA i fundació privada de la Generalitat de Catalunya i la
Fundació la Caixa.

Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa)
TERÀPIES. Epidemiologia i prevenció

Investigador: Antoni Plasencia.
Descripció: Estudis serològics entre el personal sani-
tari de l’hospital Clínic de Barcelona. Els resultats deter-
minaran el nivell d’exposició i la resposta serològica al
SARS-CoV-2 al llarg del temps. El centre també fa un
estudi serològic poblacional a tot Catalunya que serà

crucial per comprendre els patrons de transmissió, els grups i la immunitat
col·lectiva.
Impacte esperat: Conèixer el paper potencial dels casos asimptomàtics
o lleugerament simptomàtics en la propagació del SARS-CoV-2 que servi-
ran per avaluar si es desenvoluparà prou immunitat col·lectiva per protegir
les persones vulnerables en brots futurs de SARS-CoV-2.
L’ISGlobal és un centre Cerca, és una fundació privada, iniciativa de La Caixa,
l’hospital Clínic de Barcelona, el Parc de Salut Mar, la Universitat de Barcelona, la
Universitat Pompeu Fabra, la Generalitat de Catalunya, el govern de l’Estat i l’Ajun-
tament de Barcelona.

Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal)
TERÀPIES. Epidemiologia i prevenció
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Els efectes del coronavirus

Investigador: Manuel Armayones.
Descripció: El grup de disseny del comportament de
l’eHealth Center és expert en l’adherència terapèutica, la
creació i el manteniment d’hàbits saludables i la comu-
nicació persuasiva en l’àmbit de la salut. Treballa inten-
sament en els aspectes relacionats amb les conductes

d’higiene i protecció contra la Covid-19.
Impacte esperat: Evitar el contagi i l’augment de casos positius de Co-
vid-19.
La fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya és una fundació sense ànim de
lucre del sistema d’Universitats de Catalunya.

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
TERÀPIES. Epidemiologia i prevenció

Projecte: Biomarcadors pronòstics circulatoris i cel·lulars per a la pro-
gressió de la Covid-19 en pacients amb infecció per SARS-CoV-2 mitjan-
çant ciència multiòmica.

Investigador: Francesc Vidal Marsal.
Descripció: Estudi massiu de característiques sanguí-
nies de persones amb Covid-19 per trobar biomarca-
dors pronòstics de la malaltia. L’estudi es farà sobre un
nombre obert de persones que tinguin un resultat posi-
tiu per a SARS-CoV-2 diagnosticades a l’hospital Uni-

versitari de Tarragona Joan XXIII.
Impacte esperat: Millorar el coneixement de la immunopatologia de la
infecció greu per SARS-CoV-2 i la resposta immune del pacient, trobar bio-
marcadors pronòstics precoços de la infecció per SARS-CoV-2 que perme-
tin predir la gravetat de la Covid-19, i estudiar potencials dianes terapèuti-
ques per millorar la resposta immune del pacient a la infecció.
L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és un centre Cerca, creat en el
marc d’un conveni de col·laboració científica interinstitucional entre l’Institut Català
de la Salut, l’hospital Universitari Sant Joan de Reus, l’Institut Pere Mata i la Uni-
versitat Rovira i Virgili.

Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili
(IISPV)

TERÀPIES. Epidemiologia i prevenció

Projecte: Desenvolupament preclínic de vacunes innovadores ARNm/
MVA del SARS-CoV2.

Investigador: Felipe García.
Descripció: L’objectiu principal del projecte és desen-
volupar i provar en estudis preclínics una nova vacuna
contra el SARS-CoV2 basada en el seu material genètic
i que indueixi respostes del sistema immunitari contra
el virus a llarg termini.

Impacte esperat: dissenyar una vacuna basada en l’ARNm (àcid ribonu-
cleic missatger) del virus, que és una alternativa prometedora a les vacunes
convencionals per la seva gran potència, desenvolupament ràpid, fabricació
de baix cost i administració segura.
L’Idibaps és un centre Cerca que té la participació de l’administració de la Generali-
tat de Catalunya, el Consorci Hospital Clínic de Barcelona i la Universitat de Barce-
lona. A més, el CSIC és una entitat associada del Consorci. L’Idibaps és un con-
sorci adscrit a l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant la direcció
general de Recerca.

Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i
Sunyer (Idibaps)

TERÀPIES. Epidemiologia i prevenció

Projecte: Dinàmica del perfil d’expressions gèniques i identificació de pa-
cients d’alt risc de Covid-19 greu

Investigador: Jordi Carratalà.
Descripció: El projecte vol determinar el perfil genètic
dels pacients hospitalitzats per Covid-19 per caracterit-
zar el subgrup que desenvolupa la síndrome de dificul-
tat respiratòria aguda (SDRA) i establir unes pautes que
puguin discriminar el grup de pacients que desenvolu-

parà la SDRA. Amb la col·laboració de l’Institut Hospital del Mar d’Investi-
gacions Mèdiques (IMIM).
Impacte esperat: Ajudar a la identificació de pacients amb alt risc de
desenvolupar SDRA, la qual cosa serà un punt clau per al desenvolupament
de teràpies innovadores, estratègies preventives i biomarcadors, i per al dis-
seny d’eines capaces de detectar el risc i el pronòstic del pacient.
L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell) és un centre CERCA partici-
pat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans (gestionats per
l’Institut Català de la Salut), l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelo-
na, l’Institut Català d’Oncologia i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge
(Idibell)

TERÀPIES. Epidemiologia i prevenció

Projecte: Caracterització de les respostes d’anticossos específics pel virus
en pacients de Covid-19 i generació d’anticossos monoclonals específics
per al SARS-CoV-2.

Investigadora: Giuliana Magri.
Descripció: Estudi dels anticossos generats com a
resposta a la infecció per SARS-CoV-2 i generació d’an-
ticossos específics com a teràpia per als pacients de
Covid-19 i com a tractament preventiu per a individus
d’alt risc.

Impacte esperat: Els anticossos generats es podrien administrar a pa-
cients infectats per ajudar a reduir la propagació del virus a l’interior de les
vies respiratòries i bloquejar la infecció de les vies respiratòries inferiors. A
més, aquests anticossos també podrien ajudar a prevenir la infecció d’indi-
vidus d’alt risc (els potencialment exposats al virus, com ara els professio-
nals hospitalaris o les persones d’alt risc).

Projecte: Doble estratègia per inhibir el cicle infecciós de SARS-CoV-2.
Investigadora: Jana Selent.
Descripció: Anàlisi massiva de possibles fàrmacs que
impedeixin l’entrada del SARS-CoV-2 a la cèl·lula amb
models 3D computacionals i assajos cel·lulars. Els in-
vestigadors faran una primera avaluació dels possibles
candidats a fàrmacs amb experiments computacionals

en 3D que simulen a l’ordinador el mecanisme d’acció de fàrmacs ja apro-
vats per al seu ús en humans en condicions naturals. Després, l’objectiu és
validar experimentalment en cèl·lules els candidats a fàrmacs més promete-
dors.
Impacte esperat: Obtenció de fàrmacs que bloquegin l’entrada del
SARS-CoV-2 a la cèl·lula.

L’IMIM (Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques) és un centre Cerca
format en un 82% per grups de recerca liderats per professionals del Parc de Salut
MAR, en una bona part vinculats a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Uni-
versitat Pompeu Fabra, i també per personal adscrit provinent del Departament de
Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra (DCEXS-
UPF).

Institut Hospital del Mar d’Investigacions
Mèdiques (IMIM)

TERÀPIES. Epidemiologia i prevenció

Projecte: Resposta immune a Covid-19 en treballadors de l’hospital: iden-
tificació de donants adequats per a teràpia plasmàtica hiperimmune.

Investigadors: Josep F. Nomde-
deu Guinot i Silvia Vidal Alcorisa.
Descripció: Estudi dels anticossos
contra el SARS-CoV-2 a la sang de
professionals sanitaris per definir la
resposta immune eficaç contra la

Covid-19. El projecte proposa determinar els anticossos IgM i IgG contra
proteïnes del SARS-CoV-2 al plasma de tots els treballadors de l’hospital de
la Santa Creu i Sant Pau. L’estudi es farà amb mostres de sang de tots els
treballadors de l’hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Impacte esperat: Els objectius són definir la dinàmica de la resposta im-
mune eficaç contra la Covid-19 i identificar poblacions susceptibles i im-
munes a Covid-19. A més, aquests anticossos podrien tenir aplicacions en
pacients crítics.
L’Institut de Recerca de l’hospital de la Santa Creu i Sant Pau és un centre CERCA
adscrit com a Institut Universitari de Recerca de la Universitat Autònoma de Barce-
lona (UAB).

Institut d’Investigacions Biomèdiques Sant Pau
(IIB Sant Pau)

TERÀPIES. Entitat de recerca

Projecte: SCOREwater.
Investigadors:
Lluís Corominas
(TiA), Carles Bor-
rego (QUAL) i Mi-
ra Petrovic
(QUAL).

Descripció: L’ICRA està treballant per fer un seguiment de la situació epi-
dèmica a Igualada, Manresa i Barcelona a partir de l’aigua residual, tot iden-
tificant els marcadors moleculars del SARS-CoV-2 en aigua d’entrada i sor-
tida de les depuradores (EDAR). Actualment col·laboren amb l’IDIAP Jordi
Gol, i estan oberts a col·laborar amb altres centres del país per adquirir el
coneixement que ens permeti lluitar contra aquesta pandèmia.
Impacte esperat: Atès que l’aigua residual representa la integració de
mostres de femta i orina d’una població i considerant que s’ha demostrat
que el SARS-CoV-2 s’excreta amb la femta, la detecció del SARS-CoV-2 en
l’aigua residual a l’entrada de l’EDAR permetrà fer un seguiment de la propa-
gació de l’epidèmia en cada comunitat. Així mateix, l’anàlisi en l’efluent de
sortida permetrà avaluar l’efectivitat de l’EDAR per eliminar el SARS-CoV-2.
L’ICRA és un centre CERCA. És una fundació impulsada pel Departament d’Empre-
sa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya (DECO), l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) i la Universitat de Girona (UdG).

Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)
TERÀPIES. Epidemiologia i prevenció

Investigadors: Tomás Alarcón i Josep Sardanyés.
Descripció: El CRM es dedica a la modelització matemàtica i computacio-
nal de virus d’ARN, especialment els de cadena única positiva (com per ex-
emple els coronavirus). Encara que els models en els quals estan treballant
són generals es podrien afinar més per a casos concrets com ara el cicle
cel·lular o tissular del SARS-CoV-2. En col·laboració amb la Universitat de
València.
Impacte esperat: Poden dissenyar models epidemiològics dinàmics i
oferir la modelització d’algun procés d’interès per a investigadors experi-
mentals i clínics.
El CRM és un centre Cerca, consorci entre la Generalitat de Catalunya, l’Institut
d’Estudis Catalans i la UAB.

Centre de Recerca Matemàtica (CRM)
TERÀPIES. Epidemiologia i prevenció


