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L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, l’Institut Català de Ciències Cardiovasculars, el Vall 
d’Hebron Institut de Recerca i la Universitat de Lleida investiguen amb Gallina Blanca Star en 

un projecte pioner per al desenvolupament d’aliments més saludables 

 
 

Científics catalans investiguen per prevenir 
malalties cròniques des de l’alimentació diària  

 
Trobar un substitut natural de la sal, reduir o eliminar les grasses saturades, 

potenciar l’efecte antioxidant dels aliments i el confort digestiu són els principals 
objectius de les investigacions catalanes 

 

 Les  investigacions que desenvolupen aquests 4  centres  catalans, en el marc 
del projecte HENUFOOD, poden aconseguir un  impacte directe en el 70% de 
les llars espanyoles  
 

 L’Equip del Dr.  Jaume Kulisevsky, de  l’Hospital de  la Santa Creu  i Sant Pau, 
investiga per a  trobar un  substitut natural de  la  sal que permetria prevenir 
malalties com la hipertensió 

 

 L’Institut Català de Ciències Cardiovasculars, dirigit per la Dra. Lina Badimon, 
estudia  les propietats del  tomàquet amb combinació amb altres  ingredients 
amb  l’objectiu  de  potenciar  el  seu  efecte  antioxidant  i  la  prevenció  de 
malalties cardiovasculars 

 

 Un equip dirigit pel Dr. Fernando Azpiroz del Vall d’Hebron Institut de Recerca 
investiga  la  capacitat  dels  aliments  per  a millorar  el  confort  digestiu  i  les 
sensacions agradables en l’organisme   

 

 El grup  liderat per  la Dra. Ma  José Motilva, del Departament de Tecnologia 
d’Aliments  de  la  Universitat  de  Lleida,  dóna  suport  al  conjunt  de  les 
investigacions mitjançant l’anàlisi previ dels principis actius dels ingredients i 
aliments 
 

 El  projecte HENUFOOD,  d’àmbit  nacional,  compta  amb  la  participació  de  9 
empreses  i 11 hospitals  i centres de recerca  liderats  i coordinats per Gallina 
Blanca Star i ha suposat una inversió total de  23,6 milions d’euros, dels quals 
un 44% procedeix del Ministeri de Ciència i Innovació 
 

 D’aquest  pressupost,  més  de  7  milions  d’euros  corresponen  a  les 
investigacions que Gallina Blanca Star durà a terme amb els 4 centres catalans 
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Barcelona, 3 de juny de 2011.‐ Quatre centres de recerca catalans lideren les investigacions de 
Henufood a Catalunya, un ambiciós projecte de R+D+i que investiga aliments i ingredients de la 
nostra dieta habitual amb l’objectiu de prevenir el risc de patir malalties cròniques. 
 
Es tracta de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, l’Institut Català de Ciències Cardiovasculars, 
el Vall d’Hebron  Institut de Recerca  i  la Universitat de Lleida, a través dels equips de recerca 
dirigits respectivament pel Dr. Jaume Kulisevsky, director de l’Institut de Recerca de l’Hospital 
de  la  Santa Creu  i  Sant Pau;  la Dra.  Lina Badimon, directora de  l’Institut Català de Ciències 
Cardiovasculars  (ICCC);  el  Dr.  Fernando  Azpiroz,  director  del  Grup  d’Investigació  sobre 
Hipersensibilitat  i Motilitat  del  Vall  d’Hebron  Institut  de  Recerca  (VHIR);  i  la  Dra. Ma  José 
Motilva,  directora  del  Grup  d’Investigació  en  Antioxidants  del  Departament  de  Tecnologia 
d’Aliments de la Universitat de Lleida.  
 
Henufood  és  un  projecte  pioner  d’investigació  científica  en  alimentació  i  salut,  liderat  per 
l’empresa  catalana  d’alimentació  Gallina  Blanca  Star  que  ha  impulsat  aquesta  iniciativa 
conscient  del  paper  que  l’alimentació  diària  pot  jugar  en  la  prevenció  de  determinades 
malalties.  
 
Les 9 empreses participants en aquest projecte d’àmbit nacional pertanyen majoritàriament al 
sector alimentari (Gallina Blanca Star, Biocentury SLU, Carinsa, Central Lechera Asturiana, GO 
Fruselva, Probelte Pharma, i Wild); 1 d’elles pertany al sector biotecnològic (2BBlackBio) i 1 al 
sector de les tecnologies de la informació (Ibermática).   
 
Segons  Xavier Argenté,  conseller delegat de Gallina Blanca  Star,  “les  empreses que  formem 
part d’aquest projecte, estem  convençuts que des de  la  indústria podem  respondre als nous 
reptes  que  es  plantegen  avui  dia  en  l’àmbit  de  la  salut  i  contribuir  així  a  la  prevenció  de 
malalties  cròniques  des  de  quelcom  tan  bàsic  però  alhora  tant  important  com  és  la  dieta 
habitual”.  

Els hospitals  i centres de  recerca que participen en el projecte Henufood són  institucions de 
prestigi  i  referents  internacionals  en  les  seves  respectives  àrees d’investigació biomèdica. A 
més  dels  4  centres  esmentats,  a  Catalunya  també  hi  participa  l’Institut  d’Investigació  en 
Nutrició i Seguretat Alimentària de la Universitat de Barcelona (INSA‐UB) i Barcelona Digital. Els 
altres centres participants són l’Hospital Universitario La Paz i l’Hospital Universitario Ramón y 
Cajal, ambdós de Madrid; la Universidad Católica de Murcia (UCAM);  l’Institut d’Agroquímica i 
Tecnologia dels Aliments (IATA) i l’Hospital Universitario Dr. Peset, de València.  
 
El projecte, que  té una durada de 4 anys, suposa una  inversió  total de 23,6 milions d’euros, 
10,3 milions dels quals finançats pel programa CENIT, del Ministeri de Ciència i Innovació, amb 
el  cofinançament  dels  fons  tecnològics  FEDER.  Per  part  de  Gallina  Blanca  Star,  el  projecte 
suposa una inversió de més de 7 milions d’euros.  
 
Es tracta per tant, d’una aliança estratègica i un clar exemple de cooperació públic privada en 
el desenvolupament de R+D+i en alimentació i salut, responent a la creixent preocupació social 
per  aquests  temes  i  a  la  necessitat  de  fomentar,  des  de  les  institucions  públiques,  una 
alimentació sana  i uns hàbits saludables que permetin  incidir en  la prevenció dels  factors de 
risc més comuns de les malalties cròniques.  
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Els aliments habituals poden prevenir la incidència de malalties cròniques 
 
La salut és una de  les principals preocupacions de  les societats desenvolupades. Tot  i això, el 
ritme de vida actual ha propiciat que s’estiguin abandonant els hàbits alimentaris saludables, 
un factor que és clau per a prevenir  la  incidència de les patologies cròniques. Segons  la OMS, 
uns 52 milions de persones podrien morir de malalties cròniques no transmissibles el 2030. 
 
Les malalties cardiovasculars generen la majoria d’aquestes defuncions, uns 17 milions anuals, 
seguides  de  les  produïdes  cada  any  per  càncer,  7,6 milions;  les malalties  respiratòries,  4,2 
milions; i la diabetis, amb 1,3 milions de morts. Aquests quatre grups de patologies acumulen 
prop del 80% de totes les morts per patologies cròniques no transmissibles. 
 
No obstant,  lluitar contra el  risc de patir aquestes malalties està al nostre abast. Els experts 
recomanen seguir uns hàbits de vida saludables des de  la  infància perquè siguin adquirits de 
manera natural. A més, adverteixen que quan les persones segueixen una dieta equilibrada de 
manera continuada,  l’organisme adquireix una major capacitat de  resposta davant possibles 
incidències de la salut. 
 
Per tant,  la nostra alimentació no només pot ajudar a aconseguir una salut òptima, sinó que 
pot exercir una funció important reduint el risc de malaltia.  
 
Ara bé, les malalties cròniques tenen una major incidència a partir dels 40 anys. És per aquest 
motiu, que Henufood està centrat en la població adulta d’entre els 45 i 65 anys, els anomenats 
“best  agers”  ja  que,  tot  i  que  les malalties  cròniques  apareixen  a  aquestes  edats,  els  seus 
efectes es van  intensificant amb  l’edat  i són responsables del deteriorament de  la qualitat de 
vida de les persones en l’última etapa del seu cicle vital (aproximadament nou anys els homes i 
sis  les dones, a Espanya). Per això, prevenir  i controlar  les malalties cròniques pot ajudar no 
només a que les persones visquin més, sinó també a que visquin millor.  
 
 

Piràmide de la població espanyola
Una població envellida

Milions d’homes Milions de dones 

El 33% de la població > de 50 anys.

El 2025 la 
població de 
més de 50 anys  
serà un 43 %

2002
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Població activa 
estabilitzant-se

La 4rta edat
segueix

augmentant

2050

Piràmide de la població espanyola del futur

Milions de dones Milions d’homes 

La prevenció és un element fonamental per a la disminució de la despesa sanitària 
 
La  prevenció  de  patologies  cròniques  és  un  tema  que  cada  vegada  preocupa  més  a  les 
administracions públiques ja que són la principal causa de mortalitat i morbiditat a Espanya, i 
representa un 70% de  la despesa sanitària. Segons  les conclusions de  la primera Conferència 
Nacional per a  l’Atenció al Pacient amb Malalties Cròniques,  la despesa en els pacients amb 
més d’una malaltia crònica pot arribar a multiplicar‐se per sis. 
 
Es  considera,  per  tant,  que  la  prevenció  des  de  l’atenció  pública  primària  és  l’acció  més 
econòmica, assequible i sostenible per a fer front a “l’epidèmia” de malalties cròniques a tot el 
món, especialment en la franja d’edat mitja de vida. 
 
Un  informe mundial de  l’OMS sobre  les malalties cròniques no transmissibles (com el càncer, 
els  problemes  cardíacs  i  la  diabetis)  indica que  aquest  tipus  de  dolences  han  arribat  a 
proporcions epidèmiques i en l’actualitat suposen una amenaça més gran que altres patologies 
infeccioses  com  la malària,  la  sida  o  la  tuberculosis.  Es  calcula  que,  aproximadament  una 
tercera part  del total de les malalties cròniques, poden estar relacionades amb l’alimentació.  
 
No  en  va,  els  problemes  de  salut  originats  a  partir  del  consum  d’aliments  han  constituït 
històricament una important preocupació dins l’àmbit de la salut pública. Atès que els recursos 
destinats  a  la  promoció  de  la  salut  solen  ser  limitats,  les  autoritats  busquen  promoure 
estratègies de prevenció en diferents àmbits de la societat que actuïn de forma sinèrgica sobre 
els estils de vida poc saludables, amb  la  finalitat, alhora, de ser més eficients en  la utilització 
dels recursos. 
 
Per  això,  les  administracions  públiques  prioritzen  l’alimentació  saludable  com  una  línia 
estratègica de  les  seves polítiques de  salut pública,  a  la  vegada que  fomenten  altres hàbits 
saludables entre la població com la pràctica regular d’activitat física.  
 
Aquestes polítiques s’han vist concretades en l’estratègia NAOS a Espanya o en el Pla integral 
per a  la promoció de  la  salut mitjançant  l’activitat  física  i  l’alimentació  saludable  (PAAS) del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
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Disminuir la quantitat de sal i de grasses saturades dels aliments és clau per la salut 
 
Segons un informe publicat el passat mes d’abril per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), 
les malalties cròniques van ser la causa de 36 milions de morts, un 63% del total registrat a tot 
el món l’any 2008 i per aquest motiu proposa unes mesures per reduir‐ne la incidència, entre 
elles disminuir la ingesta de sal i de greixos saturats, així com promoure la consciència pública 
sobre una bona alimentació i l’activitat física. 
 
És en aquesta  línia, en  la qual Gallina Blanca Star ha estat treballant els darrers anys, seguint 
les recomanacions dels experts  i  les polítiques de salut públiques per fomentar uns hàbits de 
vida saludables. 
 
Així, el 2006, la companyia va crear la Plataforma de Salut i Nutrició des de la qual ha impulsat 
durant aquests anys l’adaptació de tots els seus productes alimentaris per tal de contribuir a la 
prevenció dels principals factors de risc de patir malalties cròniques.  
 
“Entre el 2007 i el 2009, Gallina Blanca Star ha eliminat del mercat un total de 300 tones de sal 
i 210  tones de greixos hidrogenats dels  seus productes alimentaris. Per  tant, actualment, els 
productes  de  Gallina  Blanca  Star  no  contenen  àcids  grassos  trans.  Amb  aquestes mesures 
contribuïm  a  prevenir  patologies  cròniques  tan  esteses  com  la  obesitat,  la  hipertensió,  el 
colesterol,  i  en general  les malalties  cardiovasculars,  entre d’altres”, explica Alicia González, 
responsable de Nutrició i Salut de Gallina Blanca Star.  

Paral∙lelament a una creixent preocupació de  la població per  la salut  i per què els productes 
alimentaris  siguin  saludables,  les  institucions  han  anat  elevant  les  seves  exigències. 
Recentment, el Ministeri de Sanitat ha instat a les empreses alimentàries a reduir la proporció 
de greix  i sal dels seus productes per a combatre  la obesitat  i el síndrome metabòlic, en  línia 
amb  la  legislació  europea,  que  exigeix  que  els  aliments  amb  propietats  saludables  han  de 
demostrar‐ho mitjançant investigacions científiques. 

“Gallina Blanca Star, ja s’havia avançat a aquestes polítiques. Per això, ara hem volgut anar un 
pas més  enllà.  Henufood  suposa  entrar  de  ple  en  l’àmbit  de  la  recerca  científica  utilitzant 
metodologies innovadores, reservades fins ara al sector farmacèutic”, afirma Xavier Argenté. 
 
“Tenint en compte que els nostres productes són aliments de consum diari  i arriben a un 70% 
de les llars espanyoles, esperem que el projecte Henufood tingui una repercussió molt positiva 
en la societat”, afegeix Argenté.  
 
Els objectius de Gallina Blanca Star amb les investigacions   
 
Les  investigacions  de  Gallina  Blanca  Star  estan  centrades  en  categories  de  productes  tan 
comuns a la dieta com els brous, les sopes i les salses de tomàquet, i es buscarà potenciar les 
seves qualitats saludables.  
 
Un dels objectius de la companyia catalana és el desenvolupament i l’aplicació de tecnologies 
d’obtenció  i tractament d’ingredients  i aliments, entre d’altres  tècniques de conservació que 
permetin mantenir les característiques nutritives òptimes dels aliments.  
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El projecte  també busca evidenciar aquestes propietats beneficioses dels aliments  i els  seus 
ingredients mitjançant tecnologies  innovadores com les òmiques  i les tècniques de diagnòstic 
per imatge com la ressonància magnètica nuclear (RMNF), tècniques amb  les quals es podran 
arribar  a detectar nous biomarcadors  i demostrar  l’eficàcia de  les molècules bioactives que 
formen part dels aliments.  
 
Els aliments són el resultat d’una barreja de molts components diferents. La investigació busca 
identificar‐los  i conèixer  les concentracions en què exerceixen un efecte saludable no només 
de manera  individual sinó en el context de  l’aliment. Es  tracta d’establir  les sinèrgies que es 
produeixen entre els diferents  components  i que  condicionen  la  seva eficàcia  sobre  l’efecte 
saludable final.  
 
“Podríem dir que el licopè d’una salsa de tomàquet fregit amb oli d’oliva és més biodisponible  
que sense cuinar. El motiu és que  la  interacció entre els dos aliments cuinats fa que sigui més 
fàcil pel nostre organisme assimilar els antioxidants que contenen”, explica Alicia González.  
 
Trobar un substitut natural de la sal per a prevenir la hipertensió 

 
L’Equip  del  Dr.  Jaume  Kulisevsky  de  l’Hospital  de  la  Santa  Creu  i  Sant  Pau  centra  la  seves 
investigacions  en  trobar  un  substitut  natural  de  la  sal  que  permetria  prevenir  les malalties 
relacionades amb la hipertensió.  
 
La  sal  pot  ser  un  important  factor  de  risc  de  les malalties  cardiovasculars,  i  pot  incidir  en 
l’augment  de  la  pressió  arterial.  Reduir  la  sal  en  els  aliments  és  essencial  en  una  dieta 
saludable pel cor.  
 
De fet, la Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que el consum de sal no superi els 
cinc grams diaris. Segons un estudi de  la mateixa OMS per al període 2006‐2015,  la reducció 
d’un 15% de la ingesta de sal evitaria 8,5 milions de morts al món. 
 
Però el problema és que no existeix un substitut natural de  la sal  i els aliments sense sal no 
agraden.  La línia d’investigació dirigida pel Dr. Kulisevsky es centra en saber la quantitat de sal 
que  se  li pot  treure a un aliment  sense que el consumidor ho noti  i  saber el que  fa que un 
aliment agradi o no, per a partir d’aquí trobar un substitut del sodi.  
 
En concret, el grup d’investigació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau busca determinar els 
mecanismes  pels  quals  els  aliments  amb  sal  produeixen  una  resposta  cerebral  de  plaer. 
Aquesta  investigació  es  durà  a  terme  en  el  context  d’un  aliment  com  el  brou,  per  a 
posteriorment  extrapolar‐la  a  nous  aliments  fins  a  aconseguir  aquesta mateixa  resposta  de 
plaer, però havent eliminat tota o la major part del seu contingut en sodi.  
 
En paraules planeres, “busquem  la manera d’enganyar el cervell perquè  la persona percebi el 
mateix gust salat i saborós que un brou amb molt més alt contingut de sal. La diferència és que 
el nou brou serà molt més saludable”, explica el Dr. Jaume Kulisevsky. 
  
Aquestes  investigacions  es  desenvolupen mitjançant  la  neuroimatge  funcional,  una  tècnica 
pionera que s’aplica per primera vegada en estudis d’alimentació a  través de  la Ressonància 
Magnètica Funcional i  la Neurofisiologia, i que permet obtenir objectivitat, sensibilitat i noves 
dades en aquest camp.  
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Els  grups  implicats  en  aquesta  línia  d’investigació  són  la  Plataforma  d’Imatge  i  de 
Neurofisiologia de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques Sant Pau, el Centre d’Investigació de 
Medicaments (CIM‐Sant Pau) i la Fundació Institut de Recerca Hospital de Sant Pau. 
 
El paper dels antioxidants en la prevenció de les malalties del cor  
 
L’Institut Català de Ciències Cardiovasculars, dirigit per la Dra. Lina Badimon, centrarà les seves 
investigacions  en  analitzar  els  beneficis  cardiovasculars  de  la  ingesta  d’aliments  rics  en 
antioxidants, en concret realitzarà els estudis en base a salses de tomàquet. 
 
El  tomàquet és  ric en  licopens, pigment vegetal,  i vitamina C, components antioxidants amb 
una funció protectora del nostre organisme. 
 
En la gran majoria de patologies cròniques, associades a un risc cardiovascular com l’obesitat, 
la  hipertensió  arterial,  la  dislipèmia,  la  diabetis  o  la  síndrome metabòlica,  es  produeix  un 
augment de  la degeneració  i  l’envelliment cel∙lulars. L’objectiu principal d’aquesta recerca és 
estudiar els beneficis d’alguns aliments molt comuns però rics en antioxidants, com les salses 
de  tomàquet  i  els  sofregits,  en  combinació  amb  l’oli  d’oliva  verge,  i  veure  com  actuen  per 
protegir el cor i el sistema vascular.  
 
La  recerca  a desenvolupar  a  l’ICCC  inclou una primera  fase preclínica de R+D,  amb  finalitat 
translacional  i  una  segona  fase  de  validació  a  nivell  clínic.  La metodologia  que  s’utilitza  és 
innovadora  i  implica  la  utilització  de  tècniques  d’imatge  d’última  generació,  així  com 
plataformes altament punteres en el marc d’estudis òmics i biologia de sistemes. 
 
Així, l’objectiu és saber en quina proporció exerceix cada ingredient un efecte beneficiós en el 
conjunt  de  l’aliment.  A  partir  d’aquest  coneixement  es  podran  desenvolupar  salses  de 
tomàquet naturals amb una màxima eficàcia antioxidant.  
 
“Amb aquesta  recerca s’espera determinar com el consum diari d’una quantitat recomanada 
d’aliments  elaborats  amb  tomàquet  exercirà  un  efecte  antioxidant  beneficiós  en  els  vasos 
sanguinis,  capaç  de  limitar  el  dany  endotelial  i  facilitar  una  millor  resposta  de  la  funció 
vascular, front un accident cardiovascular”, explica la Dra. Badimon.  
 
El grup d’investigació de l’ICCC responsable de l’estudi està format per la Dra. Lina Badimon, la 
Dra. Teresa Padró i la Dra. Gemma Vilahur.  
 
 
Millorar el benestar digestiu amb la sopa 

 
El grup d’investigació sobre Hipersensibilitat i Dismotilitat del Vall d’Hebron Institut de Recerca 
(VHIR), dirigit pel Dr. Fernando Azpiroz centra la seva línia d’investigació en el confort digestiu 
a  partir  de  la  ingesta  de  brou,  amb  l’objectiu  de  demostrar  científicament  els  seus  efectes 
saludables a l’aparell digestiu.   
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En  una  primera  fase,  la  investigació  estudiarà  la  resposta  local  de  l’aparell  digestiu,  el  seu 
efecte  saciant  i  el  confort  digestiu.  En  una  segona  fase  de  la  investigació,  està  prevista  la 
realització d’estudis  sobre  la  relació  entre  la  resposta de plaer que  es produeix  a nivell del 
cervell a l’ingerir un aliment, en aquest cas un brou.  
 
Aquesta és  la primera vegada que es  realitza aquest  tipus d’investigació científica aplicada a 
l’estudi de l’alimentació i salut i és, per tant, un estudi pioner que tindrà la seva aplicació en el 
desenvolupament  de  futurs  aliments.  Es  tracta  d’un  camp  nou  d’investigació  de  R+D  de  la 
influència dels aliments en el sistema digestiu.  
 
“Aquestes investigacions permetran obrir el camí cap a un camp d’estudi innovador i demostrar 
com  l’aparell  digestiu  s’autoregula  en  funció  dels  estímuls  que  rep.  De  fet,  l’estómac  és  el 
nostre  segon  cervell,  per  la  quantitat  de  terminacions  nervioses  que  té,  i  té  una  influència 
decisiva en les sensacions”, explica el Dr. Azpiroz.   
 
Desenvolupament de mètodes analítics pioners   
 
El Grup d’investigació d’Antioxidants de  la Universitat de  Lleida  (UdL),  liderat per  la Dra. M. 
José Motilva, està centrat en el desenvolupament de mètodes analítics  i en  la seva aplicació 
per a la descripció científica dels ingredients i dels aliments que formen part de la investigació. 
La  recerca que desenvolupa  la Universitat de  Lleida  suposa un  suport  fonamental per  a  les 
línees d’investigació mèdiques.  
 
La  finalitat és  identificar  i caracteritzar aquells principis bioactius dels  ingredients que poden 
tenir una funció específica en un àmbit determinat de la salut. Concretament, la UdL avaluarà 
la  capacitat  antioxidant  i  el  contingut  en  compostos  bioactius  d’ingredients  i  preparats 
alimentaris. Aquestes investigacions serviran per optimitzar les fórmules alimentàries amb les 
quals treballen l’ICCC i altres línees d’investigació mèdiques. 
 
Una altra activitat  fonamental se centrarà en  l'avaluació de  l'estabilitat d'aquests compostos 
bioactius durant el procés de digestió aplicant models in vitro.  
 
El  grup  d’investigació  de  la  Universitat  de  Lleida  que  participa  en  el  projecte  és  el  Grup 
d’Investigació  d’Antioxidants,  del  Departament  de  Tecnologia  d’Aliments  ubicat  a  l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària. 
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¿SABIES QUE…? 
 
 El nombre de nens amb malalties d’adults, com la hipertensió i la diabetis, augmenta 

de  manera  preocupant,  segons  els  Centre  d’Investigació  Biomèdica  en  Red‐
Fisiopatologia de l’Obesitat i la Nutrició (CIBERobn) 

 
 Segons l’ Enquesta Nacional de Salut, un de cada dos adults és obès o té sobrepès 

 
 La hipertensió arterial, la dislipèmia i l'obesitat són els factors de risc cardiovascular 

més  prevalents  a  Espanya  en  edats  compreses  entre  els  35  i  74  segons  l'Estudi 
DARIOS coordinat por l'IMIM (Institut de Recerca Hospital del Mar) 

 
 L’evidència  que  el  risc  de  patir malalties  cròniques  comença  durant  la  vida  fetal  i 

persisteix  fins  a  la  vellesa  és  cada  vegada més  gran,  i  és  per  això  que  és  essencial 
controlar els factors de risc al llarg de tota la vida. (Font: OMS) 
 

 S’estima que els factors alimentaris expliquen aproximadament el 30% dels càncers 
en els països industrialitzats, la qual cosa fa que la dieta sigui el segon factor després 
del tabac, com a causa teòricament prevenible de càncer. (Font: OMS) 

 
 Espanya,  junt  amb  Itàlia  i  Japó,  encapçala  les  estadístiques  d’envelliment  de  la 

població a nivell mundial, i s’estima que d’aquí a 40 anys prop del 35% de la població 
espanyola superarà els 65 anys 

 
 A Catalunya, les persones que pateixen malalties cròniques, malalties neoplàsiques o 

malalties mentals són el 13,5% de  la població  i  representen el 43% del cost sanitari 
total i el 52% del cost farmacèutic 
 

 Segons un estudi de la consultora Deloitte, el 76% dels consumidors es preocupa més 
ara per  l’alimentació que fa 5 anys, sobretot en allò relacionat amb  l’elaboració dels 
aliments.  Una  de  les  principals  preocupacions  a  l’hora  de  comprar  un  determinat 
producte és que estigui elaborat amb ingredients saludables (prioritària per a un 61% 
dels consumidors) i el possible ús de productes químics durant la seva fabricació 

 
 Actualment, es  comercialitzen a Espanya al voltant de 300 aliments amb propietats 

saludables 
 

 El 60% de les llars espanyoles ha provat alguna vegada algun aliment amb al∙legacions 
saludables 
 

 El mercat dels  aliments  amb beneficis  saludables mou  a  l’actualitat prop de  60.000 
milions de dòlars al món i està en continu creixement 
 

 
Per a més informació sobre HENUFOOD  o concertar una entrevista pots contactar amb  

Laura Puig, lpuig@inforpress.es al 93 364 24 04/ 419 06 30 o amb Alberto Valle, 
avalle@inforpress.es, al 93 419 06 30 
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GALLINA BLANCA STAR 

 
Gallina  Blanca  STAR  (GBST),  amb  seu  social  a  Barcelona,  està  participada  al  50%  per  la 
catalana Agrolimen i la italiana Findim. 
 
Gallina Blanca Star és un dels grups internacionals líders del sector alimentari, especialitzat en 
solucions culinàries entre les quals destaquen saboritzants, sopes, salses i plats preparats, amb 
marques  líders en els mercats on opera (Espanya,  Itàlia, Holanda, Rússia  i Àfrica) com Gallina 
Blanca, Star, Avecrem, Grand’Italia o Jumbo. 
 
El Grup aposta per la cuina innovadora, saludable i natural, gràcies a la utilització de matèries 
primes de primera qualitat i a l’aplicació de processos de transformació naturals, d’acord amb 
el seu compromís, per una dieta sana i equilibrada i de proximitat amb el consumidor. 
 
 

 
DESCRIPCIÓ HOSPITALS I CENTRES INVESTIGACIÓ  
 
 

 
 
 

El Dr. Jaume Kulisevsky és el director de  l’Institut de Recerca de  l’Hospital de  la Santa Creu  i 
Sant Pau  i de  l’Institut d’Investigació Biomèdica de Sant Pau. Metge neuròleg, especialista en 
trastorns  associats  a  disfuncions  del  sistema  dopaminèrgic.  Durant  els  últims  20  anys  ha 
centrat gran part de la seva dedicació investigadora a l’estudi de la cognició, la conducta i de la 
malaltia de Parkinson. 
 
És  un  grup  interdisciplinari,  format  per  especialistes  en  diferentes  àrees  (neurologia, 
neuroradiologia,  farmacologia,  psicologia,  neuropsicologia)  amb  la  idea  que  l’intercanvi 
coordinat de coneixament fruit de la seva interacció i treball en equip permeti la consecució de  
cada un dels objetius proposats. 
 
Tots  els  grups  integrants  tenen  una  trajectòria  excel∙lent  pel  que  fa  a  la  realització  i 
coordinació de projectes d’investigació d’alt nivell i la consecució d’objetius ambiciosos. 
 
L’equip  investigador que participa  en  el projecte Henufood  té una  àmplia experiència en  la 
realització d’estudis sobre neurologia, neuroimatge  i neurofisiologia. Els membres de  l’equip 
compten  amb  nombroses  publicacions  científiques  de  prestigi  com  PLoS  One,  Archives  of 
Neurology , Brain, Neuroimage, Human Brain Mapping o Neurology. 
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El  Dr.  Fernando  Azpiroz  coordina  el  grup  de  Fisiologia  i  Fisiopatologia  digestiva  del  Vall 
d’Hebron  Institut  de  Recerca  (VHIR),  i  lidera  la  línea  d’investigació  en  Hipersensibilitat  i 
Dismotilitat. 

El Dr. Azpiroz és especialista en cirurgia general i en gastroenterologia i actualment és Cap de 
la  Secció  de  Proves  Funcionals  i  d’investigació  des  de  1987,  any  en  que  es  va  traslladar 
d’EE.UU. al nostre país.   

El grup d¡investigació sobre Hipersensibilitat i Dismotilitat del Vall d’Hebron Institut de Recerca 
(VHIR) es va fundar a Estats Units el 1985 i té una dilatada experiència en investigacions de la 
funció  digestiva  i  la  seva  relació  amb  les  sensacions  abdominals,  on  ha  demostrat  que  els 
símptomes digestius es deuen a alteracions dels sistemes de control de l’activitat intestinal. El 
grup es centra en  l’estudi de  la dismotilitat digestiva  i malalties  funcionals  i en estudis clínics 
de  les alteracions  funcionals del  tracte gastrointestinal. Des del punt de vista clínic  realitzen 
estudis de funció i dismotilitat digestiva en pacients i en investigació treballen sobre el control 
de  la  funció digestiva, amb  l’estudi de  la sensibilitat  i els mecanismes reflexos que controlen 
aquesta activitat 

Aquest grup destaca per l’estudi de símptomes digestius sense causa explicable i s’ha convertit 
en un centre de formació a nivell internacional. Actualment, amb les metodologies disponibles, 
es  poden  utilitzar mètodes  per  a mesurar  la  sensibilitat.  El  projecte Henufood mesurarà  la 
sensibilitat que produeix el caldo/sopa en el sistema digestiu. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

La  Dra.  Lina  Badimon  és  la  Directora  del  Centre  d’Investigació  Cardiovascular  (CSIC‐ICCC), 
centre mixt  del  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas  (CSIC)  i  l’Institut  Català  de 
Ciències  Cardiovasculars  (ICCC).  És  Professora  d’Investigació  del  CSIC  i  "Lecturer  Adjunt 
Associate Professor" de Medicina  ‐ Cardiología  ‐ en el Mount Sinai School of Medicine, New 
York. 
 
L’objectiu de l’ICCC és el desenvolupament de la investigació en l’àmbit vascular i de malalties 
del cor. La investigació bàsica es centra en la identificació de gens que regulen l’activitat de les 
cèl∙lules vasculars  i cardíaques,  la teràpia gènica, el reconeixement  i  la  interacció cel∙lular,  les 
anormalitats  genètiques  en  patologies  cardiovasculars  i  la  genòmica  i  proteòmica 
cardiovascular. El personal científic de l’ICCC està format per més de 70 investigadors i té una 
formació multidisciplinar  i experiència en àrees de coneixement que abasten des de biologia 
molecular a la recerca pre‐clínica i clínica.  
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El  seu objectiu és desenvolupar  investigació  fonamental  i  translacional,  tenint en  compte  la 
perspectiva  de  transferència  dels  resultats  científics  obtinguts  a  la  pràctica  assistencial,  de 
manera  que  es  desenvolupin  noves  estratègies  terapèutiques,  es  millori  la  diagnosi  i, 
finalment, augmenti la prevenció de les malalties cardiovasculars. 
 
L’ICCC té una àmplia experiència en el marc de  la patologia cardiovascular (trombosis,  infart, 
displipèmies)  utilitzant  tècniques  in  vivo  i  ex  vivo,  i  ha  investigat  la  importància  de  les 
estructures  vasculars,  així  com  dels  components  cel∙lulars    i    plasmàtics  de  la  sang  en  el 
desenvolupament de la malaltia aterotrombòtica. 
 
Així,  l’Institut  disposa  d’una  plataforma  dotada  d’equips  d’última  generació  i  personal 
especialitzat per al desenvolupament d’estudis d’identificació de patrons proteics diferencials 
mitjançant  tècniques  com  la  caracterització  dels  biomarcadors  identificats,  amb  ajuda  de 
programes  informàtics  i  anàlisis  in  silico,  que  permet    elucidar  potencials  mecanismes 
moleculars involucrats.   
 
 

 
 
 
 
 

 
La Dra. Mª José Motilva és Professora Titular de l’Àrea de Tecnologia dels  Aliments de la UdL. 
És  llicenciada  en  Farmàcia  per  la  Universitat  de  Navarra  i    Doctora  en  Farmàcia  per  la 
Universitat  de  València.  Diplomada  en    Ciència  i  Tecnologia  d’Aliments  per  l’Institut 
d’Agroquímica  i  Tecnologia  dels  Aliments  de  València  (Consejo  Superior  de  Investigaciones 
Científicas). 
 
El  grup  d’Antioxidants  està adscrit  a  la  Unitat  de  Tecnologia  de  Productes  Vegetals (UPV) 
del Centro de Referència de Tecnologia d’Aliments  (XaRTA) de  la Generalitat de Catalunya  i 
reconegut com a Grup d'Investigació consolidat amb menció de qualitat en el marc del Pla de 
Recerca de Catalunya. 
 
El grup d’investigació es va  formar el 1995 quan va començar  la  línea d’estudi sobre  l’oli de 
oliva  verge.  A  partir  de  l’any  2005,  el  grup  es  va  especialitzar  en  l’anàlisi  de  compostos 
bioactius amb propietats antioxidants presents en aliments en ingredients alimentaris. 
 
Aquesta grup d’investigació té experiència en diferents àmbits relacionats amb Henufood com 
la  obtenció  d’extractes  de  compostos  bioactius  a  partir  de  subproductes  de  la  indústria 
alimentària  i  evaluació  de  la  seva  capacitat  antioxidant;  anàlisis  de  compostos  bioactius  en 
aliments  i  estudis  d’absorció,  metabolisme  i  biodisponibilitat  de  compostos  bioactius  en 
models in vitro e in vivo. 
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Empreses del projecte Henufood:  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centres de recerca que participen a Henufood:  
 

 


