
                                             
 
 
 

 
                             

 

 

Quatre centres de recerca biomèdica de Barcelona 

s’alien per escurçar la bretxa entre la recerca i la 

pràctica clínica 

 

 Junts llancen avui un programa que se centra en oferir formació 
avançada en investigació a metges i fomentar la col·laboració entre 
centres de recerca bàsica i hospitalària.  

 

Barcelona, 31 de març del 2015. El Centre de Regulació Genòmica (CRG), 
l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), l’Institut d’Investigacions 
Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i el Vall d’Hebron Institut de Recerca 
(VHIR), els dos darrers vinculats respectivament als hospitals universitaris Clínic i 
Vall d’Hebron a Barcelona, creen el programa de formació “PhD for Medical 
Doctors – PhD4MD”. Aquesta és una proposta pionera que pretén traslladar més 
ràpidament els resultats de la investigació biomèdica que es fa a Espanya als 
pacients, el que es coneix com a medicina translacional.  
 
L’aposta per la recerca biomèdica realitzada al nostre país en la darrera dècada 
ha donat els seus fruits i, ara, alguns centres de recerca catalans es troben entre 
els més destacats i prestigiosos d’Europa i del panorama internacional. Mica en 
mica s’ha anat construint una base sòlida en l’àmbit de la recerca biomèdica més 
bàsica, i ha arribat el moment d’unir esforços amb la potent recerca translacional 
que es fa als hospitals per a traslladar tot aquest coneixement al dia a dia de la 
medicina. Per aconseguir-ho, és imprescindible comptar amb la col·laboració de  
centres bàsics i clínics i abordar els projectes de forma multidisciplinària, incloent-
hi a professionals de la medicina implicats i formats amb aquest objectiu. Així neix 
“PhD for Medical Doctors – PhD4MD”, un programa col·laboratiu per a què 
metges que treballin a Espanya i que comptin amb l’especialitat realitzin un treball 
investigador punter, impulsat pels centres catalans CRG, IRB Barcelona, 
IDIBAPS i VHIR. 
 
“És un repte per als centres de recerca aconseguir traslladar la recerca 
bàsica a la pràctica clínica. És  molt important avançar en el coneixement 
bàsic però tot aquest esforç no tindria sentit si no és en benefici de la salut” 
explica Luis Serrano, director del CRG. “Cal que comptem amb metges 
disposats a col·laborar amb nosaltres i a formar-se per dur la nostra ciència 
a l’hospital”, conclou Serrano.  
 
Aquesta primera convocatòria, que funcionarà com a programa pilot, consta de 
quatre beques per a metges que vulguin formar-se en recerca científica i realitzar 
la seva tesi doctoral durant un període de tres anys. Joan Comella, director del 
VHIR, comenta que “aportar l’experiència dels hospitals en recerca clínica i 
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translacional ajudarà als centres més bàsics a apropar el seu coneixement 
de forma més pràctica al llit del pacient”. Segons la seva experiència, 
“metges i investigadors junts són l’equip perfecte per millorar la salut de les 
persones”. 
 
Els quatre participants treballaran en projectes col·laboratius que forçosament 
implicaran a un grup de recerca bàsica (a l’IRB Barcelona o al CRG) juntament 
amb un grup de recerca clínica (al VHIR o l’IDIBAPS). “Els quatre hem obert 
una convocatòria interna per a seleccionar projectes d’alta qualitat 
científica orientats a la medicina translacional i amb objectius assumibles 
en tres anys. Un exercici que està resultant estimulant i motivador des del 
primer moment”, exposa Joan Guinovart, director de l’IRB Barcelona.  
 
Amb aquest programa es posa en marxa una iniciativa pionera a Espanya. El 
director de l’IDIBAPS, Ramon Gomis conclou “No podem deixar passar 
aquesta oportunitat. La ciència d’avui es basa en el fet de compartir dades, 
mostres, coneixement, idees... i cada vegada és més pluridisciplinària. 
Esperem que aquesta proposta sigui la primera pedra i serveixi de 
llançadora per a un projecte encara més gran que compti amb més suport 
institucional i privat”. 
 
 
 
Més informació i centres participants: 
 
PhD4MD web: http://ow.ly/KSWC6 
Centre  de Regulació Genòmica (CRG): www.crg.eu 
Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB Barcelona): 
www.irbbarcelona.org 
Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR): www.vhir.org 
Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS): 
http://www.idibaps.org  
 
 
Contactes per a mitjans: 
 
Centre de Regulació Genòmica (CRG)  
Laia Cendrós - +34933160237 / +34607611798 – laia.cendros@crg.eu 
 
Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB Barcelona)  
Sònia Armengou - +934037255 / 618 294 070 – 
sonia.armengou@irbbarcelona.org 
 
Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) 
Ana Belén Callado -  +34636235332 – anabelen.callado@vhir.org 
 
Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) 
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Ana Casadó - +34932275400 ext. 4275 / +34659000516 – 
ancasado@clinic.ub.es 
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