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Dos investigadors en un laboratori de l’ICFO, el centre amb més projectes finançats d’Espanya

Vuit projectes de 
científics catalans, 
triats entre els 
millors d’Europa
Rebran gairebé vint milions d’euros 
per als propers cinc anys

JOSEP CORBELLA
Barcelona

Com afecta la contaminació at
mosfèrica al desenvolupament 
cerebral dels nadons? Amb aques
ta pregunta comença el comuni
cat en què el Consell Europeu de 
Recerca (ERC, per les inicials en 
anglès) anuncia la nova llista dels 
projectes d’investigació que fi
nançarà. La resposta l’aportarà 
l’epidemiòleg Jordi Sunyer, de 
l’Institut de Salut Global de Bar
celona (ISGlobal), que rebrà 2,5 
milions d’euros per investigar la 
qüestió els propers cinc anys.

El comunicat de l’ERC inclou
un link a una selecció dels projec
tes que ha decidit finançar perquè
“poden tenir un gran impacte en 
la ciència, la societat i l’econo
mia”. De nou, el primer que desta
ca és una investigació que es rea

litzarà a Barcelona –concreta
ment, a l’Institut de Recerca 
Biomèdica (IRB), que també re
brà 2,5 milions d’euros per als
propers cinc anys– i que estudiarà
la relació entre els greixos de la
dieta i les metàstasis del càncer.  

Amb vuit projectes seleccio
nats entre els 269 que es finança
ran al conjunt d’Europa, Catalu
nya rebrà gairebé vint milions 
d’euros, o un 3% dels fons que dis
tribuirà la Unió Europea en 
aquesta convocatòria. El resultat 
és igual al de Bèlgica i superior al
de països com Àustria, Noruega, 
Dinamarca o Finlàndia.

Al conjunt d’Espanya, la UE ha
decidit finançar 18 projectes, la 

cinquena posició europea per
darrere del Regne Unit (66 pro
jectes), Alemanya (42), França 
(34) i Suïssa (24). 

Amb aquest resultat, Espanya
se situa per primera vegada per
davant d’Holanda i d’Israel –que
també forma part de l’Espai Euro
peu de Recerca– en una convoca
tòria de l’ERC. 

“Són uns resultats molt bons
tant per a Catalunya com per al 
conjunt d’Espanya”, declara An
dreu MasColell, president del 
Barcelona Institute of Science 
and Technology (BIST), que va 
ser secretari general de l’ERC el 
2009 i el 2010. MasColell recor
da que aquesta última convocatò
ria correspon als anomenats Ad
vanced Grants, els més ben dotats
que es concedeixen a Europa, i
que s’atorguen a investigadors 
consolidats per desenvolupar 
projectes que reforcin la competi
tivitat del continent.

Però adverteix que els bons re
sultats obtinguts són fruit de les 
polítiques científiques dels últims
anys, i no de les actuals. A la ceri
mònia de lliurament del premi 
Vanguardia de la Ciència celebra
da dilluns passat a la Pedrera,
MasColell va exhortar a incre
mentar els pressupostos que Es
panya destina a R+D+I, que ac
tualment se situen al voltant de
l’1,2% del PIB. “Hem d’aproxi
marnos al 2% per ser al lloc que 
ens correspon a Europa. Altra
ment, serà impossible que ens 
mantinguem per davant d’Holan
da i Israel”.

Els 269 projectes que es finan
çaran al conjunt d’Europa s’han 
seleccionat entre 2.167 candidats, 
la qual cosa significa que només el
12% han estat acceptats. La selec
ció es fa atenent únicament a la 
qualitat dels projectes. El resultat 
es considera un indicador del ni
vell d’excel∙lència científica de 
cada país i de les institucions on
treballen els investigadors.c

“Són uns resultats 
molt bons”, destaca 
Andreu MasColell; 
però alerta que cal 
invertir més en R+D+I

Les investigacions seleccionades

Utilitzant tècniques 
desenvolupades al seu 
laboratori, GarcíaPa
rajo estudiarà com les 
membranes de les 
cèl∙lules responen a 
estímuls mecànics, un 
fenomen essencial en 
tots els éssers vius 

MARÍA GARCÍAPARAJO

Institut de Ciències 
Fotòniques (ICFO) / Icrea

Comprendre millor 
les membranes 
de les cèl∙lules

Desenvoluparà eines 
que ajudin a no repe
tir els errors de la 
Gran Recessió, quan 
no es van preveure bé 
el comportament dels 
mercats ni els efectes 
de la política fiscal i 
monetària

ALBERT MARCET

Fundació MOVE / 
Icrea

Eines per no repetir 
els errors de 
la Gran Recessió

La investigació farà 
un seguiment de 
1.200 dones i els seus 
fills a partir de la 
gestació per esbrinar 
com la contaminació 
en l’etapa prenatal 
afecta el desenvolu
pament del cervell

JORDI SUNYER

Institut de Salut Global 
(ISGlobal)

Els efectes de la 
contaminació en el 
cervell dels nadons 

Integrant els enfoca
ments de l’economia 
industrial, financera i 
la teoria de xarxes, 
estudiarà els efectes 
de l’auge dels fons 
d’inversió col∙lectiva 
sobre el conjunt de 
l’economia

XAVIER VIVES

IESE

Com afecten 
els fons d’inversió 
tota l’economia 

Després d’haver des
cobert que els greixos 
de la dieta influeixen 
en la progressió del 
càncer, AznarBeni
tah explorarà més a 
fons la relació entre 
els tipus de greixos i 
les metàstasis 

S.AZNARBENITAH

Institut de Recerca Bio-
mèdica de Barcelona / Icrea

La relació entre els 
greixos de la dieta 
i les metàstasis

Utilitzarà tècniques 
desenvolupades re
centment per investi
gar les transforma
cions ultraràpides 
que es produeixen a 
les molècules, així 
com les transicions 
de fase en els sòlids

JENS BIEGERT

Institut de Ciències 
Fotòniques (ICFO) / Icrea

Noves tècniques per 
veure la vida secreta 
de les molècules

L’arqueologia no ha 
tingut en compte fins 
ara els efectes acús
tics en llocs sagrats 
en la prehistòria. El 
projecte estudiarà la 
relació entre el so, 
l’art rupestre i els 
entorns sagrats

MARGARITA DÍAZANDREU

Universitat de 
Barcelona (UB) / Icrea

Els efectes acústics 
en llocs sagrats 
de la prehistòria

Proposa de crear un 
nou camp d’investiga
ció, basat a generar i 
controlar electrons, 
que obre la via a mani
pular estructures 
nanomètriques en 
temps de mil bilionèsi
mes de segon 

JAVIER GARCÍA DE ABAJO 

Institut de Ciències 
Fotòniques (ICFO) / Icrea

Una estratègia per 
estudiar i manipular
el nanomon 

ICFO

MADRID Agències

Milers de caçadors es van mobilit
zar ahir a 40 ciutats espanyoles per 
exigir mesures legals que castiguin 
com a delictes d’odi els insults con
tra ells a les xarxes socials. Convo
cats per la Reial Federació Espa
nyola de Caça (RFEC), els caçadors 
reivindiquen que es reconegui l’ac
tivitat com a mitjà per a l’equilibri 
de les espècies. A Barcelona, un mi
ler van anar del parc de la Ciutadella
fins a la plaça Sant Jaume.c

Els caçadors demanen 
de castigar els insults 
com a delictes d’odi

LUCA PIERGIOVANNI / EFE

Concentració a Madrid en defensa de la caça

ADOLFO S. RUIZ Sevilla

Els cossos sense vida de dos ho
mes, amb signes evidents d’ha
ver estat apunyalats fins a la 
mort, van ser localitzats ahir 
per la Guàrdia Civil a l’interior
d’un vehicle en un garatge co
munitari d’una barriada de l’ex
traradi de Priego de Córdoba.
Una de les víctimes, de 43 anys i
amo del vehicle, vivia amb la se
va mare en un carrer molt a

prop del lloc on van trobar els 
cadàvers.

L’altre mort és un home més
jove, veí de Lucena. Les famí
lies de tots dos havien denun
ciat la desaparició dijous pas
sat. Al principi es va informar
que els cadàvers havien estat
trobats al maleter, però de se
guida es va desmentir això, ja
que els van localitzar al seient
posterior. El jutge ha decretat
el secret del sumari.c

Trobats dos apunyalats 
en un cotxe a Còrdova


