Epidemiologia

Alta tecnologia

El Centre d’Investigació en Epidemiologia Ambiental (CREAL)
estudia els determinants ambientals de les malalties respiratòries,
del càncer i dels efectes precoços
dels contaminants ambientals en
els primers anys de vida. El Dr.
Josep M. Antó n’és el director.

L’Institut d’Alta Tecnologia (IAT)
té com a objectiu principal oferir
a empreses farmacèutiques i a la
comunitat científica serveis
d’imatge molecular i serveis basats en altres modalitats d’imatge mèdica. El Dr. Francisco Javier
Fernández el dirigeix.

Lluitant contra l’Alzheimer
La Fundació Pasqual Maragall
per a la Recerca sobre l’Alzheimer té com a objectius impulsar
la recerca per obtenir millores en
el diagnòstic, el tractament i la

cura de l’Alzheimer i les malalties
neurodegeneratives, i oferir solucions als problemes cognitius associats a l’envelliment. Pasqual
Maragall n’és el president.

Biocat, impuls
a la recerca

JORDI CAMÍ. Director general del PRBB

«Anem a velocitat de creuer»
J

MARIA PASCUAL

ordi Camí (Terrassa, 1952) fa
un balanç «molt positiu»
dels gairebé quatre anys transcorreguts des que es va inaugurar el PRBB, i hi afegeix: «Anem
a velocitat de creuer, tot està
molt estabilitzat i els diferents
centres i grups de recerca estan
produint, interrelacionant-se, i
si alguna cosa caracteritza això
és la velocitat de creuer.» Pel
que fa a la situació de Catalunya dins el món científic, Camí
explica que, «tot i que, sens
dubte, hi ha grups concrets
molt bons a les universitats de
Tarragona, de Girona i de Lleida, a la Barcelona metropolitana hi ha un gruix i en ciència el
que importa són les masses crítiques i, per tant, a la Barcelona
metropolitana crec que estem
aconseguint tenir una massa
crítica bastant important que
ens permet dialogar en alguns
temes de tu a tu amb la comunitat científica internacional. Això és una cosa de molts anys,
però estem arribant a una posició en la qual ens respecten i
ens reconeixen i, per tant, el
que volem és preservar-ho. El
que potser importa més ara és la
continuïtat.» Respecte als recursos i esforços de les institucions polítiques pel que fa a la

Jordi Camí, director general del PRBB. / QUIM PUIG

recerca, creu que «s’ha fet molt
bé, sobretot en els darrers anys,
perquè si no, no tindríem el
que tenim. Des d’un punt de
vista polític, ara que vénen
temps complicats el govern de
Catalunya, com a mínim, s’ha
pronunciat per protegir i mantenir el que hem aconseguit, ho
està complint i crec que és molt
bon senyal. És una evidència».
Amb la vista posada en el futur

del parc de recerca que dirigeix,
Jordi Camí espera «sobretot ferho cada vegada millor. El nostre objectiu principal és produir nou coneixement i que sigui transcendent, rellevant, i
per tant, al que aspirem és a seguir produint coneixement i
que cada vegada, per poc que sigui possible, sigui molt rellevant. És un objectiu d’excellència».

El PRBB és membre de Biocat,
l’organització que coordina,
dinamitza i promou la biotecnologia, la biomedicina i les
tecnologies mèdiques a Catalunya. Iniciativa de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, Biocat es va crear al 2006 i
promou la BioRegió de Catalunya –que integra empreses,
entitats de recerca, administracions i estructures d’interrelació i de suport a la transferència de coneixement i a la innovació–, que desperta un gran
interès internacionalment i situa Barcelona com a una de les
ciutats capdavanteres en biotecnologia mundial en el futur.
Biocat té com a objectius facilitar les interrelacions i les sinergies entre els integrants de la
bioregió de Catalunya, impulsar el sector per convertir-lo en
un motor econòmic del país,
promoure a tot el món la biotecnologia i la biomedicina feta a Catalunya, i informar i millorar la percepció social de la
biotecnologia. Aquest organisme també treballa per contribuir a la creació d’un entorn
adequat que doni valor a la recerca a Catalunya; consolidar
la biotecnologia, la biomedicina i les tecnologies mèdiques
com a un sector econòmic rellevant, i potenciar el seu paper
a la societat. Més informació:
www.biocat.cat.
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