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Pacients i indústria biomedica volen 
col-laborar per impulsar la recerca 
Més de cent professionals estableixen sinergies en una trobada pionera per afavorir la recerca 

Professionals de la indust r ia b iomed ica ¡associacionsde pacient s dest aquen la impor t ancia de crear al i an cesp er t al d ef er recerca cent rada en les necessi t at s deis pacient s. 

IMAR BARBERA 
Bar cel o n a 

A Catalunya hi ha diverses fundacions 
i associacions de pacients que treballen 
per potenciar la recerca de terápies 
innovadores per a diferents tipus de 
malalties. Amb l 'objectiu de crear 
vineles i establir sinergies entre aqües-
tes entitats i la industria b iomedica , 
l 'associació d 'empreses de l 'ámbit de 
les ciencies de la vida i la salut de 
Catalunya, CataloniaBio, i la Fundació 
Grup d'Afectats per l 'Esclerosi Múlti-
ple (GAEM), van organitzar, el 2 de 
febrer, una trobada pionera. La 
trobada, que va reunir més de 100 
professionals al Pare Científic de 
Barcelona, va posar sobre la taula nous 
models de recerca col-laborativa que 
permeten optimitzar i accelerar el 
desenvolupament de nous tractaments 
perqué arribin el més aviat possible ais 
pacients. 

Actualment, es diagnostiquen més de 
300.000 nous casos de cáncer infantil a 
l'any, malgrat tot, es considera una 
malaltia rara. La Richi Foundation és 
una entitat que ajuda ais nens amb 
cáncer a lluitar contra l'aillament social 
que viuen ells i els seus familiars. Segons 
Pau Gimeno, vicepresident d'aquesta 
fundació, "volem combatre l'aillament 
apostant per l'especialització i impulsant 
la investigació". Gimeno va assenyalar 
que el primer problema amb que es van 
topar en el moment de crear l'entitat va 
ser la falta d'expertesa. "Cap de nosal-
tres érem experts investigadors ni en 
captació de fons. No ens sentíem 
comodes fent sopars de gala i per aquest 
motiu vam crear un model de fundació 
totalment diferent". 

La manera que té d'aconseguir fons la 
Richi Foundation és a través de tres 
branques. "La RichiTalent, un certamen 
que identifica, premia i acompanya les 

joves promeses amb talent que lideraran 
el progrés. La Richi Music, un campus 
per desenvolupar el talent musical i un 
programa d'entreteniment i generado 
de continguts. I, per últim, la Richi 
Research, on escollimunprojecte iinver-
tim diners creant una companyia", va 
explicar Gimeno. 

Per a la indústria biomedica, coneixer 
de primera má els grups de pacients 
l'apropa a un coneixement de les neces-
sitats no cobertes i li permet desenvolu-
par productes amb més valor per a la 
salut, aixícom facilitar la participado en 
assajos clínics de medicaments innova-
dors. "La indústria busca coneixement i 

expertesa en les fundacions", va dir Luis 
Ruiz, CEO de Spherium Biomed, una 
companyia que desenvolupa innova-
cions biomediques d'origen academic 
per tal d'accelerar la seva transició al 
mercat. D'altra banda, segons Ruiz, la 
indústria també busca suport en les 
fundacions. "Hem anat a buscar que ens 
donin suport, és una manera indirecta de 
demostrar al món que anem peí bon 
camí". 

En aquesta línia, Núria Costa, coordi-
nadora del Consell Consultiu de Pacients 
de Catalunya (CCPC), va explicar que 
aquesta organització "és l 'organ 
assessor que representa les entitats de 

pacients davant de l 'Administració 
catalana i que permet donar veu ais 
pacients". Segons Costa, el CCPC 
funciona amb un sistema d'aliances. 
"Detectem necessitats que presenten els 
pacients i anem a buscar qui son els 
experts per poder resoldre-les" , va 
afirmar. 

Per últim, el secretari general de 
Cataloniabio, Melqui Calzado, va desta-
car la importancia deis sistemes d'alian-
ces entre ambdós sectors. "Duna banda, 
el CCPC funciona amb un sistema 
d'aliances i, d'altra banda, la indústria 
biomedica vol col-laborar amb els 
pacients", va dir Calzado. 

El TSJC ordena a l'ICS que revisi les 
oposicions d'infermeria de l'any 2010 

IM.B. 
Bar cel o n a 

El Tribunal Superior de Justicia de 
Catalunya (TSJC) ha emes un acte en el 
qual cita a l'Institut Catalá de la Salut 
(ICS) a revisar el resultat de tots els 
aspirants a un lloc públic d'infermeria 
d'atenció primaria que es van presen-
tar a la convocatoria de l 'any 2010. 
Aquest fet s'ha produi't després que 29 
deis prop de 5.000 candidats impugnes-
sin l'examen. Com a conseqüencia, el 17 

de mar$ del 2015, elTSJC va emetre una 
sentencia que declarava nul-les deu 
preguntes del primer exercici de la 
convocatoria. La demanda va arribar al 
Tribunal Suprem i, el passat mes de 
juny, aquest va dictaminar l'anul-lació 
de 10 de les 90 preguntes de la prova 
per manca de rigor científic i concreció 
en la seva formulario. La revisió de la 
prova, que en un primer moment es 
pretenia aplicar només a les 29 perso-
nes demandants, es fará extensible a la 
resta candidats, fet que pot causar que 

algún deis 361 professionals que van 
obtenir plaga en aquella convocatoria 
la perdin, i per tant, algún deis més de 
5.000 aspirants descartats en aquell 
moment la guanyin. En aquest últim 
cas, l'ICS haurá d 'abonar l ' import 
corresponent al salari que no han 
percebut durant aquests anys. "S'ha de 
procedir a la correcció valorativa deis 
concursants.ja que fins i tot els que no 
van ser demandants també és lógic 
pensar que quedaran afectats", indica 
l'acte. 

ElTSJC ha ordenat, el 25 de gener 
d'aquest mateix any, a l'ICS, l'execució de 
la sentencia dictada el 2015 que decla-
rava nul-les les deu preguntes. 

Per la seva banda, el Col-legi Oficial 
d'Infermeres i Infermers de Barcelona 
(COIB) ha manifestat, a través del seu 
portal web, que están analitzant la situa-
ció de l'acte juntament amb l'Associació 
d ' infermeria Familiar i Comunitaria 
(Aificc) i l 'Asociación de Enfermería 
Comunitaria (AEC) "a fi de valorar les 
implicacions que se'n poden derivar i 
com els afectará". 

Tanmateix, les queixes d'aquests 
aspirants per suposades "irregularitats" 
durant la prova han portat el cas al 
Síndic de Greuges i a l'Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades. 

J o r n a d a 2 de febrer de 2017 
P are C ien t í f i c de B a r ce l ona 

Fundacions de gacien 
í indústria biomedica V 
NOUS MODELS PER IMPULSAR 
DESENVOLUPAR LA RECERCA 
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