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ELS DISSABTES, CI~=NCIA

Reflex’on s des d’un congr6s
Les trobadesinternationals constitueixenuna immersi5investigadora de primera dimensi6
MANEL

Esteller

-- scric

aquestes linies des
de Filad~lfia, als Estats
~ Units,
on estic
en una
pausa entre sessions del
__ congr6s anual de la Societat Americana d’Investigaci6 de1
C~ncer (AACR).l~s la meva trobada
cientifica favorita. Per molts motius. Per donar-mel’oportunitat de
tornar a un pais que estimo i que ha
estat clau en el desenvolupament
de la mevacarrera. I per ser un meeting capaq de reunir milers de persones interessades a comprendre els
mecanismescausants del chncer i a
identificar nous marcadors per detectar i predir el comportament
d ’aquesta malaltia, aixi combuscar
nous tractaments per combatre-la
analitzant els seus punts d6bils, els
seus talons d’AquiHes. Tots fent un
front comfi.

ELCONGRES
6s popur-

un
ri de temes, des del creixement dels
vasos sanguinis tumorals (neoangiog6nesi) fins a la predicci6 molecular de quin pacient respondr~ a
la immunoterhpia, passant per la
troballa de noves mutacions i nous
Farmacs de disseny contra aquestes mutacions, M’agrada perdre’m
en aquest poti-poti multicultural
i intentar set un m6s entre la multitud, Anar absorbint idees d’aqui i
d’all~ que despr6s potser podr6 fer
servir per a la nostra recerca. Moltes vegades no m’he ni d’esfor~ar i
els nous conceptes entren quasi per
osmosi.Veient les cares d’alguns as-
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sistents ales xerrades i ~"
si fan cara d’avorrits o
obren els ulls comtaronges tamb6 poses cada resultat presentat en perspectiva. Els americans,
sempre molt efectius,
barregen les confer6ncies plen~ries o magis~rals,
amb seminaris m6s petits on els caps de laboratori m6s joves poden
presentar els seus resultats. Per6 tamb6hi tenen
lloc tallers per desenvolupar vocacions cientffiques, per aprendre a escriure projectes, per demanar finangament o
guies per desenvolupar
la carrera professional
d’un cientific. A m6s hi
tenen tamb6 un paper
destacat els grups de pacients d’un tumor o d’un altre, dels
tumors infantils al melanomauveal, del chncer d’est6mac ales leuc6mies: s6n els anomenats Advocate
groups. I tamb6tenim els investigadots que comencen tot just acabat
d’obtenir el t~tol de llicenciat. Entre
aquests, alguns sols s6n assistents,
per6 d’altres presenten les seves dades primerenques, en mig del seu
nerviosisme, en el format que diem poster. S6n aquests diagrames
que resumeixen en iHustracions
els seus resultats preliminars i el
seu autor esth plantat al seu costat,
corn si los un guardih angl6s de la
reina, l~s la millor forma de comenqar en aquest m6ni iniciar-se en els
enigmMics camins del networking,
tan present a la ci6ncia comaqualsevol altra disciplina. Jo acostumo
a emportar-me un parell dels meus
estudiants per any de forma rotat6-

Els investigadors
m6s s6niors ahem a meetings per motius molt diversos i els m6s joyes ho han de fer sobretot per
obrir-se al mdn. Des dels congressos m6s grans corn l’esmentat
de I’AACR,fins al de la Societat
Americana d’Oncologia Clinica(ASCO)o d’Hematologia(ASH).O
als mundials neuroci6ncia i cardiologia. Per6 tamb6 a reunions m6s
petites i especifiques per a super.
espedalistes corn els Keystonemeetings o les Gordon Research Conferences. A Europa, la Societat Europea de Biologia Molecular (EMBO)i l’Associaci6 Europeaper a la
Investigaci6 del Chncer(EACR)o
Federacid Europea de Societats de
Bioquimica (FEBS) tamb6 organitzen exceHents reunions.
~/- H(,~), a m6s a m6s, aquestes trobades internacionals tamria i aixf tots podengaudir d’aques- b6 serveixen per posar Catalunya
ta experi6ncia d’immersi6 investial mapa, ja sigui per la seva progadora.
jeccid exterior o, si la reunid es
Els congressos cientffics sdn im- fa a casa nostra, per portar cienportants per con6ixer els dltims des- tifics de prestigi i assistents que
cobriments abans que es publiquin ens enriqueixeninteHectualment
i perposar una cara a aqueI1 investi- i econbmicament. Tant de bo tingador que tant hemseguit i del qual gu6ssim m6s Mobile World Conrant ens agrada el treball, Una mica gress al nostre pals i ho estencomanar a un concert d’aquell mti- gu6ssima totes les disciplines resic que tantes vegadeshemescoltat a lacionades amb la innovaci6, la
casa o al cotxe, Les dadesque s’hi pre- t6cnica i la ci6ncia. Exemplescom
senten poden donar-nos pistes per les IDIBELLCancer Conferences o
resoldre els nostres puzles de labo- les trobades organitzades pel Cenratori, per6 tamb6anar lluny de ca- tre de Regulaci6 Gen6mica(CRG)
sa et ddna l’oportunitat de veure les i l’Institut de Recerca Biom~dicoses des de la disthncia. Quansento ca (IRB) s6n exceHents iniciatives
un conferenciant explicar quelcom, en aquest sentit. Si us plau, tina vegades em recorda una altra cosa guemels peus al Born, per6 el cap
o em fa pensar en un fet completa- al m6n. Ens veiem aviat en algun
ment distint que podr6 aplicar a la congr6s. _=
mevarecerca. E1 nostre cervell t6 ca- Metge.
Institutd’lnvestigacions
mins inescrutables.
Biom~diques
deBellvitge,
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