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Lluita contra el càncer
Els grans avenços en el coneixement de les causes del càncer i
dels mecanismes que n’eviten la proliferació
● L’oncòleg Joan Massagué és un in-

Les
investigacions de
Massagué han
permès conèixer
els mecanismes
per aturar la
proliferació
cel·lular

De dalt a baix i
d’esquerra a dreta:
Joan Massagué,
Josep Balsega,
Antoni Ribas i
Manel Esteller.
MEMORIAL
SLOAN-KETTERING
CANCER CENTER / REIAL
ACADÈMICA DE MEDICINA
DE CATALUNYA / DANIELLA
KLEBANOW / IDIBELL

vestigador en les àrees de la regulació de la divisió cel·lular i de la metàstasi del càncer. S’ha dedicat especialment a l’estudi dels mecanismes
de senyalització que resulten essencials per al desenvolupament normal dels teixits i que s’alteren en presència del càncer. És el cas del TGF,
factor de creixement tumoral beta,
un compost de la família de les citoquines, implicades en els processos
inflamatoris, que regula el creixement cel·lular durant el procés embrionari. Les investigacions de Massagué han estat decisives per al coneixement dels mecanismes que

permeten aturar la proliferació cellular, que quan es descontrola provoca la formació de tumors, i per
ajudar al desenvolupament de nous
medicaments que són aplicables a
diverses indicacions oncològiques.
Així mateix, les seves investigacions
han permès identificar els gens que
controlen la metàstasi de les cèl·lules
tumorals del càncer de mama cap a
altres zones de l’organisme i que pro-
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voquen l’expansió de la malaltia.
Aquest descobriment permet preveure quines dificultats es poden
presentar a l’hora d’extirpar un tumor, el risc que es reprodueixi i en
quin òrgan. Un altre dels treballs
d’investigació de Massagué és facilitar el desenvolupament de fàrmacs
que redueixin els efectes de la quimioteràpia en els malalts, amb un
espectre d’acció més eficaç contra les
molècules, gens o proteïnes que són
les que determinen quines cèl·lules
tumorals utilitzen per fer la seva acció.
L’oncòleg barceloní Josep Baselga
i Torres, actualment director mèdic
de l’hospital Memorial
Sloan-Kettering de Nova
York, és reconegut per les
seves recerques en noves
teràpies en càncer de mama i pel lideratge per
aconseguir que els avenços científics arribin com
més aviat millor als pacients.
L’oncòleg Antoni Ribas ha
esdevingut un referent
mundial en el desenvolupament de nous tractaments d’immunoteràpia
contra el melanoma metastàtic (la forma més
mortal de càncer de pell
que es propaga pel cos),
que són la base per a la recerca en altres tipus de
càncer (...). La revista
Science va escollir la immunoteràpia oncològica
com la fita científica més
important del 2013.
Un estudi coordinat pel
doctor i investigador Manel Esteller va descobrir el
2011 una substància que
inhibeix el creixement del
càncer mitjançant l’activació de l’anomenat genoma fosc (o
ADN no codificant) i de les molècules de microARN. L’estudi es va publicar en la prestigiosa revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (...). Manel Esteller
és autor de més de tres-cents textos
originals acreditats en l’àmbit de les
ciències biomèdiques i és membre
de nombroses societats científiques
internacionals (...).

Identificació del
senyal del radar
en l’entorn marí
Josep Amat va fer possible el primer
sistema de control informatitzat de
les rutes dels vaixells
● L’enginyer

Josep Amat, estudiós en el
camp del tractament digital del senyal,
desenvolupà un processador especialitzat
en la identificació del senyal del radar marí que el 1973 aconseguí identificar per
primera vegada la procedència del senyal
de terra, de mar o de vaixells, cosa que li
permeté perfeccionar un filtre selectiu del
senyal del radar que fou patentat a la majoria dels països desenvolupats. Aquesta
aportació ajudà a desenvolupar el primer
sistema de control informatitzat de les rutes dels vaixells al món que aconseguí portar a terme amb èxit la primera travessia
d’un vaixell totalment automatitzada entre
el golf de Mèxic i Odessa. Ha estat capda-

Josep Amat, treballant al laboratori.
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vanter en moltes aplicacions de la visió per
ordinador, com el tracking en temps real
d’objectes en una escena que l’any 1984 era
l’únic que operava en temps real sobre
imatges de televisió. El 1986 va desenvolupar el primer sistema publicat de guia amb
la mirada del ratolí d’un ordinador. És
pioner en la introducció de la robòtica en
les tècniques quirúrgiques. El 1996 va utilitzar per primera vegada al món un robot
per al guiatge automàtic de la càmera en la
cirurgia laparoscòpica.
Josep Amat i Girbau va obtenir el títol
d’enginyer industrial a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona el 1967. És catedràtic d’arquitectura i
tecnologia de computadors de la Universitat Politècnica de Catalunya des de l’any
1987 (...). En l’àmbit de la robòtica submarina va aconseguir un notable reconeixement internacional el 1992 en desenvolupar un robot submarí dotat de dos braços
flexibles telecomandats (...). Ha rebut diversos premis i reconeixements (...).

