
 

 
 

 

 

Honorable Conseller,  Il·lustre Rector de la UB, Sr.  President del 

Patronat  i Sra Directora de la Fundació La Marató, companys i 

amics. 

 

És un privilegi poder adreçar-me a tots vostès en aquesta aula, història 

i testimoni de tants fets científics i acadèmics,  per compartir l’emoció 

d’aquest moment carregat de significat. És un honor poder compartir 

també uns pensaments  vinculats al lliurament d’aquestes ajudes a la 

recerca; pensaments que, malgrat ser personals, espero que molts de 

vostès s’hi sentin identificats. 

Al món hi ha desenes, per no dir centenars, de milions d’éssers humans  

que, malgrat els indubtables avenços científics i sanitaris,  pateixen 

malalties  cròniques o degeneratives,  moltes incurables, o inclús, que 

pateixen seqüeles importants després de la curació. Sortosament, són 

minoria. Però goso dir que, en un món extremadament  globalitzat, 

directament o indirectament, ens implica a tots.   

En la Marató de Tv3 veiem cada any què significa la malaltia. Ho veiem 

reflectit en els casos i les vivències de persones concretes. Persones 

que exposen, per exemple, què representa patir una malaltia crònica o 

degenerativa. Nosaltres, com a investigadors, cada dia, quan treballem 

al laboratori, quan plantegem els assajos clínics, quan refem camins 

que ja hem fet i refet moltes vegades, pensem en ells; en cadascuna 

d’aquestes persones que estan patint.  

Som conscients que  només l’estímul de la recerca biomèdica pot 

conduir a la creació de noves estratègies terapèutiques capaces de 

modificar la història natural d’aquestes i d’altres malalties obrint un 

camí a l’esperança dels que les pateixen. La societat n’ha pres 



 

 
 

 

consciència i la contribució d’aquesta marató a la recerca n’és un clar 

exemple. 

Per sort, de recerca (suficient o no) n’hi ha en tots els àmbits de la 

medicina però  la que avui concentra la nostra atenció és la que va 

adreçada al món dels trasplantaments i de la medicina regenerativa.  

Molts dels que participem en aquest acte estem convençuts que els 

transplantaments, els tractaments cel·lulars i l’enginyeria de teixits,  

poden millorar les  expectatives de vida d’aquestes persones amb 

malalties cròniques o incurables. Per això, hem dirigit cap a aquest 

objectiu el nostre esforç investigador i la nostra activitat professional. 

En el nostre cas concret, des d’Xcelia, la divisió de teràpies avançades 

del Banc de Sang i Teixits. 

Durant les darreres dècades, la investigació en aquest àmbit ha 

progressat de manera dramàtica, oferint unes expectatives fins fa poc 

impensables. Expectatives que permetem  albirar un nou paradigma 

terapèutic: la  curació mitjançant productes cel·lulars i tissulars humans 

amb resultats terapèutics capaços de restituir, de regenerar els teixits i 

les seves funcions; en poques paraules, de normalitzar-los.  

Estem construint les bases del que serà la medicina regenerativa. Els 

que participem en aquesta “aventura”,  en aquest somni, creiem que 

aquesta, com els trasplantaments,  com d’altres estratègies de 

tractaments cel·lulars i tissulars, seran una part essencial del 

tractament terapèutic del futur.   

A mena de parèntesi, voldria afegir que, encara que aquest no és 

l’objectiu primari,  creiem que aquest esforç investigador també 

generarà nous coneixements, noves tecnologies, patents i potser noves 

empreses. Podrem contribuir, per tant, a  canviar el nostre model 

econòmic fent-lo més acord amb els nous temps. 



 

 
 

 

En uns moments tan complicats com els actuals, amb greus restriccions 

pressupostàries que afecten també el mon de la recerca, és d’agrair 

especialment l’oportunitat que ens dóna la societat amb les seves 

aportacions mitjançades per la impecable acció de la Fundació La 

Marató de TV3. Gràcies per la vostra marcada solidaritat i generositat.  

Per a nosaltres, investigadors i promotors de la investigació, aquesta 

oportunitat és un privilegi i,  alhora,  una enorme responsabilitat amb 

els que han dipositat en nosaltres la seva confiança i esperança.  

Per això (i per acabar) voldria, representant  (crec) el  pensament dels 

que esteu aquí presents, ratificar el compromís amb els nostres 

benefactors i amb la societat per dur a terme els projectes que han 

merescut aquestes ajudes. Establim amb ells un contracte moral, a 

més del legal, i, en un futur no massa llunyà, confiem retornar-los, si 

pot ser amb escreix, els valors que ens han atorgat amb l’esperança 

d’haver contribuït a millorar la salut de les persones.  

Moltes gràcies 


