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PRESENTACIÓ
Estimats amics i amigues,

Com cada any, aquí teniu la nova memòria del nostre Equip de Recerca en Medicina Fetal i Perinatal.

Aquest any, hem seguit treballant en la consolidació del nostre projecte de creació d’un centre de referència en medicina fetal i perinatal, que 
esperem ja esdevingui una realitat al llarg de 2013. Així, ja podem dir que comptem amb cinc línies de recerca d’alt nivell clarament definides 
que treballen dia a dia per assolir l’excel·lència que ens caracteritza. Totes les nostres línies compten, a més a més, amb el suport d’una estruc-
tura de plataformes que, durant aquest any, també ha crescut d’acord amb les necessitats específiques de l’equip. Paral·lelament, un magnífic 
equip de gestió vetlla pel bon funcionament d’aquestes, línies, plataformes i projectes.   

Un treball curós i constant, juntament amb la nostra voluntat d’esdevenir un centre pluridisciplinari i internacional, ens ha permès créixer com 
a equip, així com obtenir nous projectes de recerca i beques al talent i la dedicació dels nostres investigadors, que us detallem en aquestes 
pàgines. En el context actual, ens fa especial il·lusió haver estat designats coordinadors del primer programa Erasmus Mundus de doctorat 
conjunt en Medicina Fetal, que començarà el proper mes d’Octubre 2013. Aquest programa representa una oportunitat única de formar als 
professionals del futur en tot allò que ens defineix com a grup, a més a més de consolidar-nos com a centre de referència a nivell de formació 
i recerca. 

Som ferms defensors de la màxima “La salut comença abans de néixer”, i és per això que aquest és l’emblema que hem triat per a inatal, la 
nostra nova web social. Inatal neix en resposta al nostre compromís amb la societat, element clau en el futur de la nostra recerca. Tot i haver 
nascut fa tan sols uns dies, inatal aglutina el llarg treball i col·laboració de gran part dels professionals del nostre Equip, i és un dels projectes 
amb més força per al 2013. 

Sense deixar d’agrair el suport rebut durant aquest 2012 per part de pacients, famílies, finançadors, amics i col·laboradors en qualsevol 
mesura, desitgem que gaudiu de la lectura d’aquesta memòria, fruit del vostre suport i el nostre treball.

Eduard Gratacós
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QUI SOM



Memòria 20128

 MISSIÓ  RECURSOS  

 HUMANS                   

Som especialistes en medicina fetal i perina-
tal. Curem abans de néixer..

L’entorn modela les nostres funcions biològi-
ques de forma inversa amb l’edat. Setmanes 
en la vida fetal són com anys en un nen, i 
dècades en un adult. Per tant, buscar solu-
cions als problemes sorgits en l’etapa pre-
natal durant aquesta mateixa etapa permet 
obrir una finestra d’oportunitat irrepetible 
per al diagnòstic i la intervenció precoç.  
(veure figura 1)

El nostre enfocament, mundialment reconegut, 
concep al fetus com a pacient i integra l’aten-
ció prenatal i postnatal a través dels serveis 
de Medicina Materno-Infantil i Neonatologia, 
abordant un mateix problema des de dife-
rents perspectives per tal de superar-lo de 
forma eficient i innovadora.   

•	 Centre de Recerca d’Excel·lència
•	 > 300 m2 d’àrea de recerca
•	 >50 Projectes de recerca, 22 en marxa
•	 Inversió de més de 9MEur en els darrers 

6 anys

 > 60 membres a l’equip (>50% 

internacional)

 Especialistes 
 en medicina fetal  Un equip 

 pluridisciplinari 
 en constant 
 creixement

Fetus
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•	 Metges

•	 Neuro-psicòlogues

•	 Epidemiòlegs

•	 Biòlegs

•	 Bioenginyers 

•	 Estadístics 

•	 Infermeres

•	 Assistents d’investigació 

•	 Estudiants de darrer any 

de medicina i enginyeries

•	 Personal de gestió

Tots els nostres processos de selecció, contractació, i for-
mació, així com les nostres polítiques salarials segueixen el 
principi d’igualtat d’oportunitats en tots els àmbits del grup. 

 > Figura 1 

 > 3 grans àrees:
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 ORGANITZACIÓ

NATURALESA

La major part de les tasques desenvolupades 
per l’Equip es concentra a l’Hospital Clínic 
de Barcelona: 

•	 Seu Maternitat: Recerca, plataformes trans-
versals, gestió administrativa. 

•	 Seu Villarroel: Manipulació d’imatges provi-
nents de ressonància magnètica.

L’Institut d’Investigacions Biomèdiques August 
Pi i Sunyer (IDIBAPS) és el primer centre 
d’investigació sanitària acreditat pel sistema 
nacional de Salut la productivitat científica 
del qual està entre les més elevades a nivel 
europeu. El centre organitza la recerca en 5 
àrees temàtiques, dins les quals s’agrupen gai-
rebé 60 equips. L’Hospital Clínic de Barcelona 
és una de les entitats membres de l’IDIBAPS.

L’Hospital Clínic es divideix en serveis i insti-
tuts agrupats per especialitats. El Dr. Eduard 
Gratacós és,  a més de Cap de l’Equip de recer-
ca en Medicina Fetal i Perinatal de l’Hospital, 
Cap de servei de l’Institut de Ginecologia, 
Obstetrícia i Neonatologia (ICGON)..

La Fundació Clínic per a la  Recerca Biomèdica 
(FCRB) s’encarrega de la gestió administrati-
va de l’Equip.

L’Hospital Clínic de Barcelona és un centre 
centenari, referent assistencial i de recerca al 
Sud d’Europa. El Clínic ofereix una assistència 
de qualitat centrada en l’atenció al pacient, una 
investigació biomèdica del màxim nivell compe-
titiu i una gran dedicació docent per formar pro-
fessionals. Tot plegat s’emmarca en l’excel·lència 
d’una gestió equilibrada, amb l’objectiu d’oferir 
a la societat una medicina humanitzada d’avant-
guarda. La seva experiència i història són un 
dels pilars sobre els quals es recolza l’activitat 
de l’IDIBAPS.

No obstant, l’establiment d’acords de treball 
conjunt i aliances estratègiques ens permet 
emprar les instal·lacions de la facultat de far-
màcia UB i de l’Hospital Sant Joan de Déu. 
Per a experimentació animal i estabularis.

 >   Equip de Investigació en 

 medicina fetal i perinatal  
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QUE FEM
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 EXPERIÈNCIA 

 REPTES  

 IMMINENTS                                                                                           

Des dels nostres inicis, hem avançat molt 
en el desenvolupament de tecnologies i 
mètodes d’anàlisi per a la comprensió de les 
patologies originades durant  l’etapa fetal. 
Ens hem centrat  en l’estudi dels canvis en 
el desenvolupament de cor i cervell davant 
situacions d’estrès  fetal inesperades, l’ano-
menada reprogramació fetal, com a base per 
a detectar i corregir precoçment anomalies 
anteriorment no detectables. Així, durant 
aquests anys:

•	 Hem demostrat el problema, millorat la com-
prensió del mateix i redissenyat els protocols 
d’atenció clínica pertinents.

•	 Hem desenvolupat noves tecnologies d’ob-
tenció i tractament de la imatge cerebral i 
cardíaca, consolidant una supradisciplina 

La medicina fetal és encara una disciplina 
jove, en expansió, que planteja nombrosos 
reptes de futur. Ens dirigim cap a la medicina 
4P (predictiva, preventiva, personalitzada, par-
ticipativa), i per fer-ho un dels nostres objectius 
més importants és el desenvolupament de 
nous biomarcadors d’imatge que ens perme-
tin intervenir de la forma més eficient i eficaç 
possible. El nostre treball, doncs, se centrarà 
en projectes transdisciplinars centrats al vol-
tant de l’estudi de cor i cervell fetals per tal 
d’aportar solucions reals per als problemes 
d’origen prenatal. Volem:

•	 Millorar la identificació de fetus en risc i 
crear noves definicions a nivell clínic per 
a designar problemes detectats en bebès 
“de mida adequada” que avui en dia passen 
desapercebuts.

•	 Desenvolupar noves tecnologies d’imatge 
per a la investigació i diagnosi precoç.

•	 Identificar nous biomarcadors d’imatge 
aptes per a ús clínic i noves vies de senya-
lització molecular i dianes terapèutiques.

•	 Consolidar els nostres models experimentals 
pioners de caracterització de mecanismes 
moleculars derivats de la reprogramació 
fetal.

•	 Iniciar protocols de prova d’intervencions  
quirúrgiques a nivell cerebral.

de recerca pionera pel que fa al treball 
amb imatge cerebral.

•	 Hem detectat importants biomarcadors 
– ítems fàcilment mesurables que ens donen 
informació sobre l’existència d’una malal-
tia, la seva gravetat, el funcionament d’un 
tractament, etc. - a partir de les tècniques 
d’imatges actualment disponibles, altament 
útils a nivell clínic.

•	 Hem dissenyat sistemes d’avaluació exhaus-
tiva del desenvolupament neuronal des 
del naixement mitjançant l’ús de tests 
neuropsicològics.

•	 Hem assentat les bases per a la realització 
de procediments quirúrgics cerebrals en 
fetus de cara als propers anys 2013/2014.
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 LÍNIES DE RECERCA                                                                          Les nostres cinc línies de recerca tenen 
com a objectiu principal identificar aquelles 
malalties d’origen prenatal que poden donar 
lloc a una disminució de la qualitat de vida en 
nens i adults. 

Entenent el fetus com a pacient, si aquestes 
malalties s‘aconsegueixen tractar durant 
l’etapa fetal, les seves seqüeles en el futur 
poden minimitzar-se o fins i tot no existir. 
La recerca se centra especialment en cor 
i cervell, donat que les malalties d’origen 
prenatal tenen especial incidència en la 
formació d’aquests òrgans.



Memòria 201216

Dins l’estudi de les malalties prenatals, en aques-
ta línia de recerca ens centrem en les circumstàn-
cies prenatals responsables d’un major risc car-
diovascular post-natal; aquestes serien, entre 
d’altres, la restricció de creixement intrauterí, les 
gestacions obtingudes mitjançant tècniques de 
reproducció assistida, i la prematuritat.

Què fem?
Els principals objectius de la línia inclouen la 
millor comprensió dels mecanismes fisiopa-
tològics de la programació cardiovascular fetal, 

Com a part de l’objectiu global del nostre grup 
de construir bio-marcadors i detectar aquells 
nens en risc de presentar un neurodesenvolu-
pament anòmal hem desenvolupat la línia de 
Metabolòmica i Microestructura.

Què fem?
El nostre objectiu principal és poder definir i 
aïllar les diferències metabòliques presents en 
el cervell dels fetus i nens diagnosticats amb 
restricció de creixement  que es puguin trobar 
en risc de patir problemes de neurodesenvo-
lupament. Conèixer quines són les alteracions 
cerebrals que es produeixen serà  una eina 
de gran valor per poder diagnosticar i tractar 
aquests nens en risc, millorant el seu pronòstic.

 PROGRAMACIÓ 

 CARDIOVASCULAR 

 FETAL

 Responsable: 
 Fàtima Crispi

 METABOLÒMICA I  

 MICROESTRUCTURA

 Responsable: 
 Magda Sanz

el desenvolupament de bio-marcadors que 
permetin la detecció precoç i monitorització del 
remodelat cardiovascular i l’assaig de teràpies 
que puguin millorar el pronòstic cardiovascular 
dels  nens i nenes. 

Com ho fem?
Per tal de donar resposta als nostres objectius,  
hem creat un equip interdisciplinari format per 
metges especialistes en medicina fetal, pedia-
tres i cardiòlegs, així com biòlegs, bio-tecnòlegs 
i enginyers.

Com ho fem?
En aquesta línia treballem conjuntament 
metges, biòlegs, psicòlegs i enginyers utilitzant 
diferents tecnologies, especialment aquelles 
basades en la ressonància magnètica (RM), per 
tal de poden identificar els diferents biomarca-
dors per a cada patologia.

https://vimeo.com/58000762
https://vimeo.com/58001384
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Al voltant del 10% dels nens presentaran un 
problema de neurodesenvolupament al llarg de 
la seva vida. No obstant, alguns d’aquests pro-
blemes, més subtils, són causats per alteracions 
en el procés de maduració del cervell que reque-
reixen tècniques més complexes de l’habitual per 
poder ser identificats. Aquesta línia se centra en 
aquestes alteracions.

Què fem?
El principal objectiu de la nostra línia de recer-
ca és el desenvolupament de biomarcadors 
quantitatius d’imatge per al diagnòstic precoç 
de les alteracions del neuro-desenvolupament. 

Disposar d’aquests biomarcadors ens permetria 
la identificació precoç de les alteracions del neuro-
desenvolupament i per tant l’aplicació de progra-
mes específics d’estimulació precoç i educació per 
millorar el desenvolupament dels nens afectats.

Com ho fem?
Per poder desenvolupar aquests biomarcadors 
utilitzem noves tecnologies basades en l’anàlisi 
de les connexions cerebrals mitjançant res-
sonància magnètica (RM), el que es coneix com 
a connectòmica. Utilitzem diferents tècniques 
de RM, com la RM de difusió que ens dóna 
informació sobre la distribució dels tractes de 
substància blanca que connecten les diferents 
àrees del cervell, la RM funcional que aporta 
informació sobre les àrees del cervell que funcio-
nen de forma conjunta o la RM anatòmica que 
estableix la connexió a través de la informació 
morfològica de les diferents àrees.

Un cop disposem de les xarxes de connexió cere-
bral individuals, anomenades connectomes, 
apliquem anàlisis basats en teoria de xarxes que 
ens permeten quantificar de forma objectiva i 
individual el funcionament del connectoma de 
cada individu i correlacionar-lo amb els resultats 
de diferents tests de neurodesenvolupament. 

Dins del grup de nadons petits, una majoria 
ho són de manera constitucional, sense que 
això comporti cap desavantatge per al seu 
desenvolupament futur. No obstant això, una 
part dels fetus petits ho són per problemes de 
la placenta, que no es manifesten en cap dels 
paràmetres que s’utilitzen habitualment en 
el control de la gestació. El nostre grup va ser 
dels primers a observar que, tot i no néixer de 
manera prematura, aquests nadons tenen més 
problemes de neurocomportament en néixer, 
que es mantenen durant la infància. 

Què fem?
Aquesta línia de recerca  té l’objectiu d’iden-
tificar abans del naixement aquells nadons 
amb problemes de creixement que tindran un 
neurodesenvolupament subòptim.

CONNECTIVITAT 

CEREBRAL 

Responsable: 
Elisenda Eixarch 

Com ho fem? 
Quan hi ha problemes de la placenta, el fetus 
posa en marxa una sèrie de mecanismes per 
optimitzar l’oxigen disponible. Un dels meca-
nismes més primerencs que s’estableixen és la 
redirecció de més sang cap al cervell. 

Dins la nostra línia, hem desenvolupat un mètode 
no invasiu que usa la quantificació Doppler per 
mesurar quanta sang arriba al cervell. Els nadons 
que tenen abans de néixer una alteració d’aquest 
paràmetre tenen un major risc de problemes lleus 
de neurodesenvolupament. Aquest tipus d’alte-
racions lleus, tot i no comportar seqüeles greus, 
es reconeixen cada cop més com a problema 
familiar i social per les implicacions que tenen en 
aquests àmbits. 

La identificació abans del naixement dels nadons 
amb major risc és especialment important doncs 
permetria establir la utilitat de mesures preven-
tives durant l’embaràs i part, així com durant la 
primera infància.

 DIAGNÒSTIC  

 I TERÀPIA  

 MATERNOFETAL
 Responsable: 

 Francesc Figueras

https://vimeo.com/58000764
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En els darrers anys i tot i les millores en el trac-
tament de la gestació, la prematuritat no només 
no s’ha mantingut estable sinó que ha augmen-
tat lleugerament. Donat que la prematuritat és 
la causa més freqüentment associada amb la 
morbimortalitat perinatal, és de crucial impor-
tància conèixer quins són els determinants 

 PREMATURITAT
 Responsable: 

 Montse Palacio

que fan que un part es desencadeni  de forma 
prematura per poder així intervenir, posposar el 
naixement i millorar així els resultats perinatals.

Què fem?
El nostre objectiu és, doncs, avançar en el 
coneixement de les causes del part prematur.

La nostra recerca es desenvolupa en diversos 
àmbits: d’una banda, intentem avançar en la 
detecció de pacients amb un risc real de part 
prematur; d’altra banda, i a nivell clínic, inten-
tem optimitzar el tractament de les pacients en 
risc per poder així millorar el pronòstic neonatal 
i finalment volem  desenvolupar mètodes no 
invasius per a la predicció de la maduresa 
pulmonar fetal. 

Com ho fem?
Combinem clínica i laboratori per tal de 
desenvolupar els nostres objectius en cada 
àmbit. D’aquesta manera, la nostra recerca 
permetrà, disposar de biomarcadors que ens 
permetin seleccionar les pacients de risc d’entre 
les pacients que seguiran una bona evolució, 
minimitzant per tant les intervencions i el 
sobre-tractament, i homogeneïtzar l’assistència 
clínica per obtenir els millors resultats possibles.

https://vimeo.com/58001383
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 5 PLATAFORMES POSTNATAL:
Responsable: Ángela Arranz
La plataforma neonatal té com a objectiu 
garantir el compliment del seguiment neo-
natal de tots els pacients participants en els 
diversos projectes de recerca, així com el 
manteniment de la percepció de qualitat i 
excel·lència del grup d’investigació per part 
dels usuaris. 

•	 Recollida de dades postnatal per tots els 
casos i controls 

•	 Captació del grup control a la UCI
•	 Programació de ressonàncies i ecografies
•	 Acompanyament durant realització de 

ressonàncies postnatals
•	 Realització d’ecografies postnatal i correc-

te emmagatzematge 
•	 Realització de tests del neurodesenvo-

lupament: Brazelton , Bayley, qüestionaris 
ASQ

•	 Transferència de totes les dades a una base 
de dades comuna

BIOBANC:

Responsable: Fàtima Crispi
Un biobanc es una col·lecció organitzada de 
material biològic humà i de la seva informació 
associada, per la qual cosa la plataforma bio-
banc s’encarrega d’obtenir, emmagatzemar, 
gestionar i distribuir grans col·leccions de 
mostres biològiques humanes de fenotips 
i malalties en medicina fetal. Per fer-ho, les 
seves activitats i serveis inclouen: 

•	 Recol·lecció y processat de mostres
•	 Emmagatzematge òptim de mostres (con-

trolades i organitzades)
•	 Base de dades de mostres + informació clínica 
•	 Control de formularis de consentiment 

genèrics i específics 
•	 Assegurar la confidencialitat de les dades 

dels pacients

•	 Suport en petició de mostres
•	 Assistència en anàlisi de mostres

MODEL ANIMAL:

Responsable: Míriam Illa
La plataforma de model animal es responsabi-
litza de la gestió dels projectes experimentals 
de les línies de recerca del grup, coordinant 
la plataforma d’estabularis UB, l’àrea de 
gestió IDIBAPS, el comitè ètic, la plataforma 
de biobanc  i d’altres institucions com la pla-
taforma d’imatge mèdica IDIBAPS. Els seus 
serveis inclouen:

•	 Facilitar l’execució de projectes experimentals
•	 Coordinació de projectes
•	 Gestió de material i despeses
•	 Gestió de mostres biològiques
•	 Control de la documentació de la CEEA

TEXTURES:

Responsable: Elisenda Bonet
La plataforma de textures treballa en el des-
envolupament de noves solucions tecnològi-
ques per aplicacions mèdiques en medicina 
fetal, així com en la seva transferència al mer-
cat. La plataforma se serveix de Transmural 
Biotech, l’empresa spin-off de transferència 
tecnològica del grup de recerca, per tal de 
proveir els seus serveis: 

•	 Gestió y testeig de bases de dades d’imatges
•	 Processat d’imatges mitjançant anàlisi de 

textures
•	 Desenvolupament d’algorismes d’aprenen-

tatge – machine learning
•	 Desenvolupament d’interficies gràfiques 

d’usuari
•	 Coordinació, planificació i consultoria en 

projectes tecnològics

DOCTORAT INTERNACIONAL:
Responsable: Ruthy Acosta
La plataforma de doctorat internacional 
treballa en col·laboració amb les unitats de 
recursos humans i gestió de projectes per 
tal d’assegurar el posicionament del grup 
fetal i+D a nivell internacional, desenvolu-
pant diversos projectes:

•	 Erasmus Mundus Joint Doctorate: Doctorat 
internacional en medicina fetal i perinatal. 
Disseny, desenvolupament, implementació i 
avaluació del programa

•	 Creació de capacitat: Pla de desenvolupa-
ment organitzatiu i de personal

•	 Recerca col·laborativa: Identificació de 
experts i partners per a cada projecte

•	 Recerca d’inversions: Manteniment d’acords 
de col·laboració amb els principals patro-
cinadors, y desenvolupament de nous 
acords i connexions 
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FORMACIO
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La llarga tradició docent de l’Hospital Clínic, 
vinculat a la Universitat de Barcelona, i el 
prestigi internacional dels membres de nostre 
Equip de Recerca avalen els nostres programes 
de formació propis, dissenyats per a formar 
especialistes en medicina fetal de màxim nivell. 

Els nostres cursos d’especialització han 
gaudit sempre d’una gran acollida entre els 
professionals del sector, que valores la quali-
tat de continguts i l’elevat nivell del personal 
docent. Molts dels nostres cursos són reco-
neguts per societats nacionals (SESEGO) i 
internacionals (Intl. Society of Ultrasound 
in Obstetrics & Gynecology,  Fetal Medicine 
Foundation), i tots permeten obtenir crèdits 
de formació continuada.

Aquest any, amb la visió d’eliminar barreres 
geogràfiques i fer els nostres coneixements 
accessibles a professionals d’arreu del món, 
hem creat els nostres primers cursos online, 
que recullen l’esperit dels cursos presencials 
des d’una perspectiva flexible i innovadora. 
En total, s’han realitzat  4 cursos presencials 
i 4 cursos online al 2012, tots amb gran èxit 
de participació. Per a 2013, plantegem noves 
iniciatives, entre les quals s’inclouen futures 
sessions formatives en streaming.

 FORMACIÓ

A banda de la formació putual, el nostre centre 
ofereix estades formatives de curta i llarga 
durada per aquells investigadors d’alt nivell 
que desitgin formar-se en el si del nostre 
Equip. 

www.fetalmed-em.eu

Fetalmed PhD 
Un dels nostres majors èxits de 2012 a 
nivell formatiu ha estat l’obtenció de la beca 
de la Comissió Europea per a la posada en 
marxa de fetalmedPhD, el primer Doctorat 
Conjunt Erasmus Mundus en Medicina 
Fetal i Perinatal. 

FetalmedPhD és un programa de formació 
en investigació totalment innovador, que 
permet obtenir un doctorat de reconeixe-
ment internacional en medicina fetal. El 
programa contempla projectes de recerca 
que inclouen totes les disciplines científiques 
i estats de maduració rellevants per a la 
medicina fetal, des de l’inici de la vida fetal 
fins a la infància.

Las activitats incloses en el programa - 
dissenyat en consorci per las universitats 
de Barcelona, Lund y Leuven, referents en 
medicina fetal – combinen ciència, tecnologia 
i innovació per promoure una nova genera-
ció pluridisciplinària d’investigadors capaços 
de treballar en equip els uns amb els altres. 
S’espera que els participants desenvolupin 
la capacitat de treballar i aplicar solucions 
en diversos sectors, incloent l’acadèmic i 
l’industrial.

 >   Vídeo Fetal Med 

https://vimeo.com/57680612
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Nelly Padilla
Post-doc al  Karolinska Institute. 
Departament de Salut infantil i Neonatologia 
de l’Astrid Lindgren Children’s Hospital- 
Estocolm, Suècia

Dafnis Batallé
Maig-Agost 2012
Signal Processing Laboratory (LTS5)
École Polytechnique Fédérale de Lausanne 
(EPFL).
Lausanne, Suïssa.
Projecte titulat “Nuevas medidas de 
conectividad basades en teoría espectral 
de grafos”, realitzat gràcies la beca del 
ministeri d’educació per a la mobilitat 
d’estudiants de doctorat amb menció a 
l’excel·lència.

Balma Gil
Màster Oficial en Internacionalització
Títol de la tesi: 

Pla d’internacionalització de 
la oferta docent del Centre 
Fetal I+D. Alternatives 
innovadores de finançament

Director(s) de tesi: 
Luis Enciso i Enric Grau (ISGLOBAL) 

Data de presentació de la tesi: 
13/12/2012

Qualificació:  9

Gabriela Egaña
Màster Oficial en Competències 
Mèdiques Avançades
Especialitat en Medicina Materno-fetal
Universitat de Barcelona

Young Investigator Award – ISUOG
Fàtima Crispi
Per l’estudi Presence of post-systolic 
shortening as a sign of cardiac adaptation 
to chronic pressure overload in intrauterine 
growth restriction (OC12.02). La finalista 
pel premi fou Gabriela Egaña, també 
membre del nostre grup.

ALTEX Award 2012
Erwin Van Vliet
Pel seu article Current standing and future 
prospects for the technologies proposed to 
transform toxicity testing in the 21st cen-
tury  publicat a ALTEX 28, 17-44, 2011.

Research Excellence Award,  Society 
for Maternal-Fetal Medicine (SMFM).  
Montse Palacio
Per l’estudi Performance of an Automatic 
Quantitative Ultrasound Analysis (AQUA) 
texture extractor to predict fetal lung 
maturity assessed by TDx-FLM II in amnio-
tic fluid, presentat en el dotzè Congrès de 
la SMFM.

Miriam Illa
Octubre-Novembre 2012
Departament de fisiologia, desenvolupament 
I neurociència 
Cambridge University, UK.
Estada formativa per familiaritzar-se amb 
els protocols d’investigació del grup per 
tal d’establir un projecte col·laboratiu.

Iratxe Torre
Juny-Setembre 2012
Laboratori de tomografia del sarcòmer, 
sota tutel·la del Dr. Pradeep K. Luther 
Imperial College de Londres (UK).
Estada finançada per l’instituto de salud 
Carlos III

Cursos avançats, 
monogràfics, cursos 
virtuals, estades 
formatives, etc.

 > www.medicinafetalbarcelona.org/docencia/es

 ESTADES  

FORMATIVES A  

 L’ESTRANGER

 MÀSTERS

 PREMIS 

 A LA  

 RECERCA

www.medicinafetalbarcelona.org/docencia/es
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 CONGRESSOS I  

 WORKSHOPS

•	 IEEE International Symposium 
on Biomedical Imaging. 
2-5 Maig 2012, Barcelona, Espanya.

•	 22nd  World Congress on ultrasound 
in Obstetrics and Gynaecology. 
9-12 Setembre 2012, Copenhagen, Dinamarca.
 

•	 18th  Annual Meeting of the Organization 
for Human Brain Mapping (OHBM 2012). 
Juny 2012, Beijing, Xina.

•	 ISSHP (International Society for Study of 
Hypertension in Pregnancy) World Congress. 
Juliol 2012, Ginebra, Suïssa.

•	 2nd  Global congress on Maternal and infant 
Health,
 25-28  Octubre 2012. Shanghai, Xina.

•	 1er Congreso Euroamericano de Medicina 
Fetal.
 2-4 Novembre 2012, Querétaro, Mèxic.

•	 11th World Congress of the Fetal Medicine 
Foundation.
 24-28 Juny 2012, Kos, Grècia.

•	 FCVB (Frontiers in cardiovascular 
Biology)- EBAC. 
30 Març-1 Abril 2012, Londres, Regne 
Unit.

•	 Controversias in Obstetrics, Gynecology 
and Infertility (COGI-BCN). 
Maig 2012, Barcelona, Espanya.

•	 38 Symposium Internacional. Actualización 
en Medicina materno-fetal. 
Fundación Dexeus, Barcelona, Espanya.

•	 32st Annual Meeting Society of Maternal 
Fetal Medicine (SMFM).
 6-11 Febrer 2012, Dallas, EUA.

•	 Reuniao Científica SPOMMF. 
8-11 Novembre 2012, Lisboa, Portugal.

•	 BASF-CAAT Symposium “Metabolomics 
in Toxicology and Preclinical Research: 
State-of-the art and potential applications 
metabolomics”. 
13 Febrer 2012, Berlin, Alemanya.

•	 1st Symposium on Fetal Cardiac Function. 
2 Octubre 2012, Bolonia, Itàlia.

•	 XXIII European Congress of Perinatal 
Medicine. 
13-16 Juny 2012, París, França.

•	 24th EUROSON Congress. 
22-24 Abril 2012 Madrid, Espanya.

•	 Congrés Català d’Obstetrícia i Ginecologia. 
21-23 Novembre 2012, Barcelona, Espanya.

•	 XX Jornada Catalana de diagnòstic Prenatal 
Ecogràfic”. 
Març 2012, Vilafranca del Penedès, Espanya. 

•	 Congreso de la Sección de Medicina 
Perinatal de la SEGO. 
14-16 Novembre 2012, La Coruña, Espanya.

•	 27º Congreso nacional de ecografía obsté-
trico ginecológico SESEGO. 
19 Maig 2012, Madrid, Espanya.
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 LES NOSTRES 

 XIFRES
31/12/2012

Publicacions en 2012

Presentacions  en 
Congressos Internacionals

Llibre publicat

Investigadors externs 
en formació

Punts d’Impact Factor

Premis a l’excel·lència 
en recerca

Visites a la nostra web

Assistències a Congressos i 
workshops internacionals

Projectes en actiu el 2012 
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 PUBLICACIONS  

 EN REVISTES 

 CIENTÍFIQUES

Aquest 2012, l’equip de recerca ha publicat 
48 articles en 19 revistes de prestigi inter-
nacional, assolint un impact factor total de 
125,62 punts segons l’Institute for Scientific 
Information. 

El 65%  de les revistes on hem publicat són 
al primer quartil, destacant la publicació de 
l’article Loss of Akt activity increases circulating 
soluble endoglin release in preeclampsia: identi-
fication of inter-dependency between Akt-1 
and heme oxygenase-1  a la revista European 
Heart Journal, amb un impact factor de 
10,478.

L’Equip de recerca ha publicat 

48 articles en 19 revistes de 

prestigi internacional, destacant 

la publicació a la revista 

European Heart Journal.

 Factor impacte 

 Articles publicats

 Primer quartil (%)
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 PROJECTES EN ACTIU

  DURANT 2012

01/10/2007 - 31/12/2013 
A multidisciplinary research programme for 
the evaluation of diagnostic techniques and 
intervention measures for prenatal brain 
damage using growth restriction as a model.
E. Gratacós  
CEREBRA FOUNDATION 
745.500,00 €

01/09/2010 - 30/08/2014 
eVV- endoVascularVision: new endoscopic 
tools for real time vascular assisted vision
E. Gratacós  
European Commission 
379.878,96 €

01/08/2008 - 30/07/2012 
U VOLUMES. Novel Ultrasound-based 
Tridimensional Tools for Structural and 
Functional Evaluation of Volumes of 
Interest in Human Organs 
E. Gratacós  
European Commission 
450.594,00 €

03/12/2010 - 02/12/2014 
Biomarcadors quantitatius d’imatge: Nous 
mètodes per a la predicció del neurodesen-
volupament anormal en nens amb retard de 
creixement fetal basats en connectòmica. 
E. Gratacós  
LA CAIXA 
1.228.315,00 €

01/01/2010 - 31/12/2012 
Desarrollo de marcadores predictivos y 
búsqueda de mecanismos moleculares 
responsables de la reprogramación cardíaca 
en la restricción de crecimiento fetal
E. Gratacós  
MICINN
96.800,00 €
 
23/12/2009-22/12/2012 
Gestión del remodelado cardiovascular 
mediante integración de tecnologías de 
monitorización ubicua y conceptos del cuerpo 
humano fisiológico virtual (cvREMOD) 
E. Gratacós  
MICINN - ABBIOTICS 
500.000,00 €
MICINN - TMB 300.000,00 €

23/07/2009 - 31/12/2013 
Fisiopatologia de la Reproducció Human
J. Balasch  
AGAUR- Generalitat de Catalunya 
58.240,00 €

28/07/2006 - 31/12/2012 
Proyectos CIBER  de Enfermedades raras
E. Gratacós  
CIBER (CIBERER) 
119.364,00 €

01/01/2012 - 31/12/2014 
Efecto de la terapia antihipertensiva prenatal 
sobre el remodelado cardiovascular en la 
restricción de crecimiento intrauterino 
F.  Crispi  
Instituto Salud Carlos III 
86.882,00 €

07/03/2012 - 06/03/2014 
Estudio del neurodesarrollo a través de 
distintas técnicas de resonancia nuclar 
magnética, (Espectroscopia, DTI Y análisis de 
texturas) y su asociación con el neurodesarrollo.
M. Sanz  
Fundación Dexeus Salud de la Mujer 
6.000,00€

01/11/2012 - 01/11/2012 
Monochorionic Multiple 
Pregnancies:Complications and 
Management Options.4th international 
symposium of the Eurofoetus network
E. Gratacós  
AGAUR- Generalitat de Catalunya 
4.000,00 €
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30/01/2012 - 28/12/2012 
Marcadores tempranos de Cardiopatía fetal: 
Correlación entre Microarreglos de RNA 
E. Gratacós, L. Oliveros 
Fundación Carolina- Fundación BBVA
13.200,00 €

29/10/2007 - 31/12/2012 
Progesterona vaginal como tratamiento 
de mantenimiento de gestantes con 
amenaza de parto pretérmino.(Promesa)
Montse Palacio  
Instituto de Salud Carlos III 
296.450,00 €

01/04/2009 - 31/03/2012 
Clinical use of assessing regional brain 
circulation perfusion to identify long term 
neurodevelopmental anomalies in small 
for gestational age fetuses (SGA) 
E. Gratacós  
THRASHER RESEARCH FUNDATION
388.644,00 €

Contratos de formación en investigación 
Rio Hortega para profesionales que 
hayan finalizado el periodo de FSE
15/01/2009 - 14/01/2012 E. Eixarch
13/01/2010 - 12/01/2013 T. Cobo
01/01/2011 - 31/12/2013 M. Sanz
15/01/2012 - 14/01/2014 M. Illa
Instituto Salud Carlos III  
396.000,00 €

Ayudas postdoctorales de perfeccio-
namiento Sara Borrell 
01/01/2009 - 31/12/2012 I. Torre
01/01/2010 - 31/12/2013 N. Padilla
01/01/2012 - 31/12/2014 E. Muñoz
Instituto Salud Carlos III 
396.000,00 €
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 INATAL      
 www.inatal.org

Com a equip de recerca biomèdica, un dels 
nostres majors reptes és donar resposta al 
nostre compromís social, creant ponts entre 
recerca i societat amb l’objectiu de generar 
i difondre coneixement compartit sobre la 
medicina fetal, una gran desconeguda. És 
per això que hem creat inatal, la primera web 
social realitzada directament des d’hospitals 
de referència destinada a dones embaras-
sades sense patologies però amb dubtes i 
preocupacions que habitualment la xarxa no 
pot resoldre de forma fiable.

Inatal és un gran projecte social si tenim en 
compte que a espanya donen a llum anual-
ment més de mig milió de dones, i més de deu 
milions a Amèrica Llatina. Aporta informació 
rigorosa, útil, transparent i objectiva sobre 
la salut, tot fomentant la participació activa 
dels seus usuaris i usuàries.

La teva web de l’embaràs, 
de la mà de professionals en 

medicina maternofetal

http:// www.inatal.org
www.vimeo.com/57603926
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Tu embarazo, de la mano de  profesionales y centros de 
prestigio en Medicina Materno-Fetal

Foros
Regístrate para convertirte en miembro 

de nuestra comunidad.

Nuestros foros tratan aspectos del 
embarazo normal, pero también cualquier 
problema o anomalía que pueda acontecer.

www.inatal.org
Tu web del embarazo,

de la mano de profesionales 
en medicina maternofetal.

Encuentra sobre tu embarazo:

NOTICIAS

FOROS

SEMANA A SEMANA

inatal.org

@inatal_org

EN COLABORACIÓN CON:

www.inatal.org
Tu web del embarazo,

de la mano de profesionales 
en medicina maternofetal.

Encuentra sobre tu embarazo:

NOTICIAS

FOROS

SEMANA A SEMANA

inatal.org

@inatal_org

EN COLABORACIÓN CON:



Memòria 201238

 EN PORTADA      El 2012 ha estat un any ple de notícies i 
reconeixements per l’Equip de Recerca. 
Hem estat presents en diversos mitjans 
de comunicació tan a nivell nacional com 
internacional. A continuació en presentem 
una petita mostra:

 La medicina fetal, 
 en portada 

Operación pionera a un feto con una enfer-
medad pulmonar mortal
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/03/13/
catalunya/1331642354_789596.html

Salvada la vida de un feto con una endosco-
pia pionera para desatascar un bronquio 
h t t p : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m /
salud/20120313/54268259962/salvada-vi-
da-feto-con-endoscopia-pionera-para-desa-
tascar-bronquio.html

The happy and healthy toddler whose life 
was saved by world-first lung surgery while 
she was still in her mother's WOMB
http://www.dailymail.co.uk/health/arti-
cle-2114661/Alaitz-Corominas-saved-world-
lung-surgery-mothers-WOMB.html

Entendí que la medicina maternofetal era el 
futuro (entrevista Català de l’Any)
http://www.elperiodico.com/es/noticias/
sociedad/entendi-que-medicina-maternofe-
tal-era- futuro-1696741

Curar antes de nacer: la gran oportunidad de 
futuro de la sanidad pública
h t t p : / / w w w . 2 0 m i n u t o s . e s / n o t i -
cia/1424099/0/medicina-maternofetal/
oportunidad- futuro/sanidad-publica/

La medicina da pasos para curar al feto antes 
de que nazca
http://www.diariodenavarra.es/noticias/
mas_actualidad/sociedad/2012/05/06/
la_medicina_ pasos_para_curar_feto_antes_que_
nazca_79400_1035.html

Operar un feto es como robar un banco: entrar 
y salir
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/17/
catalunya/1347875604_240027.html

Tenim la capacitat de millorar la qualitat de 
vida de molts nens
ht tp: //o b ras o cial . lac aixa . e s /ambitos /
publicaciones/alma6_ca.html

Reportaje a Eduard Gratacós, especialista 
en medicina fetal
ht t p: // w w w. b u s c o c i r u j a n o . c o m /n oti-
cias-buscocirujano-cirujanos-articulos/
reportajes-a-especialistas-buscociruja-
no/1000-reportaje-a-eduard-gratacos-espe-
cialista-en-medicina- fetal.html

Entrevista al Dr. Gratacós dins el programa 
“Què feu, no dormiu?” a Cadena Ser
http://www.cadenaser.com/gente/articulo/
feu-dormiu/csrcsrpor/20110406csrcsrage_4/
Tes

Entrevista al Dr. Gratacós dins el programa 
“Puntos de Vista” a RNE
http://www.ivoox.com/puntos-vista-nue-
va -t e c n i c a - p a r a - p o d e r- a u d i o s- m p 3 _
rf_1182817_1.html

Històries clíniques: Eduard Gratacós i 
Francesc Torralba a “Matí a 4 Bandes”, RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/audios/mati-
a-4-bances/mati-4-bandes-histories-cli-
niques-eduard-gratacos-francesc-torral-
ba/1372109/

Respirar optimisme
http://www.8tv.cat/8aldia/equip-reporters/
respirar-optimisme

Operació cardíaca abans i després de néixer
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/
linformatiu-migdia-22-11-12/1587175/

http://http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/03/13/catalunya/1331642354_789596.html
http://http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/03/13/catalunya/1331642354_789596.html
http://www.lavanguardia.com/salud/20120313/54268259962/salvada-vida-feto-con-endoscopia-pionera-para-desatascar-bronquio.html
http://www.lavanguardia.com/salud/20120313/54268259962/salvada-vida-feto-con-endoscopia-pionera-para-desatascar-bronquio.html
http://www.lavanguardia.com/salud/20120313/54268259962/salvada-vida-feto-con-endoscopia-pionera-para-desatascar-bronquio.html
http://www.lavanguardia.com/salud/20120313/54268259962/salvada-vida-feto-con-endoscopia-pionera-para-desatascar-bronquio.html
http://www.dailymail.co.uk/health/article-2114661/Alaitz-Corominas-saved-world-lung-surgery-mothers-WOMB.html
http://www.dailymail.co.uk/health/article-2114661/Alaitz-Corominas-saved-world-lung-surgery-mothers-WOMB.html
http://www.dailymail.co.uk/health/article-2114661/Alaitz-Corominas-saved-world-lung-surgery-mothers-WOMB.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/entendi-que-medicina-maternofetal-era- futuro-1696741
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/entendi-que-medicina-maternofetal-era- futuro-1696741
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/entendi-que-medicina-maternofetal-era- futuro-1696741
http://www.20minutos.es/noticia/1424099/0/medicina-maternofetal/oportunidad- futuro/sanidad-publica/
http://www.20minutos.es/noticia/1424099/0/medicina-maternofetal/oportunidad- futuro/sanidad-publica/
http://www.20minutos.es/noticia/1424099/0/medicina-maternofetal/oportunidad- futuro/sanidad-publica/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/sociedad/2012/05/06/la_medicina_ pasos_para_curar_feto_antes_que_nazca_79400_1035.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/sociedad/2012/05/06/la_medicina_ pasos_para_curar_feto_antes_que_nazca_79400_1035.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/sociedad/2012/05/06/la_medicina_ pasos_para_curar_feto_antes_que_nazca_79400_1035.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/sociedad/2012/05/06/la_medicina_ pasos_para_curar_feto_antes_que_nazca_79400_1035.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/17/catalunya/1347875604_240027.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/17/catalunya/1347875604_240027.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/publicaciones/alma6_ca.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/publicaciones/alma6_ca.html
http://www.buscocirujano.com/noticias-buscocirujano-cirujanos-articulos/reportajes-a-especialistas-buscocirujano/1000-reportaje-a-eduard-gratacos-especialista-en-medicina- fetal.html
http://www.buscocirujano.com/noticias-buscocirujano-cirujanos-articulos/reportajes-a-especialistas-buscocirujano/1000-reportaje-a-eduard-gratacos-especialista-en-medicina- fetal.html
http://www.buscocirujano.com/noticias-buscocirujano-cirujanos-articulos/reportajes-a-especialistas-buscocirujano/1000-reportaje-a-eduard-gratacos-especialista-en-medicina- fetal.html
http://www.buscocirujano.com/noticias-buscocirujano-cirujanos-articulos/reportajes-a-especialistas-buscocirujano/1000-reportaje-a-eduard-gratacos-especialista-en-medicina- fetal.html
http://www.buscocirujano.com/noticias-buscocirujano-cirujanos-articulos/reportajes-a-especialistas-buscocirujano/1000-reportaje-a-eduard-gratacos-especialista-en-medicina- fetal.html
http://www.cadenaser.com/gente/articulo/feu-dormiu/csrcsrpor/20110406csrcsrage_4/Tes
http://www.cadenaser.com/gente/articulo/feu-dormiu/csrcsrpor/20110406csrcsrage_4/Tes
http://www.cadenaser.com/gente/articulo/feu-dormiu/csrcsrpor/20110406csrcsrage_4/Tes
http://www.ivoox.com/puntos-vista-nueva-tecnica-para-poder-audios-mp3_rf_1182817_1.html
http://www.ivoox.com/puntos-vista-nueva-tecnica-para-poder-audios-mp3_rf_1182817_1.html
http://www.ivoox.com/puntos-vista-nueva-tecnica-para-poder-audios-mp3_rf_1182817_1.html
http://www.rtve.es/alacarta/audios/mati-a-4-bances/mati-4-bandes-histories-cliniques-eduard-gratacos-francesc-torralba/1372109/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/mati-a-4-bances/mati-4-bandes-histories-cliniques-eduard-gratacos-francesc-torralba/1372109/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/mati-a-4-bances/mati-4-bandes-histories-cliniques-eduard-gratacos-francesc-torralba/1372109/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/mati-a-4-bances/mati-4-bandes-histories-cliniques-eduard-gratacos-francesc-torralba/1372109/
http://www.8tv.cat/8aldia/equip-reporters/respirar-optimisme
http://www.8tv.cat/8aldia/equip-reporters/respirar-optimisme
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-migdia-22-11-12/1587175/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-migdia-22-11-12/1587175/
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 L’EQUIP A 

 LA XARXA

La nostra web 
www.medicinafetalbarcelona.org

La nostra web va rebre 234000 visites el 
2012, experimentant un creixement signifi-
catiu respecte a 2011. Hem rebut visites de 
més de 100 països arreu del món. La pàgina 
principal del nostre lloc web ha estat redis-
senyada d’acord amb les diferents àrees de 
treball del Fetal Medicine Research Center: 
MMF (Atenció clínica), Recerca, Docència 
i inatal, per tal de millorar l’experiència 
d’usuari i l’accès a continguts.

La web manté el Certificate of Health i el Hon 
Web Interest Code, així  com l’acreditació 
per part del col·legi de Metges de Barcelona. 

Social media

La nostra presència online es complementa 
amb els nostres perfils de Facebook I 
Twitter, que ens permeten estar en contacte 
amb amics i col·legues, i el nostre repositori 
de videos a Vimeo.

Visites a la nostra web,

www.facebook.com/Medicinafetalbarcelona
www.twitter.com/medfetalbcn
www.vimeo.com/medicinamaternofetal

Atenció Clínica Investigació 
e Innovació

Docència Inatal

http://www.medicinafetalbarcelona.org
http://www.facebook.com/Medicinafetalbarcelona
http://www.twitter.com/medfetalbcn
http://www.vimeo.com/medicinamaternofetal
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 COL·LABORACIONS No estem sols en la recerca de patologies prenatals, i és per això que el nostre creixement 
com a grup i centre de referència del sud d’Europa seria impossible sense el desenvolupa-
ment d’acords de col·laboració i de projectes comuns amb d’altres hospitals, universitats i 
empreses punteres en aquest camp, tant a nivell nacional com internacional.

 Espanya 

 Internacional 

 Empreses 

•	 Universitat de Barcelona

•	 Hospital de la Santa 

Creu i Sant Pau

•	 Institut Català de Ciències 

Cardiovasculars

•	 Parc Científic de Barcelona

•	 Universitat Pompeu Fabra

•	 Universitat Politècnica 

de Catalunya

•	 ICFO, Instituto de 

Ciències Fotòniques

•	 Universidad de Santiago 

de Compostela

•	 Universidad de Navarra

•	 Centro de Investigación 

Príncipe Felipe, Valencia

•	 Universidad Pablo de 

Olavide, Sevilla

•	 Universidad de Jaén

•	 Instituto de Investigación 

en Bioingeniería de la 

Universidad de Zaragoza

•	 Fundación Jimenez Díaz

•	 Hospital de Terrassa

•	 Hospital de Manresa

•	 Hospital Puerta del Mar, Cadis

•	 Hospital Clínico Universidad 

de Chile,  Santiago de Chile

•	 Hospital La Paz, Madrid

•	 Hospital Sant Joan de Déu

•	 Transmural Biotech (Spin-off)

•	 Consorcio Eurofoetus

•	 University Hospitals 

Leuven, Bèlgica

•	 Cerebra Foundation for the 

Brain Injured Child, Gal·les

•	 King’s College Hospital, Londres

•	 Hospital Necker 

•	 Enfants Malades, París

•	 University of Lund

•	 Thrasher Research 

Fund, Salt Lake City

•	 University of California, 

San Francisco

•	 Alpert Medical School 

of Brown University

•	 Providence Children’s Hospital 

of Philadelphia, Philadelphia

•	 Hadassah-Hebrew University 

Medical Centers, Jerusalem

•	 Tel Aviv University

•	 Edith Wolfson Medical Center

•	 Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (CONACyT)

•	 Karolinska Institute, Estocolm

•	 École Polytechnique 

Fédérale de Lausanne

•	 Cambridge University

•	 Imperial College, Londres

•	 University Hospital 

Hradec Kralove

•	 UZ Leuven

•	 University of Tennessee 

Health Science Center, 

Memphis, Tennessee, USA.

•	 SIEMENS

•	 KARL STORZ

•	 Rusell & Reynolds

•	 BioTalentum

•	 CIBER-ER

•	 Sahlgrenska University 

Hospital Gotheburg

•	 St Petersburg Hospital

•	 KK Women’s & Children’s 

Hospital, Singapur

•	 Hospital Barranquilla – CEDIUL

•	 University of Wisconsin, 

Madison, Wisconsin

•	 Royal Prince Alfred 

Hospital, Sydney
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 FINANÇADORS A més a més, i especialment tenint en comp-
te en nostre context econòmic actual, seria 
impossible complir els nostres objectius 
sense el finançament necessari per a tirar 
endavant projectes d’investigació d’ex-
cel·lència. Per això, també voldríem agrair 

el suport d’entitats públiques i privades, 
així com de particulars, que amb les seves 
aportacions ens han permès avançar dia a 
dia en la nostra recerca contra els problemes 
d’origen fetal. 
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