NOTA DE PREMSA

Josep Baselga rep el XVI Premi Fundació Dexeus Dona
per la seva contribució a la medicina personalitzada
en el tractament del càncer
-

L’entrega d’aquest guardó, a títol pòstum, vol retre homenatge a les seves
investigacions per comprendre els fonaments biològics d'aquesta malaltia i a la
seva aportació en el desenvolupament de teràpies moleculars i medicina
traslacional.

-

El premi ha estat recollit personalment per la Sra. Silvia Garriga, la seva dona,
durant un acte que va tenir lloc ahir dijous 7 d'octubre a Barcelona, que va comptar
amb la presència de destacades personalitats de l’àmbit sanitari., com el Dr. Josep
Tabernero, Director del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i el DR. Jaume
Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona.

-

Juntament amb el guardó, la Fundació Dexeus Dona ha lliurat una beca de suport
que concedeix anualment a investigadors joves que impulsen projectes en l'àrea
de la salut de la dona. El projecte seleccionat enguany ha estat “Predicció i
prevenció de la diabetis gestacional”, de María de la Mar Gil Mira, investigadora
de l'Hospital Universitari de Torrejón

Barcelona, 8 d’octubre de 2021.- La Fundació Dexeus Dona ha concedit el XVI Premi Dexeus
Dona, a títol pòstum, al Dr. Josep Baselga, oncòleg mèdic de prestigi internacional. L'entrega del
premi va tenir lloc ahir 7 d'otubre a Barcelona en un emotiu acte que va comptar amb
destacades personalitats de l'àmbit sanitari. Aquest guardó, que atorga la Fundació Dexeus
Dona de manera anual, és de caràcter internacional i es concedeix a la persona, persones, equip
de treball o institució la trajectòria professional de la qual o línia de recerca continuada
representi una contribució rellevant en el camp de les Ciències de la Salut, especialment
referides a la dona.
Nascut a Barcelona en 1959, el Dr. Josep Baselga va estudiar medicina en la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), i va iniciar la seva formació en Medicina Interna a l'Hospital
Universitari Vall d’Hebron. Posteriorment, la va completar a l'Hospital Kings County de
Brooklyn, i després en Oncologia, en el Memorial Sloan Kettering a Nova York, on es va centrar
en el tractament del càncer de mama. Allí va estar en primera línia del desenvolupament de les

teràpies moleculars contra el càncer, que han suposat una revolució en el tractament dels
tumors.
El president de la Fundació Dexeus Dona, Dr. Pedro N. Barri, que va fer entrega del Premi a la
seva dona, la Sra. Silvia Garriga, va destacar que “Josep Baselga ha estat un dels investigadors
espanyols que més han contribuït al desenvolupament de l'oncologia mèdica. És el moment que
els seus col·legues mèdics reconeguem amb aquest premi la seva extraordinària aportació a la
salut de la dona”.
La presentació del guardonat va anar a càrrec del Dr. Josep Tabernero, Director del Vall
d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i Cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital
Universitari Vall d’Hebron, on el Dr. Baselga es va formar i va treballar al llarg de molts anys. El
Dr. Josep Tabernero va afirmar que agraeix aquest homenatge al Dr. Baselga “amic i mentor,
professional visionari que va saber veure abans que ningú que era necessari impulsar un nou
model d'Oncologia que permetés als pacients accedir als diagnòstics i tractaments més
iinnovadors, gràcies a l'estreta coordinació entre assistència i recerca traslacional, dirigida a les
necessitats dels malalts. El seu llegat, a més de la creació d'un servei d'Oncologia de Vall
d’Hebron pioner i del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), ens ha deixat fàrmacs que han
canviat el tractament del càncer de mama i de moltes altres malalties, millorant la supervivència
i la qualitat de vida de molts pacients”. El Dr. Tabernero, també és Director mèdic de l’Institut
d’Oncologia IOB a l'Hospital Quirónsalud Barcelona.
A l'acte van assistir Piru Cantarell, Directora general de la Fundació Fero - ¬que va fundar el Dr.
Baselga en el 2001-, dedicada a la recerca oncològica i pionera a promoure la recerca traslacional
a Espanya, destacats professionals de l'àmbit sanitari, membres del cos facultatiu de l'Hospital
Universitari Dexeus, i German Barraqueta, Director territorial del grup Quironsalud.
El Dr. Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona, va cloure l'acte.

Una vida dedicada a la recerca
El Dr. Josep Baselga va dedicar gran part de la seva vida a comprendre els fonaments biològics
del càncer i a descobrir els punts vulnerables de les cèl·lules canceroses. A diferència dels
tractaments amb radioteràpia i la quimioteràpia, que ataquen tant a cèl·lules malaltes com
sanes, les teràpies moleculars actuen de manera selectiva contra les cèl·lules tumorals.
Va tornar a Espanya en 1996 com a Cap de Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari
Vall d’Hebron on va integrar l'assistència a pacients amb un programa de recerca bàsica, clínica
i traslacional, per a així poder aplicar als malalts de càncer els avanços que es realitzaven en el
laboratori de la forma més ràpida possible. En aquest període va fundar també la Fundació
FERO, que inspirada en el model anglosaxó va involucrar a la societat civil en la recerca
oncològica traslacional, promovent centres de recerca d'excel·lència en càncer i impulsant joves
talents amb les seves Beques FERO, de les quals porten ja 20 edicions i més de 30 premiats.

En 2010 es va traslladar a Boston per a dirigir la divisió d'oncologia de l'Hospital General de
Massachusetts / Escola Mèdica Harvard. Entre el 2013 i el 2018 va assumir la direcció mèdica
del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York i des de 2019 era el director de R+ D
de l'Àrea d'Oncologia de la farmacèutica britànica AstraZeneca.

Suport a joves investigadors
En el curs de l'acte, també es va lliurar una beca de suport a nous projectes liderats per joves
investigadors, que la Fundació Dexeus Dona concedeix anualment en diverses àrees: medicina
de la reproducció, medicina matern fetal, ciències bàsiques, ginecologia oncològica i patologia
mamària i ginecologia general. El projecte seleccionat en aquesta 16a edició ha estat: “Predicció
i prevenció de la diabetis gestacional. Promoció de la salut durant l'embaràs”, que lidera María
de la Mar Gil Mira, investigadora de l'Hospital Universitari de Torrejón.
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Fundació Dexeus Dona
La Fundació Dexeus Dona es va crear en 1995 amb el propòsit de servir a la sanitat i a la cultura sanitària
del país en el camp de l'Obstetrícia, la Ginecologia i la Medicina de la Reproducció. Els seus objectius se
centren prioritàriament en promoure, potenciar i difondre totes aquelles activitats científiques, de
recerca i docents pròpies de l'especialitat, camp en el qual històricament l'Escola Dexeus ha aconseguit
un reconegut prestigi internacional. La Fundació concedeix ajudes econòmiques a la recerca; ofereix
serveis d'assistència mèdica de caràcter social, i coopera amb la Càtedra de Recerca en Obstetrícia i
Ginecologia de la UAB, entre altres activitats. En el marc d'assistència mèdica de caràcter social, també
duu a terme un programa de preservació de fertilitat en pacient oncològica, de reconstrucció genital post
ablació per a dones immigrants i d'atenció a la dona discapacitada

Sobre la Fundació FERO
La Fundació FERO és una fundació privada dedicada a impulsar la recerca contra el càncer. L'entitat,
fundada en 2001 pel Dr. Josep Baselga i presidida actualment per Sol Daurella, aposta per la recerca
traslacional, un model basat en la transmissió de resultats de la recerca bàsica a la clínica, permetent que
els pacients es beneficiïn de forma més ràpida dels avanços científics contra el càncer. La fundació és
impulsora, entre altres, del Centre de Càncer de Mama de l'Hospital Vall d’Hebron i del Vall d’Hebron
Institut d'Oncologia (VHIO), una institució de referència a nivell internacional en el camp de l'oncologia.
A més, des de fa 10 anys lliura les Beques FERO, destinades a impulsar les carreres de joves investigadors
i col·labora amb 18 centres de recerca de tota Espanya, finançant projectes, programes i equips que estan
canviant la manera com fem front al càncer avui dia.

