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Premi internacional per a 
una investigació lleidatana
Pau Marfull ha estat reconegut per la seua tesi sobre un gen || 
El guardó l’atorga l’International Society of Neurochemistry

NEUROCIÈNCIA ESTUDI

PAULA PÉREZ
❘ LLEIDA ❘ L’investigador Pau Mar-
full Oromí, de Sudanell, va ser 
guardonat per la seua tesi doc-
toral amb el tercer premi Mark 
A. Smith 2021 del col·legi pro-
fessional de neurocientífics de 
tot el món, l’International Soci-
ety of Neurochemistry (ISN), 
que reconeix joves científics 
pels seus treballs excepcionals 
publicats a la revista Journal of 
Neurochemistry. Així, Marfull 
va presentar el seu estudi so-
bre el paper del gen Rnd3 en 
el desenvolupament del cer-
vell. Una investigació que, as-
segura, podria obrir la porta 
a altres que indaguin més en 
aquest gen i, si es confirma el 
seu efecte en les cèl·lules, es 
podria arribar a detectar certes 
malalties cerebrals amb més 
antelació. Aquest investigador, 
que actualment treballa en el 
seu postdoctorat a la Universi-
tat de Califòrnia a San Diego, 
va assegurar que “quan vam 
publicar l’estudi a la revista no 

sabíem que donaven un pre-
mi, va ser una sorpresa. És una 
alegria que reconeguin el teu 
treball”. 

La investigació la va ini-
ciar el 2014 com el seu Treball 
de Final de Grau i va seguir 
durant el seu màster i doc-
torat, tots per la Universitat 

de Lleida. En total, sis anys 
d’estudi que Marfull ha dut a 
terme amb l’ajuda del doctor 
Joaquim Egea de l’Institut de 
Recerca Biomèdica de Lleida 
i estudiants de la UdL. Com 
a premi, el lleidatà podrà pre-
sentar el seu treball al Congrés 
Internacional de l’ISN.

IRBLLEIDA

L’investigador Pau Marfull Oromí.

El director executiu d’Aspros i l’artista Sonia Alins.

ENTITATS INICIATIVES

❘ LLEIDA ❘ La Fundació Aspros, 
entitat lleidatana dedicada 
a l’atenció de persones amb 
discapacitat intel·lectual, ha 
encarregat una obra d’art ex-
clusiva per commemorar el 
seu 60 aniversari. Es tracta 
d’Il·lusió compartida de l’ar-
tista Sonia Alins i se’n faran 
reproduccions numerades 
que s’entregaran a diferents 
personalitats i organitzaci-
ons. Juntament amb l’obra, 
s’inclourà una invitació per 
assistir a l’acte institucional 
d’Aspros, que se celebrarà 

l’11 de novembre a l’Auditori 
Enric Granados de Lleida i 
serà el colofó dels actes pro-
gramats per l’entitat per ce-
lebrar els seus seixanta anys 
de vida.

Il·lusió compartida es-
tà protagonitzada per tres 
personatges que represen-
ten tres persones en diferents 
etapes de la vida: la infància, 
l’edat adulta i la vellesa. Ai-
xí mateix, plasma aspectes 
clau com són l’acompanya-
ment, l’esperança, la il·lusió 
i l’alegria.

Una obra de Sonia Alins 
il·lustra 60 anys d’Aspros
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