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El Programa de mobilitat CRG-Wits-Novartis: un exemple
de col·laboració publicoprivada en recerca
El Centre de Regulació Genòmica (CRG) acollirà durant sis mesos tres
estudiants de doctorat de la Universitat de Witwatersrand de
Johannesburg (Sud-àfrica) dins del Programa de mobilitat CRG-WitsNovartis. Aquesta iniciativa forma part del programa d’activitats del
departament de Scientific Capability Development de Novartis per impulsar
projectes de recerca comuns i formar científics d’excel·lència.
Les estudiants sud-africanes s’integraran en tres laboratoris del CRG per
treballar en projectes relacionats amb el càncer de mama, l’esclerosi sistèmica i
el VIH. Aquestes estudiants, que estan finalitzant la seva recerca doctoral, duran
a terme projectes científics d’alta qualitat dirigits i supervisats per científics del
CRG i de la Universitat de Witwatersrand (Wits). Concretament, les doctorandes
s’incorporaran als equips de Xavier Estivill, expert en genètica i en medicina
genòmica; Roderic Guigó, bioinformàtic de referència en l’àmbit internacional, i
Juan Valcárcel, líder en l’estudi de l’expressió gènica i en el paper del
processament del genoma funcional.
El programa, impulsat per Novartis per a la formació de científics i l’intercanvi de
talent investigador en països en vies de desenvolupament, és un exemple del
que es pot aconseguir unint centres de recerca públics d’excel·lència i indústria.
L’acord signat pel CRG, un centre punter internacionalment en recerca
biomèdica, amb la Universitat de Witwatersrand i Novartis, estableix un nou
model de col·laboració públic i privat en recerca.
Al final de l’estada està previst que el CRG, la Wits i Novartis organitzin un Joint
Research Day per difondre els resultats dels projectes i establir futures
col·laboracions.
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