LA CIÈNCIA A FAVOR
DE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ I EL DRET A VOT

LA DEMOCRÀCIA
ÉS VIDA
Només l'expressió lliure de l'opinió ciutadana podrà resoldre la situació actual. Ens
oposem a l'autoritarisme, la repressió policial, les detencions injustes i la restricció de
la llibertat d'expressió i altres drets fonamentals i fem una crida a la comunitat científica i a tota la població de Catalunya a defensar la democràcia per decidir el futur
amb absoluta llibertat. Eppur si muove!

MERCÈ BOADA
neurologia, alzheimer

BONAVENTURA CLOTET
malalties infecciones

SÍLVIA DELGADO
neurogastroenterologia

JOSEP M. LLOVET
oncologia hepàtica

JOAN MASSAGUÉ
oncologia i bioquímica

JORDI MONÉS
retinopatia

BERNAT OLLÉ,
microbioma humà

ROMAIN QUIDANT
nanoòptica i biotecnologia

ANTONI TRILLA
malalties infeccioses i vacunació

ANNA VEIGA
biologia de la reproducció,
cèlul·les mare

·Albert Abad, oncologia
·Àlvar Agustí, malalties pulmonars
·Cristina Agustí, epidemiòloga
·Marta Arch, malalties respiratòries,
tuberculosi
·Lilibeth Arias, malalties respiratòries,
tuberculosi
·M. Pilar Armengol, biomedicina
·Joan Josep Artells, economia
de la salut
·Roger Badia, investigació en VIH
·Daniel Balañá-Alcaide,
oncologia mèdica
·Ester Ballana, virologia, immunologia
·M. Dolors Baró, magnetisme
·Ramon Bartolí, gastroenterologia
·Toni Bayés-Genís, cardiologia
·Lluís Blanc, medicina intensiva
·Núria Benseny, biofísica
·Miquel Bernardo, malalties mentals
·Julià Blanco, immunologia
·Ramon Brugada, mort dobtada
cardíaca
·Jordi Bruix, càncer de fetge
·Núria Busquets, virologia
·Lluís Cabero, medicina materno-fetal
·Assumpta Caixàs, obesitat

·Joaquim Calaf, reproducció assistida
·Josep M. Campistol, malalties renals
·Francesc Cardellach, malalties
minoritàries
·Pere Joan Cardona, genètica
i microbiologia
·Paula Cardona, malalties
respiratòries, tuberculosi
·Anna Carreras, recerca biomèdica
·Meritxell Carrió, genètica del càncer
·Elisabeth Castellanos, càncer
hereditari
·Manuel Castellet, matemàtica
·Antoni Castells, càncer infantil
·Manuel Cervantes, malalties infeccioses
·Ricard Cervera, malalties
autoimmunitàries
·Pere Clavé, fisiologia digestiva
·Pep Coll, VIH/Sida
·Roger Colobran, immunologia
·Joan Comella, malalties
neurodegeneratives
·Anna Conway, CEEISCAT
·Jordi Cuñé, microbioma
·David Dalmau, VIH/Sida
·Rafael de Cid, Biomedicina
·Malu de Souza, pneumologia

·Albert Despuig, malalties
respiratòries, tuberculosi
·Pere Domingo, malalties infeccioses
·Lluís Donoso, diagnòstic
per la imatge
·Arnau Dòria, sistemes elèctrics
·Domingo Escudero, neurologia
·Manel Esteller, oncologia
·Maria Esteve, malalties inflamatòries
intestinals
·Ramon Estruch, dieta i nutrició
·Vicenç Falcó, malalties infeccioses
·Magí Farré, farmacologia
·Jordi Félez, hematologia
·Aurora Fernández, farmacologia
·Cinta Folch, VIH i altres infeccions
de transmissió sexual
·Àngels Fortes , ètica de la
investigació clínica
·Roser Francisco, malalties minoritàries
·Eva Garcia, gestió financera,
biomedicina
·Xavier Garcia-Moll, cardiologia
·Joan Carles Garcia-Pagan, malalties
vasculars hepàtiques
·Teresa Gasull, neurociències
·Josep M. Gatell, malalties infeccioses

·Ramon Gomis, diabetis
·Alena Gros, càncer
·Roser Guillamat, esquizofrènia
·Francesc Illas, catàlisi heterogènia
·Marta Jubert, pediatria
·Laura Llobet, regulatory genomics
·Jordi Maeso, cirurgia vascular
·Josep Mallolas, VIH/Sida
·Ramon Martí, biomedicina
·Àngels Masabeu, VIH/Sida
·Dídac Mauricio, endocrinologia
·Oriol Mitjà, malalties tropicals
·Lluís Mont, cardiologia
·Eva Montané, seguretat i efectivitat
dels medicaments
·Beatriz Mothe, VIH/Sida
·Jordi Naval, biotecnologia
·Àlvar Net, medicina intensiva
i crítica
·Marc Noguera, bioinformàtica
·Montse Olivé, malalties musculars
·Roger Paredes, malalties infeccioses
·Edurne Pedrosa , biobanc
·Dani Podzamczer, malalties
infeccioses
·Ramon Pons, tensioactius
·Rafael Pous, telecomunicacions

·Carles Puente, telecomunicacions
·Maria Pujantell, immunologia
·Santi Roura, malalties cardiovasculars
·Miquel Lluís Rutllant, hematologia
·Miquel Sabrià, malalties infeccioses
·Martí Sánchez, enginyeria hidràulica
·Daniel Sanchis, biomedicina
·Albert Serrà, nanociència
·Eduard Serra, genètica del càncer
·Conxita Solans, nanotecnologia
·Pere Soler, pediatria
·Anna Soler, biologia marina
·Antonio Soriano, pediatria
·Lauro Sumoy, genòmica
i bioinformàtica
·Jordi Tomàs, epigenètica
·Lluís Valerio, medicina tropical
·Francesc Vidal, VIH/Sida
·Ramon Vilalta, nefrologia infantil
·Salvador Villà, oncologia
·M. del Mar Villar, medicina interna
·Roger Villuendas, malaties del cor
·Susan Webb, endocrinologia

