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Els grups del IUNICS que han participat en el projecte són els següents: 

 

Grup d’investigació en Fonaments Biològics de la Conducta i dels Trastorns Mentals: 
els seus objectius són combatre la depressió i prevenir el suïcidi. 
Dr. Miquel Roca Bennàsar, professor de la UIB. 

 

Grup d’investigació: estudi del sistema immunitari en la patologia humana: l’àrea 
de Malalties Infeccioses i Immunologia del IUNICS, és un centre de 
referència a Espanya per diagnosticar i tractar les immunodeficiències 
primàries. 
Dra. Núria Matamoros, cap del Servei d’Immunologia de l'Hospital Universitari Son 
Espases. 

 

Grup d’investigació en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu: el grup ha posat ja 
al mercat dues pastes dentifrícies d’ús ambulatori que eliminen les taques 
de les dents i eviten els habituals efectes secundaris. 
Dr. Josep A. Tur, catedràtic de la UIB 
Dr. Antoni Pons, catedràtic de la UIB 

 

Grup d’investigació: Clínica i Biologia de les Neoplàsies Hematològiques: els 
investigadors milloren diverses tècniques genètiques que faciliten el 
diagnòstic i tractament de càncers sanguinis. 
Dr. Joan Besalduch, cap del Servei d’Hematologia i Hemoteràpia de l’Hospital 
Universitari Son Espases 

 

Grup d’investigació en Atenció Primària: desenvolupa un nou tractament de 
l’úlcera de peu en malalts de diabetis. 
Dr. Joan Llobera, metge especialista en medicina preventiva i salut pública 
Dra. Magdalena Esteva, metgessa especialista en medicina preventiva i salut 
pública 

 

Grup d’investigació en Infecció i Immunitat: lidera a Espanya el combat contra 
el bacteri Pseudomonas aeruginosa, un dels més freqüents en les 
infeccions hospitalàries i el més resistent als antibiòtics. 
Dr. Antoni Oliver, Servei de Microbiologia de l’Hospital Universitari Son Espases 
Dr. Sebastià Albertí, catedràtic de la UIB. 

 

Grup de Cirurgia NOTES: és l’únic a Espanya que fa, en l’àmbit clínic, cirurgia 
endoscòpica mínimament invasiva a través d’orificis naturals. 
Dr. Josep Francesc Noguera, cap del Servei de Cirurgia de l’Hospital Son Llàtzer 

 

Grup d’investigació en Litiasi Renal i Biomineralització: aportacions als 
tractaments, el diagnòstic i la prevenció dels càlculs del ronyó. 
Dr. Fèlix Grases, catedràtic de la UIB 

 

Grup d'investigació en Teràpia Cel�lular i Enginyeria Tissular (TERCIT): crea un 
nou tractament que ajuda a cicatritzar l'os romput i evita que es pugui 
fracturar de bell nou durant l'extracció de les plaques, els perns i les 
fèrules temporals. 
Dra. Marta Monjo, investigadora Ramón y Cajal a la UIB 



 

Grup d'investigació en Obesitat i Diabetis: programa de prevenció de l’obesitat 
en adolescents. 
Dr. Bartomeu Burguera, coordinador de la Unitat d’Investigació-CAIBER a l'Hospital 
Universitari Son Espases 

 

Grup d'investigació en Neurodinàmica i Psicologia Clínica: els malalts de 
fibromiàlgia: millores en el diagnòstic i qualitat de vida. 
Dr. Pedro Montoya, catedràtic de la UIB 


