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Experiència/Perfil 
professional: 
 

1992-1997:Tesi doctoral en endocrinologia de l’obesitat a la 
Universitat de Barcelona amb contracte pels laboratoris SALVAT, 
SA (Esplugues de Llobregat). 1997-2000: postdoctorat a Paris 
(CNRS) sobre biologia mitocondrial amb beca Marie Curie EU i 
beca ARC.2001-2008:Investigador principal del grup sobre 
senyalització cel·lular al cor amb contractes de la Generalitat de 
Catalunya (UdL), Miguel Servet-ISCIII (Hospital Arnau de Vilanova, 
Lleida) i contracte Ramón y Cajal (UdL), successivament. 2008-
present: Professor agregat UdL/investigador IRBLLEIDA. 

Àmbit  de recerca: 
Nomenar breument àmbit o 

àmbits de recerca 

Biologia molecular i cel·lular del cor. Identificació de gens 
implicats en el desenvolupament, supervivència i mort del 
miocardi. 

Docència: 
Titulacions en les que 

imparteix docència 

Nutrició Humana i Dietètica / Biotecnologia/Ciències 
Biomèdiques/Màster en Investigació Biomèdica 
 

Activitats de recerca: 
Participació en projectes 

europeus  

Participació en altre  

projectes de recerca 

Publicacions (les 5 

darreres/més importants) 

 

Actualment lidera un projecte del Ministeri d’Economia i 
Competitivaitat, un projecte finançat per la Marató de TV3 i un 
projecte en xarxa (RETICS) de l’Institut de Salut Carlos III. 
Publicacions recents com a corresponding o co-corresponding 
author: 
Genetic deletion of the executioner caspases-3 and -7 does not 
limit infarct size and ventricular remodeling. Inserte J., et al. Basic 

Res Cardiol. 2016. 
Executioner Caspase-3 and 7 deficiency reduces myocyte number 
in the developing mouse heart. Cardona M., et al. PLoS One. 
2015. 
A pathway involving HDAC5, cFLIP and caspases regulates 
expression of the splicing regulator polypyrimidine tract binding 
protein in the heart. Ye J., et al. J Cell Sci. 2013. 
Translation of Myocyte Enhancer Factor-2 is induced by 
hypertrophic stimuli in cardiomyocytes through a Calcineurin-
dependent pathway. Ye J., et al. J Mol Cell Cardiol. 2012. 
Endonuclease G is a novel determinant of cardiac hypertrophy 
and mitochondrial function. McDermott-Roe C., et al. Nature. 
2011.  

 


