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Eloxio da investigación básica
0 Grupode Neurocienciae Control Motorda Universidadeda Coruña(NEUROcom)
indagaen iniciativas comoa mellorana vida dosenfermos
de párkinson
B Achegarseaos investigadores
do Grupo de Neurociencia e
Control Motorda Urdveraldade
da Coruñ~escnitar a palxón e
a convicción coa que desgrana
asúa filosofia Javier Cudeiro
Mazaira, o seu fundador e
responsable, comoexplica o
devenir do colectivo, onde
van eonde queren chegar...
Todoiso serve para entender
que a investigación na universidade é algo máis que crear un
enxeñopara que se aplique de
xeitu case inmediato. En tetapos nos que todo, ata o trab~
11o de laboratorio, tinguese de
frenesi, no campuscoruñés de
Oza reivindiean a importancia
de marcar os tempos. «Aidea
duncientifico é, en últimotérmino, mellorar a vida do cidadán, pero no inmediatoé xerar
coñecemento e que se poida
aplicar ou servir de base para
xerar máis e que un dia chegue
a ser aplicable. O que non se
podeé coller atallos e obrigara
que moitosinvestigadores, para
obter finan~mmetuo,teñan que
poñer a etiqueta de aplicable a
algo ainda que logo non se cumpra>>, reflexiona Cudeiro.
E non é que en Ozasexa/l remisos a desenvolveraplicativos
a partir da súa investigación. É
unha cuestión de faeein de
xeitu natural, matizan. <<Amedida que os datos xurdian no
laboratorio vimos que habia
cuestións que se podian trasladar aos pacientes~>, relatan.
Inieiouse asi un eamiño que
ainda ten percorfido. Cudeiro
reclama a curiosidade comoun
dos pfmcipais patrimonios do
cinnt/fieo. E asi se puxerona indagar nun vello deseubtimentu
dun investigador británico oue

medio que contactamos con
dúas empresas interesadas no
que faeemos, que son Colabora
Enxeñeirose Mestrelab, as d6as
galegas>>,comentan.
Esa escasa visibilidade pode
mudar cun proxectu no que os
grupos de investigación que
traballan en Oza teñen postu
a sda foco: o novo Centro de
Innovación Tecnolóxica que
albergará en Elviña a laboratorios que traballan en cuesti6ns
de dependencia e tereeira
idade. <<Seráai candoteñamos
máis elementospara dar o salto
e facer produción tecnol6xica
que se poida transferir a empresas con patentes ou procedementos>>, augura Cudeiro
sobre un proxecto denominado
Asista. Pero fin ese escenarioa
dous anos vista. Mentrestanto
seguirán explorando outras
liñas. <<Ogrupo naceu porque
queriamos entender comofunciona o sistemavisual e esa liña
básica de traballo evoluciona
1
cara a temas relacionados coa
C~SAR
QUIANatención visual que poderia
0 qruDoauelidera Cudeiro,nasdeDendencias
universitarias
relacionarse no futuro cos déficit de atención, por exemplo
a un metrónomo).Traballaron en nenos, ou en estudar os
1 0 grupo naceu
e traballan en atopar un porqué mecanismos do soño. fundaporquequería
e na procura da resposta xurdiu mentalmente o que controla
unhaaplicación. ~~0enfermosi no noso cerebro o cambio de
entender cómo
ten capacidade para apertar un soñoá vixilia>>. E farano co so
funciona o
botón dun dispositivo que leve porte da Administración. <~Na
no cinto e ese aparatiñoxerar/a Conselleria de Innovación e
sistemavisual
un sinal que pode reciMr me- Industria financiáronnos a
diante un auricular ou unhas investigación do Parkinson e
lentes preparadas ao efPcto)>, na Conselleria de Educación
observoucomoos enfermosde explica Javier Cudeiro. 0 en- dannos apoio por ser grupo
Parl(mson que se bloqueaban xeño ten un prototipo e espera de referencia competitiva. É
no andar, activábanse en canto que unha empresa se anime para estar agradecidos porque
lles ofrecian uniaa referencia a comercializarlo, pero en souberon ver que un grupo de
sensorial que podia ser visual, NEUROcom
durante anos ape- investigación básica podexerar
ao estilo dunlias liñas sobre o nas tiveron relación co mundo calidade e noncortamosas ás>>,
chan, ou auditiva (algo similar empresarial. ~*Fai tan só ano e apostilla lavier Cudeiro.
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