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Els perfils de RECERCAT: Miguel López-Botet, direct or de l'IMIM (Institut de Recerca 
de l'Hospital del Mar)

Miguel López-Botet Arbona (València, 1954) és llicenciat en Medicina per la Universitat 

de València (1977) i doctor per la Universitat Autònoma de Madrid (UAM, 1982).

Després d’acabar la especialitat en Immunologia a 

la Clínica Puerta de Hierro (UAM) i realitzar una 

estada postdoctoral al Ludwig Institute for Cancer 

Research de Lausana (1983-1985), es va 

incorporar a l'Hospital Universitari de La Princesa 

de Madrid (UAM), on va treballar com a consultor 

en immunologia i professor associat de Medicina 

durant el període 1985-2000. L'any 2000 es va 

incorporar a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), 

on actualment és catedràtic d'Immunologia. El Dr. 

López-Botet va ser un dels fundadors dels estudis 

de Biologia Humana de la UPF i és coordinador de 

la Unitat de Recerca en Immunologia del 

Departament de Ciències Experimentals i de la 

Salut d'aquesta universitat.  

 

Des de 2006, és director de l'IMIM-Hospital del 

Mar, centre de recerca en biomedicina i ciències 

de la salut, que depèn del Parc de Salut Mar –el 

qual inclou l'Hospital del Mar, l'Hospital de 

l'Esperança i el Centre Fòrum- i que està adscrit a 

la Universitat Pompeu Fabra.  

 

López-Botet és un destacat investigador en el camp de la immunologia, en el qual ha fet contribucions rellevants 

sobre els mecanismes de regulació de la resposta immunitària innata de las cèl�lules NK (natural killers) i del seu 

paper en infeccions víriques. Fins ara ha publicat 21 capítols de llibres i més de 135 treballs originals de recerca, 

alguns del quals han rebut un nombre molt elevat de citacions. De fet, està entre els científics més citats 

d'Espanya en el camp de la biomedicina. També ha dirigit prop d'una vintena de tesis doctorals.  

 

De la seva experiència en el camp de la gestió de la recerca cal destacar que ha estat president de la Comissió 

de Recerca de l'Hospital Universitari de la Princesa en els períodes 1988-91 i 1996-98 i director del Departament 

de Ciències Experimentals i de la Salut a la Universitat Pompeu Fabra en el període 2002-04. Així mateix, ha 

estat president de la Sociedad Española de Inmunología (2004-2008) i de la Society for Natural Immunity (2005

-2008).  
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