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Recerca

Aquest any hem realitzat importants descobriments 
sobre malalties com el càncer i l’envelliment i hem 
desenvolupat potents eines i tècniques per accelerar 
la investigació.

L’aprenentatge automàtic impul-
sa la medicina personalitzada del 
càncer.
Boost DM és una eina computacion-
al que identifica les mutacions dels 
gens conductors del càncer per a 
cada tipus de tumor.
Nature DOI: 10.1038/s41586-021-03771-1

L'àcid palmític fomenta la metàs- 
tasi del càncer i atorga una 
“memòria” més agressiva a les 
cèl·lules tumorals.
Aquest perfil més agressiu impulsa 
l'activació de les cèl·lules de 
Schwann.
Nature DOI: 10.1038/s41586-021-04075-0
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Recerca

Un nou mètode per entendre la di- 
nàmica de les proteïnes i la regu-
lació dels processos cel·lulars.
Aquest és un nou enfocament basat 
en informació coevolutiva, simula-
cions moleculars multiescala i mè- 
todes d'energia lliure.
Science Advances DOI: 10.1126/sciadv.abj0786

La compactació de l'ADN és essen-
cial en la formació dels teixits.
L'expressió de fragments ancestrals 
d'ADN viral dona com a resultat una 
forta resposta inflamatòria i provoca 
una disfunció en teixit mamari.
Cell Stem Cell DOI:  10.1016/j.stem.2021.04.030 

Identificat un enzim modificador de 
l'ARNt com essencial per produir els 
principals components proteics del 
medi extracel·lular.
Va tenir un paper crucial en l'evolu-
ció dels organismes unicel·lulars a 
formes de vida més complexes.
Nucleic Acids Research DOI: 10.1093/nar/gk-

ab461

Les candidiasis causades per espè- 
cies diferents de fong segueixen 
mecanismes d'infecció diferents.
Els investigadors van estudiar quat-
re espècies de Candida, que repre-
senten el 90% dels casos de can- 
didiasi.
Nature Microbiology DOI: 10.1038/s41564-021-

00875-2



DECIDER: millorar el diagnòstic i 
el tractament del càncer d'ovari.

El projecte de recerca de 5 anys in-
volucra 14 organitzacions de set 
països de europeus i està finançat 
per la UE.

CaixaResearch d’Investigació en 
Salut finança dos projectes.

Un d’ells se centrarà en l’estudi de 
l'obesitat per combatre el fetge 
gras no alcohòlic i l'altre en la recer-
ca de nous fàrmacs per al tracta-
ment de la candidiasi.

PERSIST-SEQ: combatre la resis- 
tència als tractaments antitu-
morals.

El consorci és una col·laboració in-
ternacional del sector públic-pri-
vat que inclou centres de referèn-
cia en la investigació del càncer i 
empreses farmacèutiques capda-
vanteres.

Set projectes de recerca reben el 
suport de l'Asociación Española 
Contra el Cáncer.

Els projectes tenen per finalitat 
avançar en la investigació del 
càncer, centrant-se en els pacients 
de càncer i augmentant-ne les tax-
es de supervivència.

Finançats per entitats públiques i privades, a través 
de convocatòries competitives i no competitives, 
recolzen el compromís de l'Institut amb l’excel·lència 
en la investigació.

Projectes científics



Nuage Therapeutics arrenca de la 
mà d’Asabys.

Nuage Therapeutics, spin-off de 
l’IRB Barcelona i ICREA, centra la 
seva activitat en el descobriment 
de nous fàrmacs dirigits a dianes 
terapèutiques que actualment es 
consideren no abordables amb 
fàrmacs.

Nou projecte per estudiar dianes 
terapèutiques senolítiques per a 
la inflamació i la fibrosi.

L'IRB Barcelona i l'empresa euro-
pea biotecnològics Galapagos NV 
van establir una col·laboració 
científica per identificar i validar 
una sèrie de dianes de fàrmacs 
senolítics.

Innovació

Els nostres descobriments amb potencial de mercat 
han donat lloc a una nova spin-off i a acords i 
llicències, així com a noves sol·licituds de patents.
Actualment tenin 6 spin-offs actives.
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Equip i talent

Nous Laboratoris

40
Plataformes
científiques

360
Programes 
de recerca

463
Membres 
totals

63
Administració

400 
Equip
científic 55%

Dones
45%
Homes

Dra. Cristina Mayor-Ruiz 
TARGETED PROTEIN DEGRADATION 
& DRUG DISCOVERY LAB

S’incorpora des de: Research 
Center for Molecular Medicine 
(CeMM) a Viena, Àustria.

Dr. Alejo Rodríguez-Fraticelli
QUANTITATIVE STEM CELL 
DYNAMICS LAB

S’incorpora des de: Harvard Uni- 
versity i Boston Children's Hospi-
tal a Boston, EUA.

Dra. Direna Alonso-Curbelo
INFLAMMATION, TISSUE 
PLASTICITY & CANCER LAB

S’incorpora des de: Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center 
(MSKCC) a Nova York, EUA.

28 
Grups de recerca

8 

Plataformes científiques

Atraiem científics internacionals destacats. Aquest any s'han in-
corporat a l'Institut tres nous joves i brillants Group Leaders.



Comunicació i 
captació de fons

215
Projectes i xarxes d'investigació 

nacionals i internacionals

Pressupost 2021

NacionalsAltres internacionals

COFUND Beques ERC Projectes col.laboratius CE 

13,2 de finançament 
principal (Govern català)

15,5 de finançament 
extern

28,7
millions €

85,43%
de totes les despeses 
destinat a recerca

3,4 M
Arribat a milions de 
ciutadans mitjançant 
la campanya 
#fuckcancer

2,2 M€
Total recaptat des 
de l’inici pel Repte 
Metàstasi

2,952
Impactes en 
mitjans

3583 15910

Finançament



Gràcies!
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PATRONS

CENTRE MEMEBRE DE

AMB ELS RECONEIXEMENTS DE:

www.reptemetastasi.com 

El #RepteMetàstasi és una crida de l’IRB Barcelona a tota la societat 
per combatre la metàstasi. Volem involucrar-hi ciutadans, institu- 
cions i empreses per recaptar 5 milions d’euros que ens permetran 
accelerar la recerca, captant nou talent, adquirint tecnologia capda-
vantera i habilitant nous espais de laboratori.

A l’IRB Barcelona creiem que només mitjançant la investigació 
podem vèncer el càncer.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

Gràcies a totes les persones i organitzacions que 
ja s'han sumat al nostre repte.


