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Aquest 2018 ha estat un any de transició per a l’IRB 
Barcelona. Un any en què en Joan Guinovart em va 
passar el relleu com a Director, fet que ha estat tot 
un honor.

La memòria anual acostuma a ser un magnífic apa-
rador dels èxits i l’impacte de l’IRB Barcelona, en-
guany em dóna l’oportunitat de reconèixer la tasca 
del Joan i el seu magnífic lideratge al llarg de tots 
aquests anys. Durant aquest temps, l’IRB Barcelona 
ha aconseguit resultats científics rellevants i també 
assoliments institucionals. Sens dubte, l’èxit més 
significatiu ha estat la consolidació d’una comunitat, 
d’un grup de persones, que ha fet de l’IRB Barcelona 
un model d’excel·lència en la recerca fonamental en 
Biomedicina.

El 2018, s’han publicat més de 180 articles, alguns 
d’ells a revistes com Nature, Cell i Cancer Cell, re-
flectint l’impacte de l’IRB Barcelona en camps com el 
càncer i la metàstasi; l’envelliment; l’autisme; la bio-
logia computacional ; i els mecanismes biològics de 
la malaltia.

En l’àmbit internacional, s’ha continuat canalitzant 
esforços per augmentar la presència en projec-

tes europeus emblemàtics i mantenir el lideratge 
en ciència i innovació. L’ERC va reconèixer en Sal-
vador Aznar Benitah amb un Advanced Grant; i en 
Fran Supek va ser nomenat Professor d’Investigació 
ICREA. També s’han rebut premis i reconeixements 
com el Severo Ochoa per al Manuel Serrano o la 
medalla Olof Palme per a l’Eduard Batlle a la seva 
excel·lent tasca.

A més, al llarg de l’any, s’han organitzat nombroses 
iniciatives de divulgació científica per apropar de 
manera efectiva la ciència a la societat i aconseguir 
enfortir la relació amb ella. Alguns exemples desta-
cats són el Projecte Tandem per a escoles de primà-
ria i el Programa Bojos per la Ciència per estudiants 
de batxillerat amb la Fundació la Pedrera o la cam-
panya de captació de fons Repte Metàstasi.

A principis d’any l’equip d’administració va realitzar 
i passar amb èxit la seva primera avaluació exter-
na a mans d’un panell d’experts internacional. Estic 
convençut que les recomanacions que ens van fer 
ens permetran passar a un segon nivell con a centre 
d’excel.lència.

En resum, l’IRB Barcelona es troba en un moment 
privilegiat per afrontar els reptes que vindran als 
propers anys i seguir treballant per un món sense 
malalties incurables.

Un any de canvis
2018

Francesc Posas
Director de l’IRB Barcelona (2018 - Actualment)



Descobriments

Descobriment d’una proteïna clau en el 
desenvolupament de l’autisme
La proteïna CPEB4, que s’encarrega de l’expressió de centenars de gens 
necessaris per a l’activitat neuronal, pateix alteracions en els cervells 
d’individus amb autisme. L’estudi, publicat a Nature, va indicar que un 
defecte de la proteïna CPEB4 podria ser la baula entre els factors ambientals 
que alteren el desenvolupament cerebral i els gens que determinen la 
propensió a l’autisme.

Raúl Méndez i Eulàlia Belloc del Laboratori de Control Traslacional de Cicle Cel·lular i Diferenciació 
de l’IRB Barcelona

L’IRB Barcelona obre la porta a l’ús de la 
immunoteràpia en el tractament de tumors de 
còlon agressius i les seves metàstasis
Un equip encapçalat per l’investigador ICREA Eduard Batlle va descobrir que 
els tractaments estimuladors del sistema immunitari, combinats amb un 
inhibidor de la proteïna TGF-beta, són efectius contra el càncer de còlon. Els 
investigadors van desenvolupar un model de ratolí que mimetitza el càncer 
de còlon humà en estat avançat. Aquest model els va permetre estudiar per 
primera vegada la resposta del sistema immunitari.

L’any 2018 la nostra recerca s’ha traduït en resultats científics de gran 

qualitat. S’han publicat més de 180 articles, alguns d’ells a revistes 

com Nature, Cell i Cancer Cell, reflectint l’impacte de l’IRB Barcelona en 

camps com el càncer i la metàstasi; l’envelliment; l’autisme; la biologia 

computacional; i els mecanismes biològics de la malaltia.



Investigadors de l’IRB Barcelona expliquen 
l’origen de la misteriosa periodicitat del genoma
L’equip dirigit per Núria López-Bigas va publicar un article a Cell sobre els 
factors que podrien afavorir la periodicitat de determinats parells de bases en 
els genomes d’organismes eucariòtics. L’estructura adoptada per l’ADN quan 
està empaquetat a l’interior de les cèl·lules influeix en la periodicitat observada.

La molècula d’ADN, formada per una doble hèlix, gira entorn de les molècules d’istones dues 
vegades, formant així nucleosomes. Les regions roses indiquen les enriquides en parells de bases 
adenina / timina (Autor: Iris Joval Granollers)

Segons un estudi, les teràpies epigenètiques 
podrien originar la formació de tumors agressius
Un equip encapçalat pels investigadors ICREA Salvador Aznar Benitah i Fran 
Supek va concloure que cal anar amb compte amb els fàrmacs inhibidors 
dels factors epigenètics. L’estudi, publicat a Nature Cell Biology, va ser fruit 
de la col·laboració entre un laboratori biomèdic i un de computacional de 
l’IRB Barcelona.

Un front invasiu de cèl·lules tumorals molt agressives (en verd). Imatge de microscòpia confocal. 
Alexandra Avgustinova, IRB Barcelona.

Les cèl·lules tumorals eviten la mort mitjançant 
la reparació in extremis del seu ADN
Un estudi sobre el càncer de mama realitzat a l’IRB Barcelona va identificar el 
paper decisiu de la proteïna p38 com a salvaguarda de les cèl·lules tumorals 
contra un dany excessiu en el seu ADN que, altrament, les abocaria a la mort. 
El bloqueig de la p38 aconsegueix elevar la mortalitat de les cèl·lules tumorals 
i, per tant, reduir els tumors.

El líder del grup, Angel R. Nebreda, i l’estudiant de doctorat Begoña Cánovas, al Laboratori de 
Senyalització i Cicle Cel·lular (M. Minocri, IRB Barcelona)



Descobriments

La deficiència de la proteïna DOR afavoreix 
l’aparició d’obesitat
L’equip d’investigadors encapçalat per Antonio Zorzano va descobrir un 
mecanisme que propicia una forma d’obesitat menys perjudicial, relacionada 
més amb el nombre que amb el volum de les cèl·lules de greix. Hi ha diferents 
tipus d’obesitat, uns més nocius que altres. L’estudi es va publicar a la revista 
Nature Cell Biology.

Cèl·lules del ratolí amb proteïna DOR. (M. Romero, IRB Barcelona)

Identificada peça clau en el metabolisme cel·lular
Un estudi publicat a Nature Cell Biology va revelar que la proteïna EXD2 té un 
paper fonamental per al bon funcionament dels mitocondris, els generadors 
energètics de la cèl·lula. El resultats van ampliar el nostre coneixement 
essencial dels mitocondris i suggerir que l’EXD2 podria ser important per 
a la fertilitat i representa un objectiu potencial en el tractament del càncer.

La microscòpia confocal mostra la co-localització de EXD2 (magenta) amb el ribosoma 
mitocondrial (groc). El DNA està tacat per definir el nucli (cian).

Identifiquen una proteïna que manté adormides 
les cèl·lules metastàtiques del càncer de mama
Un equip de científics liderat per Roger Gomis va donar a conèixer un dels 
mecanismes que permet a les cèl·lules metastàtiques sortir d’un estat de 
latència.

Nuclis de cèl·lules metastàtiques de càncer de mama que mostren la proteïna MSK1 en verd 
(Autor: Cristina Figueras-Puig, IRB Barcelona)



Identifiquen un nou regulador de la formació de 
neurones
L’equip dirigit per Jens Lüders va demostrar que la proteïna NEK7 és rellevant 
per a la correcta formació de les neurones a l’hipocamp, una regió del 
cervell relacionada amb la memòria. Els animals sense NEK7 també poden 
presentar deficiències en altres regions cerebrals.

La imatge mostra una neurona conreada amb anticossos que etiqueta els microtúbuls. NEK7 
promou l’estabilitat dels microtúbuls dendrítics, que és important per al correcte creixement de 
la dendrita i la seva ramificació (F Freixo, IRB Barcelona)

El sistema immunitari de les alpaques revela un 
possible tractament contra el càncer
Un estudi realitzat per investigadors de l’IRB Barcelona i la Vrije 
Universiteit Brussel va identificar nanoanticossos de camèlids capaços de 
bloquejar l’EGF, una proteïna abundant en les cèl·lules tumorals que les 
ajuda a proliferar.

Figura que mostra la unió d’una nanobody derivada d’alpaca a la proteïna EGF. Els científics 
demostren l’alta afinitat i selectivitat d’una família de nanobodies d’EGF, objectiu d’interès per al 
tractament del càncer (S Guardiola, IRB Barcelona)

Un estudi amb Drosophila ajuda a comprendre el 
comportament metastàtic dels tumors humans
La majoria dels tumors sòlids amb capacitat metastàtica presenten un alt 
grau d’inestabilitat cromosòmica. Un estudi dirigit per Marco Milán i publicat 
a Developmental Cell va demostrar que la mateixa inestabilitat cromosòmica 
promou un comportament invasiu. L’oncogèn Fos i el supressor de tumors 
Capicua intervenien en aquest comportament invasiu.
Epiteli de Drosophila sotmès a inestabilitat cromosòmica (CIN): les cèl·lules comencen a envair 
els teixits veïns. Magenta marca els nuclis de tot l’epiteli mentre que les etiquetes verdes les 
membranes de les cèl·lules sotmeses a CIN (L Barrio, IRB Barc



Notícies institucionals 
més destacades

NOU DIRECTOR

Nomenament de Francesc Posas com a nou 
director de l’IRB Barcelona; el seu laboratori, 
Posas de Nadal, es va incorporar al centre
Francesc Posas va succeir Joan J. Guinovart, antic director i fundador  
del centre. Francesc Posas també és el màxim responsable del 
Laboratori Posas/de Nadal.

ICREA

Fran Supek, nou investigador 
ICREA a l’IRB Barcelona
Des de 2017, el científic croat dirigeix un equip de deu 
científics al laboratori Genome Data Science. Amb 
el nomenament de Supek, l’IRB Barcelona compta 
actualment amb 14 investigadors ICREA.



4 ERC

Dues beques Proof of Concept de l’ERC 
destinades combatre el càncer de còlon i la 
cardiotoxicitat 
L’IRB va guanyar dues beques PoC del Consell Europeu de Recerca per 
optimitzar i validar eines amb aplicacions clíniques potencials. El projecte 
d’Angel R. Nebreda es proposa desenvolupar teràpies dirigides a reduir la 
cardiotoxicitat provocada per la quimioteràpia. El projecte d’Eduard Batlle 
generarà un biobanc d’organoids tumorals de ratolins amb l’objectiu de 
contribuir al tractament de pacients amb càncer de còlon avançat.

4 ERC

Salvador Aznar Benitah va rebre una beca 
Advanced Grant de l’ERC per estudiar la 
influència de la dieta en la metàstasi
Les beques Advanced Grant del Consell Europeu de Recerca (ERC) van 
dirigides a investigadors que han obtingut importants èxits científics 
en els últims 10 anys. L’investigador ICREA de l’IRB va rebre 2,5 milions 
d’euros per continuar els seu estudi sobre la influència de la dieta en la 
metàstasi. Amb aquesta ajuda, el centre ja acumula 14 beques de l’ERC.

4 ERC

Beca Proof of Concept de l’ERC per 
combatre la resistència als fàrmacs  
en el càncer de mama
Modesto Orozco va obtenir una beca de 150.000 euros destinats  
a optimitzar i validar una prometedora eina terapèutica  
antitumoral durant 18 mesos. 



Notícies institucionals 
més destacades 

PREMIS 

La Fundació Internacional Olof Palme 
premia Eduard Batlle 
Eduard Batlle, cap del Laboratori de Càncer Colorrectal, va ser 
guardonat amb la Medalla Olof Palme en reconeixement del seu 
recent descobriment sobre el tractament de tumors de còlon en 
estat avançat amb immunoteràpia

PREMIS 

Manuel Serrano va rebre el premi Severo Ochoa 
concedit per la Fundació Ferrer per a la Investigació
Sergi Ferrer-Salat, president del Patronat de la Fundació Ferrer per a la  
Investigació, va destacar que la feina duta a terme pel científic de l’IRB Barcelona 
Manuel Serrano està ajudant a comprendre la relació entre l’envelliment i el 
càncer, i a trobar maneres de manipular aquesta relació en benefici nostre.

3 AECC

Becats 3 projectes de l’AECC
Eduard Batlle, Roger Gomis, Marta Kovatcheva, Angel R. Nebreda i 
Francesc Posas van ser beneficiaris de les beques de l’AECC i duran 
a terme estudis centrats en el càncer de còlon, pròstata, pulmó, 
melanoma i mama, respectivament.



ENABLE

ENABLE (simposi per a estudiants de doctorat a 
Copenhaguen)
El 2n simposi d’ENABLE per a estudiants europeus de doctorat i postdoctorat, 
celebrat del 7 al 9 de novembre de 2018 a Copenhaguen sota el lema “La 
promesa de la medicina del futur: de la investigació a la teràpia”, va reunir 
més de 250 joves investigadors de més de 20 països i va ser un èxit rotund. 
El simposi va tenir lloc en el marc del projecte ENABLE de la UE, coordinat 
per l’IRB Barcelona. Aquest centre, juntament amb altres tres instituts de 
recerca europeus i una agència de comunicació, organitzen anualment aquest 
esdeveniment de tres dies de durada. El programa d’activitats va incloure 
conferències a càrrec de ponents de renom, oportunitats de desenvolupament 
professional i activitats de divulgació per a infants i públic en general.

1ª AVALUACIÓ ADMINISTRATIVA

Un equip administratiu marcat per l’excel·lència
Una revisió d’experts consisteix en l’avaluació del rendiment professional i la 
qualitat de la feina d’un individu per part d’experts del mateix àmbit laboral. 
Es tracta d’una eina habitual en el món científic destinada a mantenir els 
estàndards, millorar el rendiment i garantir la credibilitat. En la seva línia de 
compromís amb la millora constant, a principis de 2018, l’IRB Barcelona va 
ampliar aquesta bona pràctica al seu equip administratiu.

TANDEM

Més mètode científic per aprendre millor
L’escola Montserrat, l’IRB Barcelona i la Fundació Catalunya La Pedrera 
van fer balanç dels tres anys del projecte conjunt que ha suposat un 
canvi en el mètode pedagògic d’aquest centre d’educació primària.
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de secundària
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* Dades de desembre de 2018
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