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Introducció
Durant l’any 2017, l’IBEC ha celebrat els seus primers deu anys 
d’activitat de recerca i les celebracions van començar el mes de 
juny amb el Simposi del 10è Aniversari.

L’any 2017, l’IBEC ha publicat més de 740 articles científics indexats, més de la meitat en el decil 
superior de revistes d’alt impacte. Els seus caps de grup han aconseguit fins a 11 beques de 
recerca del Consell Europeu de Recerca (ERC), i sis de les quals tenen també suport de l’ICREA, 
la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, i n’hi haurà més en el futur proper. L’institut 
ha coordinat cinc consorcis europeus o internacionals de projectes finançats per la UE sota els 
programes 7PM i Horizon 2020, a més de participar com a partner en molts altres. 

Amb 23 patents obtingudes i tres empreses derivades, l’IBEC pot exhibir avenços com ara noves 
molècules pel càncer pancreàtic, un indicador de somnolència per a vehicles, innovadores 
partícules per a la curació de ferides, i molts altres en projecte. Fins ara, 104 estudiants 
de doctorat han defensat aquí les seves tesis. Els seus estudiants i altres investigadors han 
prosseguit treballant en institucions i empreses de prestigi arreu del món i han format part 
d’alguns avenços científics extraordinaris. Innegablement aquestes són proeses impressionants 
per a un centre que, en la seva creació a finals del 2006, era tan petit que només tenia cinc 
grups de recerca de la UB i la UPC que es van unir per compartir els seus coneixements. 

Per reflectir que part de l’any 2017 l’hem passat en celebració de la nostra dècada d’aquests 
i altres assoliments, aquest Informe anual pren un enfocament diferent. Comença amb una 
selecció dels moments més destacats de la dècada: avenços científics, fites institucionals i 
millors resultats personals. Naturalment, també conté totes les habituals dades, xifres i punts 
destacats de l’any en qüestió, però aquest cop molts d’aquests destacats es presenten com 
les llistes d’èxits radiofòniques de “Els deu primers”, no només per reflectir l’esdeveniment del 
nostre desè aniversari, sinó també perquè els nostres resultats van esdevenint tan excel·lents 
que sembla més assenyat seleccionar-ne els millors i evitar que aquesta publicació cada any 
pesi més. 

L’Informe anual segueix sent el nostre usual resum de les estadístiques i els moments destacats, 
que demostra que el 2017 va ser un altre gran any en la consolidació de l’IBEC com a referència 
internacional en bioenginyeria. Ens hem unit al Barcelona Institute of Science and Technology 
(BIST), i hem incorporat dos nous caps de grup de l’ICREA, la professora Sílvia Muro i el 
professor Paul Verschure. També ens hem expandit físicament, i alguns grups s’han instal·lat 
al nostre nou equipament del Campus Diagonal-Besòs de la UPC. L’any 2017 va veure l’inici 
del projecte europeu més gran que hem coordinat fins ara a l’IBEC, el MECHANOCONTROL. 
L’Institut també ha passat a formar part d’una infraestructura d’impressió 3D que ha suposat una 
inversió de molts milions d’euros, el Global 3D Printing Hub. Hem acollit Edvard Moser, Premi 
Nobel de Medicina o Fisiologia 2014, com a conferenciant principal en el nostre acte “From the 
Science of Memory to the Future of Neuroengineering”, i hem celebrat la concessió del Premi 
Nacional de Recerca al Talent Jove al cap de grup i professor de recerca a l’ICREA Samuel 
Sánchez, el qual, juntament amb Lorenzo Albertazzi, també s’han afegit a la llista dels nostres 
investigadors amb subvencions ERC durant el 2017. El 74 % dels nostres 134 articles en revistes 
indexades de l’any 2017 eren al primer quartil.

No tot ha estat bufar i fer ampolles, però. Seria descurat per part meva no mencionar les 
dificultats per desenvolupar i gestionar la recerca causades per les restriccions administratives, 
com ara els canvis en els criteris d’IVA aplicats a la recerca, les noves normes de licitació pública 
per als béns de consum i l’equipament científic, o les dificultats administratives en contractació 
de personal. Així mateix, la intervenció econòmica i la suspensió del govern català per l’aplicació 
de l’article 155 de la Constitució de 1978 del país, inevitablement ha tingut un impacte en 
l’activitat de la Fundació de l’IBEC i en la gestió de la recerca a Catalunya. Espero que l’any que 
ve el diàleg i l’esperit de la democràcia, juntament amb el criticisme racional del mètode científic, 
permetin comprometre la nostra societat en un nou acord.

Amb tot, però, l’any 2017 va ser la cúspide perfecta dels nostres primers deu anys d’activitat, i 
esperem celebrar molts més aniversaris en el futur. 

   Josep Samitier 
   Director de l’IBEC 
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Deu anys de l’IBEC
Durant l’any 2017, l’IBEC ha celebrat els seus primers deu anys d’activitat científica 
i el desè Simposi de l’IBEC. La preparació del programa d’actes i activitats i els 
materials corresponents van comportar examinar a fons els arxius de l’IBEC, la qual 
cosa ens ha permès seleccionar les següents fites més destacades de la història de 
l’organització.

2007

Primera subvenció del ERC 
guanyada per un investigador de 
l’IBEC

Pau Gorostiza, del grup de 
Nanosondes i nanoconmutadors 
va obtenir una subvenció Starting 
Grant de l’aleshores recentment 
establert Consell Europeu de 
Recerca (ERC), per estudiar la 
neurosecreció per control remot 
d’exocitosi i endocitosi amb llum, 
una només de les 201 propostes 
amb èxit de 9.167 presentacions.

2008

Primer article a Nature

X. Trepat, L. Deng, S. S. An, D. 
Navajas, D. J. Tschumperlin, 
W. T. Gerthoffer, J. P. Butler, J. 
J. Fredberg (2007). Universal 
physical responses to stretch 
in the living cell. Nature, 447, 
592-595 

Primer article a Science

P. Gorostiza, E. Y. Isacoff 
(2008). Optical switches for 
remote and noninvasive control 
of cell signalling. Science, 322, 
395

Primera empresa derivada

Aleria Biodevices va ser la 
primera empresa derivada, o 
spin-off, que va sorgir de l’IBEC. 
L’empresa desenvolupa eines 
per mesurar l’activitat elèctrica 
de neurones in vitro.

2009

Primer projecte finançat per la 
UE coordinat a l’IBEC

BOND, o Bioelectronic Olfactory 
Neuron Device, proposava 
un nou nas bioelectrònic 
basat en receptors olfactius. 
Es va constituir un consorci 
multidisciplinari europeu de vuit 
socis. 

Un estudi publicat a Nature 
Physics aporta llum sobre el 

moviment de les cèl·lules

Xavier Trepat va descobrir que la 
motilitat cel·lular col·lectiva és el 

resultat d’un procés cooperatiu en 
el qual cada cèl·lula contribueix 

al moviment del grup, estirant les 
cèl·lules veïnes amb un mecanisme 
similar al joc d’estira i arronsa amb 

una corda.

Trepat, X., et al (2009). Physical 
forces during collective cell 

migration. Nature Physics, 5 (6): 
426-430 
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Deu anys de l’IBEC

2010

Dos articles a Nature per al grup de Nanosondes i 
nanoconmutadors

En un estudi publicat a Nature Chemistry, el grup de 
Nanosondes i nanoconmutadors i investigadors de l’ICMAB 
han caracteritzat un commutador molecular robust en una 

solució que opera amb voltatges molt baixos que es pot 
donar forma en “patrons” aplicant-hi corrent elèctric, i té 

una estabilitat, reversibilitat i reproductibilitat excepcionals 
a llarg termini, pel que ofereix una plataforma molt 

prometedora per utilitzar en dispositius de memòria.

Premeu un interruptor, gireu un comandament o accioneu 
una palanca, i estareu operant un complex dispositiu 

electromecànic. Ismael Díez, un investigador del mateix 
grup, ha demostrat que és possible construir un component 
electrònic que funcioni a partir d’un contacte elèctric format 

amb una sola molècula.

Diez-Perez, I. et al (2011). Controlling single molecule 
conductance through lateral coupling of [pi] orbitals. Nature 

Nanotechnology, 6 (4), 226-231

Primera unitat conjunta de 
recerca

L’IBEC i el Centre de Recerca en 
Salut Internacional de Barcelona 
(CRESIB, ara ISGlobal) van establir 
una unitat mixta amb personal 
d’ambdós instituts, amb l’objectiu 
de desenvolupar sistemes 
terapèutics i de diagnòstic basats 
en nanomedicina que es puguin 
aplicar a la malària, és a dir, la 
unitat conjunta de Nanomalària.

2011

Plitotaxi: com grups de cèl·lules 
troben el camí

El grup de recerca de l’IBEC de 
Dinàmica integrativa de cèl·lules 
i teixits va col·laborar amb 
investigadors de Harvard per 
descobrir un nou concepte en la 
biologia: la plitotaxi, que descriu 
la manera en què cada cèl·lula 
empenta i tira de les cèl·lules 
veïnes en una dansa caòtica 
que, amb tot, mou el conjunt 
cooperativament en la direcció 
desitjada. 

Trepat, X. & Fredberg, J. J. 
(2011). Plithotaxis and emergent 
dynamics in collective cellular 
migration. Trends in Cell Biology, 
21 (11), 638-646

2012

Inici del Tenure Track a 
l’IBEC

L’any 2012 l’IBEC va 
implementar el seu 
procediment de Tenure 
Track, pel qual s’estableixen 
els investigadors nous o 
sènior ja presents a partir 
d’una trajectòria professional 
que depèn d’una avaluació 
regular.

Col·laboració amb la indústria per 
desenvolupar una aplicació de conducció

L’IBEC, la UB i el soci industrial, l’empresa 
Ficosa, van unir forces per desenvolupar una 

nova tecnologia que eviti adormir-se mentre 
es condueix. L’avisador de somnolència, 

Somnoalert, és una app que usa sensors 
d’inèrcia i dades GPS per detectar moviments 

característics de les capcinades al volant, 
com ara la desviació de la línia de conducció 

o les correccions sobtades. L’any 2016, el 
grup de Processament de senyals i informació 

per a sistemes de sensors de l’IBEC, dirigit 
per Santiago Marco, va veure amb orgull 
que la seva invenció s’incorporava al nou 

Lexus RX amb el nom de “Sway Warning” 
(avís d’oscil·lació) posteriorment a la seva 

comercialització.
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2013

Presentació de les 
instal·lacions principals 

L’adquisició de la Plataforma 
de Nanotecnologia al Parc 
Científic de Barcelona 
forma part del pla estratègic 
a més llarg termini de 
l’Institut de crear noves 
instal·lacions científico-
tècniques de nanofabricació 
i bionanocaracterització. 

2014

Canvi en la direcció

La marxa del director 
fundador Josep A. 
Planell va ser seguida 
pel nomenament de 
Josep Samitier com a 
nou director.

Primera unitat conjunta IBEC / indústria

La primera unitat conjunta de l’IBEC amb la 
indústria va nèixer al 2014 de la mà de Genomica 
S.A. Amb seu a l’IBEC, la unitat té com a objectiu 
desenvolupar i comercialitzar productes de 
diagnòstic per a punts d’atenció mèdica i altres 
dispositius i tecnologies mèdiques.

First functional human ‘splenon-on-a-chip’

Científics de Nanobioenginyeria i del CRESIB, el centre de recerca 
de l’ISGLOBAL, van dissenyar la primera melsa 3D funcional capaç 
de reproduir la funció de la melsa humana, el filtratge dels glòbuls 
vermells. En l’estudi publicat a Lab on a Chip, van descriure 
la creació d’una plataforma a microescala que reprodueix les 
propietats físiques i hidrodinàmiques de la unitat funcional de 
la melsa, o polpa vermella esplènica, incloent-hi dos canals 
dissenyats per dividir el flux que recreen les microcirculacions, 
tancat-ràpid i obert-lent, de la sang a la melsa. El dispositiu es 
va provar amb glòbuls vermells humans sans i en infectats per 
malària, i pot permetre investigar possibles fàrmacs contra aquesta 
i altres malalties hematològiques. 

Rigat-Brugarolas, L. G. et al (2014). A functional microengineered 
model of the human splenon-on-a-chip. Lab on a Chip 1410, 1715-
1724

Descobriment d’un mecanisme fonamental en la 
formació del càncer de mama

En un estudi publicat i presentat a la portada de la 
revista Nature Materials, investigadors del grup de 
Biomecànica respiratòria i cel·lular de l’IBEC i del 
Barts Cancer Institute de Londres han demostrat 
com les molècules que les cèl·lules utilitzen per 

adherir-se al seu entorn, anomenades integrines, 
permeten a les cèl·lules detectar i adaptar-se a 
la rigidesa del teixit, un dels primers senyals de 

desenvolupament de tumors.

Elosegui-Artola, A et al. (2014). Rigidity sensing 
and adaptation through regulation of integrin types. 

Nature Materials, 13 (6): 631-637

Memòria 2017

Deu anys de l’IBEC

Innovador progrés en medicaments 
controlats per la llum

Pau Gorostiza, de l’IBEC, i Ernest Giralt, de 
l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB), van 
fer un gran avenç en el desenvolupament 

de molècules terapèutiques regulades 
per llum. Els científics van sintetitzar 
dos pèptids que canvien de forma al 

irradiar-los amb llum, i d’aquesta manera, 
s’afavoreixen o eviten interaccions 

proteïna-proteïna específiques. Els 
investigadors van destacar l’aplicabilitat 

immediata d’aquestes molècules per 
estudiar, per exemple, l’endocitosi in 

vitro en cèl·lules canceroses -on aquest 
procés està descontrolat- i que permetria 
inhibir selectivament la proliferació de les 

cèl·lules. 

Nevola, L., et al (2013). Light-regulated 
stapled peptides to inhibit protein-protein 
interactions involved in clathrin-mediated 

endocytosis. Angewandte Chemie - 
International Edition 52, 30, 7704-7708
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2017 in review

iPSCs & activation of endogenous tissue programs for organ regeneration

2015

Èxit amb l’acreditació Severo 
Ochoa

L’any 2015 sempre serà inoblidable 
perquè va ser l’any en què l’IBEC va 
rebre l’acreditació Severo Ochoa a 
l’Excel·lència, esdevenint el dinovè 
centre espanyol en aconseguir-ho. 
L’acreditació, una fita extraordinària 
en l’evolució i la consolidació de 
l’IBEC, es va presentar el juliol en 
una cerimònia a la seu del MINECO 
a Madrid.

Recursos Humans 
d’Excel·lència en Recerca 

Vam rebre el segell “Recursos 
Humans d’Excel·lència en 
Recerca” de la Comissió 
Europea, en reconeixement 
al nostre compromís amb 
la millora contínua de les 
polítiques de recursos humans 
d’acord amb la Carta Europea 
de l’Investigador i el Codi de 
Conducta per a la Contractació 
d’Investigadors (Charter and 
Code). Vam ser un dels tan 
sols deu instituts CERCA que 
van rebre el premi; en tot 
l’àmbit espanyol només 21 
institucions han obtingut aquest 
reconeixement.

 Memòria 2017

Deu anys de l’IBEC

Premi Banc Sabadell a la Recerca 
Biomèdica

Xavier Trepat, professor de recerca a l’ICREA 
i cap del grup de Dinàmica integrativa de 
cèl·lules i teixits va ser designat guanyador 
del premi Banc Sabadell a la Recerca 
Biomèdica del 2015 pels seus treballs 
per comprendre els mecanismes biofísics 
fonamentals subjacents a la interacció i la 
comunicació cel·lular. Com a físic, va ser el 
primer científic no relacionat amb ciències 
de la vida que guanyava aquest premi.

Bioimpressora 3D

Amb l’adquisició per l’IBEC 
d’una bioimpressora 3D, 
l’única amb la precisió i les 
característiques necessàries 
per a finalitats de medicina 
regenerativa en el sud d’Europa, 
i de les molt poques que hi ha 
al continent, els investigadors 
podran afegir propietats 
biològiques a teixits implantats, 
com ara os, i amb el temps 
potser podran fabricar òrgans 
complets per a trasplantaments. 
Al oferir aquesta possibilitat 
als seus investigadors així 
com a empreses i científics 
de la zona i més enllà, l’IBEC 
se situa a l’avantguarda d’una 
nova revolució en medicina 
regenerativa.

“Edició” genètica per lluitar contra malalties 
hereditàries

Investigadors de l’IBEC van participar en un 
estudi que utilitzava “tisores” moleculars per 
eliminar mutacions mitocondrials en òvuls de 
ratolí. En l’estudi, publicat a la revista Cell, els 

investigadors han desenvolupat una tècnica molt 
senzilla per eliminar les mutacions mitocondrials 

en òvuls o embrions en una fase primerenca 
del desenvolupament. Els investigadors es van 

centrar en dos tipus de molècules, unes nucleases 
que es poden dissenyar per tallar fils específics 

d’ADN i funcionar, així, com una mena de “tisores 
moleculars”. Un equip del Salk Institute, que dirigia 

la recerca, va dissenyar nucleases que només tallen 
l’ADN mitocondrial en els òvuls o embrions que 

contenen mutacions que causen malalties, i deixen 
intactes els mitocondris sans. Núria Montserrat 

va contribuir a la caracterització i el disseny dels 
sistemes cel·lulars utilitzats en l’estudi.

Reddy, P. et al (2015). Selective elimination of 
mitochondrial mutations in the germline by genome 

editing. Cell 1613, 459-469
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2017 in review

Signal and information processing for sensing systems 

2016

Premi Nacional de Recerca al Talent Jove

Samuel Sánchez va rebre l’any 2016 el Premi Nacional de Recerca 
al Talent Jove que atorguen la Generalitat de Catalunya i la Fundació 
Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi).

Presentació dels fruits 
d’una col·laboració

Al congrés MEDICA, celebrat 
a Alemanya, GENOMICA va 
presentar un nou dispositiu 
de diagnòstic in vitro per 
fer proves del virus del 
papil·loma humà (VPH) 
desenvolupat per la unitat 
conjunta IBEC-GENOMICA, 
un cas d’èxit perceptible 
en l’objectiu manifest de 
l’Institut d’establir projectes 
de recerca amb empreses 
que comparteixen el seu 
compromís per portar la 
recerca i les tecnologies 
d’alta qualitat en salut al 
mercat i els pacients. 

Resolució d’un antic enigma de la 
química 

Publicat a Nature, el grup de 
Nanosondes i nanoconmutadors 
va anunciar un dels avenços més 
importants en aquell moment amb 
una nova manera de catalitzar les 
reaccions químiques mitjançant 
l’aplicació d’un camp elèctric 
entre les molècules reaccionants. 
La teoria suggeria que moltes 
reaccions químiques, i no només 
les reaccions redox (transferència 
d’electrons), com sovint es pensa, 
es podrien catalitzar mitjançant 
l’aplicació d’un camp elèctric, 
i l’estudi va proporcionar prova 
experimental d’això per primera 
vegada.   

A.C. Aragonès et al (2016). 
Electrostatic catalysis of a Diels–
Alder reaction. Nature, 531, 88–91

Memòria 2017

Deu anys de l’IBEC

Les cèl·lules es mouen en grup cap a 
teixits rígids

En un estudi publicat a la revista Science, 
el grup de Xavier Trepat va demostrar que 
diversos tipus de cèl·lules se senten atrets 
per les zones més rígides dels teixits. Han 

desenvolupat noves tècniques per crear 
biomaterials amb variacions de rigidesa, i 
els van utilitzar per observar quins grups 
de cèl·lules es movien preferentment cap 

a les zones més rígides. Com més gran 
era el grup, més eficient era el moviment; 
les cèl·lules individuals eren incapaces de 

trobar el camí cap a les zones més rígides. 
Els investigadors han desenvolupat una 
teoria que explica el fenomen, que han 

anomenat “durotaxi col·lectiva”, perquè les 
cèl·lules necessiten interactuar físicament 

entre elles per transmetre informació 
col·lectivament i moure’s. 

R. Sunyer et al (2016). Collective durotaxis 
cell emerges from long-range force 

intercellular transmission. Science, 353, 
6304, 1157-1161

Batent rècords

Els nanoreactors del Samuel Sánchez van establir un nou rècord mundial 
per al motor a reacció més petit creat abans per l’home. El Samuel i els 

seus col·legues i col·laboradors del Max Planck Institute for Intelligent 
Systems (Alemanya) i de l’Institut de Tecnologia Harbin (Xina) van 

descriure els seus nanoreactors tubulars que es propulsen sense emissió 
de bombolles i que, amb 200 nm, feien un terç de la mida dels motors a 

reacció més petits dissenyats fins al moment.

Xing Ma et al (2016). Bubble-Free Propulsion of Ultrasmall Tubular 
Nanojets Powered by Biocatalytic Reactions. J. Am. Chem. Soc. 138 (42), 

13782–13785
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iPSCs & activation of endogenous tissue programs for organ regeneration

2017

Fàrmacs regulats per llum com a analgèsics 

Un estudi en el qual hi han participat científics 
de l’IBEC, l’IQAC/CSIC i el CNRS de França 
utilitza fàrmacs regulats per llum per alleujar 
les emocions negatives associades amb el dolor 
crònic. 

X. Gómez-Santacana et al (2017). Illuminating 
Phenylazopyridines To Photoswitch Metabotropic 
Glutamate Receptors: From the Flask to the 
Animals. ACS Central Science DOI: 10.1021/
acscentsci.6b00353

Memòria 2017

Deu anys de l’IBEC

Els investigadors de l’IBEC demostren que forces físiques activen 
gens implicats en el càncer

En el seu esforç per aportar llum sobre el paper que juguen les 
forces físiques en el cos, el grup de Pere Roca-Cusachs a l’IBEC va 

demostrar com aquests forces “encenen” l’expressió de gens que 
poden produir càncer. 

Les cèl·lules apliquen forces mecàniques al seu teixit circumdant, 
i aquest efecte mecànic és essencial per a la funció del teixit. En 

malalties com ara càncer o fibrosi hepàtica i pulmonar, la rigidesa del 
teixit i les forces mecàniques s’incrementen, cosa que afavoreix la 

progressió de la malaltia.

A. Elosegui-Artola et al (2017). Force triggers YAP nuclear entry by 
regulating transport across nuclear pores. Cell, 171(6):1397-1410

L’IBEC s’uneix al BIST

El Patronat del Barcelona Institute of Science 
and Technology (BIST), presidit per Andreu 
Mas-Colell, ha aprovat la incorporació de l’IBEC 
com a nou membre.

L’IBEC hi aportarà els seus coneixements i 
excel·lent recerca en la confluència entre 
biologia i enginyeria al BIST, una iniciativa de 
sis dels centres de recerca de excel·lència de 
Catalunya (CRG, ICFO, ICIQ, ICN2, Institut 
de Física d’Altes Energies (IFAE) i IRB 
Barcelona) per augmentar els seus nivells de 
col·laboració i crear junts un projecte científic. 
El punt fort del BIST es basa en la capacitat 
de recerca dels seus centres i el potencial 
per fomentar innovadors projectes de recerca 
multidisciplinària.

Projecte de 7 milions d’euros per desenvolupar 
enfocaments terapèutics pel càncer

El mes de gener del 2017 va veure l’inici del 
projecte europeu més gran coordinat mai a 
l’IBEC: el MECHANOCONTROL del Pere Roca-
Cusachs, que té com a objectiu descobrir nous 
enfocaments terapèutics o diagnòstics pel càncer 
i altres malalties.

Finançat sota el programa FET Proactive de 
Horizon 2020, que ajuda que es desenvolupin 
noves comunitats de recerca encoratjant 
investigadors de disciplines diferents a 
col·laborar, MECHANOCONTROL se centrarà en 
entendre i controlar com les cèl·lules transmeten 
i detecten forces mecàniques.

Les cèl·lules senten el seu entorn per explorar-lo

La manera en què les cèl·lules troben el seu camí en 
l’entorn és “a les palpentes” més que no pas mirant al seu 

voltant: aquesta va ser la principal conclusió d’un estudi 
publicat a Nature al qual hi van participar diversos grups de 

l’IBEC i els seus col·laboradors. 

R. Oria et al (2017). Force loading explains spatial sensing 
of ligands by cells. Nature, 552, 219–224 

Enginyeria de teixits mitjançant decel·lularització i 
bioimpressió en 3D

Atès que l’IBEC vol ser l’organització del sud 
d’Europa que proporciona capacitats de bioimpressió 
en 3D a investigadors, empreses i metges, diversos 
grups de l’IBEC van publicar una ressenya en la 
revista d’alt impacte Materials Today en la qual 
examinaven recents progressos en les tècniques 
de decel·lularització i recel·lularització juntament 
amb l’ús d’aquesta tecnologia emergent per crear 
prometedors constructes de teixit.

E. Garreta et al (2017). Tissue engineering by 
decellularization and 3D bioprinting. Materials Today, 
20, 4,166-178

9 
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Nova tècnica basada en ADN 
per dipositar materials amb una 
resolució inferior a 10 nm 
Un estudi dirigit pel CSIC i al qual hi han participat 
investigadors de l’IBEC proposa una nova tècnica que 
utilitza molècules “a la carta” per obtenir superfícies a 
la nanoescala que tindran moltes aplicacions útils en 
microelectrònica i biomedicina.

El nou mètode permet que els investigadors puguin 
obtenir superfícies a la nanoescala amb moltes molècules 
organitzades d’una manera ordenada. 

I. Gállego et al. (2017). DNA origami-driven lithography 
for patterning on gold surfaces with sub-10 nanometer 
resolution. Adv. Materials, 29, 1603233 

Fàrmacs regulats per llum com a 
analgèsics 
Un estudi en el qual hi han participat científics de l’IBEC, 
l’IQAC/CSIC i el CNRS de França utilitza fàrmacs regulats 
per llum per alleujar les emocions negatives associades 
amb el dolor crònic.

En l’article publicat a ACS Central Science, el grup de 
Nanosondes i nanoconmutadors de l’IBEC i els seus 
col·laboradors han obtingut una sèrie de fenilazopiridines, 
molècules que actuen en el receptor mGlu5 (un dels dos 
receptors al cervell relacionats amb la sensació de dolor 
i les emocions negatives) que canvien la seva estructura 
quan són irradiades amb llum, com un commutador. 

X. Gómez-Santacana et al (2017). Illuminating 
Phenylazopyridines To Photoswitch Metabotropic 
Glutamate Receptors: From the Flask to the Animals. ACS 
Central Science 3(1): 81-91 

Examinant l’epibòlia
Daniel Navajas i els seus col·laboradors van demostrar una 

nova manera de regular físicament moviments cel·lulars 
concertats que podrien tenir un paper decisiu per al 
control mecànic de molts processos morfogenètics. 

Van aplicar regressió hidrodinàmica per identificar les 
estructures actives biomecànicament i els canvis en la 
tensió local al còrtex durant l’epibòlia, un esdeveniment 
embrionari essencial en el qual tres teixits es coordinen 
per dirigir l’expansió del blastoderma, en el peix zebra. 

A. Hernández-Vega et al (2017). Polarized cortical tension 
drives zebrafish epiboly movements. EMBO J. 36(1): 25-41

Febrer

Una eina optogenètica dirigeix la 
contractilitat cel·lular amb llum 
Investigadors de l’IBEC han controlat la contractilitat d’un 
grup de cèl·lules epitelials mitjançant un commutador 
optogenètic que s’activa amb llum. 

L’estudi, publicat a Nature Communications, explica com 
aquesta tècnica innovadora permet fer canvis ràpids, 
locals i reversibles en les forces que exerceixen les 
cèl·lules, així com en la contracció de teixits.

L. Valon et al (2017). Optogenetic control of cellular forces 
and mechanotransduction. Nature Communications, 8, 
14396 

Com les cèl·lules tumorals 
segresten les cèl·lules sanes per 
afavorir la metàstasi 
En un estudi publicat a Nature Cell Biology, i amb el 
suport de l’Obra Social “La Caixa”, investigadors de l’IBEC 
han identificat una interacció entre dues proteïnes que 
permet que les cèl·lules canceroses utilitzin la força física 
de les cèl·lules sanes per iniciar la metàstasi tumoral.

La metàstasi, responsable de la majoria de les morts en 
pacients amb càncer, és el procés pel qual les cèl·lules 
canceroses se separen del tumor original per formar nous 

Notícies científiques
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tumors en altres òrgans o teixits del cos. 

A. Labernadie et al (2017). A mechanically active heterotypic 
E-cadherin/N-cadherin adhesion enables fibroblasts to drive 
cancer cell invasion. Nature Cell Biology, 19(3): 224-237

Nova diana terapèutica que podria 
alentir la progressió de la malaltia de 
Parkinson 
Investigadors de l’IBEC han identificat un possible 
mecanisme per alentir la progressió neurodegenerativa de la 
malaltia de Parkinson. 

Han centrat el seu treball en la proteïna priònica cel·lular 
(PrPc), una molècula especialitzada que es troba a 
les membranes de les neurones i que participa en 
moltes funcions com ara el control del cicle cel·lular i la 
neurotransmissió. Van trobar que, a més de dur a terme 
aquestes funcions, la PrPC també s’uneix a la forma patògena 
de l’a-sinucleïna (la proteïna responsable de la degeneració i 
mort neuronal en malalties com el Parkinson) i n’incrementa 
la propagació entre neurones. Aquesta troballa apunta cap a 
la PrPc com a possible diana farmacològica que alenteixi la 
neurodegeneració en aquests tipus de patologies.

L. Urrea et al (2017). Involvement of Cellular Prion Protein 
in a-Synuclein Transport in Neurons. Mol Neurobiol., DOI 
10.1007/s12035-017-0451-4

Xips anisòtrops altament versàtils 
Els xips de matriu planar sospesa (SPA) inclouen milions de 
matrius miniaturitzades individuals per treballar en volums 
extremadament petits. Fent servir només un d’aquests 
dispositius, podem entrar a la cèl·lula viva i fer deteccions 
múltiples de molts paràmetres biològics. El grup de 
Nanobioenginyeria ha demostrat una sòlida metodologia per 
a la fabricació d’aquests xips de silici utilitzant fotolitografies 
que dicten la seva anisotropia física, mentre les modificacions 
químiques 2D o 3D subsegüents amplien la seva funcionalitat 
amb la incorporació signatures químiques homogènies o 
amb patrons. L’elevada versatilitat dels xips anisòtrops obre la 
possibilitat d’un gran nombre d’aplicacions per les ciències de 
la vida en el futur.

J. P. Agusil et al (2017). Highly Anisotropic Suspended 
Planar-Array Chips with Multidimensional Sub-Micrometric 
Biomolecular Patterns. Adv. Funct. Mater. 27, 1605912

Març

Hidrogels biocompatibles creats 
amb impressió 3D 
Investigadors de l’IBEC han creat un sistema de tinta i matrius 
que ofereix una base sòlida per a la regeneració de teixits i, 
d’aquesta manera, han assentat les bases per fer avenços 
més ràpids en bioimpressió en 3D per a aplicacions en 
medicina regenerativa.

A causa del seu alt contingut en aigua, els hidrogels són 
biomaterials molt atractius per a la impressió 3D, com a 
“substituts” eficients de la matriu extracel·lular, sobre els 
quals es poden cultivar cèl·lules. No obstant això, encara que 
són relativament fàcils de produir (amb un mètode anomenat 
impressió per extrusió), la seva estabilitat i integritat 
estructural poden afeblir-se quan estan en contacte amb 
fluids biològics o matrius extracel·lulars. 

C. Echalier et al (2017). Modular bioink for 3D printing of 
biocompatible hydrogels: sol–gel polymerization of hybrid 
peptides and polymers. RSC Adv., 12231

Millores per a la detecció de 
pacients amb asma i malaltia 
pulmonar obstructiva 
Diverses investigacions de l’IBEC publicades a PloS ONE 
ofereixen un pas cap a una millor detecció de pacients amb 
asma i altres que pateixen malalties pulmonars obstructives. 

El nou enfocament integrat per a l’anàlisi del so respiratori 
adventici continu (CAS), desenvolupat pel grup de 
Processament i interpretació de senyals biomèdics de 
Raimon Jané en el marc de la unitat conjunta de recerca amb 
l’Institut d’Investigació Hospital Germans Trias i Pujol (IGTP), 
millora l’avaluació en la pràctica clínica.

M. Lozano-García et al (2017). Novel approach to continuous 

El més destacat del 2017: Notícies
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Esferoide mixt (agregat multicel·lular) de 
cèl·lules canceroses (verd) i fibroblasts 
associats al càncer (CAFs, en vermell) 

envaint una matriu extracel·lular. Els 
CAFs dirigeixen la invasió col·lectiva de 
cèl·lules canceroses mitjançant forces 

mecàniques. Crèdit de la imatge: Takuya 
Kato)
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adventitious respiratory sound analysis for the assessment of 
bronchodilator response. PLoS ONE 12(2): e0171455

Abril

El díode d’una sola molècula més 
eficient mai creat 
Investigadors de la Universitat de Barcelona (UB) i de l’IBEC 
han creat el díode d’una sola molècula més eficient de la 
història.

Els díodes són habituals en dispositius electrònics quotidians, 
perquè controlen el corrent permetent que flueixi en una 
direcció mentre el bloquegen en la direcció oposada. Els 
investigadors han creat un díode de només 1 nanòmetre amb 
una raó de rectificació (la relació del corrent que flueix en 
una direcció en comparació amb l’altra) diversos ordres de 
magnitud superior als aconseguits prèviament. 

A. C. Aragones et al. (2017). Single-molecule electrical 
contacts on silicon electrodes under ambient conditions. Nat. 
Commun. 8, 15056 

Maig

Un model cel·lular per ajudar a 
estudiar la relació entre malalties 
neurodegeneratives 
A partir de les cèl·lules d’un pacient amb una malaltia 
neurodegenerativa rara, la síndrome de Gerstmann-
Sträussler-Scheinker (GSS), investigadors de l’IBEC han 
aconseguit generar neurones que també presenten altres 
processos neurodegeneratius no relacionats amb la síndrome. 

La capacitat de desenvolupar models cel·lulars 
amb marcadors característics de dues malalties 
neurodegeneratives no relacionades en les mateixes neurones 
podria ajudar en l’estudi d’altres malalties neurodegeneratives 
amb diagnòstic similar, com l’Alzheimer.

A. Matamoros-Angles et al. (2017). iPS Cell Cultures from 

a Gerstmann-Sträussler-Scheinker Patient with the Y218N 
PRNP Mutation Recapitulate tau Pathology. Molecular 
Neurobiology, doi:10.1007/s12035-017-0506-6

Enginyeria de teixits mitjançant 
decel·lularització i bioimpressió en 
3D
Atès que l’IBEC vol ser l’organització del sud d’Europa 
que proporciona capacitats de bioimpressió en 3D a 
investigadors, empreses i metges, diversos grups de l’IBEC 
van publicar una ressenya en la revista d’alt impacte 
Materials Today en la qual examinaven recents progressos 
en les tècniques de decel·lularització i recel·lularització 
juntament amb l’ús d’aquesta tecnologia emergent per crear 
prometedors constructes de teixit.

Els òrgans de donant humà poden proporcionar bastides de 
matriu extracel·lular descel·lularitzada (dECM) adequades per 
a l’enginyeria d’òrgans, però el que cal trobar són maneres de 
reintroduir correctament les cèl·lules en aquestes bastides i 
garantir-ne el creixement i l’activitat funcional. 

Una opció és utilitzar cèl·lules mare pluripotents humanes 
(hPSC) per a la recel·lularització, juntament amb tècniques de 
bioimpressió en 3D mitjançant hidrogels dECM específics per 
a l’òrgan (que ofereixen els indicadors bioquímics i mecànics 
correctes que guien la formació del teixit) com a “tintes” 
d’impressió per fabricar constructes biomaterials que imiten 
l’entorn in vivo i es poden carregar amb cèl·lules. 

E. Garreta et al (2017). Tissue engineering by decellularization 
and 3D bioprinting. Materials Today, 20, 4,166-178

RAB5A indueix la motilitat 
coordinada a gran escala
La dinàmica de les monocapes epitelials s’ha interpretat 
recentment en termes d’una transició d’encallament o 
rigidesa. No obstant això, es desconeix com controlen les 
cèl·lules aquestes transicions de fase. L’any 2017, el grup de 
Xavier Trepat i els seus col·laboradors ha demostrat que la 
RAB5A, una proteïna endocítica clau, és suficient per induir 
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una motilitat coordinada a gran escala sobre desenes de 
cèl·lules, i moviment balístic en monocapes que, en un altre 
cas, estarien quinèticament aturades. 

C. Malinverno et al (2017). Endocytic reawakening of motility 
in jammed epithelia. Nat Mater. 16(5): 587-596 

Juny

Una tècnica d’anàlisi no invasiva 
contribueix a una millor comprensió 
de l’MPOC 
Una investigació publicada a PloS ONE va representar un 
nou pas cap a la translació de la recerca bàsica de l’IBEC 
a aplicacions clíniques en hospitals, especialment els nous 
algorismes de processament i interpretació de senyals 
desenvolupats pel grup de Raimon Jané.

El grup de l’IBEC ha col·laborat amb l’Hospital del Mar-IMIM 
de Barcelona per abordar l’actual manca d’instruments per 
avaluar l’activació dels músculs respiratoris durant el cicle 
respiratori en condicions clíniques.

L. Sarlabous et al (2017). Inspiratory muscle activation 
increases with COPD severity as confirmed by non-invasive 
mechanomyographic analysis. PLoS ONE 12(5): e01777300

L’IBEC a l’avantguarda de la recerca 
en mecanobiologia 
Tres caps de grup de l’IBEC –Pere Roca-Cusachs, Vito Conte 
i Xavier Trepat– han consolidat el lideratge de l’Institut en 
mecanobiologia amb la publicació d’una ressenya sobre 
aquest àmbit a la revista Nature Cell Biology.

El seu article, “Quantifying forces in cell biology” 
(Quantificació de forces en biologia cel·lular), resum una 
gran varietat de sensors i mètodes de detecció que permeten 
quantificar les forces generades per les cèl·lules. Durant les 
últimes dues dècades, els avenços en el nostre coneixement 
d’aquests mecanismes han permès que els investigadors 

coneguin millor les forces generades per la cèl·lula a 
diferents escales, que inclouen des de les forces moleculars 
(com es plega un domini proteic) fins als patrons de força 
supracel·lular de llarg abast, com ara els que regulen la 
cicatrització de ferides o la migració cel·lular col·lectiva.

P. Roca-Cusachs et al (2017). Quantifying forces in cell 
biology. Nature Cell Biology, 19, 7

Micronedadors que eliminen 
bacteris causants de malalties de 
l’aigua 
El grup de Nano-bio-dispositius intel·ligents, juntament amb 
els seus col·laboradors al Max Planck for Intelligent Systems 
d’Stuttgart, van dissenyar uns robots diminuts que poden 
eliminar de l’aigua els bacteris causants de malalties, com l’E. 
coli.

L’aigua potable contaminada és un problema de salut 
pública persistent que pot causar malalties potencialment 
mortals si no es disposa d’un tractament adequat, com és 
el cas en moltes zones del món. L’aigua es pot desinfectar 
amb clor o altres desinfectants, però alguns bacteris i altres 
microorganismes són molt resistents i és molt difícil eliminar-
los. A més, els subproductes d’aquests desinfectants també 
poden ser perjudicials per a la salut humana.

D. Vilela et al (2017). Microbots decorated with silver 
nanoparticles kill bacteria in aqueous media. ACS Applied 
Materials & Interfaces, 9 (27) 22093–22100

Juliol

La recerca de l’IBEC present al 
número de ChemComm dedicat a 
“Emerging Investigators” 
L’article del grup de Nanoscòpia per a nanomedicina en 
l’edició del 2017 de ChemComm Emerging Investigators, 
que publica cada any la Royal Society of Chemistry 

Els micromotors 
poden eliminar una 

àmplia varietat de 
contaminants de l’aigua 

contaminada
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del Regne Unit, descriu una nova manera d’estudiar 
l’estructura i la dinàmica de nanoestructures obtingudes per 
l’autoassemblatge de pèptids curts, que juguen un paper 
essencial en nanotecnologia i química de materials per les 
seves interessants propietats i la facilitat amb que es poden 
sintetitzar. 

Ara en el seu setè any, aquest número especial exposa la 
recerca que han dut a terme científics internacionalment 
reconeguts i prometedors en els primers estadis de les 
seves carreres independents, i que estan fent destacades 
contribucions en els seus camps respectius.

S. Pujals et al (2017). Studying structure and dynamics of 
self-assembled peptide nanostructures using fluorescence 
and super resolution microscopy. Chemical Communications, 
2017, 53, 7294-7297

Un mètode obtenció d’imatges 
a la nanoescala mostra vies de 
transferència d’electrons 
Un grup de l’IBEC va desenvolupar un nou mètode 
d’obtenció d’imatges de microscòpia que pot caracteritzar la 
conductància de molècules individuals, aportant llum sobre 
els mecanismes moleculars que hi ha darrere processos 
biològics com la respiració, la fotosíntesi i la regeneració.

El grup de Nanosondes i nanoconmutadors descriu una nova 
manera d’observar les vies de conducció en les proteïnes i 
complexos redox, en les quals la transferència d’electrons 
causa un canvi d’oxidació, a la nanoescala. 

M. López-Martínez et al (2017). Differential Electrochemical 
Conductance Imaging at the Nanoscale. Small, 
13(36):1700958

Un nou model aporta llum sobre la 
migració cel·lular 
El grup de Nanobioenginyeria de l’IBEC ha fet importants 
incursions en mecanobiologia i ha creat un model in vitro 
de matriu extracel·lular que mostra com aquest entorn 
interacciona amb el complex proteic actomiosina (la 
substància essencial que permet al múscul contreure’s) per 
dirigir el moviment de les cèl·lules.

L’article del grup aporta llum sobre la migració cel·lular, 
que és essencial per a molts processos biològics quan les 
coses van bé, com ara el desenvolupament embrionari i la 
cicatrització de ferides, o la progressió del càncer quan les 
coses van malament. 

D. Caballero et al (2017). An Interplay Between Matrix 
Anisotropy and Actomyosin Contractility Regulates 3D 
Directed Cell Migration. Advanced Functional Materials, 
10.1002/adfm.201702322 

Setembre

Col·lisions cel·lulars descobreixen un 
nou tipus d’ona 
Investigadors de l’IBEC van observar per primera vegada les 
ones mecàniques que es formen després de les col·lisions 
entre teixits cel·lulars. 

Després d’una col·lisió, les cèl·lules s’empenyen i deformen 
en ones que viatgen a una velocitat de tres mil·límetres al dia. 
Aquest comportament inesperat desafia el que se sap de la 
dinàmica cel·lular i que podria ser rellevant per entendre el 
desenvolupament embrionari o la metàstasi.

La propagació d’ones mecàniques, com les ones sísmiques, 

Xavier Trepat, 
Raimon Sunyer i 
Pilar Rodríguez-
Franco van publicar 
a Nature Materials 
aquest any
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del so o les onades del mar, és un fenomen que les lleis de la 
física expliquen fàcilment: quan dues partícules col·lideixen, 
una ona viatja al llarg del material circumdant.

P. Rodríguez-Franco et al (2017). Long-lived force patterns 
and deformation waves at repulsive epithelial boundaries. 
Nature Materials, 16, 1029–1037 

Octubre

Una estratègia efectiva per a 
l’administració selectiva de nous 
antimalàrics 
El grup conjunt de Nanomalària ISGlobal-IBEC de Xavier 
Fernández Busquets va fer un pas per ser més a prop de la 
validació dels immunoliposomes com a vehicle de fàrmacs 
antimalàrics perquè han demostrat que augmenten l’eficàcia 
dels compostos lipofílics (poc solubles en aigua) en un model 
de malària en ratolí. 

Els resultats suggereixen que aquesta estratègia es podria 
utilitzar per al tractament de la malària greu.

La majoria dels fàrmacs antimalàrics que s’estan 
desenvolupant actualment són poc solubles en aigua, per la 
qual cosa en casos de malària greu s’han de subministrar en 
dosis altes per assegurar-ne l’eficàcia. 

E. Moles et al. (2017). ImmunoPEGliposomes for the targeted 
delivery of novel lipophilic drugs to red blood cells in a 
falciparum malaria murine model. Biomaterials, 145:178-191

Micronedadors utilitzen bacteris 
“bons” per atacar les biopel·lícules 
nocives 
Un article del grup de Nano-bio-dispositius intel·ligents 
de l’IBEC va abordar el problema de les biopel·lícules, les 
“ciutats de microbis” que faciliten la comunicació de cèl·lula a 
cèl·lula entre els bacteris, permetent que la infecció prosperi 
i augmentant les possibilitats d’evadir el sistema immunitari. 
En el cos, les biopel·lícules es poden trobar en una àmplia 

varietat d’infeccions microbianes, com en els pulmons 
dels pacients amb fibrosi quística o amb malaltia pulmonar 
obstructiva crònica (MPOC).

Les colònies que proliferen en biopel·lícules normalment són 
resistents als antibiòtics i requereixen mètodes específics 
d’eliminació. Un dels mètodes utilitza nanopartícules com a 
transport per a l’administració dels antibiòtics, que circulen 
de manera aleatòria en un fluid fins que entren en contacte 
amb les àrees infectades. Tanmateix, aquests mètodes no 
són molt efectius, perquè necessiten acostar-se molt més a 
prop de la biopel·lícula. 

M. M. Stanton et al (2017). Magnetotactic Bacteria Powered 
Biohybrids Target E. coli Biofilms. ACS Nano, 11 (10), 
9968–9978

Els investigadors de l’IBEC 
descobreixen defectes en una de 
les soques bacterianes que més 
s’utilitza 
El grup de l’Eduard Torrents a l’IBEC va publicar diverses 
troballes importants que podrien suposar canvis en alguns 
protocols experimentals molt habituals.

Juntament amb els seus col·laboradors a l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron i del Departament de Genètica i 
Microbiologia de la UAB, l’Eduard i l’estudiant de doctorat 
Anna Crespo van revelar en el estudi publicat a Scientific 
Reports que la soca de bacteris més utilitzada en els 
laboratoris podria no ser una eina de referència tan fiable per 
provar nous tractaments antibiòtics com es pensava.

A. Crespo et al (2017). A single point mutation in class III 
ribonucleotide reductase promoter renders Pseudomonas 
aeruginosa PAO1 inefficient for anaerobic growth and 
infection. Scientific Reports, 7: 13350

Forces físiques activen gens 
implicats en el càncer 
En el seu esforç per aportar llum sobre el paper que juguen 
les forces físiques en el cos, el grup de Pere Roca-Cusachs 
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a l’IBEC va demostrar com aquests forces “encenen” 
l’expressió de gens que poden produir càncer. 

Les cèl·lules apliquen forces mecàniques al seu teixit 
circumdant, i aquest efecte mecànic és essencial per 
a la funció del teixit. En malalties com ara càncer o 
fibrosi hepàtica i pulmonar, la rigidesa del teixit i les 
forces mecàniques s’incrementen, cosa que afavoreix la 
progressió de la malaltia. En el seu estudi publicat a la 
revista Cell, els investigadors de l’IBEC revelaven com les 
forces desencadenen l’expressió de determinats gens per 
l’increment de l’activitat d’una proteïna anomenada YAP en el 
nucli de la cèl·lula.

A. Elosegui-Artola et al (2017). Force triggers YAP nuclear 
entry by regulating transport across nuclear pores. Cell, 71 
(6): 1397-1410

Novembre

Investigadors de l’IBEC creen un 
contacte elèctric a partir d’una sola 
proteïna 
El grup de Nanosondes i nanoconmutadors de l’IBEC va 
dissenyar un contacte elèctric d’una única proteïna que pot 
transportar càrrega elèctrica amb eficiència.

A través d’una subtil mutació en una proteïna de coure, que 
és responsable de diversos processos metabòlics redox en el 
bacteri Pseudomona aeruginosa, van aconseguir controlar el 
transport d’electrons en la biomolècula.

El seu contacte elèctric nanomètric es basava en una única 
biomolècula, l’azurina. Les vies de conducció elèctrica de 
l’azurina es poden ajustar amb molta precisió mitjançant 
mutacions puntuals en la part externa de la proteïna, sense 
afectar-ne l’estructura i la funció general. 

M.P. Ruiz et al. (2017). Bioengineering a Single-Protein 
Junction. J Am Chem Soc. 139(43):15337-15346

Desembre

Desxifrant el llenguatge de les 
cèl·lules 
Entendre el llenguatge de les cèl·lules per poder redirigir-les 
quan sigui necessari: aquesta és una de les possibilitats 
que van descobrir els investigadors del Centre de Medicina 
Regenerativa de Barcelona (CMR[B]), dirigits pel Dr. Samuel 
Ojosnegros, que van descriure el mecanisme de comunicació 
intercel·lular implicat en la reubicació cel·lular.

El treball, publicat a la revista PNAS, es va dur a terme en 
col·laboració amb el grup de l’IBEC d’Elena Martínez i el 
grup de Melike Lakadamyali de l’ICFO, entre d’altres. Els 
autors han desenvolupat una nova tècnica de microscòpia 
que permet observar els senyals de comunicació en cèl·lules 
vives. Aquesta tècnica pot mostrar l’agregació de proteïnes 
en el nivell subpíxel, que es representa amb una escala de 
colors, i permet enregistrar amb gran resolució seqüències en 
temps real de com una cèl·lula respon a un estímul específic.

S. Ojosnegros et al (2017) Eph-ephrin signaling modulated 
by polymerization and condensation of receptors. PNAS, 
114(50): 13188-13193

Les cèl·lules senten el seu entorn 
per explorar-lo 
La manera en què les cèl·lules troben el seu camí en l’entorn 
és “a les palpentes” més que no pas mirant al seu voltant: 
aquesta va ser la principal conclusió d’un estudi publicat a 
Nature al qual hi van participar diversos grups de l’IBEC i els 
seus col·laboradors. 

“Vam determinar amb precisió nanomètrica com detecten les 
cèl·lules la posició de molècules (o lligands) en el seu entorn”, 
explica Pere Roca-Cusachs, cap de grup a l’IBEC i professor 
associat a la Universitat de Barcelona, que dirigia l’estudi. 
“En adherir-se als lligands, les cèl·lules hi apliquen una força 
que poden detectar. Com que aquesta força depèn de la 
distribució espacial dels lligands, permet que les cèl·lules 
“sentin” l’entorn al seu voltant. És com reconèixer la cara 
d’algú a les fosques tocant-la amb la mà més que no pas 
veient la persona”. 

R. Oria et al (2017). Force loading explains spatial sensing of 
ligands by cells. Nature, 552, 219–224 
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Els nanomotors propulsats per un 
enzim administren fàrmacs contra el 
càncer de manera més eficient 
Investigadors de l’IBEC van demostrar que els seus 
nanorobots propulsats amb enzims ofereixen una millora 
destacada en l’eficiència de l’administració de fàrmacs en 
comparació amb els nanorobots passius.

L’article, publicat a la revista Advanced Functional Materials, 
era el resultat de dos anys de feina a l’IBEC, en la qual 
el grup de Samuel Sánchez ha estat experimentant amb 
la catàlisi enzimàtica per impulsar micro i nanomotors. 
Com que consumeixen combustibles biocompatibles, 
aquestes nanopartícules es poden utilitzar per a aplicacions 
biomèdiques com ara l’administració de fàrmacs dirigida a 
cèl·lules canceroses.

A. C. Hortelão et al (2017). Enzyme-Powered Nanobots 
Enhance Anticancer Drug Delivery. Advanced Functional 
Materials, 10.1002/adfm.201705086

Un mecanisme molecular podria 
explicar com els bacteris resisteixen 
els antibiòtics 
Els investigadors de l’IBEC van demostrar per primera vegada 
com respon l’ADN dels bacteris en condicions adverses, com 
sota tractaments farmacològics. Aquests nous coneixements 
podrien ajudar a desenvolupar nous antibiòtics que funcionin 
per abordar l’urgent problema de la resistència als antibiòtics.

El grup d’Infeccions bacterianes: teràpies antimicrobianes, 
dirigit per Eduard Torrents, estudiava la soca bacteriana 
Pseudomonas aeruginosa, que pot causar infeccions 
pulmonars cròniques greus en pacients amb fibrosi quística 
(FC) als quals els hi afecta greument la funció pulmonar, amb 
un risc incrementat d’insuficiència respiratòria i de mort.

A. Crespo et al (2017). Regulation of ribonucleotide synthesis 
by the Pseudomonas aeruginosa two-component system AlgR 
in response to oxidative stress. Scientific Reports 7, 17892

Com la percepció dóna forma a les 
nostres accions 
Les accions d’anticipació motora són essencials en l’esport, 
però també són a la base dels nostres moviments quotidians, 
des de caminar o agafar coses fins a muntar en bicicleta o 
escriure amb un teclat. Però com es controlen exactament 
aquestes accions?

Un estudi del grup Sistemes sintètics, perceptius, emotius 
i cognitius (SPECS) de l’IBEC, dirigit pel professor Paul 
Verschure, va desafiar el punt de vista dominant en 
neurociència segons el qual el cervell produeix accions 
anticipatòries com un procés sensorial-motor impulsat 
per errors en l’activitat motora, és a dir, un error en el 
comportament activa ordres motores correctives que 
s’executen abans que es faci l’acció menys òptima. En 
contrast, el nou estudi proposa que les accions motores 
adaptatives ràpides i hàbils són conseqüència de la 
sorprenent capacitat del cervell per simular el futur.

Utilitzant un model teòric, i en col·laboració amb el grup de 
Neurobiologia teòrica de Karl Friston a l’University College de 
Londres (i recentment designat com a científic més influent 
en l’àmbit de la neurociència), el grup SPECS va plantejar la 
hipòtesi que els animals controlen els seus cossos de manera 
homogènia i inconscient basant-se en una simulació interna 
de com serà el món just després que es facin les accions 
motores. Mitjançant l’aprenentatge, aquesta simulació interna 
serà cada cop més precisa en la predicció del futur, i els 
sistemes motors que hi responguin estaran millor ajustats 
amb com el cos interactua amb el món real.

G. Maffei et al (2017). The perceptual shaping of anticipatory 
actions. Proc. R. Soc. B, 284, 20171780

Les cèl·lules troben el seu camí a 
l’entorn “a les palpentes” més que no 
pas mirant al seu voltant: R. Oria et al, 

Nature, 2017
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Premi PIONER per a una estudiant 
Ariadna Bartra, exestudiant de doctorat a l’IBEC, ha estat 
guardonada amb un Premi PIONER atorgat pel CERCA.

La tesi doctoral de l’estudiant, titulada “Detecció d’estats 
inadequats per a la conducció d’un vehicle a partir 
de la degradació del control dinàmic” i que Bartra va 
dur a terme en el grup de Processament de senyals i 
informació per a sistemes de sensors de l’IBEC, va ser la 
seleccionada per la seva “aplicabilitat directa i enfocament 
de mercat, així com pel seu impacte en la millora de la 
seguretat viària”, segons el jurat. La recerca de Bartra, 
duta a terme en el grup del Santiago Marco, està 
relacionada amb l’alarma de somnolència del conductor 
desenvolupada per l’IBEC i l’empresa Ficosa.

Projecte de €7M per desenvolupar 
enfocaments terapèutics pel 
càncer 
El mes de gener del 2017 va veure l’inici del 
projecte europeu més gran coordinat mai a l’IBEC: el 
MECHANOCONTROL del Pere Roca-Cusachs, que té 
com a objectiu descobrir nous enfocaments terapèutics o 
diagnòstics pel càncer i altres malalties.

Finançat sota el programa FET Proactive de Horizon 2020, 
que ajuda que es desenvolupin noves comunitats de 
recerca encoratjant investigadors de disciplines diferents a 
col·laborar, MECHANOCONTROL se centrarà en entendre 
i controlar com les cèl·lules transmeten i detecten forces 
mecàniques.

Formació per a la propera 
generació d’experts en 
microscòpia avançada 
La UE va atorgar al grup de Caracterització bioelèctrica 
a la nanoescala de l’IBEC finançament per coordinar un 
projecte que té com a objectiu la formació d’una nova 

generació d’investigadors en la ciència i la tecnologia dels 
microscopis de sonda d’escombratge.

Gràcies al finançament d’un Marie Skłodowska-Curie 
ITN, els deu membres del consorci del SPM2.0 European 
Training Network (ubicats a Espanya, França, Àustria, 
Regne Unit i Itàlia) podran oferir als investigadors formació 
científica multidisciplinària avançada en el camp de les 
Microscòpies de sonda d’escombratge (SPM), que cobreix 
tant la ciència bàsica com les aplicacions industrials, i tot 
plegat els hi permetrà generar nou coneixement científic. 

Març

Samuel Sánchez rep el Premi 
Nacional de Recerca al Talent Jove 
Samuel Sánchez, cap de grup de l’IBEC i professor de 
recerca a l’ICREA, va ser un dels cinc guardonats en la 
cerimònia dels Premis Nacionals de Recerca 2016 de la 
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi).

Samuel va rebre el Premi Nacional de Recerca al 
Talent Jove al Teatre Nacional de Catalunya de mans 
del President de la Generalitat de Catalunya, Carles 
Puigdemont, en presència del Conseller d’Empresa i 
Coneixement, Jordi Baiget, l’actriu Silvia Bel i del president 
de la FCRI, Antoni Esteve.

Projecte ERC destacat en una 
exposició a Madrid 
El projecte DAMOC de Javier Ramon, finançat pel Consell 
Europeu de Recerca (ERC), va ser un dels vuit destacats 
en una exposició especial a Madrid per commemorar el 
desè aniversari del ERC.

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) 
d’Alcobendas va exhibir els projectes més “destacats” 
dirigits per investigadors a Espanya com a part d’un cap 
de setmana complet d’activitats per celebrar la primera 
dècada del prestigiós organisme de finançament que la 
Unió Europea va presentar el 2007 i que ha finançat prop 
de 7.000 investigadors, entre ells sis guanyadors del premi 
Nobel.

El més destacat del 2017: Notícies
Altres punts destacats 
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Abril

Un estudiant tutoritzat per l’IBEC 
guanya un premi de projectes de 
recerca 
Un dels estudiants que rep tutoria de l’IBEC sota el programa 
BATX2LAB va guanyar un premi a la cerimònia anual de la 
iniciativa per celebrar els millors projectes de recerca.

En la iniciativa BATX2LAB, organitzada pel Parc Científic de 
Barcelona (PCB) i Catalunya Caixa, es designen investigadors 
que treballen al parc científic com a tutors d’alumnes 
d’educació secundària que comencen els seus projectes de 
recerca de Selectivitat/Batxillerat. La iniciativa permet als 
estudiants participants dur a terme la seva recerca en un 
laboratori “real” i amb el suport d’un científic experimentat. 

Maig

L’IBEC és soci de bioimpressió en 
el gran “hub” d’impressió 3D de 
Catalunya 
L’IBEC ha passat a formar part d’una infraestructura 
d’impressió 3D de diversos milions d’euros a Catalunya que 
es va presentar en roda de premsa a La Pedrera.

El Global 3D Printing Hub, que rebrà 28 milions d’euros de la 
Generalitat fins a l’any 2020, tindrà com a objectiu consolidar 
Catalunya com a líder mundial en impressió 3D, una de les 
tecnologies clau en la indústria 4.0.

L’IBEC i l’EF Clif combinen 
coneixements per lluitar contra la 
insuficiència hepàtica 
L’IBEC ha signat un memoràndum d’entesa amb l’EF Clif, la 
Fundació Europea per a l’Estudi de la Insuficiència Hepàtica 
Crònica.

L’acord de cinc anys permetrà a les dues organitzacions 

compartir personal i coneixements, sol·licitar finançament 
conjunt i col·laborar de moltes altres maneres amb la 
finalitat de millorar el coneixement dels mecanismes de 
la insuficiència hepàtica crònica i augmentar les taxes de 
supervivència dels pacients. 

Juny

Feliç desè aniversari, IBEC! 
Durant l’any 2017, l’IBEC ha celebrat els seus primers deu 
anys d’activitat de recerca i les celebracions van començar el 
mes de juny amb el Simposi del 10è Aniversari.

Ha estat un ràpid ascens fins a arribar al cim dels millors 
centres de recerca catalans, amb l’IBEC situant-se en el 
seu lloc propi al costat d’organitzacions ben establertes i 
més grans pel que fa a la producció científica, el nombre 
d’investigadors finançats pel ERC, patents, empreses 
derivades (spin-offs), programes de formació i aprovació i 
reconeixements nacionals i europeus, entre altres indicadors 
importants.

Investigador de l’IBEC seleccionat 
per la CE per a la reunió d’ECSITE 
El postdoctorat Miquel Bosch del grup Nanosondes i 
nanoconmutadors va ser un dels només sis becaris Marie 
Skłodowska-Curie convidats per la Comissió Europea per 
participar en la Conferència anual ECSITE del 2017.

La conferència es va celebrar a Porto i és la més gran 
d’Europa dedicada a la comunicació científica, amb la 
participació de més de 1000 persones. El Miquel va ser 
seleccionat especialment, juntament amb altres cinc becaris 
de l’MSCA de tot Europa, d’un total de més de 100.000 
persones, per participar al seu estand en l’acte, on el Miquel 
va explicar la seva recerca d’una manera visual i atractiva, 
“Shedding light upon the brain” (il·luminant les ments).

L’IBEC s’uneix al BIST
El Patronat del Barcelona Institute of Science and Technology 
(BIST), presidit per Andreu Mas-Colell, va aprovar la 
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incorporació de l’IBEC com a nou membre.

L’IBEC hi aportarà els seus coneixements i excel·lent recerca 
en la confluència entre biologia i enginyeria al BIST, una 
iniciativa de sis dels centres de recerca de excel·lència 
de Catalunya: el Centre de Regulació Genòmica (CRG); 
l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO); l’Institut Català 
d’Investigació Química (ICIQ); l’Institut Català de Nanociència 
i Nanotecnologia (ICN2); l’Institut de Física d’Altes Energies 
(IFAE); i l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona, 
per augmentar els seus nivells de col·laboració i crear junts 
un projecte científic. El punt fort del BIST es basa en la 
capacitat de recerca dels seus centres i el potencial per 
fomentar innovadors projectes de recerca multidisciplinària.

Juliol

Un nou grup de recerca impulsa 
l’enfocament en neuroenginyeria a 
l’IBEC 
L’IBEC ha guanyat un neurocientífic i psicòleg reconegut 
internacionalment amb l’arribada del professor de l’ICREA 
Paul Verschure i el seu grup de Sistemes sintètics, perceptius, 
emotius i cognitius (o SPECS, per la sigla en anglès de 
Synthetic, Perceptive, Emotive and Cognitive Systems) des de 
la Universitat Pompeu Fabra a l’Institut.

El grup multidisciplinari SPECS es va fundar l’any 2005 i 
té com a objectiu trobar una teoria unificada de la ment, el 
cervell i el cos amb l’ús de mètodes sintètics i aplicar aquesta 
teoria al desenvolupament de noves tecnologies cognitives. 
El dirigeix Paul Verschure, professor de l’ICREA i amb una 
subvenció ERC, amb un màster i un doctorat en Psicologia 
i que ha dut a terme la seva recerca als Estats Units (San 
Diego Neurosciences Institute i Salk Institute) i a Europa 
(Universitat d’Amsterdam, Universitat de Zuric i Institut 
Federal Suís de Tecnologia).

L’IBEC i l’Hospital Clínic avancen 
en la bioimpressió 3D amb el 
finançament de CaixaImpulse 

L’IBEC i l’Hospital Clínic van unir forces en bioimpressió 
en 3D aplicada al diagnòstic del càncer per guanyar el 
finançament de CaixaImpulse. 

Mateu Pla Roca, de la unitat Instal·lacions principals, és el 
cinquè investigador de l’IBEC que aconsegueix finançament 
del programa, una iniciativa de l’Obra Social “la Caixa” 
amb Caixa Capital Risc, que té l’objectiu de promoure la 
transferència de tecnologia en ciència. El seu projecte, 
“3D bioprinted array tissue-like cores: tissue-like controls 
for cancer diagnostics” (3DBIOcores), es durà a terme 
en col·laboració amb Antoni Martínez, cap del servei 
d’histopatologia de l’Hospital Clínic.

Èxit d’INPhINIT per a l’IBEC 
L’IBEC acollirà no menys de tres nous estudiants de doctorat 
amb beques del nou programa INPhINIT de la Fundació “la 
Caixa”, la qual cosa situa l’Institut en el quart lloc entre els 28 
centres seleccionats.

El programa de beques de doctorat, que té com a objectiu 
atreure investigadors internacionals que comencen cap 
als principals centres de recerca espanyols, és a dir, els 
Centres Severo Ochoa seleccionats pel MINECO, les unitats 
d’excel·lència María de Maeztu i els centres d’excel·lència 
Carlos III del Ministeri de Salut espanyol, va tancar la seva 
primera convocatòria el mes de febrer de l’any 2017. 

El programa va atreure 438 sol·licituds per a les 57 places, 
que estan cofinançades per la Comissió Europea a través de 
COFUND, una de les iniciatives Marie Skłodowska-Curie del 
programa marc Horizon 2020.

Setembre

Un premi Nobel, ponent convidat 
especial a un acte de l’IBEC 
L’IBEC va donar la benvinguda a Edvard Moser, premi Nobel 
en Medicina o Fisiologia 2014, com a conferenciant principal 
en un acte especial que marcava la incorporació a l’Institut de 
Paul Verschure, professor de l’ICREA i titular d’una subvenció 
ERC.

El més destacat del 2017: Notícies
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Durant l’acte, titulat “From the Science of Memory to the 
Future of Neuroengineering” i que va tenir lloc al Palau 
Macaya amb el suport de l’Obra Social “La Caixa”, el 
professor Moser va parlar sobre el seu treball pioner en les 
computacions neurals bàsiques que són a la base de la 
cognició i la conducta.

Èxit ERC per a Lorenzo Albertazzi 
El cap de grup júnior de Nanoscòpia per a nanomedicina va 
tenir èxit en la convocatòria de les Starting Grants de l’any 
2017, unes subvencions d’inici de carrera atorgades pel 
Consell Europeu de Recerca (ERC), 17 de les quals del total 
de 406 es van atorgar a científics que treballen a Espanya.

El projecte de Lorenzo, “Design of Nanomaterials for 
Targeted Therapies Guided by Super Resolution Imaging” 
(NANOSTORM), ha previst utilitzar la microscòpia de súper 
resolució per examinar nanomaterials que tenen potencial 
terapèutic contra el càncer i entendre com interaccionen amb 
els seus objectius: les cèl·lules malaltes. D’aquesta manera, 
es podran identificar els principis clau necessaris per 
dissenyar racionalment la propera generació de tractaments 
supereficients dirigits contra el càncer.

L’IBEC representa Catalunya en 
la Plataforma d’Especialització 
Intel·ligent de la CE 
L’IBEC serà el representant oficial de Catalunya a la 
Plataforma d’Especialització Intel·ligent per a la Modernització 
Industrial (S3P-Indústria) de la Comissió Europea en l’àrea de 
Tecnologia mèdica.

S3P-Indústria, que es va presentar l’any 2016, és una de les 
tres Plataformes d’Especialització Intel·ligent creades per 
la CE per ajudar a les regions a desenvolupar o compartir 
infraestructures, com ara instal·lacions per fer proves, plantes 

pilot o centres de dades, amb l’objectiu final de fomentar 
la cooperació interregional en àrees especialitzades i crear 
inversions en projectes madurs.

Samuel bat el seu propi rècord amb 
el motor a reacció més petit 
Samuel Sánchez va batre el seu propi rècord Guinness 
mundial pel motor a reacció més petit creat mai.

La màxima autoritat en l’obtenció de nous rècords ha 
reconegut el seu nanotub d’una mida de 220 nm o 0,00022 
mil·límetres, dissenyat en col·laboració amb Xing Ma, com 
el motor a reacció més petit del món. Abans, el Samuel i els 
seus col·laboradors de l’IFW Dresden havien mantingut el 
rècord fins a aquest any amb un tub de 600 nm.

El “motor” tubular es propulsa amb una reacció biocatalítica, 
desencadenada per enzims que utilitzen urea com a 
combustible. La reacció crea un flux intern que s’estén cap al 
fluid circumdant a través d’una de les cavitats, que causa un 
flux de fluid que dóna com a resultat l’empenta que propulsa 
el nanotub.

Octubre

Visita de personal de la DGR al PCB 
Uns 35 membres del personal de la Direcció General de 
Recerca de la Generalitat (DGR) van visitar l’IBEC i l’IRB, els 
dos centres CERCA ubicats al Parc Científic de Barcelona 
(PCB).

Francesc Subirada, Director General de Recerca, Iolanda Font 
de Rubinat, Subdirectora General, i els seus col·legues (de 
finances, RH, informàtica i altres funcions administratives), 
fan visites com aquesta cada any per conèixer què es fa a 
les organitzacions que pertanyen a CERCA, la institució de la 
Generalitat que supervisa, recolza i facilita les activitats dels 
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centres de recerca de Catalunya. En anys anteriors van visitar 
el PRBB i l’ICFO.

El programa conjunt va començar al matí amb xerrades 
institucionals dels directors Josep Samitier (IBEC) i Joan 
Guinovart (IRB), seguides d’una pausa cafè i després un 
recorregut per alguns dels laboratoris i les plataformes de tots 
dos centres.

Llançament de SOMMa a Madrid 
Directors i representants de 25 centres Severo Ochoa 
d’Espanya, incloent-hi Josep Samitier de l’IBEC, i 16 unitats 
María de Maeztu es van reunir a Madrid per presentar 
SOMMa, un aliança que té per objectiu elevar el perfil 
nacional i internacional de la ciència a Espanya.

Carmen Vela, Secretària d’Estat d’R+D+I va presidir la reunió 
de llançament, que va definir el pla estratègic i de treball 
per als propers mesos. Luis Serrano, director del Centre de 
Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona, encapçalarà com 
a president l’aliança els propers dos anys, mentre Teresa 
Garcia-Milà, directora de la Barcelona Graduate School of 
Economics, en serà la vicepresidenta.

SOMMa aconseguirà els seus objectius mitjançant la 
promoció de l’intercanvi de coneixement, tecnologia i 
pràctiques recomanades entre els seus centres i unitats i amb 
la comunitat científica internacional i altres grups d’interès; 
per la cooperació amb altres centres de recerca a Espanya 
per enfortir el sistema R+D+I i sent una veu en les polítiques 
científiques espanyoles i europees.

Una cap de grup de l’IBEC inaugura 
els Premis 
Elena Martínez, cap de grup de l’IBEC, va oferir el discurs 
d’obertura a la cerimònia dels Premis Extraordinaris de 

Batxillerat 2016-2017, que va tenir lloc al Palau de la 
Generalitat de Catalunya.

L’IBEC acull periòdicament joves guanyadors d’aquest 
prestigiós premi, que és un reconeixement del govern a 
l’excel·lència dels estudiants que completen els seus estudis 
de batxillerat en els dos anys previs a la incorporació a la 
Universitat. Per ser seleccionats, els candidats han de tenir 
una qualificació total igual o superior a 8,75 per a tot el 
batxillerat.

A més de ser una cosa que queda molt bé al CV, el premi 
ofereix als guanyadors l’exempció de les taxes universitàries 
durant el primer curs, un curs gratuït a l’Escola Oficial 
d’Idiomes, la possibilitat de participar als Premios Nacionales 
de Bachillerato del Ministeri d’Educació, i una estada en una 
institució de recerca relacionada amb el camp d’interès de 
l’estudiant.

FUNDALUCE finança una recerca 
de l’IBEC per restaurar la visió 
Pau Gorostiza, cap de grup de l’IBEC i professor de l’ICREA, 
va guanyar l’ajuda a la recerca “FUNDALUCE 2016” per a 
un projecte que vol desenvolupar interruptors moleculars 
protètics que podrien reemplaçar els fotoreceptors degenerats 
en la retina i restaurar la visió.

“Fotoconmutadores covalentes para el control remoto 
de receptores endógenos”, que es durà a terme amb 
col·laboradors de l’IQAC-CSIC, la Universidad Miguel 
Hernández, la Universidad de Alcalá de Henares i l’Instituto 
de Neurociencias de Alicante, proposa el concepte de 
nanopròtesi: si una característica funcional d’un òrgan o 
teixit està regulada per un receptor determinat, hauria de 
ser possible utilitzar fotoconmutadors covalents dirigits per 
controlar aquest receptor concret amb llum i, d’aquesta 
manera, manipular-ne la funció.
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Novembre

La nova cap de grup de l’IBEC 
avançarà en els sistemes 
d’administració de medicaments 
L’IBEC ha guanyat una altra nova cap de grup amb la 
incorporació de la professora Sílvia Muro a l’Institut com a 
professora de recerca de l’ICREA per encapçalar el seu grup 
Teràpies i nanodispositius dirigits.

En el seu nou càrrec, la Sílvia durà a terme recerca sobre 
nanoassemblatges macromoleculars que es puguin carregar 
amb medicaments per dirigir-los contra les afeccions 
cròniques que afecten les poblacions pediàtriques i 
d’avançada edat, com ara les malalties neurodegeneratives, 
cardiovasculars o metabòliques, així com el càncer.

La professora Muro ha passat els darrers nou anys a la 
Universitat de Maryland, primer com a professora ajudant i 
després com a professora associada titular amb un càrrec 
conjunt al Fischell Department of Bioengineering i a l’Institute 
for Bioscience and Biotechnology Research. 

L’IBEC llança Faster Future, una 
nova iniciativa de finançament, 
durant el Giving Tuesday 
Faster Future es una nova iniciativa de l’IBEC que pretén 
ajudar a accelerar projectes de recerca que es troben molt a 
prop d’abordar importants desafiaments en salut.

L’any 2017 Faster Future va recaptar fons per a una nova 
solució per a la distròfia muscular que s’està desenvolupant 
en el grup Biosensors per a bioenginyeria de Javier Ramon. 
El seu “múscul en un xip” utilitzarà les pròpies cèl·lules 
del pacient per estudiar la distròfia miotònica tipus 1, una 
malaltia d’incapacitació progressiva que comença en l’edat 
adulta.

A més de modelar la malaltia del pacient de manera 
personalitzada, la plataforma també permetrà l’estudi de 
diferents fàrmacs o tractaments en condicions tan similars 

com és possible a les del cos i així ofereix una alternativa més 
fiable als models animals.

Desembre

Un nou Premi PIONER per a una 
tesi doctoral a l’IBEC 
Maria Valls, del grup Sistemes biomimètics per a enginyeria 
cel·lular de l’IBEC, va guanyar un Premi PIONER del CERCA 
per la seva tesi doctoral.

La Maria és la segona guanyadora de l’IBEC en obtenir un 
d’aquests prestigiosos premis que, des del seu llançament 
l’any 2014, han reconegut les tesis amb resultats que estan 
clarament orientats a l’explotació comercial.

El jurat va descriure la seva tesi (“Development of an 
advanced 3D culture system for human cardiac tissue 
engineering”) afirmant que presenta “un alt grau de 
complexitat i resultats prometedors, que combina diferents 
disciplines dins del camp de la bioenginyeria per crear un 
biorreactor”.

Unint forces amb FEDER per 
col·laborar en solucions a malalties 
rares 
L’IBEC va signar un acord de col·laboració amb la Federación 
Española de Enfermedades Raras (FEDER), una organització 
sense ànim de lucre que representa els tres milions de 
persones que pateixen malalties rares a tot el país.

Es consideren malalties rares aquelles que afecten menys 
de 5 persones per cada 10.000 habitants. Segons l’OMS, hi 
ha al voltant de 7.000 malalties d’aquest tipus que afecten 
el 7 % de la població mundial, per tant, en conjunt afecten 
un gran nombre de persones i poden aparèixer en qualsevol 
etapa de la vida. L’acord amb l’IBEC connectarà l’Institut amb 
les associacions de pacients per desenvolupar junts projectes 
que tinguin una aplicació directa en les necessitats de les 
persones que les pateixen.
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L’IBEC i AVINENT presenten una 
col·laboració per crear substitutius 
ossis mitjançant impressió 3D 
L’empresa AVINENT S.L. i l’IBEC han acordat dur a 
terme un projecte de recerca per imprimir estructures 
òssies personalitzades mitjançant tecnologia 3D, que 
oferiran noves solucions personalitzades per millorar els 
tractaments per a malalties o lesions òssies.

L’acord de recerca conjunta aprofitarà totes les 
possibilitats que ofereix la bioimpressora 3D de l’IBEC, 
una de les poques al sud d’Europa que ofereix el nivell de 
precisió i les prestacions que es necessiten en medicina 
regenerativa, a més de l’amplitud dels coneixements 
del centre de recerca en bioimpressió obtinguts per 
l’experiència acumulada en recerca avançada.

AVINENT contribuirà amb el seu know-how sobre 
procediments, fluxos de treball i tecnologia digital adquirit 
en els més de 10 anys d’experiència en el sector mèdic, 
juntament amb el seu propi equip d’enginyers biomèdics. 
La cooperació entre les dues institucions inclou un pla 
per al projecte que es desenvoluparà en col·laboració amb 
el grup de Biomaterials per a teràpies regeneratives de 
l’IBEC, dirigit per Elisabeth Engel. Amb la bioimpressora 
3D i les eines i el programari especialitzats per a aquest 
tipus d’aplicació, l’IBEC i AVINENT se situen junts a 
l’avantguarda d’una nova revolució tecnològica.

Projecte de recerca del NIHS en 
col·laboració amb l’IBEC
El Nestlé Institute of Health Sciences (NIHS) es va establir 
com a una nova frontera per al potencial d’R+D de Nestlé 

per dur a terme recerca avançada en la innovadora àrea 
de la nutrició orientada a les ciències de la salut. Les 
àrees científiques de salut i nutrició són especialment 
importants a Nestlé, perquè proporcionen la base per 
entendre la nutrició humana i per trobar les solucions 
adequades específiques per a les persones amb la finalitat 
de millorar la seva qualitat de vida. A l’IBEC, el projecte 
de col·laboració amb el NIHS està sota la direcció de 
Santiago Marco, cap del grup de Processament de senyals 
i informació per a sistemes de sensors. 

L’objectiu del NIHS és comprendre millor la salut i, per 
tant, la progressió en un continuum des de l’estat de salut 
al de malaltia crònica, com ara en l’Alzheimer, la diabetis 
i l’obesitat. Així s’obté un context per a les intervencions 
d’assistència sanitària i nutricional que ajuda a millorar la 
gestió d’aquests condicions, que cada cop més suposen 
una càrrega insostenible en els sistemes d’assistència 
sanitària del món. El NIHS ha establert capacitats 
punteres en noves tecnologies i models biològics així com 
l’enfocament en sistemes integrats (Integrated Systems 
Approach), que tenen com a objectiu definir la salut i 
proporcionar coneixements sobre la relació de la genètica, 
la dieta i l’estil de vida per proposar noves solucions 
basades en la ciència per a la intervenció nutricional 
dirigida.

L’empresa Clear-Cut Medical Ltd 
d’Israel estableix un nou projecte 
de recerca amb l’IBEC
El projecte de col·laboració amb Clear-Cut Medical Ltd el 
dirigeix Santiago Marco, cap del grup de Processament de 
senyals i informació per a sistemes de sensors. Clear-Cut 
és una empresa de dispositius de ressonància magnètica 
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per a oncologia que desenvolupa i comercialitza tecnologia i 
eines pròpies per a l’eliminació precisa i efectiva del càncer. 
La seva tecnologia de plataforma es basa en innovadors 
protocols d’obtenció d’imatges per ressonància magnètica 
(RM) que permeten obtenir imatges de superfície precises i 
ràpides per a l’avaluació en temps real de la microestructura 
del teixit a la sala d’operacions. La prova de concepte inicial 
s’ha establert en un assaig clínic multicentre que avalua les 
mostres d’una dotzena de pacients amb càncer de mama. Els 
resultats mostren més d’un 90% de sensibilitat i especificitat.

El primer producte de l’empresa, The ClearSightTM MRI 
System, se centra en la tumorectomia del càncer de mama 
per a l’avaluació del marge intraoperatori dels tumors extirpats 
quirúrgicament. Gràcies a que ofereix al cirurgià una anàlisi 
del marge precisa i en temps real a la sala d’operacions, 
s’espera que el sistema millori significativament els resultats 
quirúrgics i reduir les taxes de reexcisió. Les futures 
aplicacions inclouen biopsies de càncer de pròstata i càncer 
de mama i excisions en càncer de pell a més d’aplicacions 
oncològiques addicionals, incloent-hi els càncers colorectal i 
pulmonar.

GENOMICA i l’IBEC reforcen la seva 
col·laboració estratègica 
Des de l’any 2015 GENOMICA, l’empresa líder en diagnòstic 
molecular i en l’anàlisi d’identificació genètica, manté un 
acord de col·laboració a llarg termini amb l’IBEC en l’àmbit 
del diagnòstic. NEDxA és el primer producte que va arribar 
al mercat fruit d’aquesta productiva col·laboració i es va 
presentar al fòrum mundial de medicina MEDICA 2016, a 
Alemanya. L’any 2017 GENOMICA i l’IBEC han reforçat la 
seva col·laboració estratègica amb la signatura d’un nou 
acord. 

GENOMICA es va fundar l’any 1990 i és propietat de 

PharmaMar. La seva missió és millorar les eines de 
diagnòstic molecular i els mètodes d’identificació humana 
actuals aportant-hi fiabilitat, automatització i els estàndards 
de qualitat més alts. L’objectiu principal de GENOMICA 
és mantenir el lideratge de les aplicacions de genòmica 
al mercat espanyol i ampliar internacionalment les seves 
activitats en l’àrea de diagnòstic molecular mitjançant 
el disseny, el desenvolupament, l’automatització i la 
comercialització de nou aplicacions de diagnòstic de la 
seva innovadora plataforma tecnològica, Clinical Arrays 
Technology (CLART®). GENOMICA ha desenvolupat proves 
diagnòstiques per al virus del papil·loma humà associat amb 
el càncer cervical; el diagnòstic de malalties respiratòries 
víriques; la múltiple detecció d’herpes humà i enterovirus; així 
com la detecció de les regions del gen relacionades amb la 
determinació dels factors de resposta humana a la teràpia, en 
concret en l’àmbit de l’oncologia.

BSH reforça la innovació de la seva 
cartera de productes amb l’IBEC
Durant els darrers tres anys Santiago Marco, cap del grup 
de Processament de senyals i informació per a sistemes de 
sensors a l’IBEC, ha establert una col·laboració estratègica 
a llarg termini amb BSH Hausgeräte GmbH per a la 
innovació dels seus productes. BSH és el principal fabricant 
d’electrodomèstics i altres aparells d’ús domèstic a Europa 
i un dels més grans del món. Juntament amb les marques 
internacionals Bosch i Siemens, a més de Gaggenau i Neff, 
la cartera de productes de BSH inclou les marques locals 
Thermador, Balay, Profilo, Constructa, Pitsos, Coldex, Ufesa 
i Zelmer. Les marques internacionals de BSH estan ben 
arrenglerades amb el públic objectiu respectiu pràcticament 
pertot arreu al món, mentre que les marques locals 
mantenen cadascuna una forta relació amb els clients del lloc 
determinat. 

El més destacat del 2017: Notícies

Transferència de tecnologia

AVINENT i l’IBEC 
col·laboraran per imprimir 

estructures òssies 
personalitzades mitjançant 

tecnologia 3D, que 
oferiran noves solucions 

personalitzades per millorar 
els tractaments de malalties 

o lesions òssies 



26 

Arriba al mercat el nou sistema 
d’il·luminació Luxiona, atorgat amb 
llicència a Telstar 
Un nou sistema d’il·luminació per a sales d’operacions 
desenvolupat a l’IBEC, la UPC i el Consorci Sanitari Parc Taulí 
va arribar al mercat després d’atorgar-ne la llicència a Telstar 
i Luxiona. 

El sistema, integrat al sostre, orienta automàticament la font 
de llum en qualsevol punt sota les ordres de l’usuari dins 
l’espai de treball quirúrgic d’una manera precisa, tot eliminant 
els obstacles físics imposats per la il·luminació tradicional per 
proporcionar un nivell més gran de qualitat, precisió i asèpsia 
en la zona quirúrgica. Telstar va instal·lar aquest innovador 
sistema en tres hospitals de Catalunya.

Aquest nou sistema proporciona estabilitat i netedat al volum 
d’aire proporcionat pel sistema de flux laminar. També facilita 
l’operabilitat dins del procés quirúrgic gràcies a l’eliminació 
dels obstacles físics que s’hi solen trobar. Aquest sistema 
inclou punts de llum motoritzats integrats en el sostre 
del flux laminar i substitueix les làmpades quirúrgiques 
convencionals, amb la qual cosa es guanya un espai obert 
dins de la zona de treball i s’eliminen obstruccions en el 
procés de ventilació del flux laminar, que és un dels principals 
inconvenients que causa la presència de les làmpades 
tradicionals. D’aquesta manera, el nou sistema d’il·luminació 
garanteix la netedat i l’asèpsia dins la zona de treball per 
oferir el màxim grau de protecció contra possibles infeccions 
postquirúrgiques produïdes per microorganismes en l’aire 
dins les sales d’operacions, causades o generades pels 
instruments, l’equipament i les làmpades exposats al flux 
d’aire.

Rob Surgical, la UPC i l’empresa 
derivada de l’IBEC completen la 
validació tècnica del Bitrack
El robot quirúrgic Bitrack per a cirurgia laparoscòpica 
mínimament invasiva, que es basa en tecnologia 
desenvolupada a l’IBEC i la UPC i atorgada amb llicència a 
l’empresa derivada Rob Surgical Systems, ha completat amb 
èxit la seva validació tècnica en models experimentals i es 
prepara per obtenir l’autorització europea i entrar al mercat 
cap a l’any 2019. 

Bitrack és una alternativa modular, flexible i més econòmica 
que el robot Da Vinci dels Estats Units, que s’instal·la en 
molts grans hospitals de tot el món, incloent-hi l’Hospital 
Clínic de Barcelona i l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. Les 
proves que feien servir el prototip final es van dur a terme 
a la nova sala d’operacions experimental a Specipig, una 
organització de recerca per contracte (CRO) amb certificat 
BPL de bones pràctiques de laboratori (“Good laboratory 
practice” o GLP en anglès) i especialitzat en oferir aquest 
servei a empreses tecnològiques mèdiques. A les proves hi 
van participar cirurgians especialitzats en robòtica quirúrgica 
que coneixen el sistema Da Vinci, incloent-hi el Dr. Javier 
Magriña, un cirurgià de la Clínica Mayo. 

“El repte global de la cirurgia robòtica és millorar-ne l’eficàcia 
sense perdre cap de les característiques d’efectivitat dels 
sistemes actuals, per fer possible adquirir robots a un 
cost més baix que compleixin les exigències tècniques de 
la comunitat mèdica”, explica Jaume Amat, CEO de Rob 
Surgical i President de CataloniaBio & HealthTech. “Hem 
assentat els fonaments per posar la cirurgia robòtica a l’abast 
de la majoria del hospitals”.
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L’IBEC i l’Hospital Clínic avancen 
en la bioimpressió 3D amb el 
finançament de CaixaImpulse 
L’any 2017 Mateu Pla Roca, de la unitat Instal·lacions 
principals, va ser el cinquè investigador de l’IBEC que 
aconsegueix finançament del programa CaixaImpulse, una 
iniciativa de l’Obra Social “la Caixa” amb Caixa Capital Risc, 
que té l’objectiu de promoure la transferència de tecnologia 
en ciència. El projecte, “3D bioprinted array tissue-like cores: 
tissue-like controls for cancer diagnostics” (3DBIOcores), es 
durà a terme en col·laboració amb Antoni Martínez, cap del 
servei d’histopatologia de l’Hospital Clínic.

El projecte podrà treure partit de la bioimpressió en 3D 
per crear mostres de control que assegurin i millorin els 
diagnòstic del càncer. Normalment, el diagnòstic es fa per 
histopatologia (examen al microscopi dels teixits) i, tot seguit, 
es quantifiquen els biomarcadors que s’hi trobin. Tanmateix, 
les tècniques histològiques afronten algun grau de variabilitat 
que pot dur a interpretacions errònies i, per aquest motiu, 
aquestes proves exigeixen que es processin mostres de 
control en paral·lel amb mostres del pacient per verificar el 
diagnòstic final. 

Actualment, els hospitals utilitzen teixit humà excedent que se 
sap que expressa els biomarcadors exigits com a mostres de 
control, però aquests teixits escassegen i no són homogenis, 
i el seu ús planteja qüestions ètiques. El projecte proposa 
3DBIOcores com a nova font d’aquests controls essencials. 
Traient partit de la tecnologia de bioimpressió en 3D, es 
produiran estructures similars als teixits que contenen línies 
cel·lulars amb els biomarcadors del càncer més rellevants i 
s’utilitzaran com a nova font de mostres de control.

Segona edició d’IN(3D)USTRY 
El mes d’octubre l’IBEC va participar a la segona edició 
d’”IN(3D)USTRY: From Needs to Solutions”, una reunió 
internacional dedicada a la impressió 3D. L’Institut tenia 
un estand a l’exposició, on Xavier Rúbies, Director de 
Transferència de Tecnologia, Xavier Puñet, Gerent de 
Transferència de Tecnologia, i Mateu Pla, Coordinador de la 
Plataforma de Nanotecnologia, rebien els visitants interessats 
a conèixer millor les prestacions de la bioimpressora 3D 

de l’IBEC. El director de l’IBEC, Josep Samitier, va parlar 
sobre els desafiaments i les possibilitats de la bioimpressió 
3D, i va explicar alguns dels projectes rellevants de l’IBEC 
i les tendències futures en aquest camp. També va parlar 
sobre la feina feta pels diversos grups de l’IBEC, juntament 
amb l’Hospital General Universitario Gregorio Marañón i 
l’Hospital Clínic, que es va publicar a la revista Materials 
Today a principis del 2017 i que examinava el progrés en les 
tècniques de decel·lularizació i recel·lularizació juntament 
amb l’ús d’aquesta tecnologia emergent per crear nous 
constructes tissulars. Després, el Josep va participar en una 
taula rodona amb altres grans actors en la impressió 3D a 
Catalunya i altres llocs. 

L’IBEC pren un paper actiu en 
esdeveniments sobre impressió 3D
El mes d’octubre, l’IBEC va ser un membre actiu i va fer una 
presentació en una reunió sobre impressió 3D en hospitals 
que van organitzar el Global 3D Printing Hub d’ACCIÓ, el 
HealthTech Cluster i Althaia: “La impressió 3D al món clínic”. 
A l’acte, representants d’Avinent, Althaia, Hospital Parc Taulí, 
Hospital Clínic, GAES, Hospital Sant Joan de Déu, entre 
d’altres, van presentar el seu treball. 

El govern català va crear el Global 3D Printing Hub a través 
de l’Agència ACCIÓ l’any 2017, amb l’IBEC com a membre 
clau en l’àrea de salut per ser molt actiu en bioimpressió 
en 3D de teixits i medicina regenerativa i aplicada a 
dispositius mèdics com a eines de diagnòstic, entre d’altres. 
La tecnologia d’impressió 3D representa un dels aspectes 
fonamentals de la Indústria 4.0, el nou paradigma de les 
fàbriques del futur basades en la digitalització. En l’actualitat, 
el volum de negoci internacional d’impressió 3D arriba a uns 
4.200 milions de dòlars i es preveu que arribarà als 12.800 
milions de dòlars cap a l’any 2020. The Global 3D Printing 
Hub de Catalunya actuarà com a punt de referència en 
aquesta nova tendència tecnològica.

El mes de setembre l’IBEC també va ser present a un acte 
organitzat per la Plataforma Espanyola de Nanomedicina 
(NanoMed Spain), que treballa per a la innovació en 
tecnologia per a l’assistència sanitària, i el HealthTech 
Cluster: la “Jornada sobre bioimpresión 3D: Aplicaciones 
prácticas en salud”. Investigadors clínics de tot Espanya, 
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hospitals, autoritats sanitàries i representants d’empreses 
farmacèutiques, de biotecnologia i de tecnologia sanitària, 
entre d’altres, es van reunir per debatre sobre l’ús de la 
bioimpressió en 3D (la impressió 3D amb cèl·lules), una 
tècnica que presenta un potencial enorme en l’àmbit de la 
salut i, sobretot, en regeneració de teixits i d’òrgans. En les 
tres taules rodones de l’acte es va parlar de la situació actual i 
de les perspectives i els reptes de futur que presenta aquesta 
nova tecnologia.

Trobada de l’IBEC amb les 
companyies farmacèutiques 
internacionals més grans a BIO-
Europe 
L’equip de Transferència de tecnologia de l’IBEC va assistir 
a la 23a conferència anual BIO-Europe, que va tenir lloc al 
CityCube de Berlín el mes de novembre del 2017. Aquesta 
trobada ofereix a centres de recerca i tecnologia una 
oportunitat per crear noves col·laboracions amb una gran 
varietat d’empreses, des de biotecnologia a farmacèutiques, 
entre d’altres inversors potencials.

Durant la conferència, Xavier Rubies, cap de Transferència 
de tecnologia de l’IBEC, i Diana González, gestora de 
projectes de la mateixa unitat, van organitzar 20 reunions 
individualitzades, 11 amb grans farmacèutiques i 9 amb 
empreses de biotecnologia, on es van debatre nous 
compostos diana i inhibidors per al tractament de tumors 
sòlids, específicament del càncer pancreàtic. La patent 
és un first-in-class (primer d’una nova família) en l’àrea de 
mecanobiologia aplicat a oncologia i que ha suscitat un gran 
interès en empreses d’oncologia.

BIO-Europe és la conferència per a trobades de col·laboració 
de ciències de la vida més gran d’Europa. Els seus tallers, 
panells i exposicions, juntament amb milers de reunions 
individualitzades programades amb antelació, fan que aquest 
esdeveniment sigui un fòrum incomparable per a empreses 
de tota la cadena de valor de biotecnologia, per trobar-se i 
fer negocis. L’esdeveniment de trobades de col·laboracions 
BIO-Europe 2017 va rebre més de 3.800 assistents del 
sector durant els tres dies de treball en xarxa d’alt nivell, amb 
representació d’unes 2.000 empreses de més de 60 països.

L’IBEC es reuneix amb empreses 
per a la curació de ferides i el 
monitoratge de cirurgia
Al fòrum mundial de medicina MEDICA, que es va fer a 
Alemanya el mes de novembre, l’IBEC va presentar els 
resultats de dues de les seves tecnologies: L’Ischemsurg, 
un microsensor mínimament invasiu per al monitoratge de 
la isquèmia i dirigit al control de la isquèmia en penjalls 
lliures en postcirurgia i en la síndrome compartimental; 
i Dermoglass, micropartícules angiogèniques per a la 
cicatrització de ferides, dirigit als mercats de curació de 
ferides per a persones grans i diabètics. En tots dos casos, 
els representants de Transferència de tecnologia de l’IBEC es 
van reunir amb socis potencials en el co-desenvolupament i/o 
les llicències i van començar les negociacions.

El fòrum mundial de medicina MEDICA és la fira mèdica més 
gran del món i també la dels especialistes internacionals 
més destacats per al mercat de proveïdors del sector 
de la tecnologia mèdica. Del total de 123.500 visitants 
professionals, més del 60 % venia de fora d’Alemanya, de 
més de 130 països diferents. Entre ells hi havia grups de 
visitants, amb membres que són els més destacats del seu 
camp, de Xina, Índia, Colòmbia i Nepal, juntament amb grups 
de visitants dels mercats més importants per a la tecnologia 
mèdica d’Europa que hi han assistit durant molts anys.

Premi PIONER per a una tesi 
doctoral a l’IBEC 
Maria Valls, del grup Sistemes biomimètics per a enginyeria 
cel·lular de l’IBEC, va guanyar un Premi PIONER del 
CERCA per la seva tesi doctoral l’any 2017. La Maria és 
la segona guanyadora de l’IBEC en obtenir un d’aquests 
prestigiosos premis que, des del seu llançament l’any 2014, 
han reconegut les tesis amb resultats que estan clarament 
orientats a l’explotació comercial. El jurat va descriure la 
seva tesi (“Development of an advanced 3D culture system 
for human cardiac tissue engineering”) afirmant que 
presenta “un alt grau de complexitat i resultats prometedors, 
que combina diferents disciplines dins del camp de la 
bioenginyeria per crear un biorreactor”.
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L’estratègia de Transferència de 
tecnologia presentada a la trobada 
100xCiencia
La segona trobada 100xCiencia, “Co-creating Value in 
Scientific Research”, va reunir els centres d’Excel·lència 
Severo Ochoa i María de Maeztu –entre els quals es 
troba l’IBEC– per analitzar i debatre la transferència de 
coneixements científics a la indústria. Josep Samitier, director 
de l’IBEC, Teresa Sanchis, la cap d’Iniciatives Estratègiques, i 
Xavier Rúbies, cap de Transferència de Tecnologia de l’IBEC, 
van assistir a la trobada, que va tenir lloc a Alacant el mes de 
novembre.

Xavier Rúbies va presentar l’estratègia de transferència de 
tecnologia de l’IBEC, amb èmfasi en la transferència de 
tecnologia orientada al mercat, és a dir, els projectes es 
gestionen des d’una perspectiva de mercat. Com passa 
en moltes altres institucions de recerca, l’IBEC identifica 
i patenta els nous descobriments i resultats, i ofereix el 
seus coneixements tecnològics a la indústria amb acords 
de recerca o assessoria. Tanmateix, el seu valor afegit és 

l’enfocament en el mercat. L’IBEC té un sòlid canal de 
comunicació amb la indústria i és conscient de les seves 
necessitats i restriccions en cada pas del procés. La unitat de 
Transferència de tecnologia consulta els líders d’opinió clau 
per entendre les oportunitats i les limitacions comercials, i fa 
enquestes als metges per entendre la pràctica clínica actual i 
identificar quins productes i serveis tindrien valor. L’estratègia 
també incorpora els assumptes legislatius per identificar el 
millor mètode per dur un producte al mercat i anticipar què 
necessitaran els socis de l’IBEC
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Obrint portes a tractaments del 
càncer optimitzats i personalitzats
Un nou projecte, al qual hi van participar investigadors 
de l’IBEC i el VHIO, millorarà el diagnòstic, tractament i 
supervivència del càncer al determinar com els factors 
mecànics regulen la invasió del càncer.

El projecte, “Understanding and measuring mechanical 
tumor properties to improve cancer diagnosis, treatment, 
and survival: Application to liquid biopsies”, té finançament 
del programa conjunt de l’Obra Social “la Caixa” amb 
l’IBEC en Recerca en envelliment saludable i aprofitarà 
els coneixements dels grups de l’IBEC de Pere Roca-
Cusachs, Xavier Trepat, Lorenzo Albertazzi i Josep 
Samitier per descobrir com les propietats mecàniques dels 
teixits afecten la progressió del càncer. Els investigadors 
treballaran amb el VHIO per dur a terme l’anàlisi de les 
mostres i les dades del pacient i avaluar l’efecte d’aquests 
factors mecànics en el diagnòstic i el tractament, obrint 
així un camí per desenvolupar enfocaments diagnòstics 
personalitzats i eficients i estratègies d’administració 
selectiva de fàrmacs.

El projecte es concentra en els càncers de mama i 
gastrointestinal i dissenyarà estratègies terapèutiques que 
tenen en compte no només les mutacions moleculars, sinó 
també la rigidesa del tumor específic i com interactuen 
aquests paràmetres. Tanmateix, més que mesurar tot 
això mitjançant les biopsies sòlides tradicionals, el seu 
enfocament farà servir biopsies líquides, és a dir, detectar 
els biomarcadors en sang, que es poden prendre de 
manera menys invasiva, i que reflecteixen millor els canvis 
en la dinàmica dels tumors i la sensibilitat als fàrmacs que 
es pot produir durant el tractament.

Nova diana terapèutica que podria 
alentir la malaltia de Parkinson
La proteïna priònica cel·lular PrPC participa en moltes 
funcions, com ara el control del cicle cel·lular i la 
neurotransmissió. L’any 2017, els grups de recerca de 
l’IBEC de José Antonio del Río, Josep Samitier i Eduard 
Torrents, juntament amb col·legues del Tokyo Metropolitan 
Institute of Medical Science, l’Hospital de Bellvitge 

i l’Institut de Recerca Vall d’Hebron de Barcelona i 
l’Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón de la 
Universitat de Saragossa, van descobrir que, a més de 
dur a terme aquestes funcions, la PrPC també incrementa 
la propagació entre neurones de la forma patògena de 
l’alfa-sinucleïna i s’uneix a ella, una proteïna responsable 
de la degeneració i la mort neuronal en malalties com 
el Parkinson. Aquesta troballa apunta cap a la PrPC 
com a possible diana farmacològica que alenteixi la 
neurodegeneració en aquests tipus de malalties, incloent-
hi alguns tipus de demència.

Projecte PERIS sobre regeneració 
cardíaca després d’un atac de cor
Juntament amb el grup Sistemes biomimètics per a 
enginyeria cel·lular de l’Elena Martínez, el grup de 
Biomecànica respiratòria i cel·lular de Daniel Navajas 
participa en un projecte finançat pel Departament de 
Salut sota el programa PERIS (Pla estratègic de recerca i 
innovació en salut). Coordinat a l’Hospital Germans Trias 
i Pujol, “Cardiopoesi amb biomatrius per regenerar la 
cicatriu post infart: del laboratori a la capçalera del pacient 
(primer assaig en l’ésser humà, o first-in-man)” és un 
projecte de dos anys durant el qual els pegats cardíacs de 
l’IBEC s’implantaran en porcs. 

Projectes CIBER-BBN amb socis 
clínics
El Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) 
d’Espanya, una entitat finançada per l’Instituto de 
Salud Carlos III, crea grans xarxes multidisciplinàries i 
pluriinstitucionals de centres de recerca que integren la 
recerca bàsica i la clínica. Onze caps de grup de l’IBEC, 
reunits en sis grups de recerca, treballen en programes del 
CIBER com ara el CIBER-BBN, que cobreix bioenginyeria, 
biomaterials i nanomedicina; el CIBERNED per a les 
malalties neurodegeneratives; i el CIBERES, el Centro de 
Investigación en Red de Enfermedades Respiratorias, que 
s’ocupa de les malalties respiratòries. Molts dels projectes 
inclouen metges com a col·laboradors. 
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Unitat conjunta de recerca amb 
ISGlobal
Des de l’any 2010, el grup de Nanomalària dirigit per Xavier 
Fernández-Busquets és una unitat conjunta de recerca en 
el marc d’un acord de recerca signat entre l’IBEC i l’Institut 
de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). L’ISGlobal es 
va desenvolupar a partir de la feina que va començar en 
assistència sanitària a l’Hospital Clínic i el Parc de Salut Mar 
i, en l’esfera acadèmica, a les universitats de Barcelona i 
Pompeu Fabra. El seu objectiu és ajudar a tancar els buits 
de les disparitats en salut entre i dins les diferents zones 
geogràfiques del món. 

Col·laboracions en malalties 
respiratòries amb hospitals
La unitat conjunta de recerca entre el grup de Processament 
i interpretació de senyals biomèdics de l’IBEC i l’Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol està desenvolupant un 
projecte de col·laboració en l’anàlisi de sons respiratoris. 
La recerca que van publicar a PloS ONE durant l’any 2017 
ofereix un pas cap a una millor detecció de pacients amb 
asma i altres que pateixen malalties pulmonars obstructives. 
L’estudi proposa nous algorismes de processament de 
senyals per detectar i caracteritzar sons respiratoris adventicis 
continus (CAS), com ara sibilacions, que poden ser diferents 
entre asmàtics amb i sense una resposta al broncodilatador 
(BDR) significativa. 

El mateix grup de l’IBEC també va col·laborar amb l’Hospital 
del Mar-IMIM per provar la mecanomiografia dels músculs 
respiratoris (MMG) com una manera d’avaluar l’activació 
mecànica dels músculs inspiratoris de la paret toràcica 
inferior tant en pacients amb malaltia pulmonar obstructiva 
crònica (MPOC) com en subjectes sans. Els seus resultats 
suggereixen que l’MMG del múscul respiratori reflecteix molt 
bé l’esforç inspiratori i que es podria utilitzar en condicions 
clíniques per calcular l’eficiència de l’activació mecànica dels 
músculs inspiratoris i contribuir a una millor comprensió de la 
respiració en pacients amb MPOC.

Col·laboracions amb dos hospitals 
en la cerca de biomarcadors
Durant l’any 2017 el grup del Santi Marco va treballar amb 
l’Hospital Clínic i la UB en la cerca de biomarcadors volàtils 
que es poden detectar en l’alè, que va portar a una publicació 
a principis del 2018 que proposa una metodologia per 
identificar biomarcadors putatius en presència de variacions 
instrumentals en l’anàlisi de cromatografia de gasos/
espectrometria de masses, per tractar les limitacions actuals 
de la hipersensibilitat dels resultats.

En segon lloc, el grup manté una col·laboració continuada 
amb el Departament de malalties digestives a l’Hospital Vall 
d’Hebron per explorar les possibilitats de trobar biomarcadors 
de fase gasosa en flatulència per a diferents trastorns 
digestius. 

Creació d’un model 3D in vitro de 
l’intestí humà
Durant l’any 2017, el grup Sistemes biomimètics per a 
enginyeria cel·lular de l’Elena Martínez va continuar l’aliança 
de col·laboració amb el Vall d’Hebron Institut de Recerca 
(VHIR) de Barcelona per avaluar i caracteritzar la barrera 
intestinal en un model 3D in vitro de l’intestí humà. La 
col·laboració, amb la unitat del VHIR específicament centrada 
en la fisiologia i la fisiopatologia del tracte digestiu, validarà 
el model com a una representació in vitro de les malalties 
intestinals. 

Treballant al projecte GLAM amb 
Radboud UMC
En el projecte GLAM (Glass-Laser Multiplexed Biosensor), 
finançat pel programa H2020, i que té com a objectiu 
desenvolupar un innovador dispositiu per al diagnòstic 
personalitzat i la monitorització del tractament per a càncers 
genitourinaris, el grup Sistemes biomimètics per a enginyeria 
cel·lular va continuar treballant en col·laboració amb el 

L’IBEC treballa amb mostres renals 
embrionàries amb l’Hospital Clínic per 

estudiar els mecanismes moleculars de les 
malalties renals (pàgina 32)
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Departament d’Urologia del Centre Mèdic de la Universitat 
Radboud a Nimega (Països Baixos) durant l’any 2017. Com 
a soci clínic, Radboud proporciona mostres de pacients 
per utilitzar-les en les proves de biomarcadors en oncologia 
genitourinària, especialment de càncer de bufeta. 

Finançament de l’AECC per a un 
projecte de l’IBEC 
El grup de Núria Montserrat va obtenir finançament de la 
Fundación Científica de la Asociación Española Contra el 
Cáncer en la seva convocatòria d’Ayudas LAB AECC 2017. 
Treballaran, juntament amb els seus col·laboradors al Vall 
d’Hebron Institut d’Oncologia, l’ICO-IDIBELL i l’Hospital 
Clínic per crear un orgànul 3D, un ronyó-en-un-xip, de 
cèl·lules mare pluripotents humanes, que demostrarà com 
es desenvolupa el teixit en l’òrgan, a més de com reacciona 
quan tenen lloc altres canvis, com ara una malaltia. Dins 
d’aquest model, els investigadors podran utilitzar un mètode 
d’edició de gens, CRISPR-Cas9, per manipular aquells gens 
relacionats amb l’aparició de la malaltia i identificar possibles 
signes primerencs que indiquin que es pot desenvolupar un 
càncer. El projecte “Generation of Isogenic Models of Clear 
Cell Renal Cell Carcinoma using CRISPR-engineered Kidney 
Organoids, for the identification of diagnostic biomarkers” 
rebrà suport durant un període de tres anys de la Fundació 
Científica de l’AECC que, amb les “Ayudas LAB”, finança 
grups emergents per dur a terme projectes en càncer que 
tenen possibilitats translacionals òbvies.

Incorporació de Núria Montserrat al 
grup TACTICS durant el 2017
Reunint els esforços dels grups experts líders, el consorci 
internacional Transnational Alliance for Regenerative 
Therapies in Cardiovascular Syndromes (TACTICS, www.
tacticsalliance.org) desenvoluparà tractaments efectius que 
millorarà el pronòstic de pacients amb una gran varietat de 
malalties del cor i vasculars. La Núria Montserrat, que ja era 

membre del Grup de Disfunció Cardiorenal de l’Associació 
per la insuficiència cardíaca (HFA) de la Societat Europea de 
Cardiologia des de l’any 2016, es va incorporar al consorci 
durant l’any 2017.

Col·laboracions amb l’Hospital Clínic 
en cèl·lules mare iPS i el ronyó
El grup de Núria Montserrat continua treballant amb el 
Dr. Eduard Gratacós, cap de BCNatal (Hospital Clínic/
Hospital Sant Joan de Déu) i professor a la Universitat de 
Barcelona amb mostres renals embrionàries per estudiar els 
mecanismes moleculars de les malalties renals, com a part 
d’un acord de recerca establert durant el 2016. L’aliança 
continua un acord similar assolit l’any 2015 per facilitar 
que aquest mateix grup de l’IBEC treballés amb Josep M. 
Campistol (Hospital Clínic/IDIBAPS) sobre l’ús de cèl·lules 
mare pluripotents per identificar els factors de transcripció i 
els modificadors epigenètics responsables de l’envelliment. 

Col·laboració amb la Clinica 
CEMTRO en lesions del cartílag
L’any 2017, el grup de Programes de cèl·lules mare 
pluripotents i d’activació de teixit endogen per a la 
regeneració d’òrgans de Núria Montserrat va continuar 
una col·laboració en el marc del projecte del CIBER 
“CHONDREG: Identification of the epigenetic mechanisms 
preventing chondrocyte de-differentiation: generation of novel 
therapeutic strategies for the treatment of cartilage chronic 
osteochondral lesions” (Identificació dels mecanismes 
epigenètics que impedeixen la desdiferenciació del condròcit: 
generació de noves estratègies terapèutiques per al 
tractament de lesions osteocondrals del cartílag cròniques) 
amb la Clínica CEMTRO de Madrid.

Un grup de l’IBEC com a node 
TerCel
El grup de Núria Montserrat és un grup de node de la Red de 
Terapia Celular (TerCel), un projecte de col·laboració engegat 
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per l’Instituto de Salud Carlos III l’any 2003 per fomentar la 
recerca en teràpia cel·lular i transferir els avenços científics 
al sistema nacional de salut d’Espanya. En aquest marc, el 
grup de l’IBEC és ara un soci en el programa CardioCel de la 
xarxa, que s’orienta cap a la recerca, el desenvolupament, 
la producció i l’aplicació de fàrmacs de teràpia cel·lular en 
malalties cardiovasculars. El grup tindrà com a objectiu 
desenvolupar estratègies per guarir el cor mitjançant diferents 
enfocaments regeneratius, des de l’ús de cèl·lules mare 
pluripotents a la bioimpressió en 3D.

La nova cap de grup de l’IBEC 
avançarà en els sistemes 
d’administració de medicaments
Amb la incorporació l’any 2017 de la Sílvia Muro a l’Institut 
com a professora de recerca ICREA per encapçalar el seu 
grup Teràpies i nanodispositius dirigits, l’IBEC està planificant 
establir una unitat conjunta amb l’Hospital Sant Joan de Déu 
de Barcelona que permetrà que la Sílvia mantingui un petit 
espai de laboratori a l’hospital. Aquesta opció servirà com 
a una avinguda perquè la Sílvia pugui fer la translació de 
la seva recerca sobre nanoassemblatges macromoleculars 
que es puguin carregar amb medicaments per dirigir-los 
contra les afeccions cròniques que afecten les poblacions 
pediàtriques i d’avançada edat, com ara les malalties 
neurodegeneratives, cardiovasculars o metabòliques, així com 
el càncer.

Estudi de l’apnea del son amb 
l’Hospital Clínic
El grup de Biomecànica respiratòria i cel·lular de Daniel 
Navajas continua la seva col·laboració amb el laboratori del 
son del Departament de pneumologia de l’Hospital Clínic 
de Barcelona, durant el 2017, i va publicar diversos articles 
sobre el tema de l’apnea del son.

El projecte de “múscul-en-un-xip” 
és el focus de la nova iniciativa de 
finançament de l’IBEC
El projecte del grup Biosensors per a bioenginyeria de Javier 
Ramon per desenvolupar una nova plataforma (un “múscul-
en-un-xip”) que fa servir cèl·lules del pacient per estudiar la 
distròfia miotònica tipus 1 (DM1), la forma més habitual de 
distròfia muscular, va ser el focus del primer finançament 
Faster Future impulsat per l’IBEC l’any 2017. En el projecte 
es dissenyarà un teixit muscular esquelètic 3D amb les 
pròpies cèl·lules dels pacients encapsulant les cèl·lules en 
biomaterials impresos en 3D que actuen com a bastides. 
El teixit resultant s’incorporarà en un xip a microescala i es 
combinarà amb biosensors que poden mesurar importants 
variables, com ara el consum de glucosa pels músculs, les 
secrecions o la insulina. A més del modelatge de la malaltia 
del pacient de manera personalitzada, la plataforma també 
permetrà l’estudi de diferents fàrmacs o tractaments. 
Diversos hospitals, incloent-hi l’Hospital de la Fe (València), 
l’Instituto de Investigación de Enfermedades Raras–ISCIII 
(Madrid) i l’Asociación Instituto de Biodonostia (País Basc), 
han expressat el seu interès per participar en el projecte.

Cap a finals del 2017, la campanya Faster Future havia 
recaptat més de 19.000 € per al projecte.

Un model cel·lular per ajudar a 
estudiar la relació entre malalties 
neurodegeneratives
A partir de les cèl·lules d’un pacient amb una malaltia 
neurodegenerativa rara, la síndrome de Gerstmann-
Sträussler-Scheinker (GSS), investigadors de l’IBEC van 
aconseguir generar neurones que també presenten 
altres processos neurodegeneratius no relacionats amb 
la síndrome. La capacitat de desenvolupar models 
cel·lulars amb marcadors característics de dues malalties 
neurodegeneratives no relacionades en les mateixes 
neurones podria ajudar en l’estudi d’altres malalties 
neurodegeneratives amb diagnòstic similar, com l’Alzheimer. 
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El treball va ser el resultat d’una col·laboració entre experts 
del grup Neurobiotecnologia molecular i cel·lular de José 
Antonio del Río amb el neuropatòleg Isidre Ferrer, professor 
a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i a l’Institut 
de Neurociències de la UB, i el neuròleg Adolfo López de 
l’Hospital Universitari de Donostia. 

Suport de CaixaImpulse per a un 
projecte sobre tumors
El projecte sobre Tractament de tumors sòlids de Pere 
Roca-Cusachs, que va rebre finançament de CaixaImpulse a 
finals del 2016, aborda el fet que els tractaments actuals del 
càncer sovint fallen en el llarg termini, la qual cosa redueix 
l’esperança de vida. Per resoldre aquest problema, hi ha una 
necessitat apressant de disposar de nous tractaments que 
funcionin a partir de nous mecanismes i que, per tant, es 
puguin fer servir en combinació o de manera independent 
respecte als enfocaments actuals. El seu projecte busca fer 
això centrant-se en un nou aspecte del càncer: la rigidesa del 
tumor. Com s’exemplifica en els nòduls durs característics del 
càncer de mama, els tumors sòlids de molt diferents orígens 
són sistemàticament més rígids que el teixit sa, i aquest 
enduriment per se afavoreix la progressió tumoral. “Hem 
identificat una família de fàrmacs que inhibeixen la resposta 
cel·lular a l’increment en la rigidesa i que, en conseqüència, 
ofereixen un elevat potencial per inhibir el creixement dels 
tumors”, explica. “El nostre projecte desenvoluparà aquests 
fàrmacs i en provarà l’eficàcia. Si tenim amb èxit, oferiran 
potencial terapèutic per a un conjunt de tumors sòlids a la 
mama, la pròstata, el pàncrees, el pulmó o el cervell”.

Col·laboració en cirurgia fetal amb 
dos hospitals
Mónica Mir, del grup de Nanobioenginyeria, és la cap de 
l’IBEC en dos projectes conjunts amb el Centre de Recerca de 
Medicina Fetal, Fetal i+D (Hospital Clínic i Hospital Sant Joan 
de Déu) que reben suport de la Fundació Cellex i la Fundació 
“la Caixa”. Una part del projecte de cirurgia fetal, promogut 

per Cellex, millorarà les intervencions que actualment es 
duen a terme, a més de desenvolupar una nova cirurgia 
per tractar els problemes per als quals actualment no hi ha 
solucions. La part de les malalties prenatals, amb el suport 
de ”La Caixa”, cerca nous biomarcadors clínics per identificar 
l’impacte neurològic i cardiovascular que les malalties fetals 
tenen en l’edat adulta. L’IBEC coordina un subprojecte, 
Robòtica i biosensors electrònics, que implica el grup de 
Nanobioenginyeria per desenvolupar biosensors dissenyats 
per aplicar-los en l’àmbit de la medicina fetal, i el grup de la 
investigadora associada Alícia Casals, que desenvolupa un 
sistema de guiatge.

ISCHEMSURG adreça la isquèmia 
del teixit en cirurgies reparatives 
El projecte CaixaImpulse de Mónica Mir, finançat a finals 
del 2016, treballa amb el Departament de cirurgia plàstica 
i maxil·lofacial de l’Hospital Clínic de Barcelona i amb el 
Departament de cirurgia ortopèdica i traumatologia de 
l’Hospital Parc Taulí de Sabadell per desenvolupar un sensor 
electroquímic miniaturitzat per al control mínimament invasiu 
i en temps real de la isquèmia postoperatòria del teixit, que 
pot ser conseqüència d’una reconnexió poc precisa del 
sistema microvascular després de la cirurgia.

Model de xip esplènic per a anèmies 
rares
L’any 2014, el grup de Nanobioenginyeria va desenvolupar 
amb l’Hospital Clínic per primera vegada un innovador 
dispositiu de microenginyeria de melsa-humana-en-un-
xip. Aquest dispositiu imitava la microcirculació esplènica, 
tancat-ràpid i obert-lent, la malla on es reciclen els glòbuls 
vermells, i la funció de filtratge de la melsa. María José López 
Martínez, postdoctorand del grup, continua la col·laboració 
amb l’hospital com a part d’un projecte del CIBER per 
desenvolupar el model per a anèmies rares.
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Eina PoC per a malalties 
respiratòries amb l’Hospital Clínic
El grup de Nanobioenginyeria de l’IBEC, dirigit per Josep 
Samitier, el director de l’Institut, treballa juntament amb 
metges de l’Hospital Clínic de Barcelona per desenvolupar 
una plataforma de sistemes portàtils de diagnòstic immediat 
(PoC per les sigles en anglès) per a malalties respiratòries. 
Adreçat als proveïdors d’atenció primària, aquesta eina 
de diagnòstic i monitorització ajudarà a detectar i fer el 
seguiment del progrés de malalties com ara la malaltia 
pulmonar obstructiva crònica (MPOC). 

Finançament del ERC per desenvolupar un 
dispositiu”laboratori-en-un-pegat” 

Samuel Sánchez, cap del grup de Nano-bio-dispositius 
intel·ligents i professor de recerca a l’ICREA, ha obtingut 
una subvenció ERC-projecte PoC en la ronda del 2017 
que es durà a terme en col·laboració amb l’Hospital Sant 
Joan de Déu. Amb començament l’any 2018, el projecte 
LABPATCH desenvoluparà un “laboratori-en-un-pegat” per 
a l’autovaloració de les persones que pateixen fenilcetonúria 
(PKU), un rar trastorn hereditari. 

Descobreixen defectes en una de 
les soques bacterianes que més 
s’utilitza
Juntament amb els seus col·laboradors a l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron i del Departament de Genètica 
i Microbiologia de la UAB, el grup de l’Eduard Torrents a 
l’IBEC van revelar a la revista Scientific Reports l’any 2017 
que la soca de bacteris més utilitzada en els laboratoris 
podria no ser una eina de referència tan fiable per provar 
nous tractaments antibiòtics com es pensava. “Sembla que 
PAO1 s’ha adaptat a les condicions del laboratori, una mica 
com quan el nostre cos es torna resistent als antibiòtics”, 
explica l’Eduard. “Durant la infecció, el bacteri clínic P. 
aeruginosa actua sota condicions anaeròbiques, però la 
soca de laboratori PAO1 de P. aeruginosa no pot créixer 

anaeròbicament. Vam descobrir, però, que una única mutació 
en la regió promotora de la RNR de classe III de la soca PAO1 
interromp la seva transcripció anaeròbica i en disminueix 
la virulència. Això vol dir que PAO1 no és adequada per 
a estudis anaeròbics o d’infeccions, i tampoc no és bona 
per quan es cerquen nous compostos antimicrobians que 
impliquin condicions anaeròbiques”.

Noves estratègies per combatre 
infeccions bacterianes 
El projecte del grup Infeccions bacterianes: teràpies 
antimicrobianes de l’Eduard Torrents amb l’Associació 
Catalana de Fibrosi Quística (ACFQ) té com a objectiu 
desenvolupar noves estratègies per combatre infeccions 
bacterianes i trobar possibles dianes terapèutiques. A finals 
del 2016, aquests treballs van rebre un generós impuls per 
a tres anys gràcies a una nova iniciativa de finançament de 
la Fundació “La Caixa”. Les dades clíniques per al projecte 
les proporciona l’estreta col·laboració del grup amb l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron. L’any 2017 han publicat un article 
a Scientific Reports on descriuen el vincle entre la síntesi 
d’ADN bacterià i les condicions adverses com a tractament 
antibiòtic. Els resultats d’aquest treball permeten identificar 
una nova diana bacteriana que es pot utilitzar per al 
tractament d’infeccions bacterianes cròniques.

El Sistema de Jocs per a la Rehabilitació d’Eodyne en ús en 
diversos hospitals

Eodyne és una empresa derivada del nou grup de recerca 
SPECS de l’IBEC i de l’Institut d’Estudis Avançats de 
Barcelona. El producte insígnia d’Eodyne és el Sistema de 
jocs per a la rehabilitació (Rehabilitation Gaming System o 
RGS), una solució de neurorehabilitació basada en ciència 
per al tractament integrat de dèficits resultants de lesions 
cerebrals. L’RGS s’ha validat en un gran nombre d’estudis 
clínics i s’utilitza cada dia en molts hospitals per al tractament 
de pacients amb ictus.

Un pacient amb ictus s’exercita 
amb el Sistema de jocs per a 

la rehabilitació de l’SPECS sota 
la supervisió del seu metge/

fisioterapeuta a l’Hospital Vall 
d’Hebron a Barcelona
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Relació de l’IBEC amb les universitats

El predecessor de l’IBEC, el Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), es va fundar l’any 1992 per sis grups de recerca de cinc departaments diferents amb l’objectiu de col·laborar en 
projectes industrials i de recerca en l’àrea més àmplia de la bioenginyeria. El primer director de l’IBEC, el professor Josep 
A. Planell, va ser director del CREB des del 1997 i va dirigir el procés que va conduir a la creació l’any 2003 del Centre de 
Referència en Bioenginyeria de Catalunya (CREBEC), format per diferents divisions de l’abans esmentat CREB i del Centre de 
Recerca en Bioelectrònica i Nanobiociència (CBEN) de la Universitat de Barcelona (UB). El CREBEC, que tenia per objectiu 
coordinar les activitats multidisciplinàries de recerca en enginyeria biomèdica dutes a terme a Catalunya, es va transformar a 
finals de desembre del 2005 en l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC). 

Els grups de recerca afiliats a la Universitat de Barcelona que estan adscrits a l’IBEC són: 

 ■ Caracterització bioelèctrica a la nanoescala, Gabriel Gomila 

 ■ Nanosondes i nanocommutadors, Pau Gorostiza/Fausto Sanz 

 ■ Processament de senyals i informació per a sistemes de sensors, Santiago Marco 

 ■ Biomecànica respiratòria i cel·lular, Daniel Navajas 

 ■ Neurobiotecnologia molecular i cel·lular, José Antonio Del Río 

 ■ Nanobioenginyeria, Josep Samitier 

Els afiliats a la UPC són: 

 ■ Biomaterials per a teràpies regeneratives, Elisabeth Engel 

 ■ Processament i interpretació de senyals biomèdics, Raimon Jané 

Els estudiants de doctorat de l’IBEC poden seguir els seus cursos de doctorat a les universitats, que ofereixen graus en 
física, química, biologia, ciència dels materials i enginyeria, entre d’altres, i cursos de màster relacionats amb la bioenginyeria 
i la nanomedicina que atreuen a estudiants de tot el món. Molts altres membres del personal de recerca de l’IBEC també 
participen en programes de doctorat, especialment en el Programa conjunt d’Enginyeria Biomèdica. A més a més, en estar 
ubicats al mateix campus, poden aprofitar la relació amb les dues universitats i l’accés a les seves instal·lacions (biblioteca, 
serveis científics, etc.).

L’actual director de l’IBEC, Josep Samitier, va ser Vicerector de Recerca i Innovació i Rector interí de la Universitat de 
Barcelona (UB) del 2005 al 2008. És catedràtic d’Electrònica a la facultat de Física de la universitat.

L’IBEC és una fundació sense ànim de lucre que va ser constituïda a finals de l’any 
2005 per la Generalitat de Catalunya, per la Universitat de Barcelona (UB) i per la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
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Patronat (durant gran part del 2017)
El principal òrgan de govern de l’IBEC és el seu Patronat, 
amb representants dels departaments de salut i recerca 
de la Generalitat, de la UB i de la UPC. El Patronat es 
reuneix dues vegades l’any per aprovar el pressupost anual 
de l’IBEC, supervisar-ne l’activitat i garantir que busca 
l’excel·lència científica amb impacte a la societat. Per a les 
finalitats executives, un Comitè de Gestió (seleccionat entre 
els membres del Patronat) supervisa les activitats de l’IBEC 
mitjançant reunions ad hoc amb el Director i el Director 
General.

PRESIDENT

Hble. Sr. Antoni Comín i Oliveres   
Conseller de Salut  Generalitat de Catalunya

VICEPRESIDENT PRIMER

Hble. Sr. Santi Vila   
Conseller d’Economia i Coneixement Generalitat de 
Catalunya

VICEPRESIDENT SEGON

Excm. i Mgfc. Sr. Joan Elias i Garcia  
Rector Universitat de Barcelona (UB)

Excm. i Mgfc. Sr. Enric Fossas Colet  
Rector Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

MEMBERS

Dr. Arcadi Navarro i Cuartiellas  
Secretari d’Universitats i Recerca Departament d’Economia i 
Coneixement, Generalitat de Catalunya

Dr. Francesc Subirada i Curcó  
Director General de Recerca Departament d’Economia i 
Coneixement, Generalitat de Catalunya

Sra. Montserrat Llavayol i Giralt   
Director General de Regulació, Planificació i Recursos 
Sanitaris Departament de Salut, Generalitat de Catalunya

Dr. Antoni Andreu Périz  

Responsable de Recerca i Innovació en Salut Departament 
de Salut, Generalitat de Catalunya

Dr. Carlos Enrique Alemán Llansó   
Catedràtic UPC

Dr. Domènec Espriu i Climent    
Vicerector de Recerca UB

Dr. Fernando Orejas Valdés   
Vicerector de Política de Recerca UPC

Dr. Francisco Ciruela Alferez  
Vicerector de Política Científica UB

SECRETARI

Sr. Josep Maria Alcoberro Pericay  
CERCA, Departament d’Economia i Coneixement, Generalitat 
de Catalunya

Standing Committee
PRESIDENT

Dr. Francesc Subirada i Curcó  
Director General de Recerca Departament d’Economia i 
Coneixement, Generalitat de Catalunya

MEMBRES

Dr. Antoni Andreu Périz  
Responsable de Recerca i Innovació en Salut Departament 
de Salut, Generalitat de Catalunya

Dr. Domènec Espriu i Climent 
Vicerector de Recerca, Innovació i Transferència Universitat 
de Barcelona (UB)

Dr. Fernando Orejas Valdés   
Vicerector de Política de Recerca UPC

SECRETARI

Sr. Josep Maria Alcoberro Pericay 
CERCA, Departament d’Economia i Coneixement, Generalitat 
de Catalunya

Els membres del Patronat de l’IBEC 
formen el panel per a la cerimònia 

d’obertura del simposi anual de l’institut
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International Scientific Committee
Les decisions de la Junta són guiades per un Comitè 
Científic Internacional (ISC) independent. Aquest comitè 
assegura que les pràctiques i els criteris s’implementin 
d’acord amb els estàndards internacionals d’excel·lència 
en recerca.

PRESIDENT 

Prof. Samuel I. Stupp  
Director Institute for Bionanotechnology in Medicine, 
Northwestern University, Evanston, IL, USA

MEMBRES

Prof. Sergio Cerutti  
Professor in Biomedical Signal and Data Processing 
Department of Biomedical Engineering, Politecnico di 
Milano, Italy

Prof. Charles J. Dorman  
Chair of Microbiology Trinity College Dublin, Ireland

Prof. Günter R. Fuhr  
Director Fraunhofer Institute for Biomedical Engineering, 
Germany

Prof. Roger Kamm  
Cecil and Ida Green Distinguished Professor of 
Biological and Mechanical Engineering Massachusetts 
Institute of Technology, Boston, MA, USA

Prof. Chwee Teck Lim  
Professor / Deputy Head Department of Biomedical 
Engineering and Department of Mechanical Engineering, 
National University of Singapore, Singapore

Prof. Krishna Persaud  
Professor of Chemoreception School of Chemical 
Engineering and Analytical Science, University of 
Manchester, UK

Prof. Bernat Soria  
Director Departamento de Células Troncales, Centro 
Andaluz de Biología Molecular (CABIMER), Seville, Spain

Prof. Molly Stevens  
Professor of Biomedical Materials and Regenerative 
Medicine / Research Director for Biomedical Material 
Sciences, Institute of Biomedical Engineering Imperial 
College, London, UK

Jocelyne Troccaz, PhD  
Director de Recherche, CNRS Equipe Gestes Médico-
Chirurgicaux Assistés par Ordinateur (GMCAO), 
Laboratoire TIMC-IMAG, Université Joseph Fourier-CNRS, 
France

El Comitè Científic 
Internacional de 
l’IBEC assessora el 
patronat de l’Institut 
en les seves decisions
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El Pla Estratègic de l’IBEC per al període 2014-2017 identifica les quatre àrees següents, en les quals es concentraran 
els esforços: 

 ■ Expandir el centre tant en mida com en resultats amb la incorporació de nous professionals i científics, així com amb la 
renovació dels grups que acompleixen en el més alt estàndard pel que fa tant a qualitat científica com a transferència i 
innovació.

 ■ Centrar la seva tasca científica en àrees on el centre pot destacar més per la seva excel·lència i competir 
internacionalment, amb una orientació cap als desafiaments científics i tecnològics amb un gran impacte en la salut i la 
qualitat de vida de les persones. 

 ■ Forjar aliances amb organitzacions de reconeguda reputació internacional per consolidar la trajectòria de l’institut 
d’especialització, diferenciació i internacionalització.

 ■ Millorar la manera en què es gestiona l’institut amb la implementació d’eines, com ara un sistema de gestió integrat i de 
gestió per resultats, per tal de fer el millor ús dels recursos i coordinar la gestió amb l’estratègia.

D’aquesta manera, el Pla Estratègic de l’IBEC per a 2014-2017 s’estructura a l’entorn de quatre objectius estratègics (SG):

 ■ SG1. Consolidar la ciència capdavantera que permet que l’IBEC enforteixi la seva posició internacional, centrant l’activitat 
principal en tres àrees d’aplicació: “Bioenginyeria per a teràpies regeneratives”, “Bioenginyeria per a la medicina del 
futur” i “Bioenginyeria per a l’envelliment actiu” (consulteu-ne els detalls a continuació).

 ■ SG2. Desenvolupar la tecnologia i les aplicacions corresponents que ajudin a millorar la competitivitat empresarial i la 
qualitat dels serveis hospitalaris.

 ■ SG3. Implantar un programa distintiu de formació especialitzada per atreure talent internacional.

 ■ SG4. Desenvolupar una cultura d’excel·lència en la gestió, autosostenibilitat i gestió per objectius.

Cadascun d’aquests objectius estratègics tenen continuïtat en les àrees d’acció següents: Recerca, Transferència i translació 
de tecnologia, Desenvolupament de formacions, Recursos humans (consulteu la pàgina següent), Gestió, Aliances i 
Comunicació.

Durant l’any 2017, vam començar a treballar en el Pla estratègic per als anys 2018-2020, que es presentarà per a l’aprovació 
del Patronat de l’IBEC durant el 2018.

El més destacat del 2017: Governança
Pla estratègic 2014-2017 
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Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors (HRS4R) 
Una part del Pla Estratègic de l’IBEC 2014-2017 és el disseny i la implementació de una nova Estratègia de Recursos Humans 
per a Investigadors (HRS4R) conforme als principis de la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de Conducta per a la 
Contractació d’Investigadors. 

Un Comitè de Supervisió amb vuit voluntaris d’etapes professionals d’R1 a R4 (de predoctorat a cap de grup), el Director de Gestió 
i dos caps d’unitats de suport van començar a reunir-se cap a finals del 2015 per comentar la implementació de les accions. Es va 
designar la Unitat d’RH com a cap i coordinadora del desenvolupament i la implementació de l’estratègia HRS4R, i el Comitè de 
Supervisió actua com a suport, assessor i monitoratge de la implementació de les accions. 

El Pla d’Acció de l’IBEC s’aplica a totes les categories de personal i consisteix en 22 accions amb abast diferent: des d’accions 
pràctiques i a curt termini, a accions importants i a llarg termini, significatives per al progrés de l’IBEC.

Com a part del procés d’implementació de l’HRS4R, l’IBEC s’ha compromès a dur a terme una autoavaluació cada dos anys. Això 
es va esdevenir el juliol, quan l’IBEC va publicar l’informe de la seva autoavaluació i el va enviar a la Comissió Europea perquè 
el valorés. Aquest informe contenia informació sobre l’evolució del Pla d’Acció HRS4R i l’estat de cada acció, a més de noves 
accions planificades per als propers anys (2018-2020). Per crear l’informe d’autoavaluació, va tenir lloc un projecte participatiu 
amb una enquesta interna en línia, reunions amb el Comitè de Supervisió de la Carta i el Codi i els grups de treball, com ara el que 
s’anomena Llista de control OTM-R (sigla en anglès de Contractació Oberta, Transparent i basada en Mèrits). 

Durant l’any 2017, la implementació del Pla d’Acció es va centrar principalment en:

Selecció

 ■ El mes de novembre va tenir lloc una formació per entrevistar les competències de caps de grup, investigadors sènior i caps 
d’unitat. Va ser una oportunitat perquè els entrevistadors practiquessin i perfeccionessin les seves tècniques d’entrevista i 
compartissin coneixements i pràctiques recomanades en recerca.

 ■ El mes de maig l’IBEC va organitzar una altra edició de reSearch4Talent, una jornada de portes obertes per atreure talent 
orientada a estudiants universitaris i estudiants de màster. L’IBEC també va participar en fires sobre carreres universitàries a les 
facultats de Física i Química de la Universitat de Barcelona el mes de maig; al 1r Talent Forum en enginyeria biomèdica; i al Dia 
de la Carrera a la conferència ENABLE, el primer simposi europeu organitzat per i per a estudiants de doctorat i postdoctorats 
que va tenir lloc el mes de novembre. 

 ■ Un nou fullet de doctorat va estar disponible des del gener del 2017.

Formació

 ■ S’ha redactat un Catàleg de Formació anual, que resumeix més de 21 cursos de formació en competències transversals per a 

L’IBEC ha rebut el premi “Recursos Humans 
d’Excel·lència en Recerca” de la Comissió 

Europea l’any 2015 en reconeixement al 
seu compromís amb la millora contínua de 
les polítiques de recursos humans d’acord 

amb la Carta Europea de l’Investigador i 
el Codi de Conducta per a la Contractació 

d’Investigadors.
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Pla estratègic 2014-2017

tots els membres de l’IBEC, i amb un enfocament en oferir més cursos als postdoctorats i els investigadors sènior. 

 ■ Van tenir lloc cursos de formació en transferència de tecnologia i sobre la borsa de treball i la preparació del CV. 

 ■ Es va implementar un nou programa de mentoria per a postdoctorats. 

 ■ Es van definir els valors, les competències principals i les competències específiques de l’IBEC per a tots els investigadors 
(d’R1 a R4).

 ■ Es van definir noves descripcions de la feina per R1 a R4 i es lliuren a tots els nouvinguts en el paquet de benvinguda.

Condicions laborals 

 ■ El segon Pla de Gestió de la Diversitat i la Igualtat d’Oportunitats, amb 34 accions per als propers tres anys, es va 
definir i publicar el mes de juny. Si el primer Pla va ser un bon punt de partida que va assentar unes bones bases per 
a la promoció de la igualtat d’oportunitats i la gestió de la diversitat, aquest segon Pla és més ambiciós i incorpora la 
perspectiva de gènere i diversitat transversalment a tots els nivells de l’Institut. Això es va aconseguir gràcies a un equip 
multidisciplinari, interjeràrquic i divers (la Comissió de Gènere i Diversitat), amb la participació d’homes i dones de 
diferents nacionalitats, tant de les àrees de recerca com de les de suport i amb nivells diferents de responsabilitat dins 
l’Institut. Els seus membres estan molt implicats i són molt proactius en la implementació de les accions.

 ■ El Comitè de Supervisió de l’estratègia HRS4R va desenvolupar un nou procediment per a la resolució de conflictes. El 
procediment de resolució de conflictes fomenta una comunicació oberta i impulsa un ambient segur per abordar les 
diferències d’opinions. La finalitat d’aquest procediment és proporcionar mètodes justs, efectius i aplicats sistemàticament 
per a què les persones presentin les seves preocupacions i les resolguin.

 ■ El Pla d’Inducció de l’IBEC es va millorar i actualitzar.

Qüestions ètiques 

 ■ Un grup de treball interdisciplinari ha creat un Codi de Conducta per a la Integritat en la Recerca. S’ha previst que es 
publicarà en el primer semestre del 2018 una vegada que s’hagi revisat i aprovat per la direcció de l’IBEC. Aquest Codi és 
un marc per a unes bones pràctiques de recerca, configura els criteris per a una conducta correcta en recerca i estableix 
un ambient propici a una recerca d’alta qualitat, per garantir que la recerca es du a terme conforme als estàndards 
ètics internacionals. Aquest codi estableix els estàndards ètics i els estàndards de conducta en recerca d’aquells que hi 
participen i estableix principis, recomanacions i compromisos. 

 ■ S’ha programat una formació sobre Integritat en Recerca per al primer semestre del 2018.

Totes aquestes accions són una prova que l’Estratègia de Recursos Humans ha esdevingut un projecte transversal a l’Institut i 
que està totalment integrada al Pla Estratègic de l’IBEC 2014-2017, atès que l’estratègia d’RH és un dels seus set programes.

L’any 2017 es va 
implementar el programa 
de mentoria per a 
postdoctorats de l’IBEC
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En compliment de la Llei 19/2014 (Transparència, accés a la informació pública i 
bon govern), una secció al lloc web de l’IBEC ofereix tota la informació que estem 
obligats a proporcionar per complir els principis d’aquesta llei.

La secció (www.ibecbarcelona.eu/about-us/transparency) conté la informació i/o els documents següents: 

Estructura organitzativa i de funcionament
■	 Organs de govern i organigrames
■	 Acords de creació i funcionament d’entitats del sector públic
■	 Cartes i catàlegs de serveis
■	 Catàleg de procediments

Alts càrrecs i directius
■	 Relació d’alts càrrecs i directius
■	 Incompatibilitats
■	 Activitats, béns i interessos
■	 Retribucions, indemnitzacions i dietes
■	 Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs de la Generalitat 

de Catalunya

Empleats públics
■	 Relació de llocs de treball del sector públic
■	 Personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb 

l’Administració
■	 Retribucions, indemnitzacions i dietes

Convocatòries: accés i resolució
■	 Convocatòries personal laboral, col·lectius específics i formació 

per promoció. 

Representació sindical
■	 Nombre i cost d’alliberats sindicals

Pressupostos  
■	 Pressupostos aprovats; executats; liquidats
■	 Comptes anuals

Informes d’auditoria de comptes i fiscalització
■	 Informes d’auditoria de comptes i fiscalització

Patrimoni de la Generalitat 
■	 Inventari de béns immobles 
■	 Béns mobles de valor especial 
■	 Gestió de patrimoni 
■	 Contractació patrimonial 

Subvencions i ajuts
■	 Subvencions i ajuts públics previstos; públics atorgats
■	 Control financer de les subvencions i els ajuts

Contractes   

Convenis
■	 Registre de convenis de col·laboració Altres convenis
■	 Altres convenis

Normativa
■	 Normativa sectorial
■	 Directives, instruccions i circulars
■	 Normativa en tràmit

Règim d’intervenció administrativa
■	 Actes amb incidència sobre el domini públic i sobre la gestió 

dels serveis públics

Revisió d’actes administratius
■	 Revisió d’actes administratius

Resolucions administratives i judicials amb 
rellevància pública
■	 Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública

Dictàmens
■	 Respostes a consultes sobre interpretació i aplicació de la 

normativa

Plans i programes generals i sectorials, 
auditories i informació estadística

Plans territorials sectorials 
■	 Plans territorials sectorials 

Informació cartogràfica
■	 Informació cartogràfica

Prevención de riesgos laborales 
■	 Memoria del Servicio de Prevención 2016
■	 Certificado de auditoria de prevención de riesgos laborales

Procediments i actuacions jurídiques

Organització Línies d’actuació

Econòmica i finances

Contractació

Territori

Riesgos laborales
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de menys de
35 ans

59%

L’any 2016, l’IBEC tenia una plantilla de 285 treballadors en total, incloent-hi 
personal d’administració, investigadors, estudiants i tècnics, D’aquest total, 
198 persones estan contractades per l’IBEC, mentre que la resta del personal 
són adscrits, afiliats, externs, visitants o tenen algun altre estatus. 

Les estadístiques següents reflecteixen l’estat de l’institut a 31 de desembre del 2017.

eren dones

51%

1. Edat de tot el personal de l’IBEC (investigadors, tècnics i administració)

2. Gènere de tot el personal (investigadors i tècnics)

L’IBEC en xifres, 2017
El més destacat del 2017: Estadístiques
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L’IBEC en xifres, 2017
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L’IBEC en xifres, 2017

5. Personal de l’IBEC per nacionalitat (mapa)

6. Investigadors i tècnics de l’IBEC per categoria laboral

Tècnics  
15%

Estudiants de màster 10%

Investigadors principals 
9%

Estudiant de llicenciatura 3%

Investigadors sèniors  
10%

Doctorands 30%

Technicians 12%

Investigadors 
postdoctorals  

23%
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L’IBEC en xifres, 2017
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L’IBEC en xifres, 2017
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L’IBEC en xifres, 2017

11. Evolució de l’IBEC

10. Fonts de finançament el 2017

2006

Gràfic: Percentatge del finançament procedent de fonts principals 
respecte a fonts competitives. El finançament principal és el 
procedent dels membres del Patronat. El finançament tou inclou 
projectes competitius (finançats per fonts com el programa H2020 de 
la UE, el Ministeri de Ciència espanyol o el Departament de Recerca 
català), contractes amb indústries, finançament d’institucions 
privades.

Diagrama circular: Diferents fonts de finançament el 2017, 
desglossades per tipus. 

* Les xifres de l’any 2017 són provisionals fins que finalitzi 
l’auditoria
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Cobertura de premsa   

Els deu primers per nombre de lectors
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51 

El més destacat del 2017: Visibilitat

Cobertura de premsa
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Actes del 2017
Gener  Febrer

26  Reunió d’arrencada de l’SPM2.0 
European Training Network; 
la UE va atorgar al grup de 
Caracterització bioelèctrica a 
la nanoescala finançament per 
coordinar un projecte que té 
com a objectiu la formació d’una 
nova generació d’investigadors 
en la ciència i la tecnologia 
dels microscopis de sonda 
d’escombratge.

2   NanoMed Spain va coorganitzar 
la quarta edició de Nano World 
Cancer Day 2017.

17 MECHANOCONTROL celebra la 
reunió d’arrencada, en el projecte 
més gran de la UE que l’IBEC ha 
coordinat mai. 

24 Taller de Bioenginyeria (Assoc.
de Biotecnòlegs de Catalunya i 
Comitè de doctorat de l’IBEC).

28 Acte a l’Hospital Sant Joan de 
Déu pel Dia Internacional de les 
Malalties Minoritàries.

7-8  NanomedSpain va participar, com 
cada any, a la Conferència anual 
de plataformes tecnològiques de 
recerca biomèdica a Madrid.

20  L’IBEC va participar a BIO-
EUROPE SPRING, la conferència 
que afavoreix les trobades 
de col·laboracions per a 
biotecnologia, farmàcia i finances 
a Europa.

27-28 Entrevistes del Programa 
Internacional de Doctorat de 
l’IBEC.

6   Reunió del consorci 
FIBROGELNET, un projecte de 
Partenariats i Trajectòries de les 
ajudes Marie Skłodowska-Curie 
de la Comissió Europea i l’àmbit 
acadèmic del sector que es 
coordina a l’IBEC.

10  Tercera Assemblea General del 
Health Tech Cluster, una aliança 
de la indústria, els centres de 
recerca i altres organismes de 
tecnologies de la salut, del qual 
l’IBEC n’és membre.

12 Tercer acte de portes obertes 
anual reSearch4Talent de l’IBEC 
per a joves estudiants interessats 
en una carrera en ciència.

18 30 delegats del 23è World 
Smart Systems & Micromachine 
Summit (MMS 2017) van visitar 
l’IBEC.

6-7  Simposi del 10è Aniversari de 
l’IBEC, “Bioenginyeria per a la 
medicina del futur”.

8  Reunió de l’ISC 

9  La Gala del 10è Aniversari: festa 
d’aniversari per als científics, el 
personal i antics membres.

23 En col·laboració amb l’IRB, l’IBEC 
va celebrar una altra edició del Kids 
Day, quan es convida el personal i 
els investigadors dels dos instituts 
a portar els seus fills per passar un 
matí d’activitats científiques.

Març  Abril

Maig  Juny
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Actes del 2017

Juliol  Agost

14  Elisabeth Engel va ser una 
dels cinc científics convidats a 
participar en una taula rodona 
de l’Assemblea General anual de 
Barcelona Global al PRBB.

4   El professor Edvard Moser, Premi 
Nobel de Medicina o Fisiologia 
2014, va ser el conferenciant 
principal a l’acte “From the 
Science of Memory to the Future 
of Neuroengineering”.

20  Presentació d’András Badacsonyi, 
científic representant del Consell 
Europeu de Recerca (ERC).

21 Conferència sobre impressió 
3D i les seves aplicacions en el 
sector de la salut a Barcelona, 
coorganitzada amb NanoMed 
Spain.

16 35 membres del personal de la 
Direcció General de Recerca de 
la Generalitat (DGR) van visitar 
l’IBEC i l’IRB, els dos centres 
CERCA ubicats al Parc Científic de 
Barcelona (PCB).

24 Elena Martínez va oferir el 
discurs d’obertura a la cerimònia 
dels Premis Extraordinaris de 
Batxillerat 2016-2017 que va tenir 
lloc al Palau de la Generalitat de 
Catalunya.

24-25  Recés de l’IBEC per a caps de 
grup, caps d’unitats i directors.

2-3 La segona trobada 100xCiencia, 
“Co-creating Value in Scientific 
Research”, va reunir els centres 
d’Excel·lència Severo Ochoa i 
María de Maeztu a Alacant.

10 B·Debate de l’IBEC, “Afegir vida 
als anys”, al CosmoCaixa.

15 Taller “Oportunidades de 
financiación en I+D+i”, 
organitzat per NanoMed Spain, 
CDTI, EIT Health Spain i ACCIÓ.

22 NanoBio&Med2017

20  Celebració de Nadal a l’IBEC

Setembre  Octubre

Novembre  Desembre
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Febrer: Youth Mobile Festival, Mobile 
World Congress

El Youth Mobile Festival (YOMO) del Mobile World Congress, 
el congrés més gran del món de la indústria del mòbil.

Març: Premios Princesa de Girona

La cerimònia de lliurament dels premis dels Premios 
Fundación Princesa de Girona.

Març: ‘10alamenos9’: Festival de 
Nanociència i Nanotecnologia 

El Festival de Nanociència va tenir lloc simultàniament a 
Barcelona, Saragossa, Bellaterra, Donostia-Sant Sebastià i 
Madrid.

Maig: Recerca en Directe

És una fira per a escoles i el públic general que va tenir lloc al 
museu CosmoCaixa.

Activitats de divulgació  
Les deu primeres del 2017
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Activitats de divulgació 

Juny: Dia dels nens

En col·laboració amb l’IRB, nens entre 3 i 12 anys d’edat 
gaudeixen d’un joc científic, una visita per les instal·lacions 
de l’IBEC i tot un ventall de divertits tallers pràctics.

Juliol: Barcelona International Youth 
Science Challenge (BIYSC)

Té com a objectiu estimular el talent científic entre els 
estudiants d’edats entre 16 i 19 anys de tot el món.

Octubre: “El futuro de la medicina”

Una xerrada d’Elisabeth Engel, cap del grup de Biomaterials 
per a teràpies regeneratives, com a part d’una sèrie de 
conferències de la Fundació “La Caixa”. 

Octubre: Coventry Life Festival

La primera activitat de divulgació de l’IBEC a l’estranger, amb 
el suport de l’EIT Health. Una celebració de l’envelliment 
actiu a la ciutat universitària no gaire lluny de Birmingham.

Novembre: Professors i Ciència de la 
Fundació Catalunya-La Pedrera

Una iniciativa perquè els professors aprenguin experiments i 
activitats que poden portar a les aules.

Novembre: Setmana de la Ciència 

La 22a Setmana de la Ciència, un festival anual organitzat per 
la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) 
que té com a objectiu dur la recerca més a prop del públic.
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FINANCES

SISTEMES I XARXES

DIRECTORS

COMUNICACIONS I DIVULGACIÓ

Tècnic de Sistemes  
i Xarxes  
Francisco Contreras 

Cap de Sistemes  
i Xarxes 
Julio Bafaluy 

Tècnic de Sistemes  
i Xarxes  
Alejandro Silverio

Cap de Finances 
Ana María González 

Tècnic de Comptabilitat 
Victòria López 

Auxiliar de Finances 
Jessica Díaz  

Director de Gestió 
David Badia 

 

Assistent de direcció 
Ester Sánchez

Cap d’Iniciatives 
Estratègiques  
Teresa Sanchis 

Mànager de projectes 
Sergio González

Administració
El més destacat del 2017: Personas

 
Director 
Josep 
Samitier

INICIATIVES ESTRATÈGIQUES

Coordinadora d’Esdeveniments  
i divulgació 
Pilar Jiménez

Mànager de Compres 
Mayte Muñoz 

Mànager de comptabilitat  
José Antonio Martín 

Cap de Comunicacions i divulgació  
Vienna Leigh

Desenvolupador 
IMS 
Carles Ortega 
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Assistant de Comunicacions i divulgació  
Pilar Rodríguez

Trobareu informació sobre el personal de Core Facilities a la pàgina 98 de la secció Research and Services.

RECURSOS HUMANS

OFICINA DE PROJECTES

Mànager de projectes 
Xavier Puñet  

TECHNOLOGY TRANSFER

Mànager de projectes 
Sara Vicente

Mànager de Serveis de  
Finançament  
Esther Gallardo

 

Mànager de projectes 
Ester Rodríguez 

Assistant de l’Oficina de Projectes 
Judith Forné

Mànager de projectes 
Guillermo Talavera

El més destacat del 2017: Personas

Administració

Coordinadora de 
Relacions amb els 
Mitjans i Imatge 
Corporativa 
Àngels López 

Cap de Recursos 
Humans 
Carolina Marí

Mànagers de projectes 
Javier Selva 
Rosa Miralles 

Cap de l’Oficina de 
Projectes  
Javier Adrián 

Tècnic de Recursos 
Humans 
Neus Vilalta

Tècnic de Recursos 
Humans 
Núria Jané

Tècnic de Recursos Humans 
Ciara Boter

Tècnic de Prevenció 
de Riscos Laborals   
Raquel Guillén 

Cap de Transferència de 
tecnologia  
Xavier Rúbies 

Mànager de projectes 
Diana Mª González 
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■		20/01/17

Pilar Rodríguez  
Dinàmica integrativa de cèl·lules i teixits 
‘Mechanics of boundary formation in epithelial monolayers 
by Eph-ephrin interactions’ 
(UB)

■		27/04/17

Anna Crespo  
Infeccions bacterianes: teràpies antimicrobianes 
‘Estudi transcripcional i funcional de les ribonucleotidil 
reductases de Pseudomonas aeruginosa’ 
(UB)

■		30/06/17

Dencho Gugutkov  
Dinàmica molecular en la interfície cèl·lula-biomaterial 
‘Nanoengineering approaches for guiding cellular 
behavior’ 
(UPC)

■		30/06/17

Veronica Hortigüela 
Sistemes biomimètics per a enginyeria 
‘Study of cell response over nanopatterned ligands on 
diblock copolymer surfaces’ 
(UB)

■		03/07/17

Francisco Palacios  
Processament de senyals i informació per a sistemes de 
sensors 
‘Desarrollo de una tarjeta RFID flexible con capacidades 
sensoras para aplicaciones en logística de alimentación’ 
(UB)

■		07/07/17

Maria Valls 
Sistemes biomimètics per a enginyeria 
‘Development of an advanced 3D culture system for 
human cardiac tissue engineering’ 
(UB)

■		11/07/17

Albert Garcia 
Sistemes biomimètics per a enginyeria 
‘Engineering poly(ethylene glycol) diacrylate-based 
microstructures to develop an in vitro model of small 
intestinal epithelium’ 
(UB)

■		18/07/17

Marta Pozuelo  
Nanosondes i nanocommutadors 
‘Bioengineering single-protein wires’ 
(UB)

Tesis doctorals defensades
El més destacat del 2017: Personas

Les dades mostren la data de la defensa, el nom de l’estudiant, el seu grup a l’IBEC, el 
títol de la tesi doctoral i l’organisme que expedeix el certificat.
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El més destacat del 2017: Personas

Tesis doctorals defensades el 2017

■		29/09/17

Montserrat Lopez 
Nanosondes i nanocommutadors 
‘Electrochemical tunneling microscopy and spectroscopy of 
electron transfer proteins” 
(UB)

■		05/10/17

Jose Luis Sebastian 
Nanobioenginyeria 
‘Desarrollo de aptasensores para la detección de bacterias 
enteropatógenas’ 
(UB)

■		20/11/17

Claudia Navarro 
Biomaterials per a teràpies regeneratives 
‘Stimulation of Wound Healing and Vascularization with 
Calcium-Releasing Biomaterials’ 
(UB)

■		15/12/17

Agata Mata 
Neurobiotecnologia molecular i cel·lular 
‘Nuevas funciones de moléculas de remodelación vascular 
durante el desarrollo y modulación de la corteza cerebral de 
ratón’ 
(UB)

■		15/12/17

Daniel Pacheco 
SPECS 
‘Space, Memory, Action, Insights from Behavior and 
Neurophysiology’ 
(UPF)

13 estudiants, 
incloent-hi la 

Montse López 
(centre), van 

defensar els seus 
doctorats durant 

l’any 2017
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El més destacat del 2017: Personas

Durant l’any, experts internacionals, científics que treballem amb els nostres equips 
de recerca en projectes determinats, i algun dels caps de grup de l’IBEC reben 
invitacions per fer conferències com a part del programa de seminaris de l’IBEC. 
L’objectiu d’aquests actes és proporcionar una presentació de la recerca de tecnologia 
punta en diversos camps i oferir al públic l’oportunitat de comentar desenvolupaments 
recents amb els conferenciants. 

A més, s’ofereixen les sessions PhD Discussions per encoratjar la participació dels estudiants de doctorat, oferir-los un 
fòrum on puguin presentar el resultat de la seva recerca i comentar-la amb companys estudiants i investigadors. Durant l’any 
2017, deu estudiants de doctorat van presentar el seu treball en aquestes sessions. A més, per ajudar al desenvolupament 
professional dels estudiants de l’IBEC i donar-los habilitats addicionals, els ponents convidats van donar conferències 
sobre “Del doctorat a la indústria: consells per a l’investigador” i “Planificació per a la vostra carrera acadèmica amb una 
mentalitat oberta”.

■		16/01/17

Christian A. Nijhuis, Department of Chemistry, National 
University of Singapore 
‘Molecular Diodes with Rectification Ratios of Nearly Six 
Orders of Magnitude’

■		03/02/17

Giuseppe Battaglia, Department of Chemistry and 
Department of Chemical Engineering, University College 
London  
‘Bionic nanoscopic carriers for precision drug delivery’

■		08/02/17

Stijn Mertens, TU Wien, Institute of Applied Physics / KU 
Leuven, Chemistry Department 
‘Electrochemical surface science of TiO2 rutile (110), 
graphene and boron nitride’

■		16/02/17

Jesús Martínez de la Fuente, Instituto de Ciencia de 
Materiales de Aragón, CSIC/University of Zaragoza 
‘Designing Hybrid Nanoparticles for Therapy and 
Diagnosis’

■		03/03/17

Maria Virumbrales, University of Zaragoza 
‘Development of microfluidic tools to reproduce and 
characterize the tumor microenvironment’

■		06/03/17

David Cahen, Weizmann Institute of Science, Rehovot, 
Israel  
‘Electron Transport across Peptides and Proteins’

■		29/03/17

Aranzazu Villasante, Department of Biomedical 
Engineering, Columbia University, New York 
‘Cancer Engineering: Strategies to Engineer Predictable 
Tumor Models’

■		27/04/17

IBEC-IRB Barcelona joint seminar: Erik Sahai, The Francis 
Crick Institute, London 
‘Imaging therapy response and failure’

Seminaris de l’IBEC
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El més destacat del 2017: Personas

Seminaris de l’IBEC

■		19/05/17

Verena Ruprecht, Cell & Developmental Biology program, 
CRG, Barcelona (Spain)  
‘Tuning cell and tissue dynamics by the biomechanical 
microenvironment’

■		02/06/17

Esteve Trias, Oscar Fariñas – Barcelona Tissue Bank (Banc 
de Sang I Teixits) 
‘Research challenges of the Barcelona Tissue Bank’

■		14/07/17

Maria Vinaixa, Synthetic Biology for Fine and Speciality 
Chemicals (SYNBIOCHEM), Manchester Institute of 
Biotechnology 
‘Mass spectrometry and metabolomics data analysis for 
synthetic biology’

■		25/07/17

Ronen Zaidel-Bar, Mechanobiology Institute Singapore and 
Tel-Aviv University Medical School 
‘Regulation of actomyosin contractility in C. elegans’

■		28/09/17

Silvain Muller, RegenHu  
‘Bioprinting Software for the RegenHU 3DBioprinting System’

■		06/10/17

Fabio Variola, Associate Professor, Biomedical Engineering, 
Cellular and Molecular Medicine, University of Ottawa 
‘At the intersection of biomaterials, surface science and 
medicine’ 
Visiting researcher in Elena Martínez’s Biomimetic Systems for 
Cell Engineering group during 2017.

■		11/10/17

Extra IBEC Seminar: Stephan Haberstock, Detection 
Specialist, Tecan  
A user day for multimode microplate readers

■		18/10/17

Arpita Upadhyaya, Associate Professor, Department of 
Physics, IPST, University of Maryland 
‘Push, pull and sense: Forces and mechanosensing in 
immune cells’

■		18/12/17

Jonel Trebicka, Laboratory for Liver Fibrosis and Portal 
Hypertension, Dept of Internal Medicine, University of Bonn 
‘Liver fibrosis and Portal hypertension’ 
Visiting researcher in Xavier Trepat’s Integrative Cell and 
Tissue Dynamics group during 2017, funded by the European 
Foundation for the Study of Chronic Liver Failure (EF-CLIF).

Erik Sahai va ser un ponent del 
programa de seminaris d’aquest 
any de l’IBEC (fotografia © The 

Josh Carrick Foundation)
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El més destacat del 2017: Personas

Formació el 2017

■		18/01/017

Ús d'un microscopi electrònic de rastreig (SEM) (activitat 
de formació en eines i tècniques científiques) 
Proveïdor del curs: formador intern, Instal·lacions 
principals  
Per a investigadors i tècnics de l'IBEC  
16 assistents

■		26/04/017

Curso de Primeros Auxilios (Activitat de formació en 
prevenció de riscos)  
Proveïdor del curs: formador intern  
Per a tots els membres de l'IBEC  
14 assistents

■		04/05/017

Mindfulness per millorar l'autocontrol i la resiliència 
(Activitat de formació en competències de lideratge i 
direcció)  
Proveïdor del curs: Andrés Martín  
Per a tots els membres de l'IBEC   
13 assistents

■		08/05/017

Say it so it stays: (Digues-ho perquè romangui) Formació  
Per a científics en competències per fer presentacions 
orals (Activitat de formació en Competències transversals)  
Proveïdor del curs: Elinor Thompson  
Per a doctorands i postdoctorats   
11 assistents

■		18/05/017

Competències de mentoria  
Per a científics sènior (Competències de lideratge i 

direcció)  
Proveïdor del curs: Louise Schubert  
Per als caps de grup que participen al programa de 
mentoria de l'IBEC  
9 assistents

■		23/05/017

Transferència de tecnologia (Activitat de formació en 
competències d'Innovació)  
Proveïdor del curs: formador intern  
Per a tots els membres de l'IBEC  
22 assistents

■		24/05/017

Pràctiques recomanades en un laboratori multidisciplinari 
(Eines i tècniques científiques)  
Proveïdor del curs: formador intern  
Per a estudiants vocacionals de formació, estudiants de 
graus, estudiants de màster i doctorats en el seu primer 
any  
15 assistents

■		20/06/017

Formació de l'entrevistador: Com puc trobar el candidat 
adequat? (Competències de lideratge i direcció)  
Proveïdor del curs: Paola Rigiroli  
Per a caps de grup i investigadors sènior  
10 assistents

■		27/06/017

ImageJ i processament de vídeo (Eines i tècniques 
científiques)  
Proveïdor del curs: Pere Roca-Cusachs, cap de grup  
Per a doctorands, estudiants de màster i postdoctorats  
13 assistents

En aquestes pàgines hi ha una llista del cursos de formació específics que van tenir 
lloc a l’IBEC durant l’any 2017. 

Cada any, l’IBEC ofereix molts cursos regulars continus, com ara classes d’anglès (nivells intermedi i avançat) per a tot 
el personal i els científics amb un contracte laboral a l’IBEC, i a tots els doctorands independentment de la institució 
contractual; classes de ioga; cursos de prevenció de riscos que se centren en els requisits laborals al laboratori i les oficines; 
cursos de seguretat i tallers de promoció de la salut; i formació de benvinguda i sobre la intranet que tenen com a objectiu 
oferir informació als nouvinguts, de manera que la seva incorporació a l’IBEC sigui tan ràpida i fàcil com sigui possible.
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El més destacat del 2017: Personas

Formació el 2017

■		11/07/017

Desenvolupament de la carrera  
Per a científics (Competències de lideratge i direcció)  
Proveïdor del curs: Tobias Maier  
Per a doctorands i postdoctorats  
10 assistents

■		13/07/017

Comunicació de la ciència a un públic no científic 
(Competències transversals)  
Proveïdor del curs: Tobias Maier  
Per a tots els membres de l'IBEC  
11 assistents

■		20/09/017

Competències de comunicació intercultural  
Per a una col·laboració amb èxit (Competències de lideratge 
i direcció)  
Proveïdor del curs: Alicia Marín  
Per a tots els membres de l'IBEC  
14 assistents

■		27/09/017

Taller de pràctiques recomanades “Com dissenyar els 
experiments” (Eines i tècniques científiques)  
Proveïdor del curs: formador intern  
Per a doctorats de 1r any i estudiants de màster  
10 assistents

■		04/10/017

Visualització de dades (Eines i tècniques científiques)  
Proveïdor del curs: Andy Kirk  
Per a doctorands i postdoctorats  
14 assistents

■		17/10/017

Esdevenir escriptor científic: posar el "per què" abans del 
"com" (Competències transversals)  
Proveïdor del curs: Gavin Lucas  
Per a doctorands i postdoctorats  
13 assistents

■		02/11/017 i 07/11/017

Taller competencial en comunicación y proactividad (Taller de 
competències en comunicació i proactivitat) (Competències 
de lideratge i direcció)  
Proveïdor del curs: formador intern  
Per a personal de suport: nivell 1  
12 assistents

■		09/11/017

Aprendre a escriure clarament: el "com" de la bona escriptura 
científica (Competències transversals)  
Proveïdor del curs: Gavin Lucas  
Per a doctorands i postdoctorats  
11 assistents

■		15/11/017 i 23/11/017

Taller competencial en comunicación y proactividad (Taller de 
competències en comunicació i proactivitat) (Competències 
de lideratge i direcció)  
Proveïdor del curs: formador intern  
Per a personal de suport: nivell 2  
7 assistents

■		29/11/017

Patents i altres drets de propietat intel·lectual: Allò que tot 
investigador ha de saber (competències d'Innovació)  
Proveïdor del curs:  Tots els membres de l'IBEC  
15 assistents

La formació a l’IBEC desenvolupa el 
talent intern i ofereix un conjunt de 
cursos per atendre les necessitats 

dels científics i el personal de 
l’IBEC 
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El més destacat del 2017: Personas
Els grups d’una ullada

Nanoscòpia per a nanomedicina  
– Lorenzo Albertazzi

 ■ Duro-Castano, A. et al (2017). Capturing 
“extraordinary” soft-assembled charge-
like polypeptides as a strategy for 
nanocarrier design. Advanced Materials 
29, (39), 1702888 

Biomaterials per a teràpies regeneratives  
– Elisabeth Engel

 ■ Oliveira, H.et al (2017). The 
proangiogenic potential of a novel 
calcium releasing composite biomaterial: 
Orthotopic in vivo evaluation. Acta 
Biomaterialia, 54 377-385

Nanosondes i nanocommutadors  
– Pau Gorostiza, Fausto Sanz

 ■ Ruiz, M. P. et al (2017). Bioengineering 
a single-protein junction. Journal of the 
American Chemical Society 139, (43), 
15337–15346

Dinàmica molecular en la interfície 
cèl·lula-biomaterial – George Altankov

 ■ Nedjari, S. et al (2017). Three dimensional 
honeycomb patterned fibrinogen based 
nanofibers induce substantial osteogenic 
response of mesenchymal stem cells. 
Scientific Reports, 7 (1): 15947

Nanomàlaria (grup mixt IBEC/ISGlobal)  
– Xavier Fernandez-Busquets

 ■ Moles, E. et al (2017). 
ImmunoPEGliposomes for the targeted 
delivery of novel lipophilic drugs to red 
blood cells in a falciparum malaria murine 
model. Biomaterials, 145 178-191 

Processament i interpretació de 
senyals biomèdics – Raimon Jané 

 ■ Sarlabous, L. et al (2017). 
Inspiratory muscle activation 
increases with COPD severity 
as confirmed by non-invasive 
mechanomyographic analysis. PLoS 
ONE, 12 (5): e0177730

Mecànica del desenvolupament i la 
malaltia – Vito Conte

 ■ Perez-Mockus, G. et al. (2017). 
Spatial regulation of contractility by 
Neuralized and Bearded during furrow 
invagination in Drosophila. Nature 
Communications 8, (1), 1594 

Caracterització bioelèctrica a la 
nanoescala – Gabriel Gomila 

 ■ Biagi, M. C. et al (2017). Direct 
mapping of the electric permittivity of 
heterogeneous non-planar thin films at 
gigahertz frequencies by SMM. Phys. 
Chem. Chem. Phys, 19 (5): 3884-3893  

Processament de senyals i informació 
per a sistemes de sensors – Santiago 
Marco

 ■ Pomareda, V. et al (2017). 
Chemical source localization fusing 
concentration information in the 
presence of chemical background 
noise. Sensors, 17 (4): 904

L’any 2017, l’IBEC tenia 21 grups de recerca. Aquí s’enumeren els caps de grup 
juntament amb el nom del seu grup i una publicació de les més destacades o 
representatives del 2017. 

Trobareu informació sobre els investigadors associats de l’IBEC a la pàgina 94 de la secció Recerca i Serveis.
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Sistemes biomimètics per a enginyeria 
– Elena Martínez

 ■ Ojosnegros, S. et al. (2017). Eph-ephrin 
signaling modulated by polymerization 
and condensation of receptors. 
Proceedings of the National Academy 
of Sciences 114, (50), 13188-13193 

Biomecànica respiratòria i cel·lular – 
Daniel Navajas

 ■ Hernández-Vega, A. et al (2017). 
Polarized cortical tension drives 
zebrafish epiboly movements. EMBO 
Journal, 36 (1): 25-41 

Mecanobiologia cellular i molecular – 
Pere Roca-Cusachs

 ■ Oria, R. et al (2017). Force loading 
explains spatial sensing of ligands by 
cells. Nature, 552 (7684), 219-224

iPSCs i activació de teixit endogen 
per a la regeneració d’òrgans – Núria 
Montserrat

 ■ Garreta, E. et al (2017). Tissue 
engineering by decellularization and 
3D bioprinting. Materials Today 20, 
(4), 166-178 

Biosensors per a bioenginyeria  
– Javier Ramón

 ■ Mohammadi, M. H. et al (2017). 
Engineered muscle tissues for 
disease modeling and drug screening 
applications. Current Pharmaceutical 
Design, 23 (20): 2991-3004

Nanobioenginyeria  
– Josep Samitier 

 ■ Gállego, I. et al (2017). DNA-
origami-driven lithography for 
patterning on gold surfaces with 
sub-10 nm resolution. Advanced 
Materials 29, 1603233

Teràpies i nanodispositius dirigits – Silvia 
Muro

 ■ Garnacho. C. et al (2017). Endothelial 
delivery and effects of acid 
sphingomyelinase by ICAM-1 targeted 
nanocarriers in type B Niemann-Pick 
disease. Mol. Ther. 25(7):1686-1696

Neurobiotecnologia molecular i cel·lular 
– José A. Del Río 

 ■ Mata, A. et al (2017). Reelin expression 
in Creutzfeldt-Jakob disease and 
experimental models of transmissible 
spongiform encephalopathies. Molecular 
Neurobiology, 54 (8): 6412-6425 

Nanobiodispositius intel·ligents 
– Samuel Sánchez 

 ■ Katuri, J. et al (2017). Designing 
micro- and nanoswimmers for 
specific applications Accounts of 
Chemical Research 50, (1), 2-11

Infeccions bacterianes: teràpies 
antimicrobianes – Eduard Torrents

 ■ Crespo, A. et al (2017). Regulation 
of ribonucleotide synthesis by the 
Pseudomonas aeruginosa two-component 
system AlgR in response to oxidative 
stress. Scientific Reports, 7 (1): 17892

Dinàmica integrativa de cèl·lules i 
teixits – Xavier Trepat

 ■ Rodríguez, P. et al (2017). Long-lived 
force patterns and deformation waves 
at repulsive epithelial boundaries. 
Nature Materials 16, 1029–1037

Sistemes sintètics, perceptius, 
emotius i cognitius (SPECS) – Paul 
Verschure

 ■ Maffei, G. et al (2017). The 
perceptual shaping of anticipatory 
actions. Proceedings of the Royal 
Society B, 284 (1869)
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