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1. Introducció
Al novembre de 2020 es van signar els Convenis de Col·laboració entre la Universitat de
Barcelona, Novartis i Roche, fent realitat la creació de la Càtedra.
El seu objectiu va ser establir una estructura permanent de col·laboració entre les tres organitzacions per recollir activitats de recerca, transferència, formació i divulgació en matèria
de medicina de precisió. En aquest sentit, la Càtedra es manté permanentment receptiva
per a donar cabuda a altres entitats, centres de recerca, associacions o entitats col·laboradores en aquest àmbit que comparteixin els nostres fins, per anar dotant a la Càtedra d’un
equip multidisciplinari i especialitzat que dugui a terme les seves activitats en un marc
d’estreta col·laboració i cooperació.
En aquesta memòria corresponent a l’any 2021, la Càtedra d’Innovació en Oncologia de Precisió presenta i rendeix comptes de les activitats desenvolupades durant el seu primer any
d’existència dins de l’àmbit de la Medicina de Precisió.
Constitueixen àmbits prioritaris d’actuació de la Càtedra aquells que es determinen de forma conjunta amb els patrons i col·laboradors i validats per la Comissió de Seguiment que
regirà el seu funcionament i, en particular, els relacionats amb la biologia molecular, la investigació clínica i translacional, les noves teràpies dirigides, i la seva implementació clínica.

2. Equip
• Director de la Càtedra IOP
Prof. Aleix Prat
• Coordinació Executiva
Sra. Eva Paradell
• Comissió de Seguiment
• Rector de la Universitat de Barcelona (o persona a qui delegui)
Prof. Josep M. Nicolás Arfelis, Vicedegà acadèmic de postgraus i màsters de la
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Clínic)
• Director de la Càtedra
Prof. Aleix Prat
• Representants dels patrons
- Roche: Dra. Saioa Alonso
- Novartis: Dr. Luis Flores
• Professors de la Universitat de Barcelona
Prof. Barbara Adamo
Prof. Maria Vidal
• Patrons fundadors

• Empreses col·laboradores
Durant aquest primer any i per impulsar i desenvolupar les diferents activitats hem rebut la
col·laboració de Roche, Novartis, Lilly i Pfizer.
• Comissió Assessora
Dr. Josep Alcaraz i Dr. Ramon Estiarte

3. Activitats realitzades
Presentació de la Càtedra a la industria privada.
Convidat: Xavier Marcet. Consultor en estrategia, innovació i
transformació d’organitzacions.
Més informació: https://catedra-iop.com/recursos
Inici del Màster de Càncer de Mama de la UB.
Més informació: http://master-senologia.com/
Acte institucional de presentació de la Càtedra.
Més informació: https://bit.ly/2YVx4lp
Pàgina web oficial.
Més informació: https://catedra-iop.com/
La Càtedra a la pàgina web de la UB.
Més informació: https://bit.ly/3CtQuLD
H2H DEBATES. Inhibidores de CDK4/6 en cáncer de mama:
eligiendo el mejor.
Més informació: https://catedra-iop.com
UP-TO-DATE VIRTUAL SUMMIT 2021.
Més informació: https://bit.ly/3nmL54J

3. Activitats realitzades
“V Jornada C17 Càncer de Mama”.
Més informació: https://bit.ly/3kJ9Iaa
Massive Open Online Course (MOOC) “Molecular Tumor Board
(MTB)” curs 2020-21 a Coursera.
Més informació: https://bit.ly/2YTZZpQ
Programa PAIC eHAP (Programa Avanzado en Salud Digital
Aplicada a la Investigación Clínica).
Més informació: https://paic-ehap.com/
Dia Mundial del Càncer de Mama.
Més informació: https://bit.ly/3kMgRGJ
“Envision Summit”. Precision Oncology. Today’s Challenges,
Tomorrow’s knowledge.
Més informació: https://bit.ly/3noLfsE

4. Memòria econòmica
INGRESSOS
Patrons
		
		

Roche (30.000€)
Novartis (25.000€)
TOTAL (55.000€)

DESPESES
Overhead UB
			

+10% (5.500€)
Total despeses (5.500€)

Màster en càncer de mama
			
Despeses corrents de bens i serveis per la realització (27.288,41€)
Remuneració del personal docent (9.680,75€)
Total despeses (37.149,16€)
Direcció Càtedra
		

Honoraris Direcció (5.521,60€)
Total despeses (5.521,60€)

Creació web i actualització
Total despeses (6.829,24€)

TOTAL (55.000€)

