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Aliança IRISCAT

Aliança d’Instituts de Recerca i Innovació en Salut de CATalunya
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Aliança IRISCAT: Històric i antecedents Aliança IRISCAT

Marc de referència de les actuacions públiques en matèria de salut. En aquest pla es 
reconeix la recerca i la innovació com una de les línies estratègiques fonamentals per a 
la modernització de l’estructura de salut de Catalunya.

Instrument del Departament de Salut per fomentar la recerca i la innovació en el marc 
del Sistema de Salut de Catalunya. 

Necessitat de desenvolupar una estratègia coordinada entre el Departament de Salut, a través de la Direcció
General de Recerca i Innovació en Salut, els instituts de recerca i innovació en salut, així com el Departament
d’Empresa i Coneixement, a través de la Direcció General de Recerca, i el món acadèmic a través de les universitats.

Acord de país entre tots els estaments econòmics, socials i polítics amb la finalitat de 
prioritzar la formació, reforçar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.
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Aliança IRISCAT: Descripció Aliança IRISCAT

Per acord de Govern de 3 de desembre de 2019, s'aprova la creació de l’Aliança estratègica entre els instituts de recerca i innovació del sistema de salut de 
Catalunya-IRISCAT.

 L’Aliança IRISCAT neix com a instrument per desenvolupar una estratègia coordinada entre els instituts de recerca i innovació del Sistema de Salut de 
Catalunya. És un espai de cooperació que compta amb la implicació i el compromís de tots els centres d’R+I sanitaris.

 IRISCAT ha de desenvolupar una estratègia coordinada per aprofitar millor els avantatges que els confereix la dimensió i l’alt nivell d’estàndards de 
l’organització assistencial i de recerca  dels integrants. 

 Objectiu:  millorar la salut de la població del país mitjançant la promoció i l’impuls de la recerca clínica i translacional. 

 L’Aliança IRISCAT obre un gran ventall d’oportunitats per tal de consolidar el nostre ecosistema com a referència en recerca i innovació a nivell d’Europa. 

Aliança IRISCAT: 16 centres de recerca i innovació del sistema de salut de Catalunya en cooperació
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Aliança IRISCAT

• Crear un projecte col·lectiu i una agenda comuna, que sigui flexible, i mantingui l’autonomia dels actuals instituts i la seva

capacitat d’iniciativa.

• Aplicar el principi de subsidiarietat: tot allò que es pugui resoldre en una instància més propera, no s’ha de portar a una més

elevada.

• Una direcció coordinada i descentralitzada que té per finalitat impulsar la implicació i corresponsabilitat de tots els actors en

l’assoliment dels objectius fixats.

• Una gestió professional que permeti establir eficientment les metodologies de treball i els mitjans necessaris de cada campus per

assolir els objectius fixats.

• Una estratègia que contribueixi a la sostenibilitat econòmica del conjunt d’IRISCAT i de cada un dels campus.

• Rendició periòdica de comptes ex-post, amb un sistema d’avaluació dels resultats i d’incentius adequat per assolir les seves

finalitats, supervisat pels respectius Patronats.

• Sistema meritocràtic en la captació, fidelització i avaluació dels professionals d’IRISCAT.

• Sistema coordinat i/o integrat d’equipaments i serveis cientificotècnics.

Aliança IRISCAT: Principis i valors
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1a reunió dels 

grups de treball

presencial

15-20 febrer

Aliança IRISCAT: centres i distribució geogràfica Aliança IRISCAT
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Centres de recerca d’hospitals

Centres de recerca primària

Centres de recerca monogràfics
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Aliança IRISCAT: Indicadors Aliança IRISCAT-2017 Aliança IRISCAT

Investigadors captats

competitivament

+ de 1.500

+ de 50.000

+ de 

900
Personal de direcció i 

gestió

Personal sanitari 

d’hospitals i 

centres de primària

MILLORA DE

LA SALUT DE

LA POBLACIÓ

+ de 10.000
Personal amb

activitat investigadora

Aliança IRISCAT
2017 
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Pla Estratègic de l’Aliança IRISCAT

Eixos i Objectius Estratègics

Aliança IRISCAT
Aliança d’Instituts de Recerca i Innovació en Salut de CATalunya
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01 02 03 04

1a Sessió 

Plenària

1a reunió dels 

grups de treball

presencial

6 de febrer 15-20 febrer març-juny 22 de juny

Sessions de treball 

virtuals
Tancament

Pla Estratègic

Pla Estratègic de l’Aliança IRISCAT: Calendari Aliança IRISCAT
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02 03 04

6 de febrer 15-20 febrer març-juny 22 de juny

Sessions de treball 

virtuals
Tancament

Pla Estratègic

Pla Estratègic de l’Aliança IRISCAT: Procés participatiu Aliança IRISCAT

Prop de 200 persones, incloent-hi representació de les institucions convidades:

Consell Assessor en Política de 
Recerca i Innovació en Salut- CAPRIS
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IMPULS A LA RECERCA 
CLÍNICA I

TRANSLACIONAL

LÍNIES CIENTÍFIQUES 
INTERINSTITUCIONALS

INTERNACIONALITZACIÓ SERVEIS 
CIENTIFICOTÈCNICS DE 
SUPORT A LA RECERCA

ADMINISTRACIÓ I 
SUPORT A LA GESTIÓ

INNOVACIÓ

RRI (RESPONSIBLE RESEARCH 
& INNOVATION)

Grups

de treball

Pla Estratègic de l’Aliança IRISCAT: Metodologia de treball Aliança IRISCAT
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Pla Estratègic de l’Aliança IRISCAT: Eixos i Objectius Estratègics Aliança IRISCAT

 IMPULS A LA RECERCA CLÍNICA I TRANSLACIONAL

 LÍNIES CIENTÍFIQUES INTERINSTITUCIONALS

 INTERNACIONALITZACIÓ

 INNOVACIÓ

 SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS DE SUPORT A LA RECERCA

 ADMINISTRACIÓ I SUPORT A LA GESTIÓ

 RRI (RESPONSIBLE RESEARCH & INNOVATION)
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RECERCA CLÍNICA: RECERCA CLÍNICA I TRANSLACIONAL

• Promoure el desenvolupament de la recerca d’excel·lència

amb un enfoc clar per a la millora de la salut de la població.

• Posar un èmfasi especial en impulsar la recerca en infermeria

i atenció primària.

• Potenciar el posicionament estratègic per a captar projectes

de recerca clínica comercial.

• Impulsar la comunicació i la cooperació entre la recerca

bàsica, translacional, clínica i epidemiològica.

Pla Estratègic de l’Aliança IRISCAT: Eixos i Objectius Estratègics Aliança IRISCAT
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LÍNIES CIENTÍFIQUES INTERINSTITUCIONALS (i)

• Creació de programes de recerca d’excel·lència específics i

transversals, alineats i coordinats amb el Pla de Salut i el Pla de

Recerca i Innovació en Salut.

• Identificar i potenciar projectes que permetin la inclusió de diferents

centres, i també la primària, amb competències complementàries

creant sinergies que aportin valor afegit.

• Compartir infraestructures de recerca, tecnologies i biobancs en

projectes coordinats interinstitucionals (malalties minoritàries, càncer,

etc.).

Pla Estratègic de l’Aliança IRISCAT: Eixos i Objectius Estratègics Aliança IRISCAT
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LÍNIES CIENTÍFIQUES INTERINSTITUCIONALS (ii)

• Incentivar estades formatives de professionals (doctorands, post-

docs, clínics) en els diferents centres per ampliar el know-how

compartit, enfortint i promovent les col·laboracions.

• Promoure la participació de les empreses (PIMES, indústria

farmacèutica) i la filantropia (fundacions, associacions de pacients,

micromecenatge, etc.).

Pla Estratègic de l’Aliança IRISCAT: Eixos i Objectius Estratègics Aliança IRISCAT
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Pla Estratègic de l’Aliança IRISCAT: Eixos i Objectius Estratègics Aliança IRISCAT

INTERNACIONALITZACIÓ

• Enfortir les capacitats i el lideratge dels instituts de recerca i

innovació en salut en l'àmbit internacional.

• Establir un model de gestió eficient de l'Aliança IRISCAT que

permeti ser competitius en l’àmbit internacional.
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Pla Estratègic de l’Aliança IRISCAT: Eixos i Objectius Estratègics Aliança IRISCAT

INNOVACIÓ

• Prioritzar la Innovació en l’agenda política del sistema de recerca

en salut i fomentar la cultura innovadora.

• Accelerar la Transferència Tecnològica i de Coneixement.

• Potenciar el paper del sistema de salut de Catalunya com a agent

d’innovació.
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Pla Estratègic de l’Aliança IRISCAT: Eixos i Objectius Estratègics Aliança IRISCAT

SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS DE SUPORT A LA RECERCA

• Compartir infraestructures tecnològiques i serveis cientificotècnics

existents en els instituts de recerca, evitant-ne la seva duplicitat a

mig i llarg termini.

• Aplicar els coneixements i resultats de la recerca i de la innovació,

així com els sistemes d'informació i d’intel·ligència artificial, a la

medicina personalitzada i de precisió.
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Pla Estratègic de l’Aliança IRISCAT: Eixos i Objectius Estratègics Aliança IRISCAT

ADMINISTRACIÓ I SUPORT A LA GESTIÓ

• Contribuir a la sostenibilitat de la recerca dels instituts de

recerca i innovació del sistema de salut.

• Millorar la percepció d'equitat i transparència en la

distribució dels fons de recerca als instituts de recerca i

innovació en salut

• Aportar nous serveis de valor afegit en xarxa pel conjunt

dels instituts de recerca i innovació en salut.

• Definir uns principis d'actuació compartits quant a les

polítiques de persones, amb independència de l'existència

o no d'un conveni col·lectiu de sector.
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Accions/projectes iniciats

Coordinació entre directors i gerents
Projectes COVID-19

Plataforma COVID-19
Webinars IRISCAT

Webinars Aliança IRISCAT
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Aliança IRISCAT: Coordinació entre directors i gerents COVID-19 Aliança IRISCAT

Davant l’estat d’alarma degut a la pandèmia, el 16 de març de 2020, els directors dels centres de l’Aliança IRISCAT van començar a fer reunions 
setmanals per tal de compartir la incidència, repercussió, mesures a adoptar i compartir actuacions comuns. Posteriorment, s’hi va incorporar la 
DGRIS, que va assumir-ne el lideratge. 

Els temes que es tractaven setmanalment eren, principalment:

o Aplicació del teletreball.
o Situació del funcionament dels centres.
o Compartir actuacions, experiències i bones pràctiques.
o Desenvolupament de protocols. 
o Estratègies a curt i mig termini.
o Comitès de crisis.

Paral·lelament, els gerents dels centres de l’Aliança IRISCAT també han establert reunions periòdiques, amb l’objectiu de fer un seguiment de les 
directrius preses pel grup de directors i fer-ne el report.

Coordinació 
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Aliança IRISCAT: Projectes de recerca COVID-19 Aliança IRISCAT

Direcció General de Recerca i Innovació en Salut, resposta a l’emergència de la COVID-19

La DGRIS, amb la col·laboració de Biocat, va llençar una convocatòria d’urgència adreçada als

centres de recerca sanitària compromesos amb l’aliança IRISCAT. La DGRIS va posar a disposició 4

milions d’euros, finançant un total de 19 projectes de recerca i innovació per a la prevenció i

tractament de la COVID-19.

Experts del Departament de Salut i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

(AQuAS), amb el suport extern d’una desena d’assessors internacionals, van avaluar 50 propostes,

que havien de complir els requisits següents:

 Implementació durant l’any 2020.

 Període màxim d’execució entre 10 i 12 mesos.

 Orientats a la prevenció, tractament i desenvolupament de vacunes.

Alguns d’aquests projectes ja han produït resultats que estan en fase de publicació i en procés

d’implementació.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Termini Procés d'avaluació Procés de selecció Concessió 

Març Abril
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Aliança IRISCAT: Plataforma COVID-19 Aliança IRISCAT

CREACIÓ PLATAFORMA COVID.CAT 

 Disposem d’una quantitat nombrosa de mostres històriques de
pacients afectats per la COVID-19, en diverses etapes de la mateixa i
amb diferents situacions clíniques.

 Aquestes mostres han estat recollides en diversos formats de
consentiment i règims de col·leccions (biobanc genèric, específic de
projectes, excedents (sobrants) d’analítiques assistencials ordinàries,
etc). Tanmateix, la informació clínica vinculada es troba en diversos
formats amb un ampli ventall de variables que no sempre són
homogènies entre si.

En el marc de l’aliança IRISCAT, creiem necessari endreçar, adequar i facilitar la utilització de les mostres 
biològiques per part de la comunitat científica, així com de la informació clínica vinculada, per tal d'avançar en la 
recerca en COVID-19, amb la finalitat última d’obtenir un benefici pels malalts i la societat, al més aviat possible
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Aliança IRISCAT: Plataforma COVID-19 Aliança IRISCAT

OBJECTIU

• Crear una base de dades única, propietat del Departament de Salut, que incorpori la informació de les mostres COVID-19 que es 
custodien als biobancs de cada centre, vinculant-les a dades clíniques i epidemiològiques associades, mitjançant la creació d’un 
software de gestió comú de la plataforma COVID.CAT, amb la col·laboració de TIC Salut.

• La plataforma COVID.CAT s’ha de visualitzar com una estructura transversal de la recerca biomèdica catalana i una aposta de país, per 
tal de potenciar la recerca i les col·laboracions en la COVID-19 en l’entorn de l’aliança IRISCAT.

PRINCIPI DE SUBSIDIARIETAT

• Cada biobanc de les institucions de l’aliança mantindrà  i 
custodiarà les mostres COVID-19 que hagi obtingut durant la 
primera fase de la pandèmia per SARS-CoV-2, així com les 
mostres que es puguin generar en els posteriors brots.

• La Plataforma COVID.CAT, en tant que formada per les 
mostres dipositades a cada biobanc adscrit a la iniciativa,  
haurà de tenir en compte els comitès científic i ètic de tots i 
cadascun dels biobancs integrants. 
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Aliança IRISCAT: Webinars IRISCAT Aliança IRISCAT

Webinars IRISCAT des del maig de 2020

Data Ponent Títol Registres Assistents % Assistència Replay views

27/05/2020 Manel Puig Diabetes, metabolic syndrome and a worse outcome in COVID-19 270 174 64% 83

10/06/2020 Julià Blanco
Vaccine mediated protection against SARS-CoV-2. Role of neutralizing
antibodies 260 186 71% 68

01/07/2020 Roger Paredes Remdesivir: el primer fàrmac eficaç contra la COVID-19 264 174 66% 73

15/07/2020 Mariano Esteban Desarrollo de vacunas frente a virus emergentes 196 0* 0 0

23/09/2020 Jessica González The impact of COVID-19 on chronic respiratory diseases 298 150 50% 95

07/10/2020 Clara Prats Models, índexs i eines per anàlisi i control de la pandèmia COVID-19 254 154 61% 97

21/10/2020 Sol Fernández
Caracterització i maneig de la síndrome post cures intensives en pacients 
COVID-19“ * 117 61 52% 46

04/11/2020 Pere Domingo Intervencions farmacològiques en la COVID-19 297 177 60% 107

18/11/2020 Manel Portero L'entrada cel.lular de SARS-CoV-2: una oportunitat terapèutica? 184 121 66% 39

02/12/2020 Margarita del Val Inmunología de pandemia 577 342 59% 205

16/12/2020 José M Guerra Efectetes cardiovasculars  de la COVID-19 - - - -

20/01/2021 Rafael Mañez Generació d’immunitat protectora contra les infeccions - - - -

2717 1539 61% 813

* per problemes de connexió del ponent es va posposar. Es va fer en privat i després es va enviar la gravació a tots els registrats
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Aliança IRISCAT: Webinars IRISCAT Aliança IRISCAT
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Aliança IRISCAT: Webinars IRISCAT Aliança IRISCAT

Primera reunió grup de treball Comunicació centres IRISCAT - 9 de desembre de 2020.

- Definir un sistema de difusió dels Webinars IRISCAT.

- Logotip/imatge IRISCAT.

- Definir el procés d’elaboració del pla de comunicació IRISCAT.
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Oportunitats de present i futur

Webinars Aliança IRISCAT
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Aliança IRISCAT: Oportunitats de present i futur Aliança IRISCAT

NOU PLA ESTRATÈGIC EN RECERCA I INNOVACIÓ EN SALUT (PERIS 2021-2027)

• L’objectiu és desenvolupar un sistema integral de recerca i innovació d’excel·lència, per aportar solucions als problemes de salut de la 
societat i preparar el sistema per als futurs reptes i necessitats

MISSIÓ:
• Fer de l’R+I un motor de transformació del sistema de salut, a través del desenvolupament del coneixement i la seva integració amb 

el sistema d’innovació, per aportar solucions a problemes de salut de les persones i afrontar els reptes de futur de la societat

VISIÓ:
• Catalunya, referent a Europa en R+I en salut i pol d’atracció d’idees, talent i inversió per promoure el Sistema Català de Salut, i el 

desenvolupament social i productiu del país

EIXOS ESTRATÈGICS:

• Eix transversal. Promoure un ecosistema de recerca responsable i transformador
• Eix estratègic 1. Generar recerca d’excel·lència integrada 
• Eix estratègic 2. Desenvolupar recerca i innovació tecnològica
• Eix estratègic 3. Atraure i fidelitzar talent
• Eix estratègic 4. Accés a infraestructures científiques i tècniques
• Eix estratègic 5. Reforçar la política de gestió i l’accés a dades clíniques, dades -òmiques, bioimatges i mostres biològiques
• Eix estratègic 6. Promoure un ecosistema d’innovació en l’àmbit de la salut
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Aliança IRISCAT: Oportunitats de present i futur Aliança IRISCAT

PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I PROTECCIÓ SOCIAL (CORECO 2020-2025)

PLA DE FOMENT DE LA INNOVACIÓ EN SALUT (2021-2025) – 250M€:

• Instruments de transferència tecnològica de noves teràpies i PoCs
• Eines de finançament i inversió per start-ups biotecnològiques
• Programa de recerca clínica acadèmica
• Desenvolupament de noves tecnologies i dispositius
• Estructures d’accés a dades clíniques i mostres biològiques
• Noves eines digitals, IoT, telemedicina, intel·ligència artificial i 3D
• Adopció de tecnologies innovadores, serveis i processos

RECERCA I FOMENT DE LA INNOVACIÓ (2021-2032) - 3.250M€:

• Enfortir les estructures de recerca i innovació (finançament basal i infraestructures)
• Impulsar el talent investigador (PERIS, ICREA sanitari)
• Promoure  un pla estratègic d’innovació en l’àmbit de la salut i la biomedicina
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Aliança IRISCAT: Oportunitats de present i futur Aliança IRISCAT

FONS NEXT GENERATION EU (2021-2026) – 750.000M€

• Donar suport als estats membres en la seva recuperació
• Rellançar l’economia i donar suport a la inversió privada
• Extreure lliçons de la crisi

PLAN NACIONAL DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – 115.000M€:

• Pacte per la Ciència i la Innovació. Reforçament de les capacitats del Sistema Nacional de Salud
• Infraestructures i ecosistemes resilients
• Transició energètica justa i inclusiva
• Modernització i digitalització del teixit econòmic
• Nova economia de les cures...

PROGRAMA SALUT 2030:

• Salut 4.0 – Transformació sostenible del sistema de salut de Catalunya
• Avaluació del sistema i transformació digital
• Hub de teràpies emergents i medicina personalitzada
• i molts d’altres...
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Aliança IRISCAT
Aliança d’Instituts de Recerca i Innovació en Salut de CATalunya

Moltes gràcies


