
Surrallés 
dirigirà l’IR 
Sant Pau
El doctor Jordi Surrallés ha es-
tat nomenat director de l’Insti-
tut de Recerca de l’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau de Bar-

celona. El terrassenc és doctor 
en Genètica i també catedràtic 
d’aquesta especialitat a la Uni-
versitat Autònoma. PÀGINA 9
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L’egarenc Jordi Surrallés, director 
de l’Institut de Recerca Sant Pau
>  Doctor en Genètica, també exerceix de catedràtic d’aquesta especialitat a la UAB

Redacció 

l doctor Jordi Surrallés 
ha estat nomenat com 
a nou director de la 
Fundació Institut de 
Recerca de l’Hospital 

de la Santa Creu i Sant Pau (IR Sant 
Pau) pel patronat d’aquesta insti-
tució. Surrallés, doctorat en Genè-
tica i és catedràtic d’aquesta matei-
xa especialitat a la Universitat Au-
tònoma de Barcelona (UAB) A 
aquesta universitat, aquest metge 
nascut a Terrassa, també va ser 
membre de la comissió de Recerca 
i director del Departament de Ge-
nètica i Microbiologia. 

Surrallés, pel que fa a la recerca, 
treballa en les síndromes genèti-
ques de predisposició al càncer a 
causa de mutacions en gens repa-
radors de l’ADN. Ho fa amb espe-
cial èmfasi en el càncer de mama 
familiar i l’anèmia de Franconi. El 
terrassenc, a més, aplica enfoca-
ments genòmics per descobrir

El doctor terrassenc Jordi Surrallés ocupa ara un nou càrrec a l’Institut de Recerca del centre barceloní.

dit del premi ICREA Acadèmia (un 
programa que busca impulsar i pre-
miar l’excel·lència de la recerca dels 
professors de les diferents univer-
sitats públiques de Catalunya), des 
de la seva creació, que va ser l’any 
2008. 

DIRECTOR DEL BIOBANC 
Al gener de l’any 2017, Surrallés va 
ser nomenat com a director del Ser-
vei de Genètica de l’Hospital de 
Sant Pau. A més, dirigeix també el 
Biobanc de síndromes de reparació 
de l’ADN i el Laboratori de Presta-
cions de Servei sobre fragilitat cro-
mosòmica de la UAB. Aquest met-
ge d’origen egarenc i ara resident a 
Barcelona, és Investigador Princi-
pal del CIBERER, el Centre d’Inves-
tigació Biomèdica en Xarxa de Ma-
lalties Rares. 

Durant la seva carrera, ha dirigit 
més de 40 ajuts d’investigació que 
han estat atorgats per institucions, 
tant públiques com privades, de tot 
el món, exercint com a investigador 
principal. Ha sumat fins a més de 5 
milions d’euros de finançament 
competitiu en els últims 10 anys. 
Surrallés participa en la investiga-
ció clínica incloent assaigs clínics 
de teràpia genètica. A més, té dues 
designacions de medicaments or-
fes per part de l’Agència Europea 
del Medicament, lEMA i, també, és 
inventor de 5 patents. 

E

ments genòmics per descobrir 
nous gens implicats en la predispo-
sició a aquesta malaltia. 

També treballa la recerca tera-
pèutica en el camp de la teràpia gè-
nica i cel·lular, així com en el repo-
sicionament de fàrmacs a través de 
cribratges massius. A llarg termini, 
els seus objectius principals són en-
tendre els mecanismes que mante-
nen l’estabilitat del genoma i que 
ens protegeixen d’aquesta malaltia 
i l’envelliment, i traduir els conei-
xements adquirits en el desenvolu-
pament de noves estratègies tera-
pèutiques i diagnòstiques. 

Surrallés ha contribuït amb el 
descobriment de nous gens que 
causen el càncer de mama i de cò-
lon. A conseqüència de la seva ex-
tensa tasca investigadora, ha gau-
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