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MEMÒRIA ANUAL

Aquesta memòria està impresa en paper Shiro Echo,  
fabricat 100% amb fibres reciclades i amb  
un procés lliure de clor elemental.
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Destacats 2021
El Parc Ocupació

Dades econòmiques

La Comunitat Parc

de laboratoris de laboratori ocupats d'oficina ocupats

Creixement respecte 2020

d’oficines de serveis científics

22.038 m2 20.244 m2

96 89

9.134 m210.904 m2 4.986 m2

Llançament del BCN Health Booster

El Parc i l’Ajuntament de Barcelona llancen BCN Health Boos-
ter, un programa d’acceleració per impulsar onze empreses 
emergents amb un projecte de negoci innovador i amb im-
pacte social dins l'àmbit de la salut, que rep l’acompanya-
ment de Barcelona Activa i amb el suport empresarial de 
Biocat.

El Parc completa el projecte de coffee 
corners, un reconeixement a la seva 
comunitat internacional

La riquesa i la diversitat de nacionalitats que hi ha al Parc 
ha volgut ser reconeguda amb un petit homenatge a les na-
cionalitats més presents en nombre d’usuàries i usuaris. Per 
aquest motiu, i amb l’objectiu de dotar el Parc de nous espais 
comuns, s’han realitzat diferents intervencions artístiques 
en espais de l'edifici Clúster II, els anomenats coffee corners, 
amb il·lustracions de cafès característics de cada país repre-
sentat, encarregades a artistes locals.
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L’any 2021 hem constatat la consolidació del creixement del 
sector de les Ciències de la vida i la salut a Catalunya, que ja 
representa el 8,7% del PIB i ha captat 238 milions d’euros en 
inversió en startups i spin-offs innovadores. 

L’evolució durant l’any del Parc Científic de Barcelona i la 
seva Comunitat és un reflex fidel de l’anterior: incorporació 
de 14 noves entitats, creixement d’activitat de gran part de 
les entitats ja instal·lades i creixement del centre amb més 
de 1.500 m2 d’espais de laboratoris i oficines ocupats per 
clients. Al tancament del 2021 el Parc està en plena ocupació 
dels espais condicionats i molt a prop de l’ocupació plena 
del total dels seus espais, fet que el consolida com un dels 
puntals del sector al nostre país. 

Un fet rellevant del 2021, amb el qual el PCB contribueix 
també a l’impuls d’aquest sector estratègic i al qual 
dediquem la Memòria d’enguany, és la posada en marxa 
de l’acceleradora BCN Health Booster juntament amb 
l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa i el suport de 
Biocat. Es tracta d‘un programa d’acceleració per impulsar 
empreses emergents amb un projecte de negoci innovador 
i amb impacte social dins l’àmbit de la salut. De les 11 
empreses seleccionades, 7 es troben en fase de descobriment 
de productes terapèutics, 3 treballen en el desenvolupament 
d’eines de diagnòstic de diferents malalties i 1 en el disseny 
de biomaterials per al sector salut.

Gràcies a l’esforç de l’equip humà del Parc, hem pogut 
compaginar el fort creixement amb temes tan significatius 
com la renovació contínua d’infraestructures i equipament 
científic o la posada en marxa de nous espais d’ús comú 
com 6 coffee corners dedicats a les 6 nacionalitats més 
presents a la nostra Comunitat. Hem continuat apostant 
per la qualitat, ampliant l’abast de la certificació de qualitat 

Editorial

Gràcies a l’esforç de l’equip humà 
del Parc, hem pogut compaginar 
el fort creixement amb temes tan 
significatius com la renovació 
contínua d’infraestructures i 
equipament científic o la posada 
en marxa de nous espais d’ús comú 
com 6 coffee corners dedicats a les 
6 nacionalitats més presents a la 
nostra Comunitat.

ISO 9001 i 14001 al nostre estabulari, fet que suposa que  
tots els serveis del Parc estan ja certificats amb les normes 
esmentades; i hem reafirmat el nostre compromís amb els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) mitjançant 
la implementació de noves mesures d’estalvi energètic i la 
publicació setmanal d’un capítol de “Desenvolupament 
sostenible” al nostre butlletí setmanal de comunicació 
T’Interessa.
 
Hem treballat un any més en la dinamització del nostre 
ecosistema mitjançant l’organització d’actes híbrids, 
presencials i online, durant els mesos de restriccions més 
severes; i hem continuat amb el programa Recerca en 
Societat, que té l’objectiu de fer arribar la ciència a tots els 
públics i fomentar vocacions científiques entre els joves, 
amb 4.900 participants d’entre 10 i 18 anys. 

Seguim compromesos amb la formació als treballadors 
i treballadores del Parc amb 3.480 hores de formació 
impartides destacant la que es va realitzar sobre l’ús de 
Microsoft 365, eina que hem implementat durant el 2021. 

I en l’àmbit econòmic, hem tancat l’any amb unes xifres 
solvents: uns ingressos de 20,2 milions d’euros, un resultat 
net de 2,5 milions d’euros i una reducció de deute fins als 
80,3 milions d’euros. 

És difícil resumir en un editorial el més rellevant d’un any, 
per la qual cosa us convido a llegir aquesta Memòria 2021, on 
hi trobareu molt més.
 
Per finalitzar, voldria agrair a totes les persones que 
conformen l’equip del Parc el seu compromís i l’excel·lent 
feina feta en un entorn de creixement molt exigent, i a tots 
els membres de la Comunitat Parc el seu impuls i implicació 
que ens reforça cada dia com a ecosistema. 

Maria Terrades
Directora del Parc Científic de Barcelona
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BCN Health 
Booster
El Parc i l’Ajuntament de Barcelona llancen BCN Health Booster, un programa d’acceleració per impulsar 11 empreses emergents 
amb un projecte de negoci innovador i amb impacte social dins l'àmbit de la salut, que rep l’acompanyament de Barcelona 
Activa i amb el suport empresarial de Biocat. 
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Fotografia de grup amb els CEO's de les empreses que formen part del programa BCN Health Booster
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Eixos estratègics del programa

Accés bonificat a laboratoris del Parc:  El Parc posa a dis-
posició 11 laboratoris amb els lloguers i serveis generals bo-
nificats durant tres anys. La subvenció és d’un 65% el primer 
any; d’un 40%, el segon; i d’un 20%, el tercer.

Accés gratuït a un programa d’acompanyament empre-
sarial: Les empreses accediran a un programa d’acompanya-
ment empresarial gestionat per Biocat durant els tres anys, 
totalment adaptat a les necessitats o reptes que afronti ca-
dascuna d’elles, que inclourà mentoria, consultoria persona-
litzada i formació.

Valoració: El comitè d’expertes ha valorat especialment 
aquelles empreses amb millors perspectives de viabilitat 
tècnica i econòmica, un equip promotor amb experiència i 
amb possibilitat d’impacte social, tot prioritzant les spin-offs 
de centres de recerca, hospitals i universitats.

5 de les empreses seleccionades (un 45%) són spin-off de centres de recerca d’excel·lència: 

Empreses seleccionades 

deepullTM

IRB Barcelona IRB Barcelona

Hospital Universitari Vall Hebron-Institut de Recerca Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

Institut d’Investigació Biomèdic de Bellvitge, IDIBELL

La resta són 6 startups amb projectes de negoci innovadors dins l'àmbit de la salut: 
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Activitats i indicacions

De les 11 empreses seleccionades, 7 es troben en fase de des-
cobriment de productes terapèutics, 3 treballen en el desen-
volupament d’eines de diagnòstic de diferents malalties i 1 en 
el disseny de biomaterials per al sector salut. 

Més de la meitat de les empreses que participaran a l’accelera-
dora (64%) treballen en el camp oncològic, ja sigui per trobar 
solucions de tractament o en la detecció precoç del càncer. 
La resta desenvolupen productes per a la detecció de malal-
ties infeccioses, sistemes d’alliberament de fàrmacs per a 
malalties cròniques i descobriment de fàrmacs per a diferents 
malalties fibròtiques.

R+D de productes terapèutics

Oncologia · Sarcoma de Ewing

Oncologia · Càncer de pròstata resistent a la castració

Oncologia · Metàstasis

Oncologia · Càncer pediàtric

Oncologia · Leucèmia

Malalties fibròtiques

Malalties cròniques

R+D d’eines de diagnòstic

Oncologia · Salut femenina

Oncologia · Salut femenina

Malalties infeccioses · Sèpsia

Dispositiu mèdic

Biomaterials i bioplàstics

Finançament inicial

Les 11 empreses han aixecat un finançament inicial de 43 M€. 
Excloent la ronda de 30 M€ que ha aixecat Ona Therapeutics, 
cada empresa compta amb un capital inicial per tirar enda-
vant els projectes d’entre 0.6 M€ i 3.5 M€. En les rondes de 
finançament superiors a 1.5 M€ ja aixecades hi ha participa-
ció d’inversors internacionals, fet que va en la línia de la cap-
tació d’inversió estrangera creixent del sector a Catalunya.

Lideratge femení

Més de la meitat de les empreses (55%) estan liderades per 
dones: o bé són fundadores o bé estan integrades a l’estruc-
tura directiva ocupant diferents càrrecs de responsabilitat 
com chief scientific officer (CSO), chief technological officer 
(CTO) o chief financial officer (CFO).

Un milió d’euros per impulsar 
l’emprenedoria  i la innovació en salut

La subvenció del projecte per part de l’Ajuntament de Barce-
lona és de 469 m€ dels quals 343 m€ es destinaran a subven-
cionar parcialment els lloguers dels laboratoris i 126 m€ es 
destinaran a finançar el programa de suport empresarial de 
Biocat. El Parc ha destinat 694 m€ a adequar els nous 
laboratoris.

deepullTM
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Aptadel Therapeutics és una 
spin-off de l’Institut d’Investigació 
Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) 
centrada en el desenvolupament de 
tractaments contra el càncer basats 
en la tecnologia d’aptàmers. La 
principal indicació d’Aptadel és el 
Sarcoma d’Ewing, una varietat rara 
de càncer que afecta els nens.
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Artificial Nature és una empresa 
de bioenginyeria dedicada al 
desenvolupament i producció de 
biomaterials i bioplàstics avançats 
per al sector tecnològic de la salut 
i de la microelectrònica, utilitzant 
la combinació de la tecnologia 
molecular, de la química verda i la 
intel·ligència artificial.
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Parc Científic de Barcelona

La 
Fundació
La Fundació Parc Científic de Barcelona forma part del Grup 
UB i és una iniciativa impulsada per la pròpia Universitat de 
Barcelona que pren forma el 1997. La Fundació participa en 
les activitats vinculades a la recerca, en el foment de la seva 
qualitat i, principalment, en la tasca d’agilitzar la connexió 
de la Universitat de Barcelona amb les noves demandes i 
realitats de la societat, per tal d’assolir els objectius globals 
universitaris.

La Universitat de Barcelona potencia el seu paper de servei 
públic a través de la Fundació facilitant el retorn a la societat 
de les seves capacitats cientificotècniques.

Els objectius de la Fundació:

Gestionar i desenvolupar un parc científic amb els espais i 
infraestructures personals i materials necessàries per fer 
possible que els seus usuaris  desenvolupin les tasques de 
recerca bàsica i aplicada, la innovació i la transferència de 
tecnologia i coneixement.

Impulsar accions que permetin millorar l’eficiència de la tas-
ca innovadora i de recerca de la universitat i la seva interac-
ció amb altres grups de recerca, empreses i institucions.

Crear un entorn privilegiat per potenciar les activitats d’inno-
vació i de transferència tecnològica.

Missió
Potenciar la recerca, la transferència de coneixe-
ment i la innovació del sector públic i privat, mit-
jançant una gestió intel·ligent dels espais, l’oferta 
tecnològica i de les relacions i el diàleg de la Co-
munitat Parc.

Visió
Esdevenir una comunitat de recerca público-pri-
vada de referència internacional en benefici del 
lideratge científic de Catalunya, del seu creixe-
ment econòmic i l'atracció de talent.

Valors
Comunicació

Compromís

Responsabilitat 

Passió

Treball en equip
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Organigrama

DIRECCIÓ GENERAL  

RECURSOS HUMANSSECRETARIA DIRECCIÓ   
Maria Terrades

Ana Isabel LópezCarme Arenillas · Gemma Baladoch

DIRECCIÓ 
SERVEIS 
JURÍDICS   

Mercè Alegre

DIRECCIÓ  
ADMINISTRACIÓ 
I FINANCES  

Moisès Tarté

ADMINISTRACIÓ
I PRESSUPOSTOS  

Elisabet González

CONTROLLING
I PLANIFICACIÓ 
DE NEGOCI 

José Porras

DIRECCIÓ  
SERVEIS 
CIENTÍFICS    

Montserrat de Luna

ESTABULARI 

Jesús González

INSTAL·LACIÓ 
RADIOACTIVA 

Dr. Agustí Munté

PLATAFORMA 
PROTEÒMICA  

Dra. Eliandre de Oliveira

PLATAFORMA 
TOXICOLOGIA  

Dr. Àngel Menargues

SERVEIS 
CIENTÍFICS COMUNS

Dra. Rosa María Debón

DIRECCIÓ 
D’INFRAESTRUCTURES

Fernando Claver

INFORMÀTICA I 
TELECOMUNICACIONS

Miguel Ángel Moruno

MANTENIMENT

Andrés Lara

OBRES

Anna Mezquita

QUALITAT, 
SEGURETAT 
LABORAL 
I MEDI AMBIENT

Glòria Pladellorens

RECEPCIONS 

Carme Mateo

DIRECCIÓ 
COMERCIALITZACIÓ 
I COMUNICACIÓ   

Dra. Anna Serra

COMUNICACIÓ

Germán Sierra

DIFUSIÓ 
DE LA CIÈNCIA

Mercè Gómez

CLIENTS

Mireia Rodón
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Patronat
La Fundació Parc Científic de Barcelona es va 

constituir l’any 1997 a iniciativa de la Universitat 
de Barcelona. La composició del seu patronat a 
partir de la sessió celebrada el 16 de desembre 

del 2021 és la següent:

President

Joan Guàrdia Olmos
Rector de la Universitat 
de Barcelona

Vicepresident primer

Joan Corominas Guerin
President del Consell Social 
de la Universitat de Barcelona

Vicesecretari no patró

Miquel Amorós March
Secretari del Consell Social 
de la Universitat de Barcelona

Vicepresidenta segona

Olga Lanau Rami
Directora general Grup UB

Secretària

Marina Solé Català
Secretària General 
de la Universitat de Barcelona
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Glòria Matalí Costa
Gerenta de la Universitat 
de Barcelona

Jordi Martí Grau
Tinent d'Alcaldia de Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat

Jordi Garcia Fernández
Vicerector de Recerca 
de la Universitat de Barcelona

 Vocals de la Universitat de Barcelona Vocal designat per l’Ajuntament  de Barcelona

Francesc Boada Pallerés 

Vocal designat pel Consell Social de la Universitat de Barcelona Vocal designada per la Fundació Bosch i Gimpera

M. Carme Verdaguer Montanyà
Directora general de la Fundació 
Bosch i Gimpera

Rosa Menéndez López
Presidenta del CSIC

Vocal designada pel Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC)

Joan Gómez Pallarès
Director general de Recerca

Xavier Aldeguer Manté
Director general de 
Transferència del Coneixement

 Vocals designats per la Generalitat de Catalunya 

Parc Científic de Barcelona
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Equip humà
Durant el 2021 la mitjana de la plantilla ha estat de 88 persones, sis punts per sota de la mitjana de l’any anterior degut 
al tancament i reorganització de la Plataforma de Química i Anàlisis el desembre del 2020, amb una mitjana d’edat que 
s’incrementa. El Parc manté una plantilla estable, amb baixa rotació i una proporció de gènere igual a l’anualitat anterior 
amb una presència predominant de dones a la plantilla.

Formació i desenvolupament 

S’ha realitzat el projecte d’implementació i adopció de 
l’eina Microsoft 365 per a tot el personal del Parc. S’ha fet 
especialment èmfasi en les eines Teams, OneDrive i Sha-
rePoint per crear un entorn digital de col·laboració que 
ajudi a simplificar tasques, facilitar el treball en equip, 
compartir la informació i millorar l’eficiència.

Nou pla d'acollida
 
Ha entrat en funcionament el nou Pla d’Acollida del Parc 
a fi que les noves incorporacions de personal al Parc s’in-
tegrin més ràpidament i millor al nou equip de treball.

Teletreball

Superada la prova pilot de teletreball amb resultats posi-
tius, al gener es posa en marxa el Programa de Teletreball 
per a aquelles posicions que s’hagin avaluat com a tele-
treballables. Un total de 43 persones s’adscriuen al pro-
grama passant a desenvolupar la seva feina a distància 
un dia a la setmana. Aquest programa s’ha combinat amb 
períodes intermitents en els quals s’ha impulsat encara 
més el teletreball degut a la situació de pandèmia.

Projecte pla de Carrera

Es posa en marxa el projecte Pla de Carrera que perme-
trà identificar i analitzar l’evolució de les persones dins 
dels llocs de treball en dos eixos: promoció horitzontal i/o 
vertical i creixement dins el propi lloc de treball. S’inicia 
la primera de les tres fases que integren el projecte “co-
neixement de l’organització”. Durant l’any 2022 s’acabarà 
de fer el disseny del Pla.

Negociació col·lectiva

Al mes de gener inicia els seus efectes el II Conveni 
Col·lectiu, que es perllongarà fins al 2023. Durant l’any, 
s’han mantingut un total de sis reunions entre el Comitè 
d’Empresa i la Direcció del Parc.

Eleccions al comitè d’empresa

El 18 de novembre se celebren eleccions per a escollir els 
membres del nou Comitè d’Empresa, que tindrà un man-
dat de durada prevista de 4 anys i que està constituït per 3 
delegades i 2 delegats.

TOTAL 85

64%

44 3480
Total accions formatives Total hores formació

36%

54 Dones 31 Homes
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Parc Científic de Barcelona

Formació Edat Mitjana edat 47

20 a 30
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Qualitat, seguretat 
i medi ambient

Qualitat

S’ha treballat per tal que les activitats de l’Estabulari s’inclo-
guin en el certificat integrat de sistemes de gestió de qualitat 
i ambiental ISO 9001 i 14001. Amb la certificació d’aquesta 
àrea finalment tots els serveis del Parc estan certificats amb 
les normes ISO 9001 i 14001. 

Seguretat laboral

Durant tot l’any s’han continuat aplicant mesures extraor-
dinàries per frenar els contagis de Covid-19 adaptant-se en 
tot moment a la normativa canviant i vigent.

En el capítol de Serveis Generals es detalla el gran nombre 
d’obres que s’han realitzat durant el 2021 per tal de condi-
cionar nous laboratoris a l’edifici Clúster II. Aquesta activi-
tat, juntament amb les reformes habituals d’espais ja exis-
tents, ha comportat haver de vetllar per la seguretat laboral 
dels treballadors i treballadores de les empreses relaciona-
des amb aquestes activitats.

S’ha dotat l’edifici Hèlix de línies de vida que permetran fer 
tasques de manteniment i neteja dels exteriors de l’edifici 
que fins ara s’havien de realitzar des de l’interior.

Medi Ambient

Mesures d’estalvi i d’eficiència energètica 
implementades durant l’any

Substitució de tres grans equips de producció d’aigua freda per a climatització amb una potència frigorífica total de 3.500 kW. El 
millor rendiment energètic dels nous equips permetrà estalviar aproximadament 1.000.000 de kWh de consum elèctric anual i 
l’emissió de 200 tones de CO2 a l’atmosfera.

En totes les reformes i nous condicionaments d’espais se segueixen instal·lant sistemes d’enllumenat amb tecnologia LED. L’es-
talvi de consum elèctric generat als espais reformats durant el 2021 ha estat de 130.000 kWh. 
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Aposta per l’economia circular en el reaprofitament de materials  
i estalvi de residus
 
Mobiliari en bon estat. A través de l’organització Pont Solidari s’han repartit 
entre diverses ONGs i fundacions un total de 34 armaris, 9 prestatgeries, 11 
calaixeres i 5 cadires. 

Blocs acumuladors de fred resultants del transport de material científic. Es 
tracta d’un material que no pateix cap manipulació, no es degrada i manté 
íntegra la capacitat de refredar. El Parc envia quinzenalment els blocs a tres 
empreses que els reutilitzen infinites vegades.

Equips científics antics, obsolets o que no es poden reparar. En els darrers 
anys el sector cinematogràfic ha mostrat el seu interès per aprofitar equips 
inservibles des d’un punt de vista científic però útils per a decoracions i 
ambientacions de pel·lícules. El Parc ha cedit equipament estèticament in-
teressant evitant així la producció de residus.

Podeu trobar un recull d’altres activitats recurrents que realitza el Parc en matèria d’impuls dels 
ODS a la memòria anual del 2019.

Sensibilització dels objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS)
 
A través de la publicació setmanal del 
capítol Desenvolupament sostenible al 
butlletí del Parc, es difonen missatges i 
consells en línia dels ODS. Aquesta publi-
cació es duu a terme des de l’any 2017 i 
ha aconseguit una gran acceptació i se-
guiment dins de la Comunitat Parc.
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El Parc als mitjans
El Parc ha culminat el projecte de canvi de pàgina web i intranet. Aquest canvi ha im-
plicat una millora en l’estructura de la informació i en la navegació dels usuaris però 
també s’ha observat una baixada de tràfic web. Aquest decreixement és habitual en 
els processos de canvis de pàgina web i es corregeix progressivament a mesura que 
es comença a indexar la nova pàgina, procés que es durà a terme durant el 2022. 

La publicació de notícies s’ha incrementat lleugerament respecte l’any passat men-
tre que els impactes en mitjans s’han reduït respecte els darrers exercicis, que su-
maven més de 1.000 impactes anuals. Aquest descens es deu a la reducció en nom-
bre de campanyes enviades a mitjans per la situació excepcional derivada de la post 
pandèmia, que ha motivat menys demanda d’aquest servei.
 
Les notícies i notes de premsa donen visibilitat a l’activitat de les entitats del Parc 
des de diferents punts de vista: producció científica, activitat econòmica, activitat 
organitzativa o estratègica i d’aliances. L’àrea de comunicació del Parc redacta una 
notícia de benvinguda de totes les empreses que s’incorporen al Parc i els ofereix la 
possibilitat de publicar una nota de premsa anual.

Nova intranet

El Parc ha llançat la seva nova in-
tranet, culminant així el projecte 
de renovació de la seva imatge 
web tant a nivell públic, amb el 
llançament de la nova web (any 
2020), com a nivell d’usuari in-
tern, amb l’estrena de la nova 
intranet. Aquesta ofereix als seus 
usuaris i usuàries un disseny 
molt més atractiu i actual, una 
racionalització de la informació 
amb una nova proposta de con-
tinguts i una millor experiència 
d’usuari en la navegació. 

Xarxes Socials

Pel que fa a les xarxes socials, hi ha creixement de seguidors 
en tots els perfils, particularment ascendent a LinkedIn, 
que és la xarxa amb més seguidors i on s’han dedicat més 
esforços amb una estratègia de continguts per donar visibi-
litat a les noticies publicades a la web del Parc i als esdeve-
niments que organitza. A Twitter també es consolida la ten-

dència d’increment de seguidors amb uns 1.000 seguidors 
anuals nous. El 2021 també ha servit per consolidar el creixe-
ment del compte d’Instagram del Parc, que ha esdevingut el 
millor canal per donar visibilitat a l’activitat de Difusió de la 
Ciència. Aquesta aposta per Instagram anirà en detriment 
del compte de Facebook, que mostra signes clars d’estanca-
ment que comporten el seu tancament a finals d’any. 

Visites anuals 
a www.pcb.ub.edu

Notícies publicades 
a la web

Impactes en premsa 
generalista, especialitzada 
i webs del sector
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La covid fa créixer un49% la inversió
privada en empreses de salut
Les companyies espanyoles han investigat 127 productes contra el virus

ROSA SALVADOR
Barcelona

La pandèmia va impulsar l’any
passat la inversió en les compa-
nyies biotec espanyoles, segons
les dades aportadesper l’Associa-
ció Espanyola de Bioempreses
(AseBio): el sector va augmentar
un 46% la captació de capital pri-
vat fins als 151 milions d’euros.
Ion Arocena, director general

d’AseBio, va explicar que la cap-
tació d’inversió reflecteix la ma-
duresa del sector, que consolida
el gir de la ciència espanyola capa
un paper més actiu en la trans-
missió del coneixement cap a la
indústria. L’any passat, va asse-
gurar, a Espanya es va arribar a
les 800 companyies, amb un
substancial augment respecte a
les 750 de l’any 2019.
Segons les dades de la patronal,

el 2020el sectorhadut a terme 10
operacions més que l’any ante-
rior, amb un import mitjà de 3,6
milions d’euros. L’augment de les
xifres s’observa també en la cap-
tació de finançament als mercats
de capitals: al llarg del 2020, hi va
haver quatre ampliacions de ca-
pital per emissió d’accionsde tres
companyies biotecnològiques
que cotitzen a la borsa, Reig Jo-
fré, Oryzon i Atrys Health, que
van captar més de 70 milions
d’euros, un 35% més que el 2019.
Arocena vadestacar la confian-

ça que ha despertat el sector en
inversors internacionals, que han
tornat a augmentar les seves in-
versions. Segons les dades de la
patronal, un total de nou compa-
nyies han pogut captar finança-
ment d’inversors procedents de
Suïssa, França, Itàlia, Alemanya,
el Regne Unit, la Xina i Andorra;
tres vegades més que el 2019.
Quatre empreses han rebut al-

menys 10 milions d’euros, amb
l’empresa Ona Therapeutics al
capdavant, amb 30milions.
Els directius de la patronal van

destacar com el sector s’ha cen-
trat en la lluita contra la pandè-
mia: les biotec espanyoles han es-
tat treballant en 127 solucions,

des de tests, vacunes o medica-
ments, en aquests mesos. Igual-
ment, Arocena va destacar que
l’èxit més gran del sector ha estat
en els test diagnòstics: les empre-
ses es van llançar a desenvolupar
tests contra la covid, i el maig de
l’any passat en produïen 750.000

a la setmana i ara són ja 10 mi-
lions, dels quals la majoria s’ex-
porten. Una empresa amb origen
al Parc Científic, Qiagen, l’antiga
StatDiagnostica, ha liderat el sec-
tor. Amb tot, Raúl Martín Ruiz,
soci d’Ysios Capital, va destacar
que les biotec no només invertei-

xen en la covid, i malgrat la pan-
dèmia les prioritats d’inversió
han continuat sent l’oncologia, el
cardiovascular, les metabòliques
i del sistema nerviós central.
MartínRuiz va destacar la vita-

litat del sector malgrat els reptes
queva suposar el confinament i la
pandèmia, i va assenyalar com a
exemple el nou fons d’Ysios, que
ha captat 216 milions d’euros.
Maria Eugenia Lecumberri, di-
rectora d’inversions de Sodena,
societat pública d’inversió deNa-
varra, va destacar que aquests
mesos van completar la venda
d’una societat de dispositius mè-
dics a una multinacional britàni-
ca en la qual “hemaconseguit que

Ajuntament: acceleradora amb el PCB i Biocat
]L’Ajuntament ielParcCien-
tíficdeBarcelona(PCB)han
posatenmarxaBCNHealth
Booster,unprogramad’accele-
racióper impulsarempreses
emergentsquetinguinunpro-
jectedenegoci innovador
dinsde l’àmbitdeciències
de lavida.MariaTerrades,

directorageneraldelParc,
assenyalaqueelprograma
inclou lasubvenciódel lloguer
durant tresanys,així com
l’acompanyamentdeBarcelona
Activa iel suportempresarial
deBiocatperdissenyarelpla
denegoci i captar inversors.
L’Ajuntamentaportaa l’acce-

leradora469.000euros,dels
quals343.000esdestinarana
subvencionarparcialmentels
lloguers, i 126.000afinançarel
programadesuportempresa-
rialdeBiocat.ElParcdestinarà
alprojecte527m2de laborato-
risde l’edificiClústerII, enels
quals invertirà685.000euros.

LV

Maria Terrades, directora general del Parc Científic de Barcelona

la seu europea de l’activitat es
quedi a Navarra”.
Arocena va destacar la necessi-

tat de suport de les administra-
cions públiques: encara que el
2020 s’han aportat més fons que
el 2019, s’és molt lluny dels ni-
vells del 2015 i encara més de
2010. La patronal va destacar la
iniciativa de coinversió del pro-
grama Innvierte del CDTI, del
Ministeri d’Innovació, que endos
anys ha participat en 19 compa-
nyies biotecnològiques, amb la
inversió de 23 milions d’euros i
amb un compromís d’inversió de
més de 35 milions d’euros addi-
cionals.c

L A D A D A

]L’interès inversorpel
sectorsalutdispararà les
operacionscorporativesel
2021,vaexplicarClara
Campàs, sòciad’Asabys, en
la jornadad’inversorsde la
companyia.Així, alsEstats
Unitselsanalistespreve-
uenque lessortidesaborsa
creixeranun10%, les fusi-
ons iadquisicionsun35%i
les fusions inversesun47%.
Lasalutdigital, especial-
ment, javadoblar la inver-
sióel2020 i tambéelpri-
mertrimestredel2021.

Més operacions
corporatives
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L’Ajuntament de Barcelona i el 
Parc Científic de la UB van inau-
gurar ahir la BCN Health Booster, 
acceleradora d’empreses emer-
gents de salut, que en la seva pri-
mera edició acollirà 11 projectes 
innovadors i d’alt impacte social. 
L’alcaldessa, Ada Colau; el primer 
tinent d’alcalde de Barcelona, 
Jaume Collboni, i el rector de la 
UB, Joan Guàrdia, van donar el 
tret de sortida a una iniciativa que 
compta amb una inversió de més 
d’un milió d’euros. 

BCN Health Booster neix en el 
context del Pla Barcelona Ciència, 
impulsat pel consistori, com un 

exemple de la col·laboració entre 
centres públics, empreses, uni-
versitats i administracions per 
promoure la innovació en salut i el 
retorn a la societat de la inversió en 
investigació. Ubicada al Parc Cien-
tífic, té 527 metres quadrats, on les 
11 empreses tindran, durant tres 
anys, accés bonificat a laboratoris
d’ús únic o compartit, equipament 
científic i infraestructures d’últi-
ma generació. I gràcies a Biocat, es 
beneficiaran d’un pla d’acompa-
nyament empresarial adaptat als 
seus reptes. 

19 candidatures 

 De les 11 empreses elegides, de 19 
candidatures, set estan en fase de 
descobriment de productes tera-
pèutics –per a diferents tipus de 
càncer, malalties cròniques o fi-
bròtiques–, tres desenvolupen ei-
nes de diagnòstic i una treballa en
el disseny de biomaterials. 

«BCN Health Booster impulsa
la ciència i la investigació com a 
motor d’un nou model econòmic 
més sostenible i que generi més 
benestar», va remarcar Colau. 
Collboni va remarcar que el con-
sistori ha fet una aposta ferma per 
impulsar la ciència. I per al rector 
de la UB, «és una nova peça del ne-
cessari entramat entre investiga-
ció, transferència i impacte social 
imprescindibles per al desenvolu-
pament de la ciutat». n

BCN inaugura una acceleradora 
d’empreses emergents sanitàries

La primera edició de la BCN Health Booster, que compta amb una inversió d’un milió 
d’euros, acollirà 11 projectes innovadors i d’alt impacte social al Parc Científic de la UB. 

EL PERIÓDICO 
Barcelona

Jaume Collboni, el rector Joan Guàrdia, Ada Colau i Maria Terrades, directora del Parc Científic, ahir a l’acte.

Ajuntament de Barcelona

CIÈNCIA
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PCB se alía  
con el 
Ayuntamiento
para lanzar una 
aceleradora

G. Trindade. Barcelona 

El Parc Científic de Barcelona 
(PCB) y el Ayuntamiento se 
han aliado para lanzar el BCN 
Health Booster, un programa 
de aceleración para impulsar 
start up innovadoras en el ám-
bito de la salud, con el acom-
pañamiento de Barcelona Ac-
tiva y con el apoyo empresa-
rial de Biocat.

La iniciativa seleccionará 
once proyectos empresariales 
de reciente creación para ac-
ceder durante tres años a un 
laboratorio dentro del PCB, 
con formación y asesora-
miento gratuitos de la mano 
de un equipo de expertos.  

En concreto, podrán pre-
sentarse al proyecto empre-
sas con menos de cinco años 
de vida que desarrollen pro-
ductos farmacéuticos o dispo-
sitivos médicos, así como 
compañías de servicios dirigi-
das al sector de la salud que 
requieran el uso de un labora-
torio para sus actividades. 

BCN Health Booster cuen-
ta con un presupuesto agrega-
do de un millón de euros. El 
consistorio destinará 468.936 
euros a subvencionar parcial-
mente los alquileres y a finan-
ciar el programa de apoyo 
empresarial de Biocat, mien-
tras que el PCB ha invertido 
685.334 euros para remodelar 
y acondicionar los espacios 
del edificio Clúster II.

La directora general de PCB, 

Maria Terrades.
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J.O. Barcelona 

La Universitat de Barcelona 
(UB) ha recibido una subven-
ción de 8,9 millones de euros 
del Ministerio de Ciencia e 
Innovación para la adquisi-
ción e instalación del primer 
aparato de resonancia mag-
nética nuclear de muy alto 
campo de España. 

El equipo se instalará en el 
Parc Científic de Barcelona
(PCB) –dependiente de la 
UB–, en un edificio diseñado 
específicamente para apara-
tos con grandes campos mag-
néticos. 

La resonancia magnética 
nuclear (RMN) es una tecno-
logía clave para la investiga-
ción en química, farmacia y 
biomedicina, áreas en las que 
la UB es líder, según señaló 
ayer Joan Guàrdia, rector de 
la institución académica. 

Junto a otras técnicas com-
plementarias que ya existen 
en la red de infraestructuras 
científicas de la UB, el nuevo 
equipo de RMN “permitirá
crear el principal hub de bio-
logía estructural del sur de 
Europa y potenciará campos 
emergentes de aplicación, co-
mo el uso de proteínas desor-
denadas como dianas tera-
péuticas o los fármacos de ori-
gen biotecnológico”, indicó 
Jordi Garcia, vicerrector de 
investigación. 

La subvención del Gobier-
no cubre en su  totalidad la in-
versión que supone el nuevo 
aparato de RMN.

Inversión
tecnológica 
de nueve 
millones en el 
Parc Científic
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parc científic de barcelona

PCB, un ecosistema de investigación, 
transferencia tecnológica e innovación

Xavier Bautista / PCB

l Parc Científic de Barcelona 
(PCB) está situado en Barcelo-
na, donde cuenta con más de 

30.000 m2 de laboratorios y oficinas de 
alquiler y una gran oferta de servicios 
científicos en el ámbito de las ciencias 
de la vida y la salud. El PCB fue constitui-
do por la Universitat de Barcelona (UB) 
en 1997, convirtiéndose en el primer 
parque científico de España.

El PCB define su misión con claridad: “po-
tenciar la investigación, la transferencia de 
conocimiento y la innovación del sector 
público y privado, mediante una gestión 
inteligente de los espacios, la oferta tec-
nológica y del fomento de las relaciones y 
el diálogo de la comunidad PCB”.

A través de esa misión, el PCB trata de 
ser una comunidad de innovación de re-
ferencia a escala internacional que com-

E

El Parc Científic de Barcelona es uno de los centros europeos de referencia 
en investigación, transferencia tecnológica e innovación. Cuenta con más de 

100.000 m2 construidos y unos 3.000 profesionales que trabajan principalmente 
en el sector de la vida y la salud, desde farmacia hasta cosmética, 
pasando por biotecnología, tecnologías médicas y alimentación.

Las instalaciones que el PCB pone a disposición de la comunidad científica incluyen 

laboratorios equipados listos para trabajar en ellos

n L'alumna de l'escola Arrels de 
Solsona Adaia Flotats ha sigut guar-
donada pel seu treball de recerca a 
la XXII  Exporecerca Jove,una fira de 
recerca internacional on els joves de 
secundària i batxillerat poden pre-
sentar els seus projectes d'investiga-
ció. Flotats va obtenir el tercer pre-
mi, que consisteix en la participació 
i les despeses pagades a l'I-FEST2, 
una fira de recerca internacional que 
es farà a Tunísia aquest 2021. 

En aquestcas, Flotats, de 16 anys, 
va presentar als premis organitzats 
per l’associació MAGMA el seu tre-
ball de recerca sobreles conseqüèn-
cies de viure al Regne a Unit o a Es-
panya i patir lupus, una malaltia au-
toimmune sistèmica. 

L'alumna de l'escola Arrels va in-
vestigar sobre els aspectes mèdics, 
humans i socials del lupus en els dos 
països europeus. Per a dur a terme 

la investigació, Flotats va realitzar 
entrevistes i enquestes a especialis-
tes, membres de les juntes de les as-
sociacions de malalts de lupus 
d'ambdós països, pacients i famili-
ars de pacients. 

El treball de Flotats ja va ser reco-
negut a la fase online del certamen, 
en la qual va rebre dos premis dels 
patrocinadors: el Premi del Parc Ci-
entífic de Barcelona i el de la Socie-
tat Catalana de Pedagogia. Addicio-
nalment, Flotats va aconseguir ser 
una de les vint seleccionades per 
presentar el seu treball a la fase final. 

Al respecte, Flotats explica que en 
sentir el seu nom com a premiada, 
la seva reacció va ser de sorpresa. 
«Va ser inesperat, sobretot per la 
qualitat dels treballs dels altres fina-
listes», assegura. «Em sento satisfe-
ta en veure recompensades totes les 
hores dedicades a la investigació«, 
diu.

Flotats explica que el seu primer 
contacte amb la temàtica de la in-
vestigació fou en entrar al projecte 
Bojos per la Medicina. Es tracta d'un 
programa organitzat per la Funda-
ció Catalunya-la Pedrera que apro-
pa alguns estudiants de primer de 
batxillerat de tota Catalunya a la me-
dicina. 

Aquest programa els ofereix 
conèixer com es treballa en un hos-
pital i en un centre de recerca bio-
mèdica de referència. 
«Gràcies al programa Bojos per la 

MedicinavaigconèixeralDr.Ricard
Cervera, un internista especialista 
en la malaltia del lupus a l'Hospital 
Clínic de Barcelona. Cervera em va 
parlar del lupus i vaig veure que és 
una malaltia poc coneguda tot i que 
afecta molta gent», comenta Flotats. 

La premiada  va decidir fer una 
comparativa entre la situació dels 
malalts de lupus a Espanya i al Reg-
ne Unit durant una visita a un fami-
liar a Londres. «Un cop vaig ser allà  
vaig pensar que podia fer aquesta 
comparativa, ja que són dos països 
geogràficamentpropers i econòmi-
cament semblants, però tenen un 
sistema sanitari molt diferent i un es-
til de vida diferent», assegura. 

Sobre el seu futur més proper, un 
cop acabi segon de batxillerat, Flo-
tats no descarta poder estudiar me-
dicina i poder investigar més al res-
pecte. «La veritat és que no descar-
to dedicar-me a les ciències de lasa-
lut, que sempre m'han agradat molt. 
Tanmateix, també em plantejo estu-
diar un doble grau en matemàtiques 
i filosofia», comenta.

Una alumna de l’escola Arrels 
és premiada a l’Exporecerca 
per un estudi sobre el lupus
uAdaia Flotats, de 16 anys, va ser la tercera classificada a la fira de recerca 
internacional on joves de tot el món presenten les seves investigacions

ANDREA IZQUIERDO. SOLSONA

Adaia Flotats durant l’exposició del seu projecte ESCOLA ARRELS

Flotats va fer una 
comparativa dels 
aspectes mèdics i 
socials del lupus a 
Espanya i al Regne Unit
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Bioliquid Innovative és una empresa 
biomèdica centrada en la salut de la 
dona. El seu objectiu és desenvolupar 
noves eines per aïllar cèl·lules fetals 
i tumorals a partir d'una biòpsia 
líquida, amb la intenció de millorar 
les proves prenatals no invasives i el 
pronòstic, tractament i monitoratge 
de càncers ginecològics.



23M | 21

DeepUll Diagnostics té com a objectiu 
combatre la sèpsia i la resistència 
als antibiòtics amb un sistema de 
diagnòstic ràpid i automatitzat 
recolzat per intel·ligència artificial.
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Serveis Científics Comuns

 7/24

   365 dies

 1.370m2 de laboratoris equipats en autoservei

 1.166 usuaris i usuàries

 Laboratoris a Clúster I, Clúster II i Hèlix

Laboratoris oberts 
a la comunitat

El Parc posa a disposició dels i de les seves usuàries labo-
ratoris, equipaments i infraestructura científica en règim 
d’autoservei. Aquests laboratoris estan gestionats per per-
sonal del Parc que els hi dona suport, assegura el bon fun-
cionament i l’adequació del servei tant a les necessitats 
de recerca de les empreses com dels centres de recerca. 

Reserva online

Les reserves de l’equipament es porten a terme directament 
per els i les usuàries de manera online, permetent optimitzar 
el temps tant dels usuaris i usuàries com de l’equip tècnic de 
suport als espais.

Laboratoris, equipaments i infraestructura 
científica en règim d’autoservei

Servei de reaccions especials

 43 m2 de laboratoris equipats 

 Infraestructura i equipament

 Laboratori d’hidrogenació 

 Laboratori de productes tòxics i reaccions perilloses

 Suport tècnic especialitzat

Inversió en renovació d’equipament 

 Lector de plaques monocromador per a absorbància,  
 fluorescència i luminescència

 Espectrofotòmetre UV per a microvolums i cubetes

 Sistema d’aigua ultrapura per a laboratori

 Congeladors verticals de -80ºC

 Contenidor d’emmagatzematge de mostres en 
 nitrogen líquid

 Sistema d’adquisició i anàlisi d’imatges per a Western  
 Blot ODYSSEY CLx

d’inversió161 m€

Serveis Científics
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 6 sales blanques

 2 sales de cultius de bactèries

 2 sales de cultius de llevats

 1 laboratori d’anàlisi química

 9 sales amb centrífugues

 11 sales amb equipament estàndard

 5 sales amb agitadors-incubadors

 1 sala climatitzada a 37ºC amb plataformes d’agitació

 9 càmeres fredes, 5 sales d’ultracongeladors i 2 sales 
 amb criotancs

 6 sales amb equipament d’espectroscòpia

 3 sales de microscopis

 1 sala d’histologia

 3 cambres fosques

 1 laboratori d’equipament per a purificació de proteïnes

 Servei de rentat de material de laboratori

Infraestructura i equipament Nova sala de microscopis

S’ha adaptat un nou espai a l’edifici Clúster I com a nova sala 
de microscopis. Aquest espai permet treballar exclusiva-
ment amb microscopis de manera que millora les condicions 
de la sala per a l’ús i la gestió dels equips i compta amb accés 
controlat per a usuaris i usuàries.

Nova sala de criogènia

S’ha habilitat una nova sala de criogènia de 32 m2 per ubicar 
contenidors de nitrogen de laboratoris instal·lats al Parc. La 
sala, ubicada a l’edifici Clúster I, compta amb les instal·la-
cions necessàries per realitzar l’ompliment automàtic dels 
contenidors així com control d’accés exclusiu dels i de les 
usuàries que hi tenen tancs allotjats i la possibilitat de con-
nexió dels contenidors a alarma remota.

Nou accés a equips de cromatografia 
líquida(prova pilot)

S’ha posat a disposició un equip HPLC i un uPLC en format 
autoservei o amb suport de personal tècnic com a prova pi-
lot. En funció de l’ús es determinarà la continuïtat d’aquest 
servei.
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Drosòfila

2 sales d’observació (Fly rooms) equipades permeten als i 
les usuàries investigar amb Drosophila melanogaster com 
a model experimental, càmeres i armaris climàtics per al 
creixement i sala de preparació del medi de creixement de 
les mosques.

Instal·lació radioactiva

2 laboratoris centrals de radioisòtops altament equipats i amb 
suport tècnic qualificat estan a disposició dels i de les usuàries 
per a la manipulació de molècules marcades amb isòtops 
radioactius.

 Òptimes mesures de seguretat i radioprotecció

 Autorització del Servei de Coordinació d’Activitats   
 Radioactives de la Generalitat de Catalunya i el Consell  
 de Seguretat Nuclear

 Accés restringit al personal autoritzat

 118 usuaris i usuàries

 190 m2  de laboratoris d’ús compartit

 300 m2  de laboratoris exclusius del personal autoritzat

 Organització del curs “Formación de Prevención 
 de Riesgos con Radiaciones Ionizantes en la IR-PCB”,  
 formació obligatòria per als i les usuàries de la 
instal·lació

Inversió en renovació d’equipament 

 Comptador beta de vials Perkin TriCarb 4910

Infraestructura i equipament
 
 Àrea de cultius cel·lulars

 Àrea d’animals d’experimentació

 Sala de comptadors: comptadors beta i gamma

 Sistema de captació d’imatges digitals mitjançant  
 làsers de mostres radioactives

 Magatzem de residus

 Càmeres fredes

 Sala de difracció de raig X

 Irradiador de RX per a mostres biològiques

Infraestructura i equipament

 Lupes episcòpiques

 Instal·lació de CO2

 Cambres i armaris climàtics (a 18 i 25ºC)

 Cambres a 4ºC per conservar l’aliment preparat

 Cuina de preparació del medi de creixement 
 i subministrament de la papilla

+ de 29.000 tubs 
d’aliment mensuals

d’inversió42 m€



27M | 21

Serveis Científics

Plataformes 
científiques
El Parc posa a disposició dels i de les seves usuàries tres plataformes científiques amb personal científic i tècnic i equipament propi 
que donen servei tant a les entitats instal·lades com a les entitats externes. A través de les plataformes, les entitats tenen accés a ser-
veis científics punters i essencials per a la recerca que estan portant a terme. La localització de les plataformes inserides en el propi 
ecosistema del Parc facilita la interacció entre el personal propi i els i les usuàries, optimitzant la recerca duta a terme conjuntament.

 Evolució de les plataformes científiques
 (ingressos en milers d’€) 

Estabulari Toxicologia Proteòmica

2.570
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Inversió en renovació d’equipament 

 
 Analitzador de química seca VetScan

 Unitats de Ventilació Biosis 

 Racks ventilats amb miniaïlladors Biosis

 Cabines de flux laminar

 Equip d’anestèsia 

 Assecadores de roba per SPF

 Modificacions i millores del software ANIBIO

Estabulari

El Parc gestiona el seu nucli zoològic per tal 
d’oferir una plataforma referent en recerca amb 
model viu.

 2.600 m2  

 2 estabularis SPF per a rosegadors (rata, ratolí,  
 hàmster i cobai)

 1 estabulari per a models de Xenopus laevis

 1 zona d’aïlladors per a l’estabulació de ratolins  
 gnotobiòtics

 12.000 animals estabulats

 365 usuaris i usuàries acreditats

115 m€
d’inversió en renovació d’equipament i software

Garantia i qualitat

Institució adherida a l’Acord de Transparència en Experimen-
tació Animal promogut des de la Confederació de Societats 
Científiques d’Espanya, amb la col·laboració de l’Associació 
Europea per a la Recerca Animal.

Existència del Comitè d’Ètica en Experimentació Animal 
– Organisme Habilitat per la Generalitat de Catalunya per 
a l’avaluació de projectes d’experimentació amb animals 
amb 68 projectes i proves pilot avaluats durant el 2021. 
 
Inici de l’obtenció d’acreditacions addicionals en 
relació a la qualitat i benestar animal:

S’ha presentat als usuaris de l’estabulari el projecte per l’ob-
tenció de l’acreditació internacional AAALAC (Association for 
Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care) 
que és el màxim estàndard de qualitat existent per a les ins-
titucions que treballen amb animals de laboratori. 

Publicacions internacionals

Single loss of a Trp53 allele triggers an increased oxidative, 
DNA damage and cytokine inflammatory responses through 
deregulation of IκBα expression.

Marruecos, L.,  Manils J, Moreta C, Gómez D, Filgaira I, Serafin 
A, Cañas X, Espinosa L, Soler C.

Cell Death Dis. 2021 Apr 6;12(4):359. doi: 10.1038/s41419-
021-03638-3. 

Plataforma de Proteòmica

La Plataforma de Proteòmica ofereix assessorament i tecno-
logia per dur a terme estudis, que van des de la identifica-
ció i caracterització de proteïnes a petita o gran escala fins 
a l’anàlisi quantitativa del seu nivell d’expressió. L’àmplia 
gamma de serveis que ofereix la plataforma s’adapta tant a 
les necessitats dels investigadors i investigadores d’institu-
cions públiques com d’empreses.
 
La plataforma és membre de la xarxa de proteòmica espan-
yola ProteoRed-ISCIII, que forma part de les plataformes de 
l’Instituto de Salud Carlos III: PRB3- Plataforma en Red de 
Recursos Biomédicos. 
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Plataforma de Toxicologia

La Plataforma de Toxicologia ofereix serveis d’innovació, 
recerca i desenvolupament avaluant eficàcia, ADME, toxi-
cologia experimental in vitro i in vivo, ecotoxicologia i mi-
crobiologia per garantir la seguretat d’una àmplia gamma 
de productes, tant d’entitats com d’empreses dins l’àmbit 
farmacèutic, biotecnològic, cosmètic, veterinari, alimentari, 
sanitari, d’higiene personal, químic, de nanomaterials i 
mediambiental. 

Garantia i qualitat

Les instal·lacions, equipament i personal qualificat perme-
ten portar a terme estudis experimentals, anàlisi, histotècnia 
i informes d’expert sota normatives de bones pràctiques de 
laboratori (BPL) sanitàries, seguint les directrius i requeri-
ments nacionals i internacionals vigents per a cadascun dels 
sectors i de les agències reguladores.

Part de l’equip és membre del Grup de Recerca en Toxico-
logia (GRET) juntament amb la unitat de Toxicologia de la 
Facultat de Farmàcia de la UB.

Obtenció del Best Poster Award

El pòster “Remote GLP Study Inspections: From an Integration 
Tool for People with Physical Disability towards an Oppor-
tunity for COVID-19 Pandemic Disruption”, presentat per la 
Dra. Carme Navarro, ha estat guardonat amb el “Best Poster 
Award” del 37è congrés anual de la Society of Quality Assu-
rance (SQA) dels Estats Units, gràcies al seu contingut d’in-
tegració de persones amb mobilitat reduïda i a l’avantatge 
que aquesta eina suposa per fer front a casos de pandèmia 
i d’altres contingències.

Projectes de recerca

RETOS COLABORACION RTC2019-007070-1 titulat “Investi-
gación del potencial de nuevas moléculas para el tratamiento 
de enfermedades fibróticas II (DEFIBER II)” per a l’avaluació 
d’un paquet preclínic de seguretat d’un nou fàrmac antifibrò-
tic per assolir la fase clínica, 2020-2022.

MIG-20201012: CULTUREDMEAT titulat “Investigación en 
los cárnicos del futuro destinados a la prevención de cáncer 
de colón y dislipemias” projecte que s’adreça a avaluar la se-
guretat d’aliments nous necessària per a la seva comercialit-
zació, 2020-2023.
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GAT Biosciences està avançant en la 
biologia sintètica de microalgues cap a 
solucions disruptives per a la producció 
i el delivery de fàrmacs biològics 
recombinants. Desenvolupa nous 
productes biofarmacèutics no injectats 
i molt més assequibles per a malalties 
infeccioses i cròniques d'alta prevalença.
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GAT Therapeutics és una companyia 
biofarmacèutica enfocada en el 
desenvolupament de tractaments 
per a la fibrosis i altres malalties 
relacionades amb l’envelliment.
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Serveis Generals
Des del Parc es gestionen serveis generals perquè els usuaris i usuàries puguin 
focalitzar-se en el seu valor afegit: innovació, recerca o formació, entre d’altres. 

Millores audiovisuals

Instal·lació d’un sistema de càmeres 
per a la realització de seminaris online 
i videoconferències a les sales d’esde-
veniments. El sistema està integrat amb 
la microfonia i megafonia de la sala, 
permetent que els assistents remots re-
bin un so nítid i les seves intervencions 
puguin ser escoltades pels assistents 
presencials al mateix moment. Aques-
ta instal·lació és totalment compatible 
amb els aplicatius més habituals per vi-
deoconferències com Teams, Zoom, etc.

Renovació dels Vestidors

S’ha executat la renovació integral dels 
vestidors amb un total de 8 dutxes i 180 
taquilles.

13

2

1

1

1

sales de reunions, de 4 a 40 persones

sales de visites

Auditori Antoni Caparrós amb 
capacitat per a 140 persones

Aula Fèlix Serratosa amb capacitat 
per a 70 persones

Sala polivalent Dolors Aleu amb capacitat 
per a 120 persones

  Sales de Reunions i esdeveniments

 Equipades amb audiovisuals: pantalla LCD o projector i ordinador

 Suport tècnic audiovisuals

 Reserva flexible per franges horàries de 2 hores

 Gestió del servei de càtering

recepcions

4 Clúster I

Clúster II

Torres 

Hèlix

Recepcions i gestió de 
correspondència

8h - 19h
Punt d’atenció i informació als 
usuaris, a les usuàries i visitants

Gestió dels espais de reunió

Gestió de correu i missatgeria

7.936
Hores de reserves anuals

D’ocupació 
mitjana25%

Altres sales

 Sala de lactància

 Sala d’infermeria

 OpenLab

Novetat Sala Silenci

Com a prova pilot s’ha adequat un espai com a Sala 
Silenci on l’objectiu és disposar d’una sala amb un 
ús similar al d’una biblioteca amb la finalitat que 
els usuaris i usuàries hi puguin treballar en silenci 
i tranquil·litat. 
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Seguretat 24/7

 Control d’accés i vigilància perimetral per circuit tancat  
 de televisió

 Detecció d’incendis i intrusió

 Alarmes centralitzades per a climatització general, conge- 
 ladors i cambres frigorífiques, força preferent i força SAI

Telefonia i xarxa informàtica

 Accés a l’anella científica per a les entitats públiques.  
 Sortida a internet per a empreses

 Xarxa telefònica corporativa Ibercom amb Telefònica i  
 possibilitat de contractar altres companyies

 Serveis IP

 Xarxa WIFI, VPN i impressores d’ús compartit

 Servei d’allotjament de servidors al centre de processa- 
 ment de dades

 Sistemes securitzats per minimitzar riscos relacionats  
 amb l’ús de les xarxes de comunicacions 

 Servei de microinformàtica

Inversió en renovació d’equipament 

en l’actualització de l’equipament de nucli de xarxa que per-
metrà la commutació fins a 40 Gbps a l’equipament que con-
centra les xarxes locals proporcionades a les entitats ubica-
des al Parc.

en l’actualització de la xarxa de fibra òptica de l’edifici Clúster 
per disposar de la infraestructura física necessària per poder 
donar servei de 10Gbps als laboratoris ubicats a l’edifici. 

per la millora de la cobertura i capacitat de la xarxa wifi a tots 
els edificis del Parc.

Repartiment de mercaderies

Servei diari de recepció i repartiment de mercaderies: 

Neteja

Neteja diària d’espais comuns i espais exclusius dels usuaris: 

Manteniment i Obres

 Projecte i coordinació de reformes dels espais 
 d’usuaris i usuàries

 Manteniment, conservació, optimització  
 i operativitat de les instal·lacions

 Subministraments d’electricitat, d’aigua descalcificada  
 i desmineralitzada

Intervencions anuals:

Recepcions anuals

Manteniment preventiu

Manteniment correctiu 

Manteniment a petició d’usuaris

Rutes diàries

33.964

8.818
8.354

2.626

53

127 m€

84 m€

17 m€
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Inversió en renovació 
i nous equipaments i
infraestructura

Substitució de 3 grans equips de 
producció d’aigua freda per a clima-
tització amb un major rendiment que 
generen un estalvi estimat de 100.000 € 
anuals en consum elèctric.

Instal·lació d’un nou sistema d’aire 
comprimit que dona servei als edificis 
Clúster I i II.

Instal·lació d’un nou sistema d’humi-
dificació de l’aire a la Torre I.

Renovació del sistema de producció 
d’aigua descalcificada amb electròni-
ca redundant.

Impermeabilització de la coberta de 
l’edifici Hèlix.   

 
 
Condicionament de 1.500m2 

en nous espais de laboratori i 
oficina

Durant el 2021 s’han dirigit les obres de 
condicionament d’aproximadament 
1.500m2 que ja s’han posat a disposició 
de clients i altres obres que finalitzaran 
el 2022 i, per tant, l’ocupació es compa-
tibilitzarà el proper any. 

Aquest condicionament s’ha pogut 
realitzar gràcies a la inversió pròpia 
del Parc per condicionar nous espais, 
concretament habilitant 12 nous labo-
ratoris a l’edifici Clúster II, una part dels 
quals s’ha destinat a les empreses ac-
celerades dins del projecte BCN Health 
Booster.

La resta del condicionament s’ha rea-
litzat també a l’edifici Clúster II gràcies 
a la inversió dels propis clients que han 
assumit el cost de la inversió.

Amb aquest creixement queden finalit-
zades des de la planta baixa a la planta 
2 i només resten disponibles alguns es-
pais a planta 3 i a planta soterrani.

Al marge del condicionament de nous 
espais, s’ha continuat amb l’activitat 
habitual de reformes d’espais tant a 
petició de clients com amb inversió 
pròpia del Parc per anar adaptant els 
espais a les necessitats actuals.

Subministrament i gestió 
de gasos tècnics

Subministrament de gasos tècnics habi-
tuals: nitrogen, CO2, oxigen, argó, heli, 
hidrogen, aire sintètic, aire comprimit, 
buit, etc. Dispensació de nitrogen líquid  
i gel sec.500 m€

46 m€

40 m€

11 m€

57 m€

Bugaderia per a roba 
de laboratori

Servei que inclou el lloguer de 3 bates 
personalitzades per usuari/usuària i 
neteja setmanal

Botiga

Material fungible de laboratori i 
d’oficina

Gestió residus 

Recollida porta a porta dels residus  
de laboratori 

Formació d’usuaris

Gestió centralitzada de residus  
d’oficina i altres

Restauració

restaurants

comensals simultanis

zones amb màquines de vending

zones habilitades per al consum 
de menjar propi

186,4
tones de residus biològics anuals

180
tones de residus químics anuals

Clúster I Cafeteria, exterior

Hèlix  Pati, exterior, Sala Versàtil, interior

Torre R  Planta 1, interior

Torre I  Planta -1, interior

Torre D  Jardí, exterior  

Clúster II  Sala fifteen, interior, PCBeach, exterior

2
>300
7
8
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Nova Sala Versàtil a l’edifici Hèlix

S’ha condicionat una nova Sala Versàtil a la planta 2 de l’edi-
fici Hèlix.  Es tracta d’una sala condicionada amb microo-
nes, màquines de vending, font d’aigua, taules i cadires per 
augmentar la capacitat d’espai de consum de menjar propi 
durant els migdies. També disposa d’una cabina insonoritza-
da des d’on fer trucades i la sala pot ser utilitzada lliurement 
durant tot el dia, sense prèvia reserva ni exclusivitat, per a 
d’altres usos com reunions informals o espai de descans.

Serveis Generals

Aparcament

 Abonaments mensuals bonificats per als usuaris del Parc

 Recàrrega per a 11 cotxes elèctrics i 2 motos elèctriques

 Vigilància 24/7

512
14

54
21
10

 Places de cotxes

Places de cotxes adaptades

Places de motos

Places de bicicletes

Places d’aparcament segur  
de bicicletes al carrer
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MiMark és una spin-off del Vall Hebron Institut 
de Recerca (VHIR) que té com a objectiu millorar 
la salut de la dona mitjançant el desenvolupament 
d'assajos diagnòstics innovadors que resolguin 
problemes clínics no resolts relacionats amb els 
trastorns ginecològics. El seu primer producte 
és WomEC, una prova de diagnòstic in vitro que 
proporcionarà un diagnòstic precís, mínimament 
invasiu i de baix cost del càncer d'endometri, 
alhora que guiarà un tractament quirúrgic òptim.
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Nuage Therapeutics és una spin-off 
de l’Institut de Recerca Biomèdica 
de Barcelona (IRB Barcelona) i ICREA 
que centra la seva activitat en el  
descobriment de nous fàrmacs  
dirigits a dianes terapèutiques que, 
per les seves propietats estructurals, 
han estat difícilment abordables fins a 
dia d’avui.
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Espais
El Parc posa a disposició 32.942 m2 útils d’espai d’oficina
i laboratori per als seus usuaris i usuàries

El Parc continua amb una ocupació total dels espais condi-
cionats (96%) i ha condicionat aproximadament 1.500m2 de 
nous espais, majoritàriament laboratoris. Això implica un 
creixement en ocupació respecte l’any passat del 6%.

Evolució de l’ocupació d’espais d’oficina i 
laboratori (m2 útils)

Oficina Laboratori

Ocupació actual i espais de creixement

Actualment el Parc té ocupats el 89% del total disponible quedant a disposició 
l’edifici Cub, pendent d’adequar, uns 570m2 de laboratori no condicionat a la plan-
ta 3 i soterrani de l’edifici Clúster II i uns 150m2 d’oficina.

m2 ocupats

8.855 16.0268.855 16.0268.855 16.026

7.153 14.745

8.855 16.026

8.536 15.947

8.919 16.565

8.867 16.220

9.058 17.239

8.864 16.848

9.601 19.641

8.618 19.194

9.860 20.817

9.134 20.244

2012 20122014 20142016 20162017 20172018 20182019 20192020 20202021 2021

m2 totals condicionats

TOTAL M2 OFICINA 10.904

TOTAL M2 LABORATORI 22.038

9.134

20.244

726

573

1044

1.221

m2 ocupats m2 disponibles m2 per condicionar
Ocupació dels
espais condicionats

Ocupació 
espais totals

96

89

%

%

5.657 13.7097.109 14.168
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OCUPACIÓ PER EDIFICIS m2 ocupats

El Parc completa el projecte de coffee corners, 
un reconeixement a la seva comunitat 
internacional 
 
El Parc aplega una comunitat d’unes 3.000 persones, amb 68 
nacionalitats representades, que sumen un 18% de la comu-
nitat total d'usuàries i usuaris de l’ecosistema parc. D’aquest 
18%, un 10% prové de la Unió Europea i el 8% restant de la 
resta del món amb una bona representació de continents i 
cultures. Aquesta riquesa i diversitat ha volgut ser reconegu-
da amb un petit homenatge a les nacionalitats més presents 
en nombre de treballadors i treballadores.  
 
Amb aquest motiu i amb l’objectiu de dotar de nous espais 
comuns s’han realitzat diferents intervencions artístiques en 
espais de l'edifici Clúster II, els anomenats coffee corners. Es 
tracta d’uns espais ubicats a diferents passadissos de l’edifici 
que el Parc ha convertir en punt de trobada de la seva 
comunitat.  

S’han decorat sis coffee corners amb sengles intervencions 
artístiques. A cadascun dels espais s’ha volgut retre home-
natge a les nacionalitats estrangeres amb més població a la 
comunitat del Parc: la Índia, França, Itàlia, Alemanya, el Reg-
ne Unit i Portugal. Cada espai s’ha decorat amb un gran vinil 
mapa amb una ciutat representativa d’aquests països, amb 
disseny de l’artista canadenc Jazzberry Blue, i una il·lustra-
ció d’un cafè característic de cada país encarregada als ar-
tistes locals Giulia Neri (Itàlia), Eric Puybaret (França), Ayes-
he Sadr & Ishaan Dasgput (Índia), Miranda Sonofriu (Regne 
Unit) i Marusha Belle (Portugal). 
 
Ara els coffee corner formen part de la rutina diària dels 
usuaris i usuàries del Parc, que els identifiquen com a lloc de 
trobada, descans o lectura i molts d’ells, fins i tot, es poden 
sentir una mica més a prop de casa seva. 

Clúster I 
m2 totals 9.518

Clúster II 
m2 totals 10.112

Hèlix
m2 totals 3.408

Torres R+D+I 
m2 totals 7.124

Clúster oficines 
m2 totals 1.340

Edifici serveis 
m2 totals 1.440

100%
9.473

8.234

3.408

6.415

1.340

508

81%

100%

90%

100%

35%
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ONA Therapeutics és una empresa 
biotecnològica, spin-off d'ICREA 
i l'Institut de Recerca Biomèdica 
de Barcelona (IRB Barcelona), 
especialitzada en el descobriment 
i el desenvolupament de biològics 
terapèutics dirigits al metabolisme 
dels lípids per tractar el càncer 
avançat.
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Oncoheroes Biosciencies és una 
empresa de biotecnologia centrada 
exclusivament en el descobriment i 
desenvolupament de medicaments 
per al tractament del càncer infantil. 
La seva visió és oferir beneficis a 
aquests pacients joves amb càncer i 
crear valor en el procés.
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Programa Recerca 
en Societat
Fer arribar ciència viva a tots els públics i fomentar vocacions científiques és el 
compromís del Parc amb la societat a través del programa Recerca en Societat. 

Tallers 

S’inicien els tallers al setembre junta-
ment amb el nou curs escolar i la re-
presa de les activitats presencials dels 
centres educatius. Descobrir l’assassí 
d’un crim a través de l’anàlisi del seu 
ADN o entendre la diabetis, l’Alzheimer 
o l’arterioesclerosi a través de tallers 
experimentals realitzats al Parc és un 
dels objectius del programa. Personal 
investigador rep setmanalment esco-
les al Parc i fa un dels 9 tallers científics 
dissenyats amb una visita a les ins-
tal·lacions. Professorat  i alumnat tro-
ben, al Parc, un equipament científic 
difícil d’aconseguir en els seus centres 
educatius i una experiència única d’es-
tar en contacte amb el personal cientí-
fic treballant en projectes vius.

participants l’any anys fomentant vocacions 
científiques

>4.900 10-18 20

Descobreix la Recerca    
Alumnat de 5è i 6è de primària

Fes Recerca
Alumnat d’ESO, Batxillerat i cicles 
formatius

anys

471 924

9 40

39 76

20 40

2 7

alumnes alumnes

centres educatius centres educatius

professorat professorat

activitats activitats

temàtiques de tallers temàtiques de tallers

40 treballs de recerca tutoritzats 
realitzats per 44 alumnes

19 personal investigador

29 13
NOIES DONES

15 6
NOIS HOMES

BATX2LAB 

El Parc acull alumnes de 1r de batxille-
rat que duen a terme la part pràctica 
dels Treballs de Recerca a laborato-
ris de les entitats instal·lades al Parc. 
Aquestes posen a disposició de l’alum-
nat personal investigador que tuto-
ritza els treballs i facilita el material  
necessari. 

18a edició
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Festa de la Ciència 
de Barcelona 

En el marc de la Biennal Ciutat i Ciència, que té com a objec-
tiu a través d’activitats dirigides a tot tipus de públic  apropar 
la ciència a la ciutadania i democratitzar-ne l’accés, el Parc 
participa en la 14a Festa de la Ciència i ha organitzat una de 
les 120 activitats que ofereix el programa. En aquest cas ha 
dut a terme el taller “Investiguem la ciència dels test d’an-
tígens” on s’explica al públic assistent la diferència entre el 
test d’antígens i el test serològic i quina és la resposta immu-
nitària. Els assistents han fet l’experiment per  detectar espe-
cíficament les proteïnes del coronavirus, donant un resultat 
d’immunitat, alta mitja o baixa.

Visites guiades online al Parc Científic 
de Barcelona 

Sota el lema “Una bona sortida per a temps poc presen-
cials!” aquesta iniciativa ofereix una visita teatralitzada a les 
instal·lacions i equipaments del Parc que s’emet en strea-
ming a les escoles amb la participació d’alumnat des de pri-
mer d’ESO a segon de Batxillerat. Un recorregut a través dels 
100.000 m2  que permet conèixer la recerca que realitzen les 
entitats ubicades.

Reimagina la Ciència: Assajos clínics, 
investigació i medicaments! 

Després de l’èxit de la primera edició de Reimagina la Ciència, 
de la mà de Novartis Farmacèutica i Big Van Ciencia, el Parc 
ha dut  a terme la 2a edició del programa  que pretén ajudar 
el professorat a implantar a l’aula, a través d’eines eLearning, 
conceptes relacionats amb assajos clínics. 

Adreçat a alumnes de 3r i 4t d’ESO i Batxillerat, s’han format 
sobre la importància dels assajos clínics tot desmentint fal-
sos mites i posant de relleu la necessitat que la societat par-
ticipi en ells per al desenvolupament de fàrmacs. La finalitat 
és que el professorat, un cop format, ho transmeti a l’aula i 
l’alumnat pugui crear un relat propi a través d’una represen-
tació artística en vídeo per demostrar els seus coneixements.

centres educatius alumnes participant

28

alumnes

1.750

1.409

centres docents

52
vídeos rebuts

61

Col·laboracions

Exporecerca Jove: Organitza: Magma

20 participants

El nostre agraïment pel suport econòmic de:

El nostre agraïment a les col·laboracions
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L’ecosistema
La comunitat Parc aplega més de 2.900 usuaris de personal 
investigador, tècnic, emprenedor i empresari en un total de 
123 entitats instal·lades. Aquests i aquestes professionals 
treballen majoritàriament en el sector salut: farmàcia, bio-
tecnologia, dispositius mèdics, nutrició i cosmètica.

6 centres de recerca

Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB Barcelo-
na) creat el 2005 i instal·lat al Parc des del seu inici. Compta 
amb 28 grups de recerca i més de 380 persones dedicades a 
la investigació.

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) creat el 2005 
i instal·lat al Parc des del seu inici porta a càrrec investiga-
cions multidisciplinàries d’excel·lència en la frontera entre 
l’enginyeria i les ciències de la vida per generar coneixement 
i contribuir a solucions en problemes de salut. Compta amb 
22 grups i 320 persones dedicades a la investigació. 

Institut de Biologia Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC) 
creat el 1998 i instal·lat al Parc des del 2003. Compta amb 
28 grups de recerca i més de 150 persones dedicades a la  
investigació.

Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG-CRG) creat el 
2009 i instal·lat al  PCB des del seu inici. Compta amb una 
unitat de seqüenciació i una de bioinformàtica i 6 grups d’in-
vestigació per portar a càrrec projectes d’anàlisi genòmics. 
En total més de 90 persones treballen en el centre.
 
Grups d’investigació de la Universitat de Barcelona i l’Insti-
tut de Ciències del Cosmos de la UB (ICCUB).

Grup de Recerca en Reumatologia és un grup d’investigació 
de la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron (VHIR).

Al Parc hi ha 6 centres d’investigació dels quals 1 és de l’or-
ganisme estatal d’investigació CSIC (IBMB-CSIC), 4 formen 
part de la Institució CERCA (IRB Barcelona, IBEC, CNAG-CRG 
i VHIR) i 3 (IRB Barcelona, IBEC i CNAG-CRG)  estan integrats 
a la iniciativa Barcelona Institute of Science and Technology 
(BIST) que aplega als centres d’excel·lència de Catalunya.

2 dels centres d’investigació també estan acreditats com a 
centres d’excel·lència Severo Ochoa (IRB Barcelona i IBEC) 
dels 14 centres que existeixen a Catalunya que treballen en 
ciències de la vida i de la salut.

Finalment, el VHIR ha sigut acreditat com a Instituto de In-
vestigación Sanitaria per part del Instituto de Salut Carlos 
III (ISCIII).

entitats 
instal·lades

empreses: spin-off, startups, pimes, 
grans empreses tant nacionals com 

multinacionals

entitats sense finalitat de 
lucre: fundacions, associacions 

empresarials, associacions de 
pacients i centres tecnològics

centres de 
recerca

grups, unitats i serveis de la 
Universitat de Barcelona

123

96
13

6

8

Comunitat Parc
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Empreses instal·lades de nova incorporació

Noves empreses associades

Biotecnologia - Terapèutic i Diagnòstic
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Tecnologia Mèdica

Farmacèutica

Cosmètica

Alimentació

Salut Digital

Biotecnologia – Serveis R+D
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Consultoria i Serveis professionals

Centres de Recerca

Organitzacions sense ànim de lucre

Serveis, Unitats i Grups de la Universitat de Barcelona

Altres sectors
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OneChain Immunotherapeutics és una empresa  
spin-off de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia 
Josep Carreras i ICREA fundada pel Dr. Pablo 
Menéndez. El seu principal objectiu és millorar la 
salut de les persones mitjançant el desenvolupament 
de noves eines terapèutiques immuno-oncològiques 
per al tractament d'un gran nombre de neoplàsies, 
principalment leucèmies infantils rares o altres amb 
poques alternatives terapèutiques, aportant solucions 
farmacològiques innovadores i viables.
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Evolució de la 
Comunitat Parc
La Comunitat Parc compta amb uns 3.000 professionals amb una proporció de gènere entre dones i homes molt equilibrada, una 
edat mitjana de 38 anys i una presència d'un 18% d'usuaris i usuàries internacionals amb un total de 68 nacionalitats 
representades. 

0,3%

2.9862.9092.8602.7492.5992.0901.3101.427

2008

56%

2010

55%

2015

53%

2017

54%

2018

52%

2019

52%

2020

52% 55%

44% 45% 47% 46% 48% 48% 48% 44,7%

2021

dones homes no binari

El Parc presenta una població força 
equilibrada amb un 55% de dones, un 
44.7% d’homes i un 0.3% de persones no 
binàries, una proporció força estable en els  
últims 14 anys.

Gènere no binari i nom sentit

S’han adaptat els formularis d’alta d’usuari 
per incloure el gènere no binari i el nom sen-
tit. El gènere no binari s'aplica a les persones 
que no tenen una autopercepció com a home 
ni com a dona i que poden identificar-se amb 
un tercer gènere o cap d'ells. 

També s’ha inclòs en els formularis el nom 
sentit per a persones trans. El nom sentit és 
el nom a utilitzar en les comunicacions, do-
cuments i identificacions mentre no es pugui 
tramitar el canvi de nom del DNI.

Totes les persones que quan es van do-
nar d’alta no tenien disponibles aquestes  
opcions i vulguin identificar-se amb el gène-
re no binari o facilitar el nom sentit, es po-
den adreçar a les recepcions per realitzar el  
canvi.
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Dades demogràfiques d’edat, gènere i sectors

< 30 anys

31% 28% 26% 15%

31–40 anys 41–50 anys > 50 anys

Mitjana d’edat 38 anys 

Evolució edat en funció del gènere i del sector recerca pública(1)

i resta d’activitat del Parc(2)

(1) Recerca pública es comptabilitzen les entitats: IRB Barcelona, IBEC, IBMB-CSIC, CNAG-CRG, Vall d’Hebron, grups de recerca de 
la Universitat de Barcelona i els CCiTUB. (2) Resta: tota la resta d’entitats del Parc. El % de persones no binàries és molt inferior a 
l’1% i no s’ha pogut representar en aquesta classificació.

Dones
resta activitat

Homes 
recerca pública

Dones 
recerca pública

Homes
resta activitat

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

31–40 anys< 30 anys 41–50 anys > 50 anys

Dones
38 anys

Homes
39 anys

No binàries
40 anys
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Han incrementat el número de nacionalitats respecte el 2020 passant de 59 nacionalitats representades a 68. Tot i això, les 5 
nacionalitats amb més representació continuen essent les mateixes que ens els últims anys.

Top 5 nacionalitats

Presència femenina en funció 
de l’edat

En la recerca del sector públic s’observa una desigualtat 
de gèneres que varia en funció de l’edat. Mentre que a 
la població de menys de 30 anys hi ha més dones que 
homes (12% dones vs 8% homes), a mesura que l’edat 
augmenta la presència femenina disminueix fins arri-
bar a tenir més homes que dones en la franja d’usuaris 
de més de 50 anys (3% dones vs 4% homes).

En el sector privat també s’observa aquesta tendèn-
cia de més pèrdua de dones que homes a mesura que 
aquestes tenen més edat, però de forma menys accen-
tuada.

Comunitat Parc

68 Nacionalitats Espanya UE (sense Espanya) Resta

Itàlia França Alemanya Portugal Índia

82% 10% 8%

La mitjana d’edat del Parc és de 38 anys essent la  
població de menys de 30 anys la més representada 
(31%) i baixant progressivament el percentatge a me-
sura que l’edat augmenta, amb només un 15% de la po-
blació major de 50 anys. 
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La Comunitat Parc 
als mitjans
A continuació es recullen els impactes més destacats que han generat les entitats del Parc als mitjans de comunicació durant el 
darrer exercici. L’any després de la pandèmia moltes empreses del Parc han continuat creixent en facturació i equip, amb algun 
exitós cas de venda a d’altres empreses i amb la captació de capital en grans rondes de finançament. També s’han fet importants 
troballes científiques, s’han llicenciat fàrmacs i s’han instal·lat al Parc noves startups i spin-off molt prometedores. Aquest recull 
visual il·lustra tots aquests impactes. Per llegir la relació sencera de Notes de Premsa que ha generat el Parc us podeu adreçar a 
l’apartat de Sala de premsa del web del Parc.

ixi for Children és una empresa
emergent (start-up) catalana
que ajuda a reduir l’ansietat
dels nens que han de passar per

la sala d’operacions gràcies a la realitat
virtual. Onalabs desenvolupa dispositius
que es posen sobre el cos per mesurar els
nivells de lactat, glucosa o cortisol, con-
vertint la pell en una plataforma de da-
des. Les dues empreses formen part de
Biocat, la fundació que impulsa el sector
de les ciències de la vida i la salut a casa
nostra. Com a nou director general de
l’entitat, Robert Fabregat es planteja dos
objectius principals: que els agents de
l’ecosistema treballin de forma més in-
terconnectada i que les innovacions que
impulsen les nostres companyies i cen-
tres de recerca arribin a la societat.

Una de les poques coses positives que
ha portat la pandèmia és que ha desta-
cat la importància de la ciència i la inno-
vació en salut. En què s’ha traduït?
El 2020, any ja pandèmic, les xifres d’in-
versió en ciències de la salut i la vida a
Catalunya van ser molt prometedores.
Els 226 milions d’euros aconseguits do-
blaven les dades de dos anys abans. Tota
la part de salut digital ha fet un salt es-
pectacular: Barcelona s’ha situat entre
les cinc primeres ciutats en l’àmbit euro-
peu, cosa que significa comparar-nos
amb referents com Londres, Oxford,
Berlín o Estocolm. Sense voler frivolit-
zar, perquè la pandèmia ha estat molt
dura, el sector de ciències de la vida i la
salut és un dels que en poden treure més
profit. Els inversors especialitzats se-
gueixen invertint, però és que, a més,
n’han entrat de nous perquè veuen que

N

Laia Bruguera
BARCELONA

és un sector amb retorn econòmic i tam-
bé amb un impacte social molt impor-
tant.

Quins són els punts forts de l’ecosiste-
ma català?
La capacitat de generar coneixement que
tenim. Captem moltes de les grans convo-
catòries i ajudes d’àmbit europeu, sobre-
tot les que permeten la transferència
d’aquest coneixement cap a la innovació, i
en assajos clínics estem entre els deu pri-
mers en l’àmbit europeu i els quinze líders
al món. En oncologia estem encara més al
capdavant, entre els cinc primers d’Euro-
pa, i en Covid ens hem col·locat en sisena
posició. L’altra pota per fomentar la trans-
ferència i la innovació és la inversió, i te-
nim una xarxa especialitzada a Catalunya
molt potent. La majoria de vegades, la in-
versió privada demana treballar amb un
inversor local perquè això genera confian-
ça, i això ho tenim. I també un ecosistema
que és molt divers i ric. Hi ha poques re-
gions comparables en l’àmbit europeu: te-
nim centres de recerca de màxima excel-
lència, hospitals capdavanters i un teixit
empresarial dinàmic, amb tot tipus de
companyies, des d’empreses madures fins
a start-ups.

Què falta?
Tenim les potencialitats, tots els agents
hi són i són molt potents, ens calen sim-
plement els instruments i ingredients
per acabar de fer el salt. Hem de consoli-
dar aquest ecosistema i convertir-lo en
un hub, que significa que tots els agents
treballen de forma interconnectada.

Per fer el salt, quins són els reptes?
Necessitem tenir la capacitat d’escalar. En
els últims anys cada cop tenim start-ups

més madures, que creixen i aconseguei-
xen rondes d’inversió més grans. Tenim

empreses molt potents, en l’últim any i
mig han fet una gran feina companyies
com Grifols, que ha adaptat les seves línies
de recerca i desenvolupament per poder
donar resposta a necessitats del moment;
Reig Jofre, que es va posar a disposició de
Janssen per fabricar la seva vacuna, o Hi-
pra, que es dedicava a la salut animal i
també ha sabut adaptar-se per investigar i
fabricar la seva pròpia vacuna de la Covid.
Hem de ser capaços d’aconseguir que hi
hagi més inversió privada en l’àmbit inter-
nacional, ajudant les nostres empreses a
captar més fons. I l’administració també
els ha de donar suport amb aquells instru-
ments que hem identificat en l’àmbit in-
ternacional que fan possible aquest salt.

Quins són aquests instruments?
Som molt bons i generem molt bona re-
cerca, però quan parlem de transferir
aquest coneixement cap a l’empresa pri-
vada necessitem instruments com ara
programes per finançar proves de con-
cepte, projectes que encara no estan
prou madurs per anar al mercat, els falta
l’acabat final. Pel que fa als inversors, en
tenim de locals però ens falta captar-ne
més d’internacionals. Una de les eines
per aconseguir-ho és implantar mesures
fiscals que afavoreixin aquest tipus d’in-
versió privada, com fan altres estats. És
veritat que cal inversió pública però, en
quantitat, en falta molta més de privada.
Tot i això, per captar-la cal que prèvia-
ment hi hagi aquesta aposta clara de l’ad-
ministració, per així generar confiança.

La formació és un fre? Costa trobar el
talent necessari per a un sector tan in-
novador?
El que passa és que tenim capacitats
molt bones de talent des del punt de vis-
ta de la recerca però sembla que l’única
sortida és seguir fent recerca; hem de ser

capaços de formar investigadors i deri-
var-los cap al món de la gestió, l’empre-
nedoria... A Biocat treballem molts pro-
grames en aquest àmbit. Obrim noves fi-
nestres i cada cop hi ha més gent interes-
sada a accedir a aquesta formació com-
plementària i aprendre en gestió empre-
sarial, emprenedoria, conèixer el sector
inversor, saber presentar un projecte
amb cara i ulls... Com a bioregió i com a
país, és una feina molt important perquè
un dels problemes que tenim és que no
tenim capacitat de recuperar el talent
que ha marxat. Doncs aquesta és una de
les sortides professionals per incorporar
tot aquest talent. Les universitats inten-
ten avançar cap a aquestes demandes de
la societat però el seu ritme i el del sector
són diferents. Des de Biocat identifi-
quem el mapa de necessitats del sistema
i intentem cobrir-les.

Un informe de Biocat destacava que un
dels reptes és que el sistema de salut
adopti les tecnologies locals. Falta inver-
sió o és un tema cultural?
Falta acabar de posar totes les peces i
tancar el cercle. Cal que el sistema de sa-
lut públic pugui llançar clarament les se-
ves demandes o necessitats i que les em-
preses puguin posar sobre la taula les se-
ves solucions o adaptar les seves línies en
funció de les demandes. A partir d’aquí,
un cop la innovació està desenvolupada,
fa falta que hi hagi un sistema àgil per
part de l’administració per avaluar
aquesta innovació, veure si té la qualitat
que ha de tenir, si és necessària per al
sistema, i també tenir els canals d’entra-
da, per acabar tancant el cercle. No ho
tenim del tot lligat i és un dels reptes que
tinc en aquest mandat com a director ge-
neral de Biocat. Biocat, com a punt de
trobada de l’ecosistema, ha de fer aques-
ta tasca de lligar i interconnectar.

Robert Fabregat

“Està passant un
tren i l’hem
d’aprofitar, no el
tornarem a veure”

Protagonistes DIRECTOR GENERAL DE BIOCAT

29/10/21El Punt Avui
Cataluña
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Nascut a Barcelona el
1980, Robert Fabregat és
llicenciat en química per la
Universitat de Barcelona.
Té una àmplia experiència
en la gestió de projectes
nacionals i internacionals
en el camp de la salut i la
biomedicina i ha
col·laborat en diversos
centres d’investigació,
organismes públics i
empreses. En plena
pandèmia, entre els anys
2019 i 2021, va ser director
general de Recerca i
Innovació en Salut del
govern i des del mes
passat és el nou director
general de Biocat. Biocat
és una fundació
publicoprivada que té com
a objectiu “maximitzar
l’impacte econòmic i
social” de l’ecosistema de
les ciències de la vida i la
innovació en salut a casa
nostra, i entre les prioritats
del seu mandat hi ha
aconseguir que tots els
agents implicats treballin
de forma més coordinada.

Àmplia experiència
Però falten més recursos públics per in-
corporar eines innovadores al sistema?
En aquest cas no crec que el problema si-
gui tant una manca de recursos, sinó que
cal una definició clara dels processos i
circuits d’entrada. El Departament de
Salut va treure un programa de compra
pública innovadora, va ser una acció
puntual que té un gran potencial i l’hem
d’institucionalitzar, perquè el problema
és que l’empresa que ven els productes
no té clars quins són els circuits per ofe-
rir els seus serveis. Dit això, el sistema
no només ha de comprar tecnologia po-
tent sinó que ha de poder fer demandes
al teixit empresarial.

Telerehabilitació, aplicacions per fer se-
guiment de malalties cròniques... Amb
el màster digital que tots hem fet amb
la pandèmia, els pacients són ara més
receptius a aquestes tecnologies, també
en l’àmbit de la salut?
El canvi en l’àmbit digital ha estat brutal.
La ciutadania està molt més receptiva a
la incorporació de la tecnologia a les se-
ves vides, sobretot en la salut, perquè té
un clar impacte en la millora del benes-
tar de les persones. I això és molt impor-
tant perquè optimitza els serveis del ma-
teix sistema. El que hem de fer ara és
trobar l’equilibri entre la presencialitat i
la part més virtual i aconseguir que la
gent se senti acompanyada i cuidada.

El seguiment virtual, amb sensors i apli-
cacions mòbils, té un especial potencial
a l’hora de fer seguiment de malalts crò-
nics?
Un dels problemes de la pandèmia és que
l’atenció primària ha estat molt focalit-
zada en el diagnòstic i seguiment de ca-
sos Covid i hi ha hagut una manca de de-
dicació a les cronicitats o al diagnòstic de
certes malalties. La telemedicina pot aju-

dar molt aquí, i també el diagnòstic pre-
coç amb determinats indicadors que po-
den fer saltar una primera alarma. Un al-
tre àmbit és el de la intel·ligència artifi-
cial, que permet identificar patologies en
moments molt inicials, impossibles de
detectar a ulls clínics. Tenim moltíssi-
mes dades i cal que siguin usades de for-
ma àgil. Dades de salut però també epi-
demiològiques, de mobilitat... Això obre
un debat sobre la protecció de dades, pe-
rò a Biocat hem de posar-lo sobre la taula
i parlar de cap on podem avançar per-
què, respectant al màxim la privacitat de
les dades, les puguem aprofitar per po-
tenciar la innovació tecnològica.

Què és la bioimpressió i com ens canvia-
rà les vides?
A Catalunya tenim molt potencial en te-
ràpies avançades i medicina de precisió i
personalitzada, i va molt lligat a tot això.
S’està ja treballant amb teixits que per-
meten curar o tractar una úlcera fets
amb biomaterials que no provoquen cap
rebuig del cos. Mitjançant la bioimpres-
sió, al Banc dels Teixits ja et trobes mate-
rials ossis generats en un laboratori i que
es poden fer servir, per exemple, en un
trasplantament. El salt endavant és que
no només siguin teixits sinó també òr-
gans, en això es treballa. Serà el futur, el
que haurem de veure és si és més o
menys llunyà.

Les vacunes de la Covid s’han fet en
temps rècord, en part perquè es van ac-
celerar molts processos burocràtics. Ai-
xò està beneficiant altres àmbits de re-
cerca?
M’agrada deixar clar que des del punt de
vista regulatori no s’han abaixat els es-
tàndards de qualitat sinó que s’ha estat
més ràpid. Hi ha hagut més inversió, les
empreses van assumir riscos desenvolu-

pant vacunes abans de rebre el vistiplau
de les agències reguladores i aquestes
també van ser molt més àgils en les seves
respostes. Aquest és un dels aprenentat-
ges. La Covid ha fet reflexionar totes les
administracions sobre com poden acce-
lerar aquests canals per fer que aquesta
innovació sigui més ràpida. Hi haurà una
part de bones pràctiques apreses amb la
pandèmia.

Hi va haver molta inversió per la Covid
però molts projectes de recerca d’altres
àrees van quedar aturats. S’ha recuperat
la normalitat?
Que no s’invertís en altres àmbits era un
dels grans temors d’investigadors i cen-
tres i això no ha passat. S’han recuperat
els assajos clínics i les línies de recerca
han aconseguit sortir-ne reforçades.

Catalunya vol captar 2.000 milions d’eu-
ros dels Next Generation per a projectes
innovadors en salut. Què n’espera dels
fons?
Soc molt optimista perquè, malgrat que
no totes les notícies són positives, la Co-
missió Europea ha deixat molt clar que
aquests fons han de servir per transfor-
mar i ser més resilients. Defensem que
un dels grans objectius sigui l’àmbit de
ciències de la vida i la salut i que servei-
xin per consolidar aquest gran hub en te-
ràpies avançades i medicina personalit-
zada. Està passant un tren i l’hem
d’aprofitar perquè difícilment el veurem
abans de la propera generació. Per les
converses que hem mantingut, confio
que tothom farà el que pertoca perquè si-
gui així. No hem de dependre només dels
Next Generation però sí que poden ser
uns recursos catalitzadors molt impor-
tants per fer aquest salt de l’ecosistema i
generar aquestes sinergies per treballar
de forma més interconnectada. ■

Robert Fabregat, director

general de Biocat ■ ORIOL DURAN

Barcelona ha aconseguit
situar-se entre les cinc
primeres ciutats en l’àmbit
europeu en inversió en
salut digital

❝

❝La Covid ha fet reflexionar
les administracions sobre
com accelerar els
processos per afavorir la
innovació
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Al juny, tres mesos després
que esclatés l’alerta sanità-
ria, Ona Therapeutics va
aconseguir captar 30 milions
d’euros en la ronda d’inversió
sèrie A –la dirigida als estadis
més inicials dels projectes–
més gran tancada per una
start-up del sector de cièn-
cies de la vida i de la salut a
l’Estat espanyol. Gràcies a
aquesta injecció econòmica,
podrà completar el desenvo-
lupament preclínic del seu
medicament biològic contra
el càncer metastàtic i iniciar
els primers estudis en pa-
cients. Els investigadors Sal-
vador Aznar-Benitah i Va-
lerie Vanhooren, fundadors
de l’empresa, expliquen que
sense aquesta inversió “hau-
ria estat molt difícil mante-
nir els plans de desenvolupa-
ment, cosa que hauria estat
molt perjudicial” per al grup,
ja que feia un any que esta-
ven en funcionament i ja ho
tenien tot en marxa.

Com recorda Aznar-Beni-
tah, la pandèmia els va aga-

far “enmig d’una negociació
que ja feia més d’un any que
durava” i tot i que els impul-
sors d’Ona Therapeutics al
principi van tenir por que no
arribés a bon port per culpa

del canvi d’escenari, els in-
versors de seguida els van
tranquil·litzar. Van conti-
nuar tenint moltes reunions
amb ells –els fons catalans
Asabys Partners, Alta Life

Sciences i Ysios Capital, el
belga Fund+ i el francès
Bpifrance-Innobio 2–, però
adaptant-se als nous temps,
fent-ho tot per videoconfe-
rència, i van veure que l’ob-

jectiu de tots ells era “pro-
moure el projecte d’Ona com
més aviat millor”.

Ona Therapeutics va ser
fundada per Aznar-Benitah,
Vanhooren, l’IRB Barcelona
i l’Icrea el 2019. El medica-
ment que estan desenvolu-
pant es basa en els resultats
publicats per Aznar-Benitah
l’any 2017, en què demos-
trava que la supervivència de
les cèl·lules metastàtiques
depèn de la seva ingestió de
greixos saturats i que, blo-
quejant la seva capacitat de
metabolitzar aquests grei-
xos, no només es pot evitar la
formació de metàstasi, sinó
també eliminar les cèl·lules
metastàtiques ja existents.
Els inversors del projecte
van destacar al seu moment
el potencial del nou trac-
tament per a pacients que
fins ara tenen unes “possibi-
litats de recuperació extre-
mament limitades”. Actual-
ment, més del 90% de les
morts per càncer són causa-
des per metàstasi. ■

Ona Therapeutics

“Vam captar 30 milions d’euros en ple inici de la pandèmia”

La investigadora Valerie Vanhooren, a la dreta, amb part del seu equip d’Ona Therapeutics ■ JOSEP LOSADA

ECONOMIA EMPRENEDORS TOT I LA COVID-19 
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Quatre projectes biomèdics innovadors reben l’impuls de la 
Fundació ”la Caixa” per accelerar l’arribada al mercat i a la societat

La Fundació ”la Caixa” ha atorgat 
quatre noves ajudes a projectes de 
recerca biomèdica que, pel seu ca-
ràcter innovador, tenen potencial 
per passar del laboratori al mercat, 
per millorar així la salut i la qualitat 
de vida de les persones.  

Els elegits, projectes madurs als 
quals es pretén ajudar perquè 
s’acostin a la inversió comercial, 
són un projecte del Vall d’Hebron 
Institut de Recerca (VHIR) per des-
envolupar cèl·lules sintètiques que 
millorin el control de les infeccions 
víriques. En segon lloc, una tecno-
logia creada pel Centre Singular 
d’Investigació en Química Biològi-
ca i Materials Moleculars (CiQUS), 
de la Universitat de Santiago de 
Compostel·la i el Consell Superior 
d’Investigacions Científiques 
(CSIC), que actua sobre les cèl·lules 
mare canceroses per superar la re-
sistència i la recidiva. En tercer lloc, 
un nou fàrmac construït amb un 
pèptid llançadora de Gate2Brain (a
la imatge Meritxell Teixidó, CEO de 
Gate2Brain) i l’Hospital Sant Joan 
de Déu que travessa la barrera he-

sol·licitants rebin els fons ade-
quats en el moment en què els ne-
cessitin. Aquest any, l’entitat ja 
havia impulsat tres projectes bi-
omèdics innovadors en aquesta 
convocatòria. 

En la mateixa línia d’impuls a la 
innovació biomèdica, la Fundació 
”la Caixa” també porta a terme 
CaixaResearch Validate, una con-
vocatòria més primerenca orien-
tada a projectes d’innovació que 
reben fins a 100.000 euros per al 
seu desenvolupament. Aquesta 
convocatòria romandrà oberta 
fins al 10 de febrer per als investi-
gadors que hi vulguin presentar 
els seus projectes.  

16 M€, 155 projectes 
Tots dos programes es desenvolu-
pen en col·laboració amb Caixa Ca-
pital Risc. Des del 2015, la Funda-
ció ”la Caixa” ha destinat 16 milions 
d’euros a 155 projectes innovadors 
en aquestes convocatòries. Els
projectes han generat una inversió 
addicional de 14,7 milions d’euros i 
s’han creat 27 spin-offs.

INNOVACIÓ

La Fundació ”la Caixa” desenvolupa aquest programa d’ajudes en col·laboració amb Caixa Capital Risc  
i amb el suport de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT Health)

FUNDACIÓ “LA CAIXA”
matoencefàlica per tractar el càn-
cer cerebral infantil. Finalment, 
unes ulleres intel·ligents de la Uni-
versitat de Múrcia per corregir els 
defectes oculars greus. 

Més que ajuda econòmica 
Més enllà de l’ajuda econòmica, que 
és de fins a 300.000 euros per pro-
jecte, els investigadors reben su-
port a mida en àmbits com la trans-
ferència de tecnologia, les eines de 
finançament o les negociacions, a 
més de mentoria per part d’experts 
que els ajudaran a definir els seus 
plans de desenvolupament i comer-
cialització de forma personalitzada. 

El suport a aquests projectes té 
lloc en el marc de la convocatòria 
2021 de CaixaResearch Consolida-
te, que impulsa la transferència de 
coneixement i tecnologies en l’àm-
bit de la biomedicina i de la salut, 
i proporciona suport amb l’objectiu 
de crear noves empreses basades 
en la recerca.

La convocatòria roman oberta 
durant tot l’any, ja que s’entén la 
importància que els projectes 
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Las enfermedades raras golpean
a unos 350 millones de personas
en todo elmundo. Solo en Europa
hay 30millones depacientes afec-
tados por alguna de las más de
7.000 dolencias de este tipo, que
se llaman así porque las tienen
menos de cinco de cada 10.000
personas. Esta baja incidencia ha-
ce que sean poco conocidas, y que
solo un 50% de los pacientes con
una de ellas consiga un diagnósti-
co acertado, incluso aunque se re-
curra a técnicas como la secuen-
ciaciónde los genes. Pero ahora, y
gracias a un superordenador, un
consorcio internacional ha conse-
guido 255 nuevos diagnósticos en
una base de datos de casi 8.400
personas de toda Europa en un
tiempo récord. Su objetivo es con-
seguir para todos en 2027 undiag-
nóstico preciso que tarde menos
de un año.

Este grupo, llamado Solve-RD
(solucionando las enfermedades
raras), está formadopor 21 institu-
ciones europeas (junto a un socio
estadounidense) y cuenta con
más de 300 investigadores de 15
países. La suma de todos los pa-
cientes con los que trabajan estos
expertos supera las 270.000 per-
sonas cada año. Toda la investiga-
ción se ha publicado en una serie
de seis artículos en la revistaEuro-
pean Journal of Human Genetics.

Actualmente, un paciente con
una enfermedad rara tarda, de
media, unos cinco años en recibir
un diagnóstico correcto. “Se em-
pieza con pruebas bioquímicas y,
con suerte, se hacen pruebas en
determinados genes que pueden
ser la causa de la enfermedad”,
dice Leslie Matalonga, especialis-
ta de genómica clínica en el Cen-
tro Nacional de Análisis Genó-
mico (CNAG), que se encarga de
procesar los datos del proyecto.

Cuando ninguna prueba da un
diagnóstico claro, la última alter-
nativa es secuenciar el genoma
del paciente (o, en su defecto, el
exoma, la parte con los genes del
ADN). Pero no todos los hospita-
les tienen capacidad para hacerlo
y no todos los análisis permiten
identificar la enfermedad.

Un largo viaje
Estos casos de pacientes con
una enfermedad rara no diag-
nosticada son con los que traba-
ja el Solve-RD, explica Matalon-
ga. Rebecca Schüle, investigado-
ra del Instituto Hertie de Investi-
gación Clínica del Cerebro en
Tubinga (Alemania), centro
coordinador de todo el proyecto,
lo expresa así: “Llegar a nuestro
hospital es el final de un largo
viaje para la mayoría”.

El exoma secuenciado se sube
a una base de datos compartida, y
para ello la información ha de ser
recogida y almacenada de mane-
ra estandarizada. Sergi Beltran,
colíder del grupo de análisis de
datos y jefe de la Unidad de Bioin-
formática del CNAG, explica que
“un genoma humano son 300 gi-
gabytes de datos crudos. Muchos
ordenadores portátiles no tienen

un disco duro capaz de acoger un
genoma”. Procesar estos datos en
un ordenador normal podría tar-
dar miles de horas. Al superorde-
nador del CNAG le bastan un par
de ellas.

Una vez estandarizado y com-
partido con todo el equipo, Bel-
tran y Matalonga plantean dife-
rentes preguntas basadas en el
cuadro médico y comparan el
ADN del paciente y el familiar en
busca de mutaciones que puedan
explicar la enfermedad. “Tene-
mos identificado qué tipo de ge-
nes queremos mirar en función
de la historia del paciente”, dice
Matalonga. Tras la respuesta del
superordenador, que llega enme-
nos de un minuto, se monta una
hipótesis sobre cuál puede ser el
causante de la dolencia y se infor-
ma al centro colaborador al que
acudió el paciente. Allí, un médi-
co valida o rechaza esa hipótesis.
“Puede que haya cinco personas
en todo el mundo con ese mismo
problema”, explica Schüle. “Eso
requiere una aproximación mu-
cho más individualizada a cada
paciente”.

Hace año y medio, cuando se
cerró la recogida de datos para el
artículo, el grupo tenía documen-
tadas a 8.393 personas (aproxima-
damente la mitad pacientes y la
otra mitad familiares de los mis-
mos) y había determinado 255
diagnósticos. “Ahora estamos cer-
ca de los 500”, asegura Beltran, y
el número de personas de la base
de datos está cerca de los 12.000.

La Unión Europea ha aporta-
do fondos para que la investiga-
ción siga hasta 2022, pero Schüle
apuesta por darle continuidad al
plan y que pase a formar parte de
su trabajo habitual: “La mayoría
de los clínicos que trabajamos
con enfermedades raras estamos
muy entusiasmados”.

Un superordenador acorta de
años a minutos el diagnóstico
de enfermedades raras
La mitad de los afectados por dolencias infrecuentes nunca saben
qué les pasa. La informática busca las mutaciones culpables

ALBERTO QUERO, Madrid Un consorcio
internacional
detecta 255 nuevas
patologías

La secuenciación
genética es el
último recurso para
estos pacientes

Sergi Beltran y Leslie Matalonga, frente al ordenador del Centro Nacional de Análisis Genómico. / CNAG
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Gabriel Trindade. Barcelona 

Asabys Partners repite con 
Nuage Therapeutics la estra-
tegia que ya aplicó con Ona 
Therapeutics e Inbrain Neu-
roelectronics. La gestora de 
capital riesgo, mediante su 
fondo Sabadell Asabys, ha 
realizado una inversión semi-
lla mediante un préstamo 
participativo para poner en 
marcha esta spin off del Insti-
tut de Recerca Biomedica de 
Barcelona (IRB Barcelona) y 
de la Institució Catalana de 
Recerca i Estudis Avançats 
(Icrea) con el objetivo de im-
pulsar una ronda de serie A de 
gran tamaño más adelante. 

En Ona, cerró posterior-
mente una ronda de 30 millo-
nes de euros, mientras que en 
Inbrain, de 14 millones. “El 
volumen de esta ronda de-
penderá de las indicaciones 
que decidamos investigar con 
la plataforma tecnológica”, 
explica la socia de Asabys, 
Clara Campàs. Si se opta por 
una financiación más peque-

ña, ésta podría situarse entre 
los 15 millones y 20 millones. 
“Si decidiéramos capitalizar 
la compañía para los próxi-
mos cuatro años, la cifra sería 
muy superior”, comenta.  

Nuage, con sede en el Parc 
CientÍfic de Barcelona (PCB), 
ha creado una plataforma pa-
ra el descubrimiento de nue-

vos fármacos dirigidos a dia-
nas terapéuticas que, por sus 
propiedades estructurales, no 
eran abordables hasta ahora. 
En concreto, la compañía se 
centra en los condensados 
biomoleculares, estructuras 
dinámicas que regulan im-
portantes procesos y cuyo 
funcionamiento está alterado 

en algunas enfermedades.  
La firma dispone de un ex-

perimento preclínico para el 
descubrimiento de nuevos 
fármacos contra el cáncer de 
próstata resistente a la castra-
ción, y en los próximos meses 
iniciará ensayos para abordar 
otras indicaciones. “Creemos 
que nuestra tecnología nos 
permite ser útiles en una gran 
variedad de cambios, desde 
oncología hasta enfermeda-
des neurodegenerativas”, ex-
plica Xavier Salvatella, cofun-
dador de la firma junto a Ma-
teusz Biesaga (IRB Barcelo-
na) y Denes Hnisz, del Insti-
tuto Max Planck de Berlín. 

La operación probable-
mente será la última del pri-
mer fondo de Asabys.

Sabadell Asabys impulsa la 
creación de la ‘start up’ Nuage
BIOTECNOLOGÍA/  La ‘spin off’ del IRB Barcelona y del Icrea centra su actividad  
en nuevos fármacos dirigidos a dianas terapéuticas no abordables hasta ahora.

Los cofundadores Xavier Salvatella, Mateusz Biesaga y Denes Hnisz.

La gestora de capital 
riesgo repite la 
misma estrategia 
que empleó con  
Ona o Inbrain
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CRISI DE LA COVID-19 EL PLA DE RECUPERACIÓ  

om hem vist amb la Co-
vid, una mateixa malal-
tia ataca de forma molt
diferent cada persona

en funció de la seva genètica o el
seu sistema immunitari, entre
molts altres factors. Els profes-
sionals sanitaris i el món cientí-
fic ho saben de fa temps i inten-
ten avançar cap a la medicina
personalitzada per deixar d’ofe-
rir tractaments genèrics i des-
envolupar fàrmacs i teràpies
que s’adaptin a un grup de pa-
cients amb les mateixes carac-
terístiques. L’Institut de Bioen-
ginyeria de Catalunya, l’IBEC,
lidera un projecte que aspirarà
als Next Generation que vol
convertir Catalunya en un im-
portant centre de recerca en el
camp de la medicina individua-

C

litzada.
Com explica Josep Samitier,

director de l’IBEC, per trobar
noves teràpies es poden estu-
diar fàrmacs que tenen altres
usos terapèutics, com ha passat
amb el coronavirus, però també
cal desenvolupar nous sistemes
de biomodels, reproduccions de
parts del cos humà. Un exemple
són els orgànuls, òrgans fets al
laboratori amb cèl·lules d’origen
humà i sistemes 3D que tenen
les mateixes característiques i
funcionalitats que un cor, un
ronyó o un cervell. Com explica
Samitier, tenir aquests miniòr-
gans permet de desenvolupar i
estudiar els fàrmacs de manera
més ràpida i eficaç i permetrà
de fer passos de gegant en el
tractament de tot tipus de càn-
cer, malalties minoritàries o
neurodegeneratives.

Holanda fa anys que treballa

en aquests sistemes de biomo-
dels, però no Catalunya.
“Aquest era un projecte que fa
temps que s’havia plantejat, pe-
rò malauradament arrosse-
guem uns anys molt complicats
en el camp econòmic i en recer-
ca hem quedat despenjats”, re-
corda el director de l’Institut de
Bioenginyeria de Catalunya. “Si
els sabem aprofitar, l’arribada
dels fons europeus pot servir
perquè totes aquestes idees que
estaven sobre la taula es puguin
tirar endavant.”

La col·laboració publicopriva-
da és la base del projecte, que té
un pressupost total de 400 mi-
lions d’euros. Hi ha implicades
entitats com l’Institut de Recer-
ca Biomèdica, hospitals i uni-
versitats, el Barcelona Super-
computing Center, el Sincrotró
Alba i empreses de Biocat i Ca-
taloniaBio & Health Tech.
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Institut de Bioenginyeria de Catalunya

EINA · L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya vol desenvolupar nous biomodels, reproduccions del cos humà per a fer
recerca OBJECTIU · Els miniòrgans permeten desenvolupar i estudiar els fàrmacs de manera més ràpida i eficaç

L.B.
BARCELONA

Teràpies personalitzades

Josep Samitier, el director de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya, a

les instal·lacions de l’entitat ■ JUANMA RAMOS

06/04/21El Punt Avui
Cataluña

Pr: Diaria
Tirada: 25.980
Dif: 18.018

Pagina: 8
Secc: CATALUÑA    Valor: 5.203,56 €    Area (cm2): 418,2    Ocupac: 47,68 %    Doc: 1/1    Autor: <!-- IMAGE -->    Num. Lec: 109000

C
od: 138066804

G. T. Barcelona 

La compañía de servicios far-
macéuticos Farmaprojects 
anunció ayer la apertura de 
un nuevo laboratorio con cer-
tificación GMP (good manu-
factering practice) en el Parc 
Científic de Barcelona (PCB) 
para el control de calidad de 
medicamentos. 

La empresa, con sede en la 
capital catalana, indicó que, 
con esta operación, “refuerza 
su posición como referente 

en la licencia, fabricación y 
suministro de medicamentos 
genéricos farmacéuticos para 
su comercialización en Euro-
pa y terceros países”. 

Farmaprojects, que fue 
fundada en 1988, se ha inte-
grado recientemente en el 
grupo polaco Polpharma. La 
compañía ofrece un amplio 
abanico de servicios para la 
industria, como la licencia de 
dossiers, la fabricación por 
contrato y el apoyo completo 

en el registro farmacéutico y 
de propiedad intelectual.  

La empresa cuenta con una 
cartera de clientes  integrada 
por 120 compañías farmacéu-
ticas de medio centenar de 
países.  

En 2020, la filial de Pol-
pharma facturó 17,8 millones 
de euros, apenas un 1,1% me-
nos que un año antes, y obtu-
vo un resultado de 245.154 
euros, frente a los 35.000 eu-
ros en números rojos de 2019.

Farmaprojects instala un 
nuevo laboratorio en el PCB
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Oncoheroes licencia su 
fármaco con Notable Labs
Gabriel Trindade. Barcelona 

Oncoheroes, start up cofun-
dada por el emprendedor ca-
talán Ricardo García en Bos-
ton (EEUU) y con oficinas en 
el Parc Científic de Barcelona 
(PCB), acaba de dar un im-
portante paso adelante en el 
desarrollo de su fármaco para 
el rabdomiosarcoma infantil, 
el cáncer de tejidos blandos 
más común en niños y adoles-
centes.  

La start up ha licenciado el
candidato volasertib con la
farmacéutica norteamericana 
Notable Labs parasu desarro-
llo clínico en adultos. Se trata 
de una empresa con sede en 
California especializada en 
terapias de precisión que de-
sarrolla medicamentos onco-
lógicos. Ni el importe de la 
operación ni los detalles sobre 
futuros pagos han sido desve-
lados por las partes. 

Notable aprovechará su 
plataforma de medicina pre-
dictiva de precisión para 
identificar y seleccionar pa-
cientes que respondan a vola-
sertib y acelerar el desarrollo 
clínico con ensayos clínicos 
ya en fase II/III en leucemia 
mieloide aguda y otros  
cánceres. 

El volasertib es un medica-
mento diseñado por Boehrin-
ger Ingelheim para la leuce-
mia mieloide aguda, hasta 
que la empresa decidió dejar 
su desarrollo por motivos es-
tratégicos. En 2019, Oncohe-
roes obtuvo la licencia mun-
dial y exclusiva del fármaco 
con el objetivo de continuar el 
desarrollo clínico en los pa-
cientes oncológicos jóvenes. 
Oncoheroes ha conseguido la 
designación de medicamento 
huérfano y de enfermedad 
pediátrica rara por parte de la 
FDA, el regulador de EEUU.  

Oncoheroes ha iniciado ya 
la producción de volasertib y 
está trabajando con el Con-
sorcio Europeo de Terapias
Innovadoras para Niños con 
Cáncer (ITCC) con el objeti-
vo de comenzar en 2022 un 
ensayo clínico de fase Ib/II en 
rabdomiosarcoma pediátrico, 
liderado por la Universidad 
de Birmingham y el Cancer
Research UK. 

El origen de la empresa se 
remonta a principios de la dé-
cada pasada. Ricardo García
se estableció en Estados Uni-
dos en 2011 cuando emigró en 
busca de soluciones médicas 
para el tratamiento de su hijo, 
enfermo de cáncer. Tras te-
ner éxito en la intervención, 
García se unió a Cesare Spa-
doni –otro padre que tuvo 
que enfrentarse a un cáncer 
infantil con un desenlace trá-
gico– en varios proyectos sin 
ánimo de lucro, como la crea-
ción de la Richi Childhood 
Cancer Foundation.  

Desde su fundación en 
2017, la compañía ha levanta-
do 8,8 millones de dólares (7,7 
millones de euros). Reciente-
mente, The Andrew McDo-
nough B+ Foundation ha 
vuelto a invertir en la firma. 

El cofundador de Oncoheroes 

Ricardo García.
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xolife, amb seu al Parc
Científic de Barcelona, està
desenvolupant el primer
fàrmac que tractarà la in-

fertilitat femenina des d’un enfoca-
ment inèdit: afavorint que l’embrió
s’implanti a l’úter i així augmentin
fins a un 15% les probabilitats que
l’embaràs tingui èxit. Com expli-
quen els cofundadors de la start-up,
Agnès Arbat i Ignasi Canals, en
aquests moments hi ha molts medi-
caments per afavorir l’ovulació de
les dones que han de recórrer a tèc-
niques de reproducció assistida i
també tècniques per fertilitzar els
òvuls al laboratori, “però un cop
l’embrió està posat a lloc, a l’úter,
no tenim cap fàrmac que millori
l’endometri i afavoreixi que aquest
embrió s’implanti”. OXO-001 vol
omplir aquest buit. Al setembre, es
començarà a provar amb pacients
amb diagnòstic d’infertilitat.

Arbat i Canals es van conèixer a
la feina, en una gran farmacèutica.
Ell és doctor en biologia molecular i
Arbat és una metgessa especialitza-
da en farmacologia clínica que sem-
pre havia estat molt interessada en

O

el camp de la salut de la dona, àrea
en què tots dos treballaven. “La mo-
lècula en la qual es basa OXO-001
es va començar a estudiar fa anys
en altres àrees relacionades amb el
metabolisme –jo fins i tot n’havia
fet la tesi–, i un dia vam pensar que
podria tenir sentit aplicar-la a la
millora de la fertilitat i vam veure
que l’única manera de saber-ho era
provar-ho”, indica Canals.

Van començar sols i sense cap
ajuda, comprovant si la seva intu-
ïció era correcta en models animals.

Va sortir millor del que esperaven i
això els va obrir diverses línies de
recerca. “Durant un temps vam
compaginar les dues feines, però
com que els primers resultats van
ser molt bons, vam decidir patentar
i fer el salt muntant la nostra com-
panyia, el 2018”, explica Arbat.

Actualment, a tot el món, el 40%
de les dones que tenen un diagnòs-
tic d’infertilitat no podran ser ma-

res. El principal “motiu no resolt”
és que, malgrat els avenços mèdics,
encara falla la implantació embrio-
nària o hi ha pèrdues després de la
implantació. Com relata el cofunda-
dor d’Oxolife, una de les causes és
que “l’estudi de les tècniques de re-
producció assistida és relativament
nou, però encara més el de l’endo-
metri, perquè no teníem tecnolo-
gies per saber què estava passant
en aquest teixit tan especial, que
té una vida nova amb cada cicle
menstrual”. Ara que existeixen
algunes tècniques, destaca, és més
fàcil “establir estratègies per millo-
rar-lo i fer-lo més receptiu”.

Xifres molt estancades
De fet, la taxa d’èxit de les clíniques
de fertilitat és d’entre el 40% i el
60% i evoluciona molt lentament.
“Tothom ens diu que millores del
3% o el 5% ja serien extraordinà-
ries, quan nosaltres creiem que po-
dem augmentar fins a un 15% el
nombre d’embarassos d’èxit”, expli-
quen els emprenedors. A més,
OXO-001 és una pastilla sense hor-
mones, de manera que no s’afegiria
a la llarga llista d’injectables i medi-
caments hormonals que han de
prendre aquest tipus de pacients.

La start-up amb seu a Barcelona
ha aconseguit captar fins ara cinc
milions d’euros de finançament pri-
vat. Com explica Arbat, la majoria
de fons de capital de risc “estan
molt acostumats a valorar projectes
d’oncologia o malalties neurodege-
neratives, però no de salut de la do-
na, així que hi ha avantatges i in-
convenients: hi ha molt desconeixe-
ment, però també destaques per-
què innoves més”. En el seu cas, as-
seguren que els ha anat bé. El 2019
van fer una campanya de crowd-

funding que els va atorgar 1,2 mi-
lions i fa un any, en plena pandè-
mia, van tancar una ronda de 3,8
milions.

Malgrat la crisi sanitària, han po-
gut completar aquest any la fase 1
de l’estudi clínic del seu fàrmac,
amb 40 dones sanes de l’hospital de
Sant Pau. Al mes de setembre, si
s’obtenen els permisos necessaris,
començarà la fase 2, amb pacients
amb diagnòstic d’infertilitat. En
l’estudi més gran que s’ha fet mai a
l’Estat espanyol, es reclutaran 350
dones de casa nostra, Polònia i la
República Txeca, amb l’esperança
que el fàrmac pugui anar comple-
tant etapes i estigui al mercat
d’aquí a set anys, el 2028. ■

Aproximació inèdita

3,8
milions d’euros va
aconseguir Oxolife
en la ronda de fi-
nançament que
va tancar en plena
pandèmia.

350
dones amb diag-
nòstic d’infertilitat
reclutarà el grup per
al seu estudi clínic.

7
anys confien que
trigarà el seu medi-
cament a arribar
al mercat.

ESTRATÈGIA · Oxolife està desenvolupant el primer fàrmac que tractarà la infertilitat femenina millorant l’endometri per
afavorir que l’embriós’implanti a l’úter PAS · En l’estudi més gran que s’ha fet mai a l’Estat espanyol, es reclutaran 350 dones
de tres països diferents que no poden tenir fills FONS · El grup ha aconseguit captar cinc milions d’euros de finançament

Laia Bruguera
BARCELONA

Ignasi Canals i Agnès Arbat, el primer i la tercera a l’esquerra, cofundadors d’Oxolife, amb el seu equip al Parc Científic de Barcelona ■ JUANMA RAMOS
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La taxa d’èxit de les
clíniques de fertilitat és
d’entre el 40% i el 60% i
evoluciona molt lentament
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cions internacionals de
Biocat. Daban certifica
que, en general, la pandè-
mia ha beneficiat el sector
perquè “ha posat en relleu
la necessitat de transfor-
mar el sistema de salut” i
adoptar tecnologies com
la intel·ligència artificial,
l’anàlisi massiva de dades
o el blockchain, tot i que
puntualitza que l’alça “no
ha estat uniforme”.

Agilitat i flexibilitat
En primer lloc, la directo-
ra científica de Biocat des-
taca que hi ha molts pro-
jectes de recerca no vincu-
lats a la Covid que s’han
aturat temporalment i
moltes línies que s’han ha-
gut de “reajustar”. De tota
manera, l’emergència sa-
nitària sí que “ha flexibilit-
zat moltes regulacions, ha
accelerat processos que
abans eren molt lents i ha
abocat una quantitat de
diners enorme cap a l’R+D
i la innovació, cosa que es-
tà accelerant la transfor-

mació digital que ja estava
en marxa”.

Avinent fabrica im-
plants personalitzats amb
tecnologia 3D i acaba
d’inaugurar una planta
per desenvolupar noves
tecnologies, ja que és un
servei que cada cop valo-
ren més els hospitals. Gly-
Cardial està treballant en
un nou biomarcador en
sang per a la detecció pre-
coç de la isquèmia cardía-
ca. Nixi for Children aplica
la realitat virtual per re-
duir l’ansietat dels infants
que han de ser operats. Xe-
nopat implanta un petit
fragment del tumor d’un
pacient en ratolins per de-
tectar quin és el millor
tractament per a ell. Són
quatre de les quinze com-
panyies que formen part
de la sèrie d’empreses in-
novadores en el sector de
la salut que estrenem avui.
L’especial vol donar valor a
les innovacions desenvo-
lupades a casa nostra i
també explicar com han

viscut els emprenedors la
pandèmia.

En el seu informe
anual, Biocat i Catalonia-
Bio & HealthTech desta-
quen les fortaleses del sec-
tor català, com ara la qua-
litat dels seus científics i el
seus centres de recerca i el
seu esperit emprenedor,
però també detecten im-
portants reptes, com ara
captar més inversió, tant
pública com privada. Tam-
bé cal augmentar la forma-
ció en les noves àrees de
coneixement que necessi-
ta un sector tan innovador
i canviant, retenir el talent
existent, aconseguir que
el sistema adopti les tec-
nologies locals i afavorir
l’escalat del negoci. “Cada
setmana es crea a Catalu-
nya una nova empresa de
salut, però el 92% de les
1.200 empreses de l’eco-
sistema són micropimes i
pimes, i cal dimensió i soli-
desa per ser competitius
globalment”, resumeix
Anido. ■

L’equip de Xenopat amb la cofundadora Anna Portela a l’esquerra;

Albert Giralt, CEO d’Avinent amb algunes de les pròtesi que fan i Judit

Cubedo, cofundadora de GlyCardial. ■ JUANMA RAMOS I JOSEP LOSADA
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En plena pandèmia, Bar-
celona ha escalat fins a la
cinquena posició en el ràn-
quing de les ciutats euro-
pees amb rondes d’inver-
sió més importants en el
sector de la salut digital,
només al darrere de Lon-
dres, Estocolm, Oxford i
Berlín. L’any passat, les
empreses emergents que
fan servir tecnologies com
la intel·ligència artificial,
la realitat virtual,el big da-

ta o la impressió 3D per
desenvolupar noves terà-

pies i solucions mèdiques,
van aixecar 34,5 milions
d’euros, set vegades més
que el 2016. Segons les da-
des de Biocat, la tendència
segueix a l’alça, ja que al
juny les companyies de di-

gital health han captat 22
milions d’euros, més del
triple que en el mateix pe-
ríode de l’any passat. És
només un exemple de la
fortalesa d’un sector que,
com tots, va patir amb for-
ça l’impacte del confina-
ment però que després
s’ha beneficiat del nou
context, ja que la crisi sa-
nitària de la Covid-19 ha

posat de manifest la im-
portància d’invertir en sa-
lut i, sobretot, en les em-
preses més disruptives.
L’alça és extensible a la
resta d’àrees innovadores
del sector: l’any passat el
conjunt de les start-ups de
casa nostra va captar 226
milions, el doble que el
2018, segons l’últim infor-
me de Biocat i Catalonia-
Bio & HealthTech.

Ecosistema previ
Tant Biocat com Catalo-
niaBio & HealthTech te-
nen la missió d’impulsar la
competitivitat de les em-

preses més innovadores
del sector de la biomedici-
na i la salut. Les dues enti-
tats remarquen que Cata-
lunya s’ha pogut benefi-
ciar dels impactes positius
de la pandèmia, com ara
aquest increment de l’in-
terès inversor, perquè ja
existia un ecosistema po-
tent i innovador. “Feia
anys que es treballava i
s’intentava implementar
la digitalització al sistema
de salut, però tots els can-
vis generen resistència,
sobretot mentre existeix
una alternativa”, reflexio-
na Judit Anido, directora

general de CataloniaBio &
HealthTech. Continua
Anido que el fet que amb el
confinament no hi hagués
pla B perquè s’havia de te-
letreballar o utilitzar una
eina de telemedicina sí o sí
ha estat “l’empenta que el
sector necessitava”. La
barrera tecnològica s’ha
trencat i els usuaris i tam-
bé els professionals sani-
taris han vist que “les ei-
nes digitals milloren molts
processos, ja que es poden
fer servir aplicacions de
mòbil per fer seguiment de
pacients crònics o intel·li-
gència artificial i anàlisi

massiva de dades per
aconseguir un diagnòstic
més ràpid i correcte i pre-
dir millor l’evolució” d’un
determinat malalt.

“Atesa la gran diversi-
tat de respostes dels pa-
cients al virus i els tracta-
ments, la Covid ha plante-
jat un gran repte per a la
medicina personalitzada,
de manera que ha accele-
rat un àmbit que fins ara
estava sobretot centrat en
el càncer i les malalties
cardiovasculars i neurode-
generatives”, remarca
Montserrat Daban, direc-
tora científica i de rela-

Salut, sector a l’alça
Laia Bruguera
BARCELONA

RÀNQUING · Barcelona ha escalat fins a la cinquena posició a Europa en rondes d’inversió en ‘digital health’ EFECTES · La
Covid ha fet augmentar l’interès dels inversors pels projectes empresarials més innovadors i disruptius en el sector mèdic
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Víctor Vallés, fundador i CEO
de Vesismin Health, empresa
líder en solucions per al con-
trol d’infeccions en l’àmbit
hospitalari, va entrar en el
sector de la salut de manera
imprevista. “Treballava a
Madrid, en una multinacional
del sector de l’automòbil, i
volia tornar a Barcelona. Lla-
vors em va sorgir l’oportuni-
tat de crear una empresa quan
es van posar en contacte amb
mi uns inversors que havien
comprat una patent d’una
molècula química, que deien
que ho desinfectava tot, i vo-
lien explotar-la. Com que no
tenia coneixements del sec-
tor, vaig contractar una quí-
mica i em vaig dirigir a l’Insti-
tut Químic de Sarrià (IQS) on,
el 2003, vam començar el ca-
mí”, diu Vallés.

Allà, la futura empresa no va

trigar gaire a prendre forma:
“La molècula que havien
comprat els inversors ja tenia
algun producte desenvolu-
pat, i nosaltres el vam afinar, i
un any després de la creació
de la firma, ja vam fer la pri-
mera facturació.”

L’equip de Vesismin Health,

format per professionals quí-
mics, biòlegs i farmacèutics,
entre altres especialitats, va
treballar desenvolupant di-
versos productes fins a tenir
un petit catàleg, alhora que
també n’incorporaven d’al-
tres, que distribueixen “per
complementar la gama”, fins

que el 2010 van aconseguir
donar color a la clorhexidina.

“Als hospitals s’utilitzava la
povidona iodada, el Betadine
de tota la vida, tot i que s’ha-
via demostrat que la clorhe-
xidina és molt millor en la re-
ducció d’infeccions en llocs
com els quiròfans i en la in-
serció de catèters, entre altres
pràctiques. Tanmateix, no
s’utilitzava perquè era trans-
parent i no marcava la zona on
el professional havia d’ac-
tuar. Després de dos anys
d’investigació, vam aconse-
guir acolorir la clorhexidina i
ara som els líders en aquest
antisèptic.” El color que li han
donat és el taronja i no és ca-
sual. “El taronja recorda el
Betadine, el color no es pot
confondre amb cap malaltia
de la pell i, a més, és fàcil de
retirar”, explica Vallés.

EXPLOSIÓ L’ANY DEL VIRUS. La
pandèmia els ha fet esclatar
en facturació, fins a tancar
l’exercici del 2020 amb un in-
crement de més d’un 150%
respecte a l’any anterior, fins

a arribar als 17 milions d’eu-
ros, el 33% dels quals prove-
nen d’exportacions a qua-
ranta-cinc països. Enguany,
aquesta xifra es mantindrà i
preveuen que el 2022 arribarà
als 20 milions d’euros. Els
seus productes són en tots els
hospitals catalans i bona part
dels de l’Estat.

Aquest impuls el van obte-
nir gràcies a la fabricació i
distribució de l’NDP Air To-
tal+, un desinfectant de su-
perfícies per via aèria que eli-
mina el 99,99% de bacteris,
fongs i virus. “Aquest pro-
ducte és complementari al
protocol habitual de neteja
manual, i es fa servir sobretot
en quiròfans o sales aïllades
quan es buiden, i triga una
hora a fer la desinfecció de
l’espai.”

D’aquí a un mes, Vesismin
Health traurà al mercat
l’UV-360, una tecnologia que
permet la desinfecció amb
llum ultraviolada avançada.
“Sense utilitzar cap producte
químic, l’UV-360 és capaç

d’eliminar el virus que pro-
voca la covid-19 en tan sols
quinze minuts”, explica Va-
llés, que concreta que un pro-
ducte similar, “líder als EUA
utilitza aquesta tecnologia,
però és molt costós”, així que:
“En col·laboració amb una
enginyeria de Barcelona hem
desenvolupat el nostre pro-
ducte, amb sensors que t’in-
diquen que arriba allà on vols
que actuï. És un producte
molt més econòmic que el
nord-americà i ofereix mi-
llors prestacions.” Segons
Vallés: “En funció dels mi-
croorganismes detectats, re-
comanem fer-ne servir un o
altre, o tots dos.”

Rediroom és el tercer pro-
ducte estrella de la firma.
Desenvolupat amb un soci
anglès, és la primera unitat
portàtil del mercat que per-
met l’aïllament temporal de
pacients amb malalties infec-
cioses. “És un sistema modu-
lar que en 5 m² munta una ha-
bitació aïllada”, explica. És
com una mena de carro que
quan es desplega crea una es-
tructura al voltant del llit, que
descansa en quatre pilars.

“Volem reforçar la nostra
posició com a empresa líder i
referent mundial en el sector
del control d’infeccions en
l’àmbit hospitalari, però no
per ser la més gran, sinó per
ser la que fa millor la feina.
Així hem crescut i així volem
continuar creixent”, diu Va-
lés respecte al futur imme-
diat. Al juliol inauguraran
noves oficines al centre de
Barcelona.

M. SARDÀ
BARCELONA

Vesismint Health
manté els hospitals
lliures d’infeccions
REFERENT. L’empresa, desenvolupada al si de l’IQS, ha
accelerat el seu creixement i expansió durant la pandèmia

P L’empresa, tot i abordar
un sector de risc i de llarg
termini en el retorn de la
inversió com és el de la salut,
no ha fet fins ara cap ronda
de finançament. “No ens ha
calgut, ja que hem generat
recursos propis que ens han
permès invertir en el nostre
creixement”, diu Vallés.

Víctor Vallés, CEO de Vesismin Health, a la seu de l’empresa, a Barcelona. L’ECONÒMIC

Vesismin Health té una
altra línia de negoci.
Ofereix serveis
d’assessorament integral
als centres hospitalaris,
sempre dins del seu àmbit
de treball, en control
d’infeccions. “Fem
auditories als hospitals i
elaborem informes en què
es comprova si han fet tot

el que han de fer, els
proposem àrees de millora
i també formació del
personal en bons hàbits i
funcionament de nous
productes. Els
acompanyem fins allà on
desitgin.” La firma ha
creat un equip de
professionals per cobrir
només aquesta nova àrea.

CONSULTORIA

Nova àrea de treball

VESISMIN HEALTH
FACTURACIÓ

17 M€
TREBALLADORS

35
ANY DE FUNDACIÓ

2003

D’una molècula, al

desenvolupament

d’un negoci de

nínxol en què

s’han situat líders
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Lainversiónen
‘start-ups’del sector
saludmarcaun
récordenel2020
La captación de fondos crece un 61%
en un año y se sitúa en 226 millones

BLANCA GISPERT

Barcelona

Mientras la medicina convencio-
nal estaba volcada en la gestión
de la pandemia, las start-ups del
sector sanitario catalánmarcaron
un récord de captación de fondos
en el 2020.
Según el Informe Bioregió de

Catalunya 2020, presentado ayer
por las entidades Biocat y Catalo-
niaBio & Healhtech, la financia-
ción conseguida fue de 226millo-
nes de euros, un 61% más que en
el 2019, cuando la cifra se quedó
en 140millones. Los autores des-
tacaron que la inversión se ha du-
plicado endos años y constataron
el creciente peso deCatalunya en
el ecosistema de salud de toda
Europa.
El estudio incluye start-ups del

sector biofarmacéutico, de lame-
dicina tecnológica (medtec), la
salud digital, servicios de I+D,

ciencias de la vida y empresas de
ingeniería y servicios profesiona-
les. Y, comomuestra el gráfico, la
inversión incluye rondas de capi-
tal riesgo, subvenciones, salidas a
bolsa y microfinanciación colec-
tiva (crowdequity).
Los datos reflejan que el creci-

miento se debe en gran parte a la
actividad de firmas del ámbito de
la biotecnología, aunque las em-
presas que han registrado unma-
yor crecimiento han sido las de la
salud digital. Entre las operacio-
nes del 2020, destacan la ronda
de inversión de Ona Therapeu-
tics –que levantó 30 millones de
euros– y también las ampliacio-
nes de Minoryx (25 millones),
Oryzon (20 millones) o Pepto-
myc (11,4 millones).
Judit Anido, directora de Cata-

lonia Bio & HealthTech, señaló
que otro aspecto importante es el
protagonismo de los fondos de
capital riesgo internacionales. Su

destacó el papel de los inversores
locales en acercar fondos extran-
jeros al ecosistema catalán.
Pese a la expansión vivida en

2020, Naval señaló que Catalun-
ya sigue lejos de los grandes líde-
res en tecnologías de la salud
–Reino Unido, Alemania o Fran-
cia– y de países con un ecosiste-
ma y dimensión semejantes, co-
mo Dinamarca, Bélgica o Suecia,
que registran inversiones anuales
en torno a los 1.000 millones de
euros frente a los 226 de Cata-
lunya (el informe no revela datos
del conjunto de España). Otro in-
dicador, la cifra de solicitud de
patentes, apunta en la misma di-
rección. Mientras que en España
se registraron 888 solicitudes (de
las cuales 379 en Catalunya), en
Dinamarca fueron 1.798, en Sue-
cia 1.700 y en Bélgica 1.639. En
cambio, en la cifra de ensayos clí-
nicos España se encuentra en la
segunda posición y Catalunya en
la séptima, por delante de Dina-
marca y Suecia.
Naval comentó que la causa de

este retraso, especialmente en el
ámbito de inversión, es la falta de
start-ups en fase avanzada que
protagonicen operaciones de ca-
lado, así como la inexistencia de
vehículos de inversión públicos
que acompañen inversiones pri-
vadas. Es por ello que reclamó a
la Generalitat la creación de un
fondo público de coinversión, al
estilo del anunciado para el sec-
tor deep tech (con una dotación
de 80 millones de euros). Aparte,
Naval reclamóunamayor coordi-
nación entre oficinas de transfe-
rencia tecnológica, la gran asig-
natura pendiente para lograr que
la investigación científica llegue
al mercado. c

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN EMPRESAS DEL SECTOR
DE LA SALUD EN CATALUNYA
INVERSIONES DE LAS ‘START-UPS’

NÚMERO DE
OPERACIONES
DE CAPITAL RIESGOMercado

bursátil
‘Crowdequity’TOTAL Capital

riesgo
Subvenciones

LA VANGUARDIAFUENTE: Informe Bioregió de Catalunya 2020

2012 9,05 7,33 4,30

0,10

0,69

2,21

3,70

3,11

7,71

11,97

3,62

3,40

20,68

18,0

24,60

20,0

13,58

8,03

0,95

10,18

18,59

34,16

27,82

31,34

54,14

28,55

30,59

54,91

69,92

46,58

63,3

59,44

140,22

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 226

35

66

104

105

112

123

40

21 11

14

15

23

29

21

29

26

41

En millones de euros

inversión se ha más que duplica-
do de un año a otro, al pasar de 59
a 140 millones de euros y repre-
sentar casi la mitad del total.
El director general de Biocat,

Jordi Naval, señaló que el creci-
mientode la inversión sedebea la

disponibilidad de liquidez en el
mercado y especialmente al au-
mento de tamaño de las start-ups
del territorio, un síntoma que
muestra como el sector va ganan-
domadurez y que ya se sitúa en el
mapa internacional. También
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La catalana Som Biotech ultima 
sus planes de salida a bolsa

Araceli Muñoz MADRID.  

La biofarmacéutica catalana Som 
Biotech retoma sus planes de salir 
a bolsa y se prepara para un inmi-
nente salto al parqué, según han 
confirmado diferentes fuentes fi-
nancieras a elEconomista. La com-
pañía catalana está especializada 
en la investigación de nuevos usos 
de medicamentos que tienen otra 
indicación aprobada, con el foco 
puesto especialmente en enferme-
dades relacionadas con el sistema 
nervioso. El objetivo es obtener el 
pulmón financiero suficiente para 
seguir desarrollando nuevos estu-
dios clínicos y reforzar su presen-
cia internacional.   

Som Biotech trabajaba en esta 
operación desde el verano de 2019, 
pero la pandemia frustró sus pla-
nes y se vio obligada a retrasarlos. 
En aquel momento, la compañía 
fundada por Raúl Insa quería cap-
tar 30 millones de euros para el de-
sarrollo de tres tratamientos con-
cretos. Los mercados en los que va-
loraban dar el salto eran en el esta-
dounidense Nasdaq y en la europea 
Euronext, cunas de conocidas em-
presas tecnológicas. Este diario tra-
tó de contactar con Som Biotech, 
pero al cierre de esta edi-
ción no lo consiguió.  

Según las mismas 
fuentes consultadas, 
la biofarmacéutica se 
ha decidido por Eu-
ronext para debutar 
parqué en los próxi-
mos meses. Cabe re-
cordar que Som Biotech 
fue una de las primeras 
compañías españolas en par-
ticipar en TechShare, un progra-
ma de formación para las startups 
que quieren dar el salto al Euronext 

La biotecnológica quiso dar el salto al parqué para obtener 
financiación en 2020, pero la pandemia retrasó el proceso

para obtener financiación adicional.  
La valoración de la compañía ca-

talana en ese momento ascendía a 
200 millones de euros, pero los ex-
pertos consultados apuntan a que 
podría tener una valo-
ración superior ac-
tualmente dado el 

REACTIVA SU ESTRATEGIA

interés inversor por el mundo bio-
tecnológico.  

Interés inversor 
En este sentido, Som Biotech es una 
de las startups españolas que más 
respaldo ha recibido por parte de 
inversores en su segmento. Por ejem-
plo, a principios de 2019, la firma 
con sede en el Parc Científic de Bar-
celona consiguió cerrar una ronda 
de financiación por valor de 7 mi-
llones de euros, una de las más al-
tas del sector en esa fecha. Esta ope-
ración le permitió dar entrada a un 
family office europeo con  larga tra-
dición farmacéutica, lo que le per-
mitió obtener acceso a importan-
tes inversores y expertos del sector. 
De hecho, algunos de los inverso-
res de esta compañía son exdirec-
tivos de farmacéuticas de diferen-
tes países. Som Biotech cuenta tam-
bién con oficinas en Cambridge 
(EEUU). 

Apetito  
por el negocio 
biotecnológico 

La pandemia del coronavirus 

ha puesto de relieve la necesi-

dad de aumentar la inversión 

en la investigación sanitaria, 

una industria en la que nume-

rosos emprendedores luchan 

por obtener financiación con 

la que desarrollar sus proyec-

tos. Sin embargo, cada vez 

más inversores privados es-

tán interesándose por estas 

firmas, augurando un impor-

tante número de operaciones 

en los próximos meses.
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CONNECTA THERAPEUTICS

L’Agència Europea reconeix el seu
producte coma fàrmac orfe per a la X fràgil
n ElfàrmacCTH120deCon-
nectaTherapeuticsharebut
l’aprovació de medicament
orfe de l’Agència Europea
delMedicament per al trac-
tamentdelasíndromeXfrà-
gil. Jordi Fàbrega, cofunda-
dor de Connecta, explica
que aquest reconeixement
“ajudarà a accelerar el des-

envolupament científic i de
negoci”.Connectava tancar
el2020unarondad’inversió
d’1,7 milions d’euros lidera-
daperInvereadyielprogra-
ma CDTI Innvierte i en va
rebre uns altres dos d’ajuda
públicaatravésdelconsorci
amb l’IMIM i elCRGenquè
participa. /Redacció
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També han estat notícia... 

La biotecnològica Splice Bio nomena 
Jean-Philippe Combal president del Consell 
d’Administració

Cytes Biotechnologies inicia un projecte per 
detectar la toxicitat dels fàrmacs a partir de 
models hepàtics humans bioimpresos en 3D

Pharmacelera, especialitzada en solucions 
disruptives de química computacional per a 
‘drug discovery’, s’instal·la al Parc Científic 
de Barcelona

La professora de recerca ICREA Nuria Mont-
serrat coordinarà des de l’IBEC la nova Pla-
taforma ISCIII de Biobancs i Biomodels

GlyCardial completa el reclutament de l’as-
saig EDICA que validarà el seu dispositiu de 
diagnòstic per a la isquèmia cardíaca

Les pastilles de detergent ecològiques de Bau-
la guanyen el premi ‘Best New Product Non-
Food’ a Biofach per segon any consecutiu

Accure Therapeutics recluta el primer pacient 
per a l’assaig clínic en fase II del seu tracta-
ment per a la neuritis òptica aguda

Aelix Therapeutics anuncia resultats positius 
a l’assaig clínic fase I/IIa de la seva vacuna 
terapèutica pel VIH

El Laboratori de Dinàmica Metabòlica en 
Càncer de la UB s’estableix al Parc Científic 
de Barcelona

 

La Universitat de Barcelona renova la  
Direcció i Gestió dels CCiTUB
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Hipra preveu produir 400 milions de dosis de 
la seva vacuna per a la COVID-19 el 2022

Genesis Biomed es reforça amb la contrac-
tació d’un panel d’assessors de primer nivell

Enantia posa en marxa un Kilo Lab per a l’es-
calat de processos químics

Leanbio participa en un projecte europeu per 
accelerar la producció de nanofàrmacs

La recerca en EM a Espanya, de qualitat però 
poc traslacional

GalChimia, reconeguda amb el segell ‘Pyme 
Innovadora’

Dan*na posa en marxa una planta pilot de 
producció de biomaterials al Parc Científic 
de Barcelona

El Dr. Eduard Batlle rep el Premi Rei Jaume I 
a la Recerca Mèdica

Chemotargets llança al mercat la plataforma 
web Clarity PV per a estudis de farmacovigi-
lància

EQA obté l’acreditació de l’ENAC per certifi-
car sistemes de gestió de compliance penal i 
antisuborn

El CNAG-CRG s’alia amb institucions d’EUA 
per crear un centre de visualització del geno-
ma a Harvard
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SeriTech rep impuls financer d’Enisa per a 
les seves operacions a Espanya

El Dr. Martí Manyalich, president de la Fun-
dació DTI, distingit com a membre honorari 
de la ESOT

Un estudi d’Eugin revela que la qualitat dels 
òvuls està directament relacionada amb 
l’activitat mitocondrial

Fundació Bosch i Gimpera: 38 anys fomen-
tant que la recerca i la innovació de la UB 
arribin a la societat

L’addició del prebiòtic Orafti Synergy1 a una 
fórmula infantil millora la funció immune i 
gastrointestinal del lactant

LEITAT i l’IBEC impulsaran biotecnologies 
d’última generació basades en un ecosiste-
ma Open Lab

Científics de l’IBMB-CSIC desxifren un me-
canisme d’atac del principal bacteri causant 
de periodontitis

La UB obté prop de 9 M€ per instal·lar al Parc 
Científic el primer aparell d’RMN d’1 GHz de 
l’Estat

Izabel Alfany, nova directora d’Operacions 
i Desenvolupament de Negoci d’EIT Health 
Spain

Qiagen amplia el menú de QIAstat-Dx amb 
una prova respiratòria que diferencia la grip, 
el VRS i el SARS-CoV-2

G&L Scientific reafirma la seva presència a 
Europa amb la incorporació de Nati Vives

Bioingenium amplia les seves instal·lacions 
d’R+D al Parc Científic de Barcelona
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Dinamització de 
la Comunitat Parc

Actes, jornades i workshops formatius

L’objectiu és oferir a la Comunitat l’oportunitat d’escoltar, 
aprendre i debatre sobre temes del seu interès i fomentar 
el networking.

Sessió amb usuaris i usuàries de Serveis Científics 
Comuns

Sessió amb usuaris i usuàries sobre la nova intranet

Presentació de serveis i ajuts d'ACCIO

Eines de finançament mentoring i networking per a star-
tups del sector salut amb ACCIÓ

System training featuring the Odyssey Clx 

Casals científics per a nens de Setmana Santa i estiu 

Uso seguro de centrífugas Beckman amb Isaza 
scientific 

Principales aspectos jurídicos y fiscales en operaciones 
de M&A: Fiscalidad de las fórmulas retributivas al em-
prendedor y al equipo fundador amb Cases & Lacambra

Principales aspectos jurídicos y fiscales en operaciones 
de M&A: Aspectos fiscales en un proceso de adquisición 
amb Cases & Lacambra

El Parc ha treballat un any més en la dinamització del seu ecosistema, que aplega perfils professionals amb origen i interessos 
molt diversos apostant per actes híbrids presencials i online durant els mesos amb restriccions més severes i posposant al 2022 
activitats d’oci com el ioga, la salsa i la zumba.

Networking

 Cocktail Connection estiu i tardor

 Reunió Ambaixadors 

 Acte de presentació BCN Health Booster amb Ajuntament  
 de Barcelona, Barcelona Activa i Biocat i la presència de la  
 Universitat de Barcelona

 Acte inauguració PCBeach. Amb el suport econòmic de Qiagen 

Ask Me Anything Session about Next Generation amb 
Biocat

Seminario BME Growth: la bolsa de las pymes amb Cua-
trecasas

Seminario de la ciencia básica a la aplicación, los siste-
mas CRISPR-Cas amb Genscript

7a edició del concurs fotogràfic Un dia al PCB!
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Accés a ajuts i finançament

Durant el 2021 moltes empreses del sector de les ciències 
de la vida han estat pendents dels possibles ajuts que es po-
guessin vehicular des de l’Administració. Els mesos de maig 
i juliol, en col·laboració amb ACCIÓ, es van celebrar dues jor-
nades, una centrada en els serveis i ajuts d’ACCIÓ adreçats a 
empreses del sector salut i una segona que abordava les ei-
nes de finançament, mentoring i networking per a startups 
del sector salut. A l’octubre, conjuntament amb Biocat, es va 
organitzar una jornada sobre els fons europeus Next Gene-
ration EU. També es va organitzar una xerrada per orientar 
en una altra possible via de finançament: l’accés al mercat 
borsari. Per aquest motiu es va organitzar un seminari amb 
el despatx Cuatrecasas sobre l’accés al BME Growth.   

Concurs de fotografia “Un dia al PCB!”

Un any més el Parc ha celebrat el concurs de fotos “Un dia 
al PCB!”, un certamen que ha arribat a la seva setena edició. 
Les fotos, que han de reflectir la vida al Parc dels seus usuaris 
i usuàries es publiquen a instagram amb l’etiqueta #Undia-
alPCB. El 1r premi se l'ha endut la Laura Gómez Rubio, que 
treballa a l'IBEC, amb la imatge “Quan fas el que t’agrada es-
tàs complint els teus somnis”, mentre que el jurat ha escollit 
com a accèssit la foto ‘Green splash’, de la Clara Borràs, de 
l'IRB.

Activitats totals acollides al Parc  
organitzades pel Parc

2018

2.660
participants

26

1.900
participants

2019

23

575
participants

2020

11

844
participants

2021

21

Activitats totals acollides al Parc organitzades  
per altres entitats 

2018

21.710
participants

395

22.915
participants

2019

316

9.385
participants

2020

154

16.850
participants

2021

316
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Pressupost
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-4.430
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Personal 

Manteniment i serveis
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EBITDA

Costos financers
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Subvencions capital aplicades
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