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“Biocat està creant les 
condicions perquè la important 

inversió que s’ha fet en recerca
i coneixement a Catalunya 

retorni a la societat”.
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2010 ha estat per a Biocat un any de clara consolidació del model adoptat i la 
confirmació de l’encert d’una estratègia de reforçament sectorial que es basa 
en una visió i una gestió global de tots els elements de la cadena de valor que 
va des de la recerca al mercat.

L’alta participació dels agents del sector en totes les propostes impulsades 
des de Biocat durant l’any —des de les missions internacionals al Fòrum 
Biocat, passant per les iniciatives formatives o els debats científics d’alt ni-
vell— són un indicador potent que s’ha assolit una consciència de clúster que 
serà clau per impulsar el sector biomèdic i biotecnològic en els propers anys. 
Centres de recerca, hospitals, empreses, universitats, entitats de suport... 
han participat activament en els diferents projectes empresos i la seva impli-
cació ha estat clau per a l’èxit de les iniciatives endegades.

Com s’assenyalava en el meu discurs d’investidura, el potencial de la Bio-
Regió de Catalunya ha de ser una eina clau per a l’impuls d’una economia 
basada en el coneixement. Biocat treballa sobre cinc eixos estratègics que 
s’orienten a reforçar els actius amb què comptem i a adreçar les febleses. En 
el conjunt, val la pena subratllar els bons resultats de les iniciatives orientades 
a reforçar la competitivitat de les nostres empreses, a potenciar la seva pro-
jecció internacional en un mercat que és, per definició, global, i la clara aposta 
per reforçar el capital humà del sector.

La consolidació d’iniciatives com BioEmprenedorXXI, que ha propiciat la 
creació de quasi una vintena de nous projectes empresarials, o l’èxit del Pro-
grama de Captació de Talent, que ha permès a una dotzena d’empreses 
comptar amb assessorament estratègic clau per al seu creixement ens diuen 
que anem pel bon camí. L’alta participació a la Convenció BIO de Chicago 
—on la delegació de Catalunya, amb 31 empreses i 16 institucions, va ser 
un any més la meitat del pavelló espanyol— no només confirmen la for-
ça de la biotecnologia i la biomedicina catalanes, sinó que ha estat un pas 
més en l’imparable procés d’internacionalització de les nostres companyies. 
I aquests són només tres exemples destacats en un programa que s’estén 
des d’impuls de la creació de consorcis públic-privats o de xarxes temàtiques 
fins a l’impuls de les pràctiques universitàries a empreses o les activitats de 
divulgació de la biotecnologia.

La tasca de Biocat per impulsar el bioclúster català està creant les condi-
cions perquè la important inversió que s’ha fet en recerca i coneixement a 
Catalunya retorni a la societat en forma de productes que millorin la vida de 
les persones. El sector biotecnològic està cridat a ser clau en aportar solu-
cions als reptes de salut, energies netes i sostenibilitat mediambiental que té 
plantejats la societat, i Biocat té un paper determinant per situar Catalunya al 
capdavant d’aquest sector.

M. HBLE. Sr. ArTUr MAS

PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA I PRESIDENT DE BIOCAT
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CoNSolIdACIÓ 
I CANvI dE CIClE

Durant l’any 2010 del que s’ocupa aquesta memòria hem vist com es 
consolidava el projecte que va arrencar fa quatre anys amb l’aprovació 

del primer pla estratègic aprovat pel Patronat de Biocat. Al llarg d’aquest 
temps, Biocat ha anat posant en marxa una sèrie de programes i serveis que 
han donat resposta a les necessitats d’un sector dinàmic però encara molt 
jove a casa nostra, però sobretot hem bastit estratègies de molt més llarg 
abast que són la base imprescindible per fer del sector de la biotecnologia, 
la biomedicina i les tecnologies mèdiques una pedra angular de l’economia 
del nostre país.

La consolidació del bioclúster com a tal —tot creant sentit de pertinença i 
consciència del propi potencial entre un conjunt divers d’agents, que va de 
les universitats o els hospitals fins a empreses i emprenedors biotec, passant 
per centres de recerca, farmacèutiques, companyies de tecnologies mèdi-
ques, empreses de serveis i Administració— i la seva projecció internacional 
són, sense cap mena de dubte, dos resultats clau de la feina realitzada i per 
als quals hem de seguir treballant. D’una banda per explotar en tot el seu 
abast les grans potencialitats que té el nostre país en àmbits com la nano-
biomedicina, l’oncologia, la bioinformàtica o la genòmica, on destaquem en 
recerca però que hem d’aconseguir portar al mercat perquè l’esforç realitzat 
retorni en beneficis socials i econòmics. De l’altra banda, perquè el nostre 
sector és, per definició, global, i només podrem impulsar el seu desenvolu-
pament —i el d’un nou paradigma econòmic basat en el coneixement— si 
som capaços de situar Catalunya al món ocupant el lloc que per capacitat i 
dinamisme li correspon.

Potser en l’esforç d’internacionalització és on millor es reflecteix la doble 
aproximació de curt i llarg abast que comentàvem més amunt. Així, per una 
banda treballem en l’immediat, portant a Barcelona fires com BioEurope 
Spring, una de les més prestigioses cites de partnering del continent —que 
vam coorganitzar el març de 2010, amb el suport de la Generalitat de Cata-
lunya, l’Ajuntament de Barcelona i entitats com la Fundació Catalana per a la 
Recerca, la Cambra de Comerç o Genoma España, entre d’altres— o coordi-
nant la delegació catalana a la Convenció BIO —el 2010 celebrada a Chicago. 

Mentrestant, duem a terme un ampli programa de reforç de les potencialitats 
de Catalunya per ser una de les comunitats d’innovació i coneixement  de 
l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (IET), una aposta estratègica de 
la Unió Europea en la qual volem jugar un paper rellevant, perquè el nostre 

DRA. MONTSERRAT VENDRELL

DIRECTORA GENERAL
DE BIOCAT

MeMòria
d’activitats
2010
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bioclúster té les condicions objectives per assolir un rol de lideratge i perquè hem de crear les 
bases perquè el futur refermi aquest rol per a Catalunya.

Alhora, volem situar-nos com un referent científic internacional, i Biocat hi contribueix impul-
sant, de la mà de l’Obra Social de la Caixa, el Centre Internacional per al Debat Científic, una 
eina que ens permet portar a casa nostra reunions i simposis d’investigadors de primer nivell, 
que treballen en les fronteres de la ciència més puntera.

En cadascun dels cinc eixos estratègics que orienten la nostra tasca —consolidació del clús-
ter,  competitivitat empresarial, internacionalització, formació i atracció de talent i percepció 
social de la biotecnologia— apliquem, com mostra aquesta memòria, aquest mateix doble 
enfoc. Així, propiciem la constitució de consorcis públic-privats amb la mirada posada en 
els projectes concrets a desenvolupar però, alhora, sabent que la detecció de sinergies en-
tre empreses i entitats de recerca és una llavor que es planta ara i que pot donar fruit a 
mig i llarg termini. I seguim donant la màxima prioritat a la nostra participació a la iniciativa  
Bioemprenedor XXI —en la qual assumim la direcció científica i tècnica—, perquè els pro-
jectes d’empresa que s’incuben en aquesta competició d’emprenedors donen fruit des de 
l’endemà mateix de l’inici de cada edició —el 60% dels projectes es constitueixen com a 
noves companyies— però també perquè són una peça significativa en l’estratègia de creixe-
ment, de futur, del sector. 

Responem avui amb la mirada posada en el demà. Potser per això un dels serveis més valuo-
sos que prestem costa de reflectir en un recull d’activitats com aquest. Es tracta de l’atenció 
personalitzada que es materialitza en les més de 400 hores d’entrevistes d’assessorament 
mantingudes amb empreses, entitats i professionals independents del sector, a través de les 
quals construïm teixit, detectem potencialitats, incubem idees.

Tots aquests projectes han aconseguit durant el 2010 una àmplia projecció i la resposta 
positiva dels nostres públics i stakeholders. Una consolidació que ha refermat les línies estra-
tègiques de Biocat, revisades i recollides en el Pla Director 2010-2013, que va ser aprovat 
pel nostre Patronat en la seva darrera reunió del desembre. Aquest final d’exercici i de cicle 
va coincidir amb el canvi de Govern a la Generalitat i, en conseqüència, s’ha produït el relleu 
dels representants institucionals en el màxim òrgan de govern de la nostra entitat. Des d’aquí 
vull agrair la feina feta i el suport rebut a totes les persones que ens han acompanyat com a 
membres del Patronat en aquesta primera etapa, i donar la benvinguda a tots aquells patrons 
que s’han incorporat a Biocat per fer costat a un equip entusiasta i compromès amb el repte 
de fer de la biotecnologia una peça clau del desenvolupament del nostre país.





BIOCAT, AL SERVEI
D’UN SECTOR EMERGENT
• Missió, visió i valors
• Pla director 2010-2013
• Estructura organitzativa
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COL·LABORACIó
Des de Biocat facilitem la interrelació i el treball en equip 
dels agents actius en el sector català de la biotecnologia, 
la biomedicina i les tecnologies mèdiques. Actuem com 
a socis de coneixement i fomentem les relacions col-
laboratives entre entitats, empreses i Administració per 
assegurar la consolidació i el desenvolupament del sector. 
Per donar les respostes més efectives, impliquem entitats 
i empreses en el disseny dels nostres programes i actuem 
com a plataforma i espai de trobada per a xarxes i projec-
tes nacionals i internacionals.

FLExIBILITAT I INNOVACIó
A Biocat estem atents als signes de canvi de l’entorn i 
preparats per dissenyar avui estratègies de resposta als 
reptes futurs que haurà d’enfrontar el sector. Amb una 
estructura flexible i adaptable a un context incert, estem 
permanentment oberts a la innovació i la promovem. Els 
nostres projectes responen a un entorn amb permanent 
evolució i s’adapten a les necessitats canviants d’un sec-
tor jove i en creixement.

QUALITAT I EFICàCIA
Biocat persegueix en tots els seus projectes i accions 
els més alts estàndards de qualitat, en línia amb el nivell 
d’excel·lència de la recerca catalana i la professionalitat 
que caracteritza el nostre sector empresarial. Eficàcia i ri-
gor són divises clau per projectar la biotecnologia catalana 
cap al món i cap al futur.

ORIENTACIó A CLIENT
Biocat aposta per un diàleg constant i fluid amb els agents 
del sector que ens permeti conèixer molt acuradament 
i en temps real les seves necessitats, per poder-hi do-
nar resposta de manera àgil i efectiva. Entenem que és 
part essencial de la nostra feina reduir els obstacles que 
empreses i centres troben en la seva activitat habitual i 
dissenyar solucions a mida de les diferents tipologies d’or-
ganitzacions que formen part del sector.

COMpROMíS
L’aposta de Biocat, per donar fruit, ha d’estar guiada pel 
compromís amb els objectius i l’acció continuada en el 
temps. L’acompanyament sostingut en els processos i la 
intensitat de la dedicació són clau per a l’èxit de l’estra-
tègia plantejada i per arribar a atènyer els resultats de la 
nostra visió.

VISIó
Biocat es projecta cap al futur com l’entitat líder d’un 
clúster biotecnològic i biomèdic potent i ben articulat, 
que sàpiga extreure tot el seu potencial a la capacitat 
de recerca de Catalunya i promogui un rol capdavanter 
del nostre país en una Europa innovadora. 

MISSIó
Biocat té com a missió dinamitzar els agents i les ini-
ciatives que a Catalunya intervenen en el sector de la 
biotecnologia, la biomedicina i les tecnologies mèdi-
ques per configurar un entorn amb un sistema potent 
de recerca, una transferència de coneixement activa, 
i un teixit empresarial que esdevingui motor econòmic 
de Catalunya i contribueixi al benestar de la societat.

VALORS
Biocat duu a terme la seva missió fonamentant les seves actuacions en els següents valors:

FLExIBILITAT-INNOVACIó

COMpROMíS QUALITAT
I EFICàCIA

COL·LABORACIó ORIENTACIó
 A CLIENT

VISIó, MISSIó I VALORS
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pLA DIRECTOR 2010-2013
En la seva darrera reunió de desembre de 2010, el 
Patronat de Biocat va aprovar el Pla Director 2010-
2013 de l’entitat. Aquest document fixa quins són els 
cinc eixos estratègics que guien l’actuació de Biocat 
per acomplir la seva missió i quines línies de treball 
principals se’n deriven. Tot plegat amb l’objectiu final 
de fer de Catalunya una BioRegió potent i ben arti-
culada que ocupi una posició destacada —la que li 
correspon— entre les bioregions més dinàmiques 
d’Europa i del món.

El Pla Director 2010-2013 de Biocat respon efectiva-
ment als compromisos adquirits per l’entitat quan es 
va adherir, el febrer de 2009, al Pacte Nacional per a 
la Recerca i la Innovació (PNRI), un document de ba-
ses, elaborat amb el consens i la col·laboració de totes 
les forces polítiques, el món acadèmic, les organitza-
cions empresarials i els agents socials del país. Aquest 
document de consens va ésser aprovat pel Govern de 
la Generalitat el 21 de octubre de 2008, i signat en la 
mateixa data per totes les altres entitats promotores.

En concret, Biocat contribueix de manera efectiva a 
assolir els reptes que el PNRI estableix en promoció i 
captació de talent, en valorització del coneixement, en 
promoció de l’emprenedoria, en l’impuls d’una Admi-
nistració promotora de la innovació, en internacionalit-
zació i en promoció social de la ciència, entre d’altres.
Els cinc eixos estratègics establerts pel Pla Director 

de Biocat donen continuïtat, ajustant-los a l’evolució 
del sector, a les línies mestres del primer pla (2007-
2010), i són:

• Consolidació del clúster, per fomentar les in-
terrelacions i sinergies entre els agents presents 
al territori, i potenciar el treball en xarxa amb 
d’altres clústers i agents, tant de l’àmbit estatal 
com internacional.

• Competitivitat empresarial, per identificar 
necessitats, potenciar fortaleses i adreçar les 
febleses de les companyies catalanes del sector.

• Internacionalització, per impulsar la projec-
ció de la BioRegió de Catalunya com a clúster 
de referència europeu i mundial, i la presència 
internacional dels diferents  agents del sector, 
especialment de les empreses.

• Formació i talent, per tal que el sector dispo-
si de recursos humans preparats, amb perfils i 
capacitats transversals, de la recerca a la gestió 
empresarial.

• Perceció social de la biotecnologia i la bio-
medicina, per contribuir a millorar el coneixe-
ment que la societat catalana té de la ciència en 
general, i de la biotecnologia en particular.

Aquests cinc eixos són la guia a través de la qual po-
dreu seguir en les pàgines següents la feina desenvo-
lupada per l’equip de Biocat durant l’any 2010.
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ESTRUCTURA ORGANITzATIVA
Organs de Govern*

* Patronat Biocat durant l’exercici 2010. Des del dia 27 de desembre de 2010 el President del Patronat de Biocat és el Molt Hble. 
Sr. Artur Mas. La composició actualitzada dels òrgans de govern es pot consultar a http://www.biocat.cat/organs-de-govern
 

President José Montilla, President de la Generalitat de Catalunya

Vicepresident Josep-Lluís Carod-Rovira, Vicepresident de la Generalitat de Catalunya

Membres Antoni Castells, Conseller d’Economia i Finances

Josep Huguet, Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa

Marina Geli, Consellera de Salut

Jordi William Carnes, Tinent d’alcalde d’Hisenda i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona

Manel Balcells, President de la Comissió Executiva de Biocat

Andreu Morillas, Secretari d’Economia del Departament d’Economia i Finances

Joan Roca, Director general de Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa

Miquel Gómez, Secretari d’Estratègia i Coordinació del Departament de Salut

Carme Botifoll, Directora d’ACC1Ó (CIDEM | COPCA)

Mateu Hernández, Gerent de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona

Josep M. Monfort, Director general de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

Albert Castellanos, Director general de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Davide Sirtoli, President d’Advancell, SL

Jorge Gallardo, President i conseller delegat de Laboratorios Almirall, SA

Jordi Martí, Director general d’Amgen, SA

Antoni Esteve, President de Laboratorios Dr. Esteve, SA

Rafael Rodrigo, President del Consell Superior de Recerca Científica (CSIC)

Raimon Belenes, Conseller delegat de l’Hospital Clínic de Barcelona

Eduard Jaurrieta, Adjunt a gerència de l’Institut Català de la Salut (Afers del Professional)

Jesús Acebillo, President de Novartis Farmacéutica, SA

Carlos Buesa, Director general d’Oryzon Genomics, SA

Jordi Camí, Director general del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)

Josep M. Taboada, Director Mèdic de Sanofi-Aventis, SAU

Eduard Fitó, Director de Semillas Fitó, SA

Francesc Gòdia, Comissionat del rector per a Biotecnologia i Biomedicina de la UAB

Dídac Ramírez, Rector de la Universitat de Barcelona (UB)

Xavier Gil Mur, Vicerector de Recerca i Innovació de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Francesc Xavier Grau, Rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

Secretària Mercè Curull, Advocada en Cap de l’Assessoria Jurídica del Departament de la Vicepresidència
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Comissió Executiva

President Manel Balcells, President de la Comissió Executiva de Biocat

Membres Andreu Morillas, Secretari d’Economia del Departament d’Economia i Finances

Joan Roca, Director general de Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa

Miquel Gómez, Secretari d’Estratègia i Coordinació del Departament de Salut

Carme Botifoll, Directora d’ACC1Ó (CIDEM | COPCA)

Mateu Hernández, Gerent de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona

Antoni Esteve, President de Laboratorios Dr. Esteve, SA

Raimon Belenes, Conseller delegat de l’Hospital Clínic de Barcelona

Eduard Jaurrieta, Adjunt a gerència de l’Institut Català de la Salut (Afers del Professional)

Jesús Acebillo, President de Novartis Farmacéutica, SA

Carlos Buesa, Director general d’Oryzon Genomics, SA

Jordi Camí, Director general del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)

Eduard Fitó, Director de Semillas Fitó, SA

Dídac Ramírez, Rector de la Universitat de Barcelona (UB)

Secretària Mercè Curull, Advocada en Cap de l’Assessoria Jurídica del Departament de la Vicepresidència

REUNIÓ DE PATRONAT DE BIOCAT 
CELEBRADA AL JUNy DE 2010, AL PALAU 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNyA
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Més informació a: 

* Anteriorment, Oficina Tècnica KIC-IET

biocat.cat/equip

EQUIp BIOCAT

pATRONAT

COMISSIó ExECUTIVA

àREA D’INNOVACIó
àREA DE COMUNICACIó  
I RELACIONS ExTERNES

àREA D’ADMINISTRACIó 
I FINANCES

DIRECCIó GENERAL

CENTRE INTERNACIONAL  
pER AL DEBAT CIENTíFIC (CIDC)

UNITAT DE pROjECTES 
ESTRATèGICS*





2010 A GRANS TRETS
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• Les xifres de la BioRegió
• Els resultats de Biocat
• Convenis i col·laboracions



ACTIVITATs Als CenTres I eMPreses

SUBSECTORS EN CENTRES
dE RECERCa

SUBSECTORS EN EMPRESES

Biotecnologia 
verda

32,5%
Tecnologies 
mèdiques

40%

Bioinformàtica
42,5%

Biotecnologia 
vermella

60%
Biotecnologia 

blanca

27’5%

63,9%
Biotecnologia 
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Tecnologies 
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duen a terme investigacions 
relacionades amb les ciències de la 
vida (d’un total de 150)

CenTres  
de reCerCA

que realitzen activitats al sector  
de la biotecnologia i la biomedicina  
(d’un total de 17)

PArCs CIenTífICs 
I TeCnològICs

que treballen en el camp de les 
ciències de la vida (entre 900 
establerts a Catalunya)

grUPs de reCerCA
reConegUTs

(d’un total de 215) 6 dels quals 
es troben entre els més actius 
de l’Estat espanyol pel que fa a 
producció científica

HosPITAls AMB
ACTIVITAT
InVesTIgAdorA 
desTeCABle

(70 de les qual són farmacèutiques, 
65 es dediquen a la biotecnologia, 
123 a la tecnologia mèdica 
innovadora, 27 a la química fina i la 
resta presten serveis de suport o 
estan d’alguna manera vinculades 
amb el sector)

eMPreses

LES XIFRES DE LA BIOREGIÓ

per 1.000 habitants  
(de població activa)

InVesTIgAdors7

(d’un total de 12) i algunes de les 
escoles de negocis internacionals 
més importants (dues de les quals 
estan considerades entre les 20 
millors escoles de negocis del món)

UnIVersITATs  
QUe ofereIxen  
esTUdIs en  
CIÈnCIes de
lA VIdA
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AnY de CreACIÓ

TIPUs d’eMPresesTIPUs d’orgAnITzACIons

dIsTrIBUCIÓ 
geogrÀfICA

16%  

Oficines de 
transferència 
tecnològica

BaRCELONa
Universitats
•  Universitat Autònoma  

de Barcelona (UAB)
•  Universitat de Barcelona (UB)
•  Universitat Internacional  

de Catalunya (UIC)
•  Universitat Politècnica  

de Catalunya (UPC)
•  Universitat Pompeu Fabra 

(UPF)
•  Universitat Ramon Llull (URL)

Parcs científics i tecnològics
•  Parc Científic de Barcelona
•  Parc de Recerca Biomèdica  

de Barcelona
•  Parc Tecnològic de Barcelona 

Nord
•  Parc de Recerca i Innovació 

UPC
•  Parc de Recerca UPF
•  Biopol
•  22@Barcelona

Hospitals
•  Hospital Sant Joan de Deu 

(Esplugues)
•  Hospital Universitari de Be-

llvitge  
(Hospitalet)

•   Hospital Universitari Germans 
Trias i Pujol de Badalona

•  Corporació Sanitària Parc Taulí
•  Hospital Clínic i Provincial de 

Barcelona
•  Hospital de la Santa Creu i 

Sant Pau
•  Hospital Universitari de la Vall 

d’Hebrón 
•  Hospital del Mar 

22% 
Universitats

29% 
Parcs científics 
i tecnològics

11% 
Grans  
infraestructures 
i equipaments

22% 
Hospitals 

GIRONa
Universitats
•  Universitat de Girona (UdG)

Parcs científics i tecnològics
•  Parc Científic i Tecnològic de 

la UdG

Hospitals
•  Hospital Universitari Doctor 

Josep Trueta de Girona

TaRRaGONa
Universitats
•  Universitat Rovira i Virgili  

(URV)

Parcs científics i tecnològics
•   Parc Científic i Tecnològic  

de Tarragona
•   Parc Tencnològic del Camp-

Tecnoparc

Hospitals
•  Hospital Sant Joan de Reus
•  Hospital Universitari Joan XXIII  

de Tarragona
•  Hospital Verge de la Cinta de 

Tortosa

LLEIda
Universitats
•  Universitat de Lleida (UdL)

Parcs científics i tecnològics
•  Parc Científic i Tecnològic 

Agroalimentari de Lleida 
(PCiTAL)

Hospitals
•   Hospital Universitari Arnau de 

Vilanova de Lleida

41%
Empreses 5%

Infraestructures 
tecnològiques i 
serveis científics

2%
Organismes 
públics i 
entitats de 
suport

46%
Centres i grups 
de recerca

6%
Altres

* Inclou diagnòstic in vitro i dispositius mèdics
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20%19%
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RESULTATS 
DE BIOCAT

PROP DE

PERSONES PARTICIPEN
AL PROGRAMA
BIOCÀPSULES I A
LES JORNADES
TÈCNIQUES DE BIOCAT

BIOCAT IMPULSA
LA CREACIÓ DE 

XARXES
TEMÀTIQUES:
BIONANOMED
CATALUNYA
I ONCOCAT

ORGANITZACIONS
RESPONEN L’ENQUESTA 
BIOCAT 2010 SOBRE 
L’ESTAT DEL SECTOR

400
2 438

63
8
12

PERFILS
PROFESSIONALS 12
I UN INFORME SECTORIAL,
PER IMPULSAR ELS RRHH
AL SECTOR ‘BIOTEC’

EL 60% DELS                PLANS DE
                                      NEGOCI
PRESENTATS AL
BIOEMPRENEDOR XXI
S’HAN CONSTITUÏT EN EMPRESA

EL PROGRAMA
VALUEMED
SELECCIONA
       PROJECTES
       DELS

           PRESENTATS



EL PROGRAMA TALENT 
2010 DISTRIBUEIX
250.000 EUROS
ENTRE         EMPRESES 
              BIOTEC

1.788 DELEGATS DE 1.061 31      16EMPRESES, A LA PRIMERA
BIOEUROPE SPRING
CELEBRADA A BARCELONA

EMPRESES
+

PARTICIPEN A LA BIO CHICAGO
ENTITATS

20146.000 REPRESENTANTS 
D’EMPRESES I ENTITATS 
DE LA BIOREGIÓ
PARTICIPEN AL
FÒRUM BIOCAT

600EL WEB
www.biocat.cat    

REP
VISITES DURANT 2010

I UN INFORME SECTORIAL,
PER IMPULSAR ELS RRHH
AL SECTOR ‘BIOTEC’

EL CIDC REUNEIX

EXPERTS 

INTERNACIONALS EN
3 DEBATS CIENTÍFICS
D’ALT NIVELL

400



Acord de col·lAborAció Amb l’AjuntAment de bArcelonA

Acord de constitució de l’AliAnçA bionAnomed cAtAlunyA

Acord de constitució de l’AliAnçA oncocAt

Signataris: Biocat - Ajuntament de Barcelona 

Objectiu: Regular l’ús de la nova marca Barcelona Biotech, regis-
trada per part del consistori. Mitjançant aquest acord, es coordinaran 
les accions per a la promoció i projecció de Barcelona com a entorn 
atractiu i dinàmic en els àmbits de la biotecnologia, la biomedicina i les 
tecnologies mèdiques. 

Signataris: Biocat - Diverses entitats catalanes 

Objectiu: Divuit centres, hospitals i empreses que fan recerca en na-
notecnologia aplicada a la salut i a la biotecnologia a Catalunya han 
creat l’aliança BioNanoMed Catalunya, la primera plataforma catala-
na de bionanomedicina que neix per crear sinergies i afavorir noves 
oportunitats de recerca i de negoci en aquest sector i incrementar la 
visibilitat internacional del treball de les entitats que la integren. 

Signataris: Biocat - Diverses entitats catalanes 

Objectiu: Entitats, grups de recerca, hospitals i empreses de Ca-
talunya que fan recerca bàsica, translacional i clínica en l’àmbit de 
l’oncologia, han creat l’aliança Oncocat. L’objectiu és afavorir la coor-
dinació entre elles i potenciar sinèriges,aprofitar millor les oportunitats 
i propiciar projectes comuns i projectar internacionalment el potencial 
de Catalunya en aquest àmbit.

DESEMBRE 2010

DESEMBRE 2010

DESEMBRE 2010

convenis i Acords de col·lAborAció  
signAts el 2010

MeMòria
d’activitats
2010

28
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conveni-mArc Amb lA cAmbrA de comerç de bArcelonA i cAtAloniAbio

Acord de col·lAborAció Amb lA universitAt johns hopkins

Acord de col·lAborAció Amb eurobiomed

Signataris: Biocat -  Cambra de Comerç de Barcelona - CataloniaBIO

Objectiu: establir les bases de col·laboració en tres àrees prioritàries 
com són l’accés al finançament de les empreses biotecnològiques, la 
seva internacionalització i una comunicació activa que afavoreixi un am-
pli suport social al sector. També col·laboraran en l’impuls de la candi-
datura catalana per liderar la KIC (Knowledge & Innovation Community) 
de ciències de la vida-salut de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecno-
logia (IET). Biocat ja havia signat acords amb la Cambra de Comerç i 
CataloniaBIO, el juliol de 2009 i el juny de 2008, respectivament. 

Signataris: Biocat - Johns Hopkins Technology Transfer Center

Objectiu: Impulsar la col·laboració mútua en recerca, transferència 
tecnològica i emprenedoria empresarial en l’àmbit de les ciències de la 
vida. Les activitats que han de facilitar aquesta cooperació inclouen col-
laboracions de recerca, iniciatives de comercialització de tecnologia, 
ajuts a investigadors, suport al desenvolupament de negoci i ajuts per 
a ubicació en espais innovadors.

Signataris: Biocat - Eurobiomed

Objectiu: Impulsar la col·laboració en l’àmbit de les ciències de la 
vida entre els bioclústers de Catalunya i Llenguadoc-Rosselló i la regió 
Provença–Alps-Costa Blava. Les accions previstes inclouen l’organit-
zació de trobades de partenariat per a les empreses dels dos territoris, 
la promoció de la participació conjunta en projectes europeus, entre 
d’altres accions.

NOVEMBRE 2010

OCTUBRE 2010

OCTUBRE 2010



Acord de col·lAborAció Amb lA universitAt de sAntiAgo de compostel·lA

Signataris: Biocat - Universitat Santiago de Compostel·la (USC) 

Objectiu: Establiment de les bases de col·laboració per impulsar 
l’economia del coneixement i la innovació, optimitzant el finançament 
d’empreses biotecnològiques i especialment permetent als projectes 
generats o vinculats a Biocat l’accés als serveis del programa Inberso 
promogut per la USC. 

MAIG 2010

Acord de col·lAborAció Amb Fenin

Signataris: Biocat -Federació Espanyola d’Empreses de Tecnologia 
Sanitària (Fenin)

Objectiu: Establiment de les bases de col·laboració per analitzar, mi-
llorar i promoure programes de formació i informació en l’àmbit de la 
innovació en tecnologia sanitària (o tecnologies mèdiques) a Catalunya.

ABRIL 2010

Acord d’Adhesió Al heAlth university oF bArcelonA cAmpus

Signataris: Biocat -Health University of Barcelona Campus (HUBc)

Objectiu: Establiment de les bases d’adhesió al Health University of 
Barcelona Campus (HUBc) -que es presentarà a la convocatòria de 
2010 del programa Campus d’Excel·lència Internacional-, per tal de 
coordinar, dinamitzar i promoure la biomedicina, la biotecnologia i les 
tecnologies mèdiques amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la 
població i esdevenir el motor sostenible d’una transformació territorial, 
econòmica i social de Catalunya.

MAIG 2010

MAIG 2010Acord de col·lAborAció Amb biopolisQuébec

Signataris: Signataris: Biocat -BiopolisQuébec

Objectiu: establiment de les bases de col·laboració estratègica entre 
Biocat i BiopolisQuébec en els sectors de les ciències de la vida i la 
salut de Quebec i Catalunya per tal de promoure l’intercanvi de bones 
pràctiques i el coneixement mutu i la posada en marxa de projectes 
conjunts. BiopolisQuébec és l’aliança de les tres regions quebequeses 
actives en ciències de la vida i la salut: Montréal in Vivo, Pôle Québec 
Chaudière-Appalaches i Sherbrooke Innopole.

MeMòria
d’activitats
2010
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 Acord de col·lAborAció Amb el consorci de lA ZonA FrAncA

Signataris: Biocat - Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB)

Objectiu: Establiment de les bases per promoure l’establiment d’em-
preses innovadores basades en l’aplicació de la biotecnologia en els 
espais de la Plataforma Empresarial Barcelona Zona d’Innovació (BZ), 
a la Zona Franca de Barcelona. La BZ, que ocupa 50 hectàrees recu-
perades de l’antiga factoria Seat, té com a objectiu fomentar el trànsit 
de la indústria convencional cap a una nova indústria basada en el 
coneixement.

ABRIL 2010

Acord de col·lAborAció Amb cAixA cApitAl risc

Signataris: Biocat - Caixa Capital Risc

Objectiu: Establiment de les bases de col·laboració, els propers tres 
anys, per a la posada en marxa de diferents projectes per donar suport 
a la creació d’empreses en l’àmbit de les ciències de la vida, identificar 
nous inversors privats –preveient que Caixa Capital Risc pugui parti-
cipar en operacions de coinversió– i atraure inversors internacionals. 
D’altra banda, Caixa Capital Risc donarà suport a la candidatura de 
Catalunya per obtenir el KIC en ciències de la vida de l’Institut Europeu 
d’Innovació i Tecnologia (IET).cional cap a una nova indústria basada 
en el coneixement.

FEBRER 2010

renovAció de l’Acord de col·lAborAció Amb l’een

Signataris: Biocat - Enterprise Europe Network (EEN)

Objectiu: Col·laborar en la difusió i promoció de les activitats de l’EEN 
pel què fa a serveis de transferència tecnològica internacional.

DESEMBRE 2009
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UN ANY AMB CINC EIXOS
• Consolidació del clúster
• Reforç de la competitivitat
• Formació i talent
• Internacionalització
• Percepció social de la biotecnologia
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Un total de 438 organitzacions —230 grups de recerca 
consolidats i 208 empreses— van respondre l’enquesta enviada 

per Biocat el novembre de 2010 amb l’objectiu de recollir informació 
actualitzada dels agents de la BioRegió. Amb aquesta s’està elaborant 
una nova edició de l’Informe Biocat —que es publicarà la tardor de 
2011— i es millorarà la informació subministrada pel Directori Biocat  
(www.biocat.cat/directory), una de les eines de projecció del 
bioclúster català més ben valorades i que durant 2011 es migrarà 
a una nova eina informàtica de tipus CRM (Custom Management 
Relationship) per millorar-ne les prestacions al públic.

L’enquesta ha aportat informació detallada sobre el tipus d’activitat 
dels diversos agents, tant en l’àmbit de la recerca, com de la producció 
i els serveis, l’àmbit d’aplicació d’aquesta activitat —biomedicina, 
sector agroalimentari, mediambiental o industrial— i, en el cas de 
les organitzacions que treballen en aplicacions a la salut —que són 
majoria a la bioregió catalana— quines àrees terapèutiques són les 
que centren el treball de recerca i de producció de nous medicaments 
i tractaments.

L’enquesta també ha recollit dades sobre l’estructura jurídica i 
de capital de les empreses, el nivell d’internacionalització tant de 
companyies com de grups de recerca,  la seva producció de patents 
i l’estructura de recursos humans de què disposen. Totes aquestes 
dimensions s’analitzaran en detall en la nova edició de l’Informe Biocat 
que, segons avança la seva coordinadora, la Dra. Marta Príncep, 
directora de l’Àrea d’Innovació de Biocat, “mostra avenços positius en 
la consolidació del sector, malgrat el context de crisi que s’ha viscut 
des de l’anterior edició de 2009”.

A diferència de l’enquesta que va servir de base a l’anterior 
informe, l’enquesta 2010 no s’ha fet arribar als centres de recerca 
(una quarantena en l’Informe Biocat 2009), sinó als 435 grups 
d’investigació consolidats que treballen en l’àmbit de les biociències, 
el que dóna una imatge molt més detallada i acurada de l’estat de la 
recerca biotecnològica a casa nostra.

CONSOLIDACIÓ DEL CLÚSTER

Enquesta 2010: preparant l’Informe Biocat 2011 i 
l’actualització del Directori Biocat
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BioNanoMed Catalunya i Oncocat, dues noves xarxes 
per promoure la bionanomedicina i l’oncologia catalanes

L’any 2010 Biocat va treballar en la definició i posada en marxa 
de dues noves xarxes professionals a Catalunya: BioNanoMed, 

orientada a la nanotecnologia aplicada a la salut i a la biotecnologia, 
i Oncocat, centrada en la recerca oncològica. Els treballs previs van 
servir per definir els potencials membres de les xarxes, establir la imat-
ge de les marques i preparar-ne la presentació. 

BioNanoMed Catalunya i Oncocat es van definir com a dues plata-
formes de visibilitat de la recerca en nanobiomedicina i oncologia a 
Catalunya, respectivament, i impulsores de la investigació, la innovació 
i la transferència tecnològica en aquests àmbits.

Els objectius d’aquestes dues xarxes se centren en identificar i po-
sar en marxa projectes de col·laboració en recerca i en el desenvo-
lupament de nous productes; organitzar actes públics (conferències, 
taules rodones, workshops...) per posar en comú els treballs duts a 
terme i millorar-ne el seu desenvolupament i la seva aplicació; de-
tectar les necessitats formatives per tal de fer propostes de tracks 
educatius o màsters complementaris; establir polítiques d’intercanvi 
d’investigadors, centres i grups de recerca amb les empreses del sec-
tor; establir estades de pràctiques dels postdoctorants en empreses i 
promoure els intercanvis internacionals; definir un pla estratègic que 
obri noves oportunitats de negoci basades en necessitats clíniques i 
establir prioritats d’internacionalització sent presents en fòrums inter-
nacionals del sector.
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Amb el lema Connecta, fem futur!, Biocat va reunir 
el 2 de desembre de 2010 a representants de 

totes les empreses i entitats del sector de la biotec-
nologia, la biomedicina i les tecnologies mèdiques de 
la BioRegió, en el Fòrum Biocat que, un any més (el 
tercer) es va celebrar a la Casa Llotja de Mar, amb la 
col·laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona.
Més de 600 representants del sector empresarial i 
financer, investigadors, gestors de centres i instituts 
de recerca i representants d’universitats i hospitals, 
es van trobar en una jornada que va comptar amb la 
presència dels màxims representants de la Generalitat 
de Catalunya, de l’Ajuntament de Barcelona i del Pa-
tronat de Biocat.

Conferències, presentació i taules rodones
Les estratègies d’èxit que han de seguir les empreses 
biotec en l’actual entorn de crisi va centrar la con-
ferència principal de la jornada, a càrrec de Diego 
Miralles, director del Centre de Recerca West Coast 
de Johnson & Johnson. Aquesta ponència va ser es-
pecialment apreciada per l’audiència, obrint un llarg 
debat sobre estratègies empresarials. Les tres taules 
rodones posteriors van analitzar els nous camins de la 
biotecnologia en àmbits com l’alimentació i la salut; 
les tecnologies mèdiques i com es pot impulsar la in-
novació des de la compra pública; i la força de mercats 
emergents com són l’Índia i la Xina en l’àmbit de la 
biotecnologia i les tecnologies mèdiques.

El Fòrum va incloure un col·loqui sobre les deu opor-
tunitats de negoci per a les empreses biotec, co-orga-
nitzat amb Barcelona Activa, en el qual es va analitzar 
el desenvolupament i l’estat actual del sector biotec-
nològic a nivell mundial i que va posar especial èmfasi 
en el canvi de cicle que es desprèn de les dades del 
sector els darrers anys.

Premi BioEmprenedorXXI
El Fòrum Biocat va ser, un cop més, el marc del lliu-
rament del premi BioEmprenedor XXI, reconeixement 
al millor pla de creació d’empresa innovadora en el 
sector de ciències de la vida que impulsen “la Caixa”, 
Barcelona Activa, Biocat, Fundación Genoma España 
i la Cambra de Comerç de Barcelona. L’empresa VCN 
Biosciences va ser la guanyadora de 2010, i van ser 
finalistes les empreses ImmunNovative Developments 
i iMicroQ.

La tercera edició del Fòrum Biocat es va cloure amb 
el nomenament com Ambaixadora de la BioRegió de 
Catalunya de la investigadora i empresària especialista 
internacional en avaluació de tecnologies i sistemes 
sanitaris, la Dra. Alícia Granados. Per concedir aquest 
títol, que va ser lliurat pel president de la Generalitat 
en funcions, José Montilla, Biocat va valorar especial-
ment la llarga experiència de la Dra. Granados tant en 
l’àmbit públic com en el privat.

En el marc del Fòrum, Biocat i l’Ajuntament de Barce-
lona van signar un conveni per promocionar Barcelona 
com a ciutat i localització especialment destacada per 
desenvolupar-hi activitats en el sector biotecnològic a
través de la marca Barcelona Biotech.

Fòrum Biocat: Connecta, fem futur!
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S’ha de potenciar la 
col·laboració públic-privada a 
través de consorcis i abordar 
projectes que siguin realment 
innovadors”, Diego Miralles, 
Johnson&Johnson
(EXPANSIÓN CATALUNYA)
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Construint el clúster bit a bit: el web Biocat i les noves 
eines de comunicació

Biocat —a través de l’Àrea de Comunicació i Re-
laciona Externes— treballa diàriament perquè el 

web (www.biocat.cat) sigui el punt de referència in-
formatiu del sector a Catalunya i també per als actors 
interessats a nivell internacional. 

L’estratègia iniciada a finals de 2009 ha començat 
a donar fruits durant el 2010. Cada vegada són 
més les empreses i entitats del sector que es po-
sen en contacte amb Biocat per explicar els resul-
tats de la seva recerca o bé els seus projectes, i 
fer-ne difusió. 

De fet, aquesta és la raó de ser del web, recollir i di-
fondre tot el que succeeix a la BioRegió de Catalunya 

perquè arribi als stakeholders del sector i a la socie-
tat en general. El web de Biocat ha tingut 146.000 
visites durant el 2010, que suposa un augment de 
gairebé el 45% respecte al 2009.

El web s’estructura en tres grans apartats: Coneix 
Biocat (informació sobre l’entitat i com actua dins el 
sector), Explora la BioRegió (informació i actualitat del 
sector) i Apropa’t a les biociències (divulgació de les 
biociències).

Durant el 2010 es van dur a terme diverses millo-
res en l’arquitectura de la informació i la navegabilitat 
(que tindran continuïtat el 2011) i d’ampliació de con-
tinguts, entre les que cal remarcar:

REDIssENy DE LA PÀGINA D’INICI ON s’hI 
INCORPORA uN ÍNDEX PER FACILItAR LA CERCA DE 
tOts ELs CONtINGuts DEL WEB.
http://www.biocat.cat 

CREACIó D’uNA PÀGINA Rss PERQuè ELs usuARIs Es 
PuGuIN suBsCRIuRE I REBRE tOtEs LEs ACtuALItzACIONs.
http://www.biocat.cat/rss
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CREACIó DE LA sECCIó LA VEu DELs EXPERts, ON hI 
tROBEM ARtICLEs DIVuLGAtIus DE DIVERsItAt DE tEMEs 
RELACIONAts AMB LEs BIOCIèNCIEs.
http://www.biocat.cat/la-veu-dels-experts 

CREACIó DE LEs PÀGINEs DEL CENtRE INtERNACIONAL 
PER AL DEBAt CIENtÍFIC ON s’EXPLICA LA MIssIó DEL 
CENtRE, LEs ACtIVItAts PREVIstEs, ENtRE D’ALtREs.
http://www.biocat.cat/cidc 
 

CREACIó DE LA sECCIó ACtuALItAt (QuE AMPLIA LA QuE hI 
hAVIA DE NOtÍCIEs), AMB NOus REGIstREs: ENtREVIstEs, 
ARtICLEs D’OPINIó I REPORtAtGEs.
http://www.biocat.cat/actualitat

CREACIó DE LEs PÀGINEs DE LA uNItAt DE PROJECtEs 
EstRAtèGICs DE BIOCAt I DE LA CANDIDAtuRA PER LIDERAR 
uNA KIC EN sALut-CIèNCIEs DE LA VIDA DE L’IEt.  
http://www.biocat.cat/upe 
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Nou disseny de l’E-News, que passa a  
ser mensual
Paral·lelament al canvi d’identitat corporativa de  
Biocat, el 2010 es va presentar el renovat butlletí 
electrònic de Biocat (E-News Biocat) amb nou dis-
seny, continguts i periodicitat (va passar de ser tri-
mestral a mensual). 

L’E-News recull l’actualitat més rellevant del sector, 
entrevistes, articles d’opinió i reportatges. s’edita en 
tres idiomes (català, castellà i anglès) i s’envia a més 
de 6.000 contactes (de Catalunya, l’Estat espanyol 
i internacionals). 

Des del web es facilita la subscripció a tots els pro-
fessionals i altres lectors interessats: http://www.
biocat.cat/subscriute-al-butlleti-electronic

Creant comunitat a les xarxes socials
tenint en compte l’oportunitat que ofereixen Internet 
i les xarxes socials per relacionar-se amb la comuni-
tat científica i empresarial d’arreu del món i per cap-
tar nous lectors del web —que poden ser clients i so-
cis potencials de les empreses i entitats que formen 
part de la BioRegió de Catalunya—, Biocat ha decidit 
reforçar la presència a twitter, LinkedIn, Delicious, 
slideshare, youtube i Flickr. A finals de 2010 es va 
aprovar un ampli pla d’acció per impulsar la visibilitat 
de les activitats de la BioRegió a les xarxes socials 
que s’implementarà al llarg del 2011.
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REFoRç dE la compEtivitat
Incorporació de talent estratègic internacional

El 14 de maig de 2010, i per segon any consecutiu, es va convocar el 
Programa Talent per a la Competitivitat, del Departament d’Economia i 

Finances de la Generalitat de Catalunya i Biocat, que té per objectiu reforçar 
la competitivitat i la internacionalització de les empreses catalanes facilitant, 
mitjançant la concessió d’ajuts directes de fins a 20.000 euros per empresa, 
la contractació puntual d’experts en àmbits estratègics com ara l’exploració 
de mercat i el desenvolupament de negoci, l’estratègia legal i l’estratègia 
d’R+D. L’import global destinat a la convocatòria 2010 va ser de 250.000 
euros. Els ajuts van anar dirigits a la contractació de professionals de prestigi 
i experiència internacionalment reconeguda, amb els perfils de desenvolupa-
ment de negoci, gestió estratègica, recerca i regulació legal del sector. 

En l’anàlisi que Biocat fa de les empreses biotecnològiques i de tecnologies 
mèdiques catalanes, ha detectat quatre àrees de millora prioritàries: reforç 
dels òrgans de direcció estratègica (consells d’administració); desenvolupa-
ment de negoci (anàlisi de mercats i posicionament); estratègia d’R+D; i ges-
tió de la cartera de propietat intel·lectual (patents). Per tal d’adreçar aquestes 
febleses, les empreses poden recórrer a professionals internacionals amb llar-
ga experiència, però no sempre compten amb els recursos per fer-ho.

Aquesta és la raó de la posada en marxa, en col·laboració amb el Departa-
ment d’Economia i Finances, d’aquest  programa per facilitar la incorporació 
temporal a les empreses biotecnològiques catalanes d’assessors internacio-
nals que puguin ajudar a reforçar les seves estructures de gestió i direcció. 
L’any 2010 es van presentar 23 sol·licituds, per un import total de 438.000 
euros, de les quals se’n van aprovar 20, corresponents als 250.000 euros 
de la convocatòria. Tant les sol·licituds com les acceptacions i els imports 
concedits van créixer respecte a 2009, el primer de l’experiència. 

El web de Biocat ofereix a les empreses interessades un directori d’assessors 
internacionals en estratègia de negoci (http://www.biocat.cat/perfils-das-
sessors-en-estrategia) alguns dels quals han participat en el Programa de 
Captació de Talent, tot i que la llista és oberta. Biocat no manté cap relació 
contractual amb cap dels assessors del seu directori, que és obert a la in-
corporació de nous professionals qualificats que ho sol·licitin.

...a nosaltres el programa*  ens ha servit per ser més ambiciosos i pensar 
més gran” Cristina Quiles, Neuroscience Tecnologies (L’ECONÒMIC)

*Programa d’ajudes per a la captació de talent directiu per a pymes.
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El mes d’abril es va posar en marxa la tercera edi-
ció del programa BioEmprenedorXXI amb l’objectiu 

de posicionar Barcelona com la capital emprenedora 
de referència i donar un impuls al sector estratègic de 
les ciències de la vida. Aquesta iniciativa conjunta de “la 
Caixa”, l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant Barcelona 
Activa, Biocat, la Fundació Genoma España i la Cambra 
de Comerç de Barcelona, promou la creació i consolida-
ció d’empreses innovadores de base tecnològica.

El programa BioEmprenedorXXI facilita la creació i 
consolidació d’empreses innovadores de qualitat i 
amb sentit de futur en l’àmbit de les ciències de la 
vida, contemplant la biotecnologia, la biomedicina, 
el medi ambient i el sector agroalimentari. Es tracta 
d’un programa integral de formació, assessorament 
i suport als emprenedors que posa a disposició dels 
participants un conjunt d’eines i recursos que facili-
ten tant el procés de creació com el de consolidació 
d’una empresa.

Aquesta iniciativa està adreçada a titulats universitaris, 
investigadors, professors, doctorands i emprenedors 
que tinguin una idea de negoci o empresa en fase 
inicial i que es proposin començar una activitat empre-
sarial pròpia, bé com a spin-off de la seva institució o 
bé de forma independent.

Durant el 2010, van participar al programa BioEmpre-
nedorXXI un total de 18 projectes i es van presentar 

BioEmprenedorXXI, un impuls a la creació d’empreses

Cal felicitar aquesta iniciativa 
i alegrar-nos de l’esperit 
emprenedor dels seus 
creadors. Aquestes empreses 
són el camí que hem de 
seguir”. 
(BLOG D’ENRIC CANELA)

12 plans d’empresa procedents d’universitats i enti-
tats d’arreu de Catalunya. El 60% d’aquests es van 
constituir en empresa.

III premi al millor pla de creació d’empresa 
innovadora
L’empresa VCN Biosciences, sorgida del grup de Vi-
roteràpia de l’Institut Català d’Oncologia, va guanyar 
aquesta tercera edició del premi BioEmprenedorXXI, 
que reconeix el millor pla de creació d’empresa in-
novadora en el sector de ciències de la vida. Aquest 
premi, facilita als participants la creació de la seva 
empresa mitjançant un conjunt d’activitats formatives i 
l’anàlisi de viabilitat de les seves idees de negoci. 

VCN Biosciences, empresa promoguda pel Dr. Ma-
nel Cascalló, el Dr. Ramon Alemany i el Dr. Gabriel 
Capellà, desenvolupa nous fàrmacs biotecnològics 
d’elevada potència i selectivitat per fer front al càncer 
a partir de la plataforma tecnològica que ofereixen els 
anomenats adenovirus oncolítics. El premi els ha ator-
gat una dotació econòmica de 20.000 euros i un con-
junt d’actuacions dirigides a accelerar el creixement 
del projecte, com són un curs formatiu d’alt nivell en 
estratègia empresarial a la universitat de Cambridge, 
presència en una fira internacional de referència del 
sector, participació en un pont tecnològic i d’innovació 
i sis mesos gratuïts en la incubadora d’empreses de 
Barcelona Activa. 

La tercera edició del  premi BioEmprenedorXXI tam-
bé va guardonar com a primera finalista l’empresa  
ImmunNovative Developments, especialitzada en 
el desenvolupament de productes per a la prevenció, 
diagnosi i tractament de la sèpsia i altres malalties in-
flamatòries de base immunitària. El premi a la segona 
finalista va recaure en l’empresa iMicroQ, encarre-
gada de la producció i comercialització de kits per a 
la detecció ràpida de patògens i toxines per al sec-
tor agroalimentari. A part de la dotació econòmica, 
aquestes empreses van ser guardonades amb altres 
iniciatives com l’accés a activitats formatives i la parti-
cipació en congressos de referència del sector. 
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Per encàrrec de Barcelona Activa (Porta 22), Bio-
cat va elaborar el 2010 l’Informe sectorial Biotec-

nologia i Biomedicina i, en col·laboració amb Adecco, 
una seixantena de fitxes amb els perfils professionals 
més demandats pel sector. 

L’informe assenyala que gran part de la població ocu-
pada en aquest sector es dedica a alguna activitat 
relacionada amb la recerca. A l’Estat espanyol hi ha 
un total de 130.966 investigadors, que representa el 
6,5% de la població ocupada, mentre que a Catalunya 
hi ha 25.063 persones que es dediquen a la recerca, 
un 7,6% de la població ocupada. 

Pel que fa a l’R+D en biotecnologia, Catalunya ocu-
pava el 2008 al voltant de 1.200 persones, men-
tre que a l’R+D del sector farmacèutic hi havia uns 
2.300 treballadors, el 51% del conjunt de l’Estat. Les 
titulacions més habituals en els departaments d’R+D 
del sector biotecnològic a Catalunya són les de quí-
mica i biologia, amb un 44% i un 22%, respectiva-
ment. L’informe també conclou que les ocupacions 
amb més demanda són les vinculades a l’àrea de 
màrqueting farmacèutic; la direcció de projectes i la 
direcció estratègica; la de medical advisor per a l’àrea 
de desenvolupament clínic i, en el vessant de recerca 
científica més bàsica, les relacionades amb l’anàlisi 
genètica, tant biològica com informàtica. 

A partir d’aquesta informació es van definir una 
seixantena de les professions més demandades i 
es van elaborar les fitxes descriptives dels diferents 
perfils professionals. Entre altres hi trobem la defini-
ció dels perfils de conseller en nutrigenòmica; químic 

mèdic; responsable de desenvolupament de negoci; 
responsable de màrqueting; medical advisor; tècnic 
de biofabricació o responsable de la propietat indus-
trial en ciències de la vida. Aquestes fitxes aporten 
informació pràctica tant per als professionals que 
busquen feina com per a les empreses que cerquen 
treballadors. Així es defineix l’activitat professional i 
es concreten les tasques a realitzar; la formació re-
glada necessària i la complementària; les condicions 
laborals, la retribució mitjana i l’experiència requerida, 
entre altres informacions. 

L’informe també va constatar el creixent ritme de crea-
ció d’empreses en  el sector i les oportunitats laborals 
que ofereix. L’impacte econòmic directe, indirecte i 
induït de la biotecnologia a Espanya es va estimar en 
8.189 milions d’euros, que va representar el 0,8% del 
PIB el 2007. La despesa espanyola en R+D el 2008 
va ser de 14.701 milions d’euros, un 1,35% del PIB 
espanyol, que va suposar un creixement del 10,2% 
respecte al 2007. En concret, Catalunya el 2008 va 
invertir en recerca un total de 3.286 milions d’euros, 
un 1,61% del PIB català. La facturació de les empre-
ses biotecnològiques al conjunt de l’Estat va ser de 
706 milions d’euros el 2008, xifra que a Catalunya va 
ser de 160,3 milions d’euros, el 22,7%. El creixement 
anual de la facturació del sector biotecnològic durant 
la darrera dècada ha estat superior al 30%. 

L’Informe sectorial Biotecnologia i Biomedicina, així 
com les fitxes de perfils professionals, es poden con-
sultar a www.biocat.cat/perfils-professionals i al web 
del Centre de Desenvolupament Professional Porta22 
(www.bcn.cat/treball). 

Definint els perfils professionals que demanda el sector
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Biocat, a través de la seva Àrea d’Innovació, va 
impulsar el 2010 un projecte d’avaluació tecno-

lògica, Valuemed, per tal de potenciar les oportunitats 
científic-tecnològiques de l’àmbit biomèdic de Catalun-
ya i promoure l’èxit de la seva transferència al mercat.

El projecte es va iniciar amb una primera fase 
d’avaluació inicial del gruix de coneixement existent 
en aquest àmbit, recopilant informació de l’activitat 
generada pels grups de recerca que ho van sol·licitar, 
a través d’una revisió de la cartera de projectes i 
d’entrevistes als investigadors. La informació fou pos-
teriorment avaluada per experts en transferència i va-
lorització i va servir per definir el coneixement i la tec-
nologia desenvolupada, estudiar l’orientació al mercat 
i determinar quin era el full de ruta fins a la fase prèvia 
de comercialització.

Les fases del projecte eren: 

•  selecció dels grups de recerca per avaluar-ne      
 l’estoc de coneixement.
•  Classificació dels projectes i de la tecnologia de 

cada grup de recerca.
•  Determinació dels mercats objectius i de les   
 barreres d’entrada.
•  Avaluació de l’estoc de coneixement en funció   
 dels mercats objectius, els riscos associats i el  
 seu time to market. 
•  Creació d’informes de viabilitat per al    
 coneixement amb més probabilitat de ser     
 transferit.

 un cop finalitzat el projecte es va lliurar a cada una de 
les entitats de recerca participants una memòria on es 
recollia la situació de les tecnologies o productes des-
envolupats pels grups de recerca en funció dels seus 
mercats objectius, així com les matrius de posiciona-
ment de cada producte o tecnologia, i informes de via-
bilitat per aquells més susceptibles d’arribar al mercat. 

Malgrat que la relació nominal dels grups participants 
no es pot fer pública, cal destacar que es van presen-
tar 17 propostes, de les quals es van seleccionar vuit 
grups de recerca de l’àmbit de la biomedicina adscrits 
a sis entitats de recerca del país (hospitals, instituts 
i centres de recerca i universitats). Els àmbits dels 
treballs eren el sistema neurovascular, la neuroimmu-
nologia, el sistema respiratori, la endocrinologia (dia-
betis), els nanobiomaterials, la robòtica (tecnologies 
mèdiques) i els serveis sanitaris. 

El resultat del projecte va ser una aportació de valor 
als grups de recerca que van completar el programa, 
de cara a prendre decisions estratègiques en cadas-
cun dels estadis de comercialització per dur al mercat 
els productes i tecnologies desenvolupades.

Valuemed, l’avaluació tecnològica biomèdica 
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Fruit del conveni signat amb la Cambra de Comerç 
de Barcelona, i amb l’objectiu d’incrementar la 

massa crítica dels integrants de la Bioregió de Cata-
lunya i l’aflorament de noves oportunitats de negoci, 
Biocat va posar en marxa el 2010 el projecte ICCE 
(Impuls a la Creació de Consorcis), una iniciativa per 
identificar sinergies i oportunitats de negoci entre 
agents locals de la recerca i empreses.

El projecte es plantejava com una acció de reforç de 
la competitivitat en l’àmbit biomèdic, amb una estratè-
gia focalitzada en promoure l’oferta per aconseguir la 
creació de demanda (push), i que Biocat, d’acord amb 
la Cambra, va decidir centrar principalment en tecno-
logies mèdiques i diagnòstic in vitro.

La proposta es va estructurar en tres etapes: una pri-
mera fase d’identificació de potencials membres dels 
consorcis a partir del coneixement recollit al Directori 
Biocat, acompanyada d’un intensiu treball de camp 
per aprofundir en el coneixement de les prioritats de 
recerca de les institucions i assegurar l’alineació de 
les possibles propostes. A continuació, en la segona 
etapa, es va plantejar la creació de diversos pre-con-
sorcis i, finalment, se’ls va acompanyar en el procés 
de negociació de cada consorci i en la cerca de fi-
nançament, incloent-hi el suport per l’elaboració dels 
documents finals per a la sol·licitud de l’ajut.

En total, es van arribar a identificar fins a 20 consorcis 
potencials: 9 en desenvolupament de fàrmacs, 9 en 
dispositius mèdics i 2 en diagnòstic. tres d’aquests 
potencials consorcis van arribar a la fase de negocia-
ció i un d’ells va presentar sol·licitud de finançament a 
l’Administració.

El projecte ICCE ha posat en evidència el compromís 
de la Cambra i Biocat en la competitivitat empresarial 
d’aquest sector, i ha ampliat i aprofundit el coneixe-
ment que té Biocat de les més de 30 empreses i enti-
tats participants, convertint-se així en una eficient eina 
de consolidació i dinamització del clúster. 

Impuls a la creació de consorcis i a les pràctiques
en empreses

“Biocat… ha estat la peça 
clau per posar en connexió les 
diferents empreses i hospitals 
dels consorcis en marxa”.
(A. PINTER, L’ECONÒMIC)
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La dificultat per iniciar projectes de recerca en 
col·laboració és un fet, i requereix un canvi de men-
talitat, que ha vingut produint-se en els últims anys. 
D’altra banda, és important tenir una xarxa de refe-
rents molt àmplia per tal de poder trobar els socis ade-
quats en el moment oportú. Les empreses i entitats 
participants al projecte ICCE han entrat en contacte 
amb socis potencials i han tingut ocasió d’assabentar-
se d’oportunitats i de projectes innovadors, indepen-
dentment de la decisió final de participar o no en els 
consorcis proposats.

Pràctiques en empreses
Biocat entén que les pràctiques d’estudiants univer-
sitaris són una eina essencial per establir una relació 
profitosa entre la universitat i les organitzacions del 
sector —empreses i entitats de recerca— essen-
cial per l’impuls del bioclúster. Per això cal generar 
mecanismes que millorin la mobilitat dels estudiants 
i l’adequació entre els requeriments acadèmics i les 
necessitats professionals, especialment en l’àmbit 
empresarial.

Aquestes pràctiques poden ser de tipus curricular o 
estar subjectes a programes de cooperació educativa, 
però tot i que la regulació bàsica es la mateixa, cada 

centre educatiu ha establert uns mecanismes diferents 
per la posada en marxa dels convenis, una diversitat 
que no facilita la connexió entre oferta i demanda.

Per això, Biocat s’ha plantejat diversos objectius al vol-
tant d’aquest escenari: mapar les tipologies de pràcti-
ques i recollir-les al web de Biocat; establir contactes 
amb patronals i acords marc amb empreses i entitats 
de recerca, i, a mig termini, oferir a la comunitat de 
la bioregió un cercador de pràctiques a empreses. A 
llarg termini, la idea és unificar criteris entre oferta i 
demanda i establir un procediment homogeni, senzill i 
transparent que millori i faciliti la interacció entre cen-
tres educatius i empreses (o entitats) beneficiàries de 
les pràctiques dels estudiants.

Durant 2010 es va analitzar l’oferta (característiques 
de les pràctiques per a cada universitat i titulació) i 
la demanda (l’adequació de les pràctiques a les ne-
cessitats de les empreses). Es va crear una secció 
específica d’informació en el web de Biocat sobre els 
actuals programes de pràctiques a cada facultat —in-
cloent els contactes dels coordinadors—, i es van dur 
a terme les primeres accions del mapatge i avaluació 
del sistema actual de pràctiques i de les necessitats 
de les empreses.
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Biocat, juntament amb 22@Barcelona i ACC1ó, 
va elaborar a finals de 2009 un pla d’acció per 

impulsar el contract manufacturing en tecnologies 
mèdiques a la BioRegió de Catalunya amb l’objectiu 
d’enfortir la capacitat d’innovació del clúster i afavo-
rir la reconversió de sectors industrials tradicionals a 
través de la biomedicina, pla que s’ha estat aplicant 
al llarg de 2010. El contract manufacturing (subcon-
tractació de serveis i productes industrials) permet 
que sectors tradicionals (metal·lúrgia, plàstics, tèx-
tils...) puguin aportar el seu coneixement tècnic a la 
producció de tecnologies mèdiques tot readaptant 
els seus productes i sistemes a noves necessitats. 
Alhora amplia el seu mercat i n’afavoreix la interna-
cionalització.

El 13 de maig de 2010 es va organitzar la jornada 
Impulsant el contract manufacturing per a tecnologies 
mèdiques a Catalunya per exposar les línies mestres 
d’aquest pla d’acció i per a presentar un nou cer-
cador on-line al web de Biocat que facilita la cerca 
d’oportunitats de negoci i de possibles partners entre 
les empreses catalanes.

El pla d’acció de contract manufacturing recull 28 
mesures que s’articulen a l’entorn d’alguns eixos 
estratègics com són la formació (tant de gestors de 
projectes com d’emprenedors), la cooperació empre-
sarial, la participació d’empreses catalanes en pro-
jectes europeus, l’accés al finançament, l’impuls de 
consorcis de recerca i l’assessorament en temes de 
regulació i normativa sectorial, entre d’altres.

La primera acció concreta en l’àmbit de la cooperació 
empresarial d’aquest pla va ser la creació d’un cercador 
on-line de contract manufacturing: http://www.biocat.
cat/cercador-contract-manufacturing. Aquest cercador 
permet trobar clients (companyies tecmed) a les em-
preses catalanes d’altres sectors industrials que volen 
reconvertir la seva activitat i introduir-se en el sector de 
les tecnologies mèdiques. Aquesta eina facilita la re-
cerca en tres passos: per materials, per tècniques i per 
aplicacions terapèutiques. D’aquesta manera es poden 
localitzar empreses del sector tecmed a les quals poder 
oferir serveis, especialment en les fases de fabricació 
de components i assemblatge, que són les que con-
templen prioritàriament l’externalització. 

Biocat aposta pel “contract manufacturing” per impulsar 
les tecnologies mèdiques 
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INTERNACIONALITZACIÓ
FIRES I CONGRESSOS

Per tal de contribuir a la projecció internacional del 
bioclúster català és tant important la participació 

de les nostres empreses i entitats de recerca en les 
principals fires i congressos internacionals que tenen 
lloc a tot el món, com aconseguir que se celebrin a 
casa nostra alguns d’aquests esdeveniments.

Per això Biocat es va plantejar atreure a Barcelona, 
una de les principals fires de partnering que es rea-
litzen al continent, BioEurope spring, que va celebrar 
la seva edició de 2010, entre el 8 i l’11 de març, a 
la capital catalana, on va superar les expectatives de 
nombre d’assistents i de reunions de negoci.  

Aquest congrés té com a finalitat que les empreses i 
entitats participants es puguin trobar amb potencials 
socis i inversors, tancar acords de col·laboració, impul-
sar mercats i promoure el sector biotecnològic de les 
respectives regions d’origen.

Amb un total de 1.788 delegats i la participació de 
1.061 empreses —53 de les quals, companyies ca-
talanes— de 43 països representats i més de 9.000 
reunions one-to-one, la BioEurope spring 2010 a 
Barcelona va superar els resultats de les edicions pre-
cedents a Milà i a Madrid i es va apropar a les xifres de 
les edicions de tardor de la fira BioEurope, que té lloc 
cada any a alguna ciutat de l’Europa central. 

L’esdeveniment va estar organitzat per EBD Group i Bio-
cat, que coordinava el Comitè Amfitrió Local, compost 
per la Generalitat de Catalunya (amb la participació dels 
departaments de Vicepresidència, Economia i Finances, 
salut i DIuE), ACC1ó, Ajuntament de Barcelona, Cam-
bra de Comerç de Barcelona, Genoma España, Ase-
bio, Invest in spain i talència. Va comptar també amb el 
patrocini d’empreses catalanes o amb seu a Catalunya 
com Almirall, Amgen, Esteve, GP-Pharm, Oryzon, Palau 
Pharma, ysios Capital Partners i Cuatrecasas.

El sector empresarial es va mostrar especialment sa-
tisfet amb els resultats aconseguits amb la celebració 
del congrés, ja que, entre altres coses, va contribuir a 
donar una molt bona imatge de país. 

Atracció del congrés BioEurope Spring a Barcelona

BIOCAt VA COORDINAR EL COMItè ANFItRIó 
DE BIO EuROPE sPRING 2010 A BARCELONA
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Entre els dies 3 i 6 de maig, Chicago va acollir una 
nova edició de la convenció anual de la Biotechno-

logy Industry Organization (BIO), la cita més important 
del món en l’àmbit de la biotecnologia. Per quart any 
consecutiu, Biocat va encapçalar la delegació catalana 
formada per 46 empreses i entitats del país, que viat-
javen a EuA amb l’objectiu fonamental d’aconseguir i 
consolidar la seva internacionalització.
 
La convenció BIO és un espai dissenyat per conèixer 
i contactar amb agents internacionals del sector, socis 
potencials de futur per al desenvolupament i distribució 
de nous projectes. En l’edició de 2010, la fira va aple-
gar més de 17.000 delegats de tot el món. 

La delegació catalana estava formada per 31 empre-
ses i 16 entitats, amb més de 90 persones, i l’en-
capçalava l’aleshores vicepresident del Govern català, 
Josep Lluís Carod-Rovira. La cerca d’acords de col-
laboració, finançament o llicència de productes van ser 
els principals objectius de les organitzacions catalanes, 
que van ocupar un espai de 400 m2 a la fira, quasi la 
meitat del pavelló espanyol.  

Més de 90 persones integraven la delegació catalana 
que, entre altres activitats, van realitzar una desena 
de presentacions d’empresa a l’speaker’s corner 
del pavelló espanyol. Durant la fira, la firma Archivel 
Pharma també va fer una presentació de l’inici de les 
proves clíniques de fase II de la vacuna RutI contra 

la tuberculosi latent, i la directora general de Biocat, 
Montserrat Vendrell, va participar al programa oficial 
de sessions de la convenció, com a ponent de la taula 
Beyond the horizon-tearing Down Borders to For-
ge Alliances Between Biotech Clusters, en la que es 
van comparar les diferents realitats dels bioclústers 
europeus i nord-americans prenent com a exemples, 
juntament amb la BioRegió de Catalunya, Medicon 
Valley (Dinamarca-Noruega), Oxford (Regne unit) i 
Massachussets (EuA).

47 empreses i entitats catalanes, a la BIO de Chicago

EMpRESES

INSTITUCIONS

2008

2008

2009

2009

2010

2010

13

18

30

14

31

16

EVOLuCIó DE LA PARtICIPACIó 
D’EMPREsEs I INstItuCIONs CAtALANEs  
A LA CONVENCIó DE LA BIO.
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El projecte Interbio és una xarxa de col·laboració entre 
cinc regions europees —Aquitània (Bordeus), l’àrea 
de Lisboa, Languedoc-Roussillon (tolosa), la Comu-
nitat Valenciana i Catalunya— que té com a objectiu la 
promoció de la recerca interdisciplinària transnacional, 
el foment de l’explotació mútua dels recursos tecno-
lògics i l’impuls a la col·laboració públic-privada per 
fomentar la transferència dels resultats de la recerca.
 
Biocat coordina la representació catalana, en 
col·laboració amb un comitè científic format per repre-
sentants del Parc Científic Barcelona, de la universitat 
Autònoma de Barcelona i del seu Parc de Recerca 
(PRuAB). Catalunya i Languedoc-Roussillon, dues 
de les regions membres del Bioclúster sud d’Europa 
(BsE), emmarcat dins l’Euroregió, han estat les prin-
cipals impulsores del projecte i de les activitats realit-
zades. El treball anterior entre membres d’aquests dos 
territoris va ser un referent a l’hora de proposar els 
socis del projecte Interbio.

Per aconseguir els objectius fixats es treballa de for-
ma coordinada entre totes les regions, facilitant la 
preparació i la comunicació de col·loquis científics 
transnacionals, tallers, conferències i sessions de 
business-to-business, i es facilita la participació dels 
investigadors i empreses de les regions amb beques 
per a la mobilitat.

Des que Biocat va impulsar el projecte Interbio, a finals 
de l’any 2009, s’han establert un conjunt de sinergies 
molt favorables per al conjunt de la comunitat científica 
de les regions membres. Interbio s’ha consolidat com 
un mitjà d’intercanvi i de punt de trobada per a les 
cinc regions membres del projecte. Durant 2010 s’han 
establert dinàmiques participatives que han permès un 

networking molt profitós del qual han sorgit projectes 
de col·laboració, seminaris formatius, una revista tri-
mestral, i la socialització interregional d’investigadors i 
empresaris del sector.

El 2010 s’han repartit prop de cinquanta beques de mo-
bilitat, s’ha organitzat un esdeveniment científic a Barce-
lona i s’ha iniciat el mapeig de plataformes tecnològiques. 
Entre d’altres, s’han dut a terme les següents activitats:  

•  València (gener 2010): 11 investigadors de la 
BioRegió van acudir a la primera sessió científica 
del projecte en els àmbits del Disseny químic i 
descobriment de fàrmacs i Medicina regenerativa 
i cèl·lules mare. 

•  Montpeller (juliol 2010): una delegació que 
aplegava 20 entitats de la BioRegió de Catalunya 
va participar a les trobades Euroregionals de 
la Biotecnologia i la salut, organitzades per 
Eurobiomed amb la col·laboració de tots els 
membres de la xarxa BsE. 

•   tolosa / Barcelona (agost 2010): set estudiants i 
diversos ponents participen a la segona edició de 
la summer school on Medicines, organitzada pel 
Parc Científic de Barcelona i el toulouse Cancer 
Campus, amb la col·laboració de Biocat. 

•   s’atorguen dues beques a investigadors per 
assistir al young Researchers symposium, a 
Burdeus (maig 2010).

•   s’atorguen tres beques per assistir al training 
Course in General Oncology and Antitumor 
terapeutics, a tolosa (juliol 2010).

pROJECTES EUROpEUS

Interbio promou  la cooperació científica i 
la transferència tecnològica al sud d’Europa
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•   s’atorguen dues beques per a projectes de 
recerca conjunta amb institucions de tolosa i 
Lisboa. 

•   s’organitza un intercanvi formatiu entre una 
plataforma catalana i una portuguesa.

•  Biocat i el PRuAB organitzen un esdeveniment 
científic amb àmplia participació internacional 
a Barcelona (octubre 2010), amb l’assistència 
d’un centenar d’experts destacats en nano-

biotecnologia i tecnologies de la informació del 
sud d’Europa (Workshops Nano&It). 

Finalment, durant 2010 Biocat ha posat en marxa, 
en el marc d’Interbio i en col·laboració amb el CRG, 
un ambiciós projecte consistent en la identificació i 
mapatge de totes les plataformes tecnològiques de 
la bioregió, amb la finalitat que desprès la recerca i 
l’intercanvi entre usuaris de les plataformes sigui més 
fructífera. La recollida de informació i desenvolupa-
ment de les eines continuarà al llarg del 2011.

BARCELONA INNOVAtION WORKshOPs
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Bio-Ct (European Biotechnologies Common tools) 
és un projecte del programa Regions of Knowled-

ge, emmarcat en el 7è Programa Marc de la unió Eu-
ropea, que promou accions transnacionals per millorar 
la competitivitat de la recerca en les regions implicades 
i facilitar que aquesta arribi a la fase industrial. 

L’objectiu del Bio-Ct és establir un conjunt d’eines 
comunes en els diferents països participants que per-
meti a l’emprenedor, o a una oficina de transferència 
de tecnologia, valoritzar el seu projecte en estadis 
molt inicials —entre la recerca científica i la prova de 
concepte industrial— de la manera més efectiva des 
del punt de vista de costos. Aquesta primera fase del 
desenvolupament d’un producte es considera un pas 
crític i mal resolt a la majoria de països de la uE i es 
veu com la baula més feble de la cadena de valor de 
la innovació.

Per aconseguir aquest objectiu, en el projecte Bio-
Ct es treballen tres grups de recursos bàsics: eines 
per a la maduració de projectes (assessorament es-
tratègic, finançament, incubació, etc.); eines per a 
compartir infraestructures crítiques que no es troben 
en totes les regions; i, finalment, eines per desenvo-
lupar i garantir la disponibilitat de recursos humans 
preparats per impulsar la maduració dels projectes 
(formació, mobilitat acadèmia-empresa, retorn de 
cervells, etc.). 

Les regions consorciades en aquest projecte són Ge-
nopole–Medicen (París), Biocat (Catalunya, responsa-
ble del paquet d’eines relacionades amb els recursos 
humans), BiotOP (Berlin), BioIndustry Park-Canave-
se (torí), el CEBR (Council of European BioRegions), 
InnoGroup (Niça) i Debrecen (hongria, una regió que 
rep un suport especial [mentoring] per impulsar la seva 
competitivitat al nivell dels altres membres del grup). 

Biocat lidera el desenvolupament de les eines per mi-
llorar la disponibilitat de capital humà que, en concret, 
volen impulsar la mobilitat dins d’Europa dels profes-
sionals del sector —i especialment del personal de 
perfil directiu— i la retenció i el retorn de talent.

Durant 2010, es van realitzar diverses reunions de tre-
ball del consorci a París, Cambridge, torí, Barcelona i 
Berlin, i es va treballar específicament en la recollida 
de dades sobre les barreres existents que dificulten la 
mobilitat entre professionals a través d’Europa i sobre 
els incentius posats en marxa a diferents regions per 
promoure el retorn de cervells. també s’han analitzat 
les necessitats i tipus de programes formatius que per-
metrien desenvolupar els perfils híbrids de gestors que 
el sector necessita, i s’han identificat potencials solu-
cions (bases de dades, pools internacionals de ges-
tors, etc.) que, un cop desenvolupades, s’inclouran al 
Pla d’Acció que el consorci Bio-Ct ha de presentar a 
la unió Europea el 2011 com a resultat del projecte.

El projecte Bio-CT i el paper clau del capital humà 
per a la competitivitat europea
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El projecte health tIEs (www.healthties.eu) es di-
rigeix a donar resposta, a través de l’impuls de 

la innovació en tecnologies mèdiques, als principals 
reptes de salut als que s’enfronta Europa en aquest 
segle XXI: l’envelliment de la població i la sostenibilitat 
dels sistemes sanitaris. Per trobar fórmules per utilitzar 
els nostres limitats recursos de manera més eficient 
i efectiva, calen enfocaments de col·laboració trans-
nacional i transversal, implicant-hi científics, metges, 
enginyers, socis industrials i proveïdors de serveis.

healthtIEs és un consorci internacional en tecnolo-
gies mèdiques —inclòs en el programa Regions of 
Knowledge— que aplega les forces de quatre de les 
principals regions europees en aquest àmbit: Biocat, 
Life science zurich Business Network (suïssa), Me-
dical Delta (Països Baixos) i Oxford i thames Valley 
(Regne unit), a les que també s’ha unit la regió hon-
garesa Észak-Alföld, la qual és objecte de mentoring.

Els membres del projecte pretenen augmentar l’efecte 
de la innovació i del desenvolupament tecnològic en 
l’entorn de la salut. Els seus objectius són, d’una ban-
da, estimular la recerca conjunta, la formació i les in-
fraestructures precises per adreçar les principals àrees 
terapèutiques, i de l’altra, impulsar el cicle de la inno-
vació tecnològica en salut. 

El projecte, que es va posar en marxa l’octubre de 
2010 —en un acte celebrat a Brussel·les—, ha rea-
litzat un mapatge de les fortaleses, potencialitats i 
àrees de millora de les diferents regions implicades en 
el projecte i, a través de la seva experiència definirà 
les característiques d’una Regió virtual de referència, 

és a dir, un model contra el qual les diferents regions 
europees puguin comparar-se per tal d’establir plans 
de desenvolupament i millora en l’àmbit de les tecno-
logies mèdiques.

Dins del consorci, Biocat és responsable del paquet de 
treball corresponent a la metodologia d’avaluació de 
les tecnologies mèdiques a Europa i de difusió i divul-
gació del projecte. En aquest marc, durant 2010 es va 
encarregar de posar en marxa el web de healthtIEs 
(www.healthties.eu). 

HealthTIES dóna resposta als reptes europeus
en salut 
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BIO-tEChNOPARK® sChLIEREN DE zuRICh, 
uNA DE LEs REGIONs EuROPEEs QuE PARtICIPEN 
AL PROGRAMA hEALthtIEs.

LABORAtORI DEL BIO-tEChNOPARK® sChLIEREN 
DE zuRICh.



PrOjECTES I XArXES EUrOPEES ON HA PArTICIPAT BIOCAT EL 2010. 

INtERBIO

BIO-Ct ( EuROPEAN 
BIOtEChNOLOGIEs COMMON tOOLs)

hEALth tIEs

BsE (BIOCLústER suD D’EuROPA) 

CEBR (COuNCIL OF EuROPEAN 
BIOREGIONs)

1

2

3

4

5
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XARXES

Tot i que el projecte del Bioclúster del sud d’Europa 
(BsE) va començar a caminar a les acaballes de 

2007, ha estat aquest 2010, en concret el 2 de ju-
liol, quan s’ha formalitzat l’organització mitjançant la 
signatura d’un conveni de col·laboració de tots els 
seus membres.

El BsE està integrat per entitats gestores de clús-
ter i patronals del sector biotecnològic de diverses 
regions de l’àrea euromediterrània: Illes Balears, Ca-
talunya, Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus, amb 
la participació activa també de la regió d’Aquitània. 
En concret, les entitats participants són: Innovalis 
(Aquitània), BioIBal (Balears), Biocat (Catalunya), Eu-
robiomed (Llenguadoc-Rosselló) i Cancer Bio-santé 
(Migdia-Pirineus); les associacions d’empreses BioIB 
(Balears), Catalonia BIO (Catalunya), Biomeridies 
(Llenguadoc-Rosselló) i Biomedical Alliance (Migdia-
Pirineus); i la Conselleria de salut i Consum del Go-
vern de les Illes Balears.

Els objectius del BsE són facilitar les interrelacions 
entre tots els clústers, potenciar el desenvolupament 
del sector, fer de la biotecnologia un motor econòmic 
per a les respectives regions i posicionar el metaclús-
ter en l’escenari internacional.

Durant 2010 es van celebrar quatre trobades del 
comitè de coordinació de la xarxa, a Barcelona (7 
març i 6 d’octubre), tolosa de Llenguadoc (12 abril) 
i Montpeller (2 juliol). Entre les activitats promogudes 

pel BsE destaquen les II trobades Euroregionals de 
Biotecnologia i salut, que van tenir lloc a Montpeller 
l’1 i el 2 de juliol i en les quals va participar una de-
legació d’una quinzena d’empreses i entitats de re-
cerca catalanes.

De la interacció entre els diversos membres de la xar-
xa han sorgit iniciatives com l’Escola d’Estiu del Me-
dicament o el projecte Interbio, als quals es dediquen 
sengles espais en aquesta memòria. El 2010 ha vist 
posar les bases en el si del BsE d’un nou projecte 
de col·laboració: l’Aliança de Clústers Europeus de 
Diagnòstic (EDCA per les seves sigles en anglès), 
que ha tingut com a principal impulsor l’entitat Euro-
biomed, de Llenguadoc Rosselló, però que depassa 
l’entorn euroregional.

D’altra banda, el 2010 també s’ha realitzat una opti-
mització i millora del web de la xarxa www.bio-se.org . 

En el marc de la participació de Biocat en xarxes in-
ternacionals de referència dins del sector biotec, cal 
esmentar també la participació durant 2010 en les 
reunions de coordinació del Consell Europeu de 
Bioregions (CEBR, www.cber.net). L’objectiu del 
CEBR és impulsar la competitivitat de la biotecno-
logia europea mitjançat la col·laboració de les biore-
gions —sobretot a través de projectes del Programa 
Marc per a la rerca de la uB—, la incidència sobre 
les polítiques europees i el foment de la compartició 
de bones pràctiques.

Conveni de cooperació del Bioclúster Sud d’Europa
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Biocat va organitzar, per segon any consecutiu, les 
Biocàpsules, un programa modular per reforçar el 

coneixement estratègic i transversal de les diferents 
àrees de l’empresa biotecnològica i biomèdica i alhora 
reforçar les capacitats de presa de decisions estratègi-
ques dels equips directius de les companyies.
 
L’any 2010, les Biocàpsules van comptar amb la par-
ticipació de 85 professionals en biotecnologia i en tec-
nologies mèdiques de Catalunya que van participar en 
les sis sessions organitzades entre el mesos d’abril i 
octubre. Les sessions van tractar cinc àmbits estra-
tègics: Negociació per a directius de la biotecnologia; 
Desenvolupament de negoci; Comunicació estratègica; 
Gestió de projectes, i Gestió estratègica de la propietat 
industrial. L’objectiu va ser que cada professional po-
gués adquirir els coneixements necessaris per millorar 
la competitivitat de la seva empresa tenint en compte 
que gran part de les empreses que excel·leixen en la 
seva activitat de recerca i desenvolupament són spin-
off sorgides de l’àmbit acadèmic. El programa pretén 
formar una cartera d’experts, amb coneixements multi-
disciplinaris, que entenguin el model de negoci en bio-
tecnologia i en tecnologies mèdiques, oferir oportuni-
tats de millora i de carrera professional als treballadors 
del sector i, també, afavorir la incorporació de dones —
que són majoria en el sector— a posicions directives. 
Elements tots ells que els hi permetran ser capaços de 
conduir les empreses impulsant la seva innovació i la 
seva capacitat competitiva.

un dels trets diferencials d’aquest programa formatiu 
és que està dissenyat específicament per als profes-
sionals del sector biotecnològic i biomèdic de Cata-
lunya i es materialitza en una formació orientada a 
resultats, amb grups d’un màxim de 20 participants i 
amb sessions impartides per professionals amb una 
dilatada experiència i que aporten una metodologia 
que combina teoria i pràctica.

Biocàpsules, una formació a mida per als professionals 
de la biotecnologia i la biomedecina

FORMACIÓ I TALENT
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Biocat organitza cada any trobades sectorials al 
voltant d’un tema científic o tecnològic emergent 

i d’alt interès, on els professionals poden descobrir 
noves aproximacions i dialogar a partir de les seves 
diferents experiències i punts de vista. El 2010 es 
van realitzar tres jornades tècniques: IP strategy and 
Regulatory Framework for Medical Devices, Biotrac-
taments: recerca i innovació per a un desenvolupa-
ment sostenible i Aliments funcionals i nutracèutics: 
frontera entre aliments i fàrmacs. 

La primera d’aquestes jornades, realitzada el mes de 
maig, va reunir prop de 100 directius, emprenedors i 
investigadors d’empreses catalanes del sector de les 
tecnologies mèdiques interessats en integrar la gestió 
de la propietat intel·lectual (PI) com estratègia empre-
sarial. Aquesta jornada va comptar amb la participa-
ció d’Eyal Bressler, agent de patents i fundador de  
Dr. Eyal Bressler&Co a Israel, país capdavanter en 
tecnologies mèdiques a tot el món i amb una clara 
posició de lideratge en la creació d’empreses d’aquest 
sector. En la seva exposició sobre les estratègies a 
seguir per maximitzar el valor de la PI, Bressler va su-
ggerir que cal apostar per renovar els objectius i va 
destacar, entre d’altres recomanacions, analitzar amb 
detall l’estratègia de PI dels competidors. també va 
remarcar que en tot procés d’innovació és molt im-
portant integrar-hi la visió de mercat i va posar com 
exemple els científics dels Estats units, que es formen 
en escoles de negocis per aprendre a valorar des d’un 
principi quines idees poden arribar a bon port.

La jornada Biotractaments: recerca i innovació per a 
un desenvolupament sostenible, que va comptar amb 
la col·laboració del CtM Centre tecnològic de Manre-
sa, va reunir investigadors, empresaris i professionals 
d’empreses biotecnològiques que treballen aplicacions 
dels biotractaments en àmbits com la gestió de resi-
dus, les aigües, els sòls i l’aire. La jornada va servir 
per compartir coneixement, fomentar col·laboracions i 

jornades tècniques per compartir coneixement 
i experiència

identificar possibles àmbits d’aplicació per a les em-
preses, centres de recerca i tecnològics, unitats de 
transferència tecnològica de les universitats catalanes 
i tots aquells professionals que des d’altres sectors in-
dustrials tinguin interès potencial per aquesta temàtica.

Finalment, el novembre, la jornada Aliments funcio-
nals i nutracèutics: frontera entre aliments i fàrmacs? 
va aplegar experts de centres i grups de recerca i de 
la indústria alimentària en un debat que va analitzar la 
contribució que els aliments funcionals i nutracèutics 
poden fer al manteniment d’un bon estat de salut, 
en un entorn on el conjunt de la població envelleix i 
augmenta la incidència de les malalties cròniques. La 
jornada va abordar, entre d’altres temes, les aporta-
cions que la genòmica pot fer a la personalització de 
la dieta i dels propis aliments funcionals, adaptant-los 
a les necessitats d’una persona concreta, i també els 
condicionants que l’actual marc normatiu de la uE 
suposa per a la introducció de nous aliments fun-
cionals. Investigadors i empresaris van coincidir amb 
les oportunitats de desenvolupament econòmic i tec-
nològic que aquest àmbit representa per Catalunya.
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Biocat i la Federació Espanyola d’Empreses de 
tecnologia sanitària (Fenin) van organitzar el 

primer programa d’assessorament en tecnologies 
mèdiques: El laberint regulatori: què preguntar als 
experts?. 

Aquest programa es va centrar en informar els pe-
tits empresaris de tecnologies mèdiques i centres 
de recerca i tecnològics sobre els elements clau del 
marc normatiu actual d’aquest sector en el mercat 
europeu i en els diferents països membres de la uE. 
L’objectiu final d’aquest programa era que els partici-
pants, un cop adquirit el coneixement teòric, pogues-
sin després incorporar l’estratègia més adequada al 

seu projecte empresarial, essencial per al creixement 
internacional de les empreses i entitats tecmed.

El programa es va estructurar en dues jornades 
d’assessorament. Durant la primera trobada els par-
ticipants van rebre informació sobre el marc normatiu 
europeu que regula les tecnologies mèdiques i en 
la segona jornada els experts van contestar tots els 
dubtes i interessos concrets plantejats pels partici-
pants al final de la primera trobada. El programa va 
finalitzar amb unes sessions d’assessorament per-
sonalitzat per a 10 empreses joves interessades en 
trobar respostes a temes específics sobre el marc 
normatiu de les tecnologies mèdiques.

Les ‘tecmed’ i la necessitat de conèixer el marc 
normatiu europeu 
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El Parc Científic de Barcelona (PCB) i el toulouse 
Cancer Campus, amb la col·laboració de Biocat, van 
organitzar la segona edició de la summer school of 
Medicines (ssM2), del 31 d’agost al 10 de setem-
bre de 2010, a tolosa i a Barcelona. Al llarg dels 
onze dies de durada de l’ssM2, es va presentar el 
procés de producció de medicaments, des de la seva 
creació fins a l’arribada al mercat. En concret, es van 
analitzar qüestions relacionades amb les ciències 
bàsiques, el desenvolupament de fàrmacs, la trans-
ferència de tecnologia i el desenvolupament clínic.

L’escola, amb una durada de 60 hores, es va organit-
zar al voltant de quatre sessions: Ciències bàsiques; 
Desenvolupament de fàrmacs; transferència de tec-
nologia i Desenvolupament clínic.  

En aquesta segona edició hi van participar com a con-
ferenciants representants de les empreses sanofi-
Aventis, Almirall i Merck sharp&Dohme, i investiga-
dors de l’hospital Clínic, l’hospital del Mar, l’hospital 
santa Fe, l’Institut Claudius Regaud i l’Institut Gusta-
ve Roussy, entre d’altres. L’ssM2 també va incloure 
visites a centres de recerca i empreses farmacèu-

tiques de Barcelona i tolosa de Llenguadoc. Els 
assistents —investigadors i estudiants predoctorals 
i postdoctorals, principalment— van ser a la capital 
catalana els dies 3 i 4 de setembre. 

L’ssM2 va rebre el distintiu de ser l’escola d’estiu 
del projecte Interbio, que impulsa la unió Europea 
amb l’objectiu de promoure la cooperació territorial al 
sud-oest d’Europa per situar-lo a l’avantguarda de la 
recerca. Aquesta distinció va permetre oferir sis be-
ques de 750 euros a estudiants catalans, valencians, 
i de tolosa per assistir a l’Escola. 

Biocat, a més de col·laborar en l’organització de l’escola, 
va oferir la recepció de benvinguda per a professors i 
estudiants, orientada a potenciar el networking, que 
constitueix una de les peces rellevants de la iniciativa.

L’èxit de les dues primeres edicions va portar, durant 
el 2010, a plantejar i organitzar la tercera, l’ssM3, 
programada entre els dies 11 i 22 de juliol de 2011 
a Barcelona i tolosa, aquest cop amb la incorporació 
d’un tercer partner, Montreal, amb les entitats Mon-
tréal in Vivo i universitat de Montréal.

SSM2, innovació farmacèutica a la Escola d’Estiu
del Medicament

ALuMNEs DE LA sEGONA EDICIó DE L’EsCOLA 
D’EstIu DEL MEDICAMENt
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L’impuls del coneixement de la biotecnologia i del 
seu impacte directe i potencial sobre la vida de les 

persones té el web de Biocat i els mitjans de comu-
nicació com a eines bàsiques. L’objectiu és garantir 
que arribi als ciutadans una informació rigorosa que 
permeti valorar adequadament les solucions que la 
ciència aporta als grans reptes que la societat té plan-
tejats en àmbits com salut, alimentació o sostenibilitat 
mediambiental. Biocat vol fomentar el debat social 
basat en evidències científiques, capaç d’abordar els 
aspectes més crítics des del coneixement i el rigor.

Per tal d’ampliar el coneixement que la societat cata-
lana té de la biotecnologia (i les biociències en global), 
en el web de Biocat hi trobem l’apartat Apropa’t a les 
biociències (http://www.biocat.cat/apropat-a-les-bio-
ciencies), que serveix de plataforma de les diverses 
iniciatives i continguts que es van realitzant per millorar 
el coneixement i la percepció social d’aquest àmbit. 

El 2010 s’hi ha creat la secció La veu dels experts 
(http://www.biocat.cat/la-veu-dels-experts),amb 
articles d’opinió divulgatius que tracten des de la re-
cerca científica fins a la seva aplicació en la creació i 
desenvolupament de nous productes (medicaments i 
teràpies, productes vinculats amb l’alimentació, bio-
materials, bioprocessos industrials, etc.). Aquests 
articles també es difonen a través de l’E-News de 
Biocat, per subscripció Rss i a través de les xarxes 
socials. L’interès dels usuaris del web i lectors de  
l’E-news queda evidenciat pel creixent nombre de vi-
sites d’aquesta secció.

Alguns dels articles d’aquesta secció han estat ela-
borats per experts que han participat en les jornades 
i simposis del Centre Internacional per el Debat Cien-
tífic (vegeu el capítol 6 d’aquesta memòria). tot i el 
caràcter altament especialitzat de les trobades cientí-
fiques promogudes pel Centre, a través del web i dels 
mitjans de comunicació es realitza un esforç continuat 

per divulgar l’estat de la recerca en les àrees aborda-
des i les principals conclusions dels debats abordats.

D’altra banda, també el 2010 i en col·laboració amb la 
Xarxa de Referència en Biotecnologia de la Generalitat 
de Catalunya, Biocat ha posat a l’abast de professors i 
estudiants de secundària el llibre Què fa la biotecnolo-
gia per mi?, que es pot descarregar des del web.

L’objectiu de Biocat és anar creant seccions dins de 
l’apartat Apropa’t a la biotecnologia del seu web adap-
tades a diferents tipus de públic, amb especial atenció 
a l’entorn educatiu.

D’altra banda, la presència de Biocat i de la biotecno-
logia als mitjans de comunicació és creixent, tant pel 
que fa als avenços en l’àmbit de recerca com pel que 
fa als reptes, característiques i resultats de fer arribar 
la investigació al mercat. Durant 2010, la presència de 
Biocat i les seves activitats a la premsa escrita i digi-
tal va augmentar un 65% respecte a 2009. Va centrar 
especialment l’atenció dels mitjans la celebració a Bar-
celona de la fira BioEurope spring —pel seu impacte 
positiu sobre la projecció internacional del sector—, 
les convocatòries del Centre Internacional per al Debat 
Científic —en especial, el debat entorn a la recerca de 
nous tractaments per a la diabetis— i el Fòrum Biocat.

L’equip de Biocat va participar també en múltiples xe-
rrades i activitats divulgatives per donar a conèixer la 
biotecnologia i el seu impacte científic, social i econò-
mic (vegeu el llistat d’activitats públiques al capítol 8).

Altaveu de la ciència i creació d’opinió pública

pERCEpCIÓ SOCIAL



INICIATIVES
ESTRATÈGIQUES
• Candidatura KIC-Institut Europeu tecnologia
• Centre Internacional per al Debat Científic
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Al llarg del 2010, la Unitat de Projectes Estratègics (UPE) de Biocat ha 
focalitzat la seva activitat en l’execució de l’estratègia definida per im-

pulsar la candidatura de Catalunya en la futura Comunitat de Coneixement 
i Innovació (KIC per les sigles en anglès) de Salut de l’Institut Europeu 
d’Innovació i Tecnologia (IET) i en el desenvolupament dels projectes iden-
tificats com a estructurants de la candidatura. 

En l’àmbit estratègic, la UPE ha participat en els debats i esdeveniments 
organitzats des de l’IET amb la intenció de fer present la voluntat de Cata-
lunya de liderar una candidatura. Al mateix temps s’han mantingut trobades 
i reunions de treball amb representats de la Direcció General d’Educació 
de la Comissió Europea i amb diputats del Parlament Europeu que desen-
volupen la seva tasca parlamentària en les comissions de cultura i educació 
i d’indústria. Aquestes activitats s’han desenvolupat de forma coordinada 
amb l’Oficina de Govern a Brussel·les i amb la Representación Permanente  
de España ante la Union Europea (REPER). 

Pel que fa als projectes que s’han identificat com a eines per a estructurar 
la BioRegió i reforçar la candidatura, ha continuat el desenvolupament dels 
ja formulats anteriorment: 

Moebio
Moebio es una iniciativa formativa innovadora i d’excel·lència orientada al 
desenvolupament del talent emprenedor en l’àmbit de la biosalut a Europa. 
L’objectiu principal és la formació integral en coneixements i capacitats en 
les interfases entre ciència, tecnologia i gestió per impulsar la creació de 
noves empreses, l’optimització de la gestió de les existents i la generació 
de productes i serveis innovadors. Al llarg del 2010 ha continuat el procés 
de definició de la iniciativa i, especialment, dels seus continguts formatius 
i dels socis de coneixement

Agencia de valorització
El sistema de R+D+i biomèdic de Catalunya presenta una elevada pro-
ducció científica (1.793 articles científics publicats el 2008, un factor 
d’impacte global de 6,189 i un factor d’impacte mig de 3,4), però al mateix 
temps existeix una desproporció amb la capacitat de generació d’activitat 

LIdERANT LA CANdIdATURA CATALANA pER UN KIC 
dE SALUT dE L’INSTITUT EURopEU d’INNoVACIó I 
TECNoLoGIA
A través de l’impuls 
de diversos projectes 
estratègics en els 
àmbits formatiu, 
de valorització 
de la recerca i 
d’innovació en 
tecnologies mèdiques, 
Biocat promou el 
reconeixement 
internacional de la 
BioRegió de Catalunya 
com un actor clau 
per una futura KIC 
de salut / ciències 
de la vida de l’Institut 
Europeu d’Innovació i 
Tecnologies.
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econòmica (76 sol·licituds de patents, 22 llicències a 
empreses i 24 spin-off el mateix any). Aquesta situació 
s’explica per múltiples causes:

•  Poca cultura i formació emprenedora entre la co-
munitat universitària i assistencial

•  Fragmentació de la cadena de valor de la recerca 
i la innovació, malgrat l’existència de múltiples 
actors i dels avenços realitzats en els últims anys

•  Priorització de funcions administratives en les 
organitzacions existents en el món universitari i 
inexistència d’entitats responsables de la valo-
rització i la transferència en el món assistencial

En conseqüència, es creu necessària la creació d’un 
agent nou que serveixi com a òrgan aglutinador de 
les estructures ja existents i que cobreixi els gaps 
identificats en el sistema, un agent capaç de crear 
noves eines i mecanismes que afavoreixin el procés 
de valorització de tecnologia a Catalunya. Aquest nou 
agent seria l’Agència de Valorització de Tecnologia de 

Catalunya. Al llarg del 2010 s’ha continuat el procés 
de definició del conjunt de serveis i d’actuacions que 
hauria de realitzar, orientades a la comercialització 
d’invencions generades a l’entorn investigador públic.
Assumint que la producció de resultats científics 
és elevada (tot i que cal continuar potenciant-la), 
l’Agència durà a terme principalment accions dins del 
procés de valorització de tecnologia i, alhora, donarà 
suport a Biocat en la creació de condicions adients per 
promoure la recerca i la innovació. 

El tercer projecte estructurant és una aliança inter-
nacional de tecnologies mèdiques (MTKA) de la qual 
durant 2010 s’ha definit el pla estratègic i s’ha dut a 
terme l’estudi de viabilitat de la iniciativa.

Cal recordar que la UPE és també l’àrea de Biocat 
responsable de la coordinació del projecte europeu 
HealthTIES orientat a impulsar la innovació i la compe-
titivitat en l’àmbit de les tecnologies mèdiques al conti-
nent (vegeu capítol 5.3 Internacionalització).
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E l Centre Internacional per al Debat Científic —una iniciativa de Biocat 
que compta amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”—, té com a ob-

jectiu l’impuls de trobades internacionals d’alt nivell científic per promoure 
el diàleg, el debat, la col·laboració i l’intercanvi obert d’idees i coneixe-
ments entre experts i entitats de reconegut prestigi nacional i internacional. 
Les trobades fan especial èmfasi en aproximacions integradores i multidis-
ciplinàries, per donar resposta als problemes i necessitats socials en l’àmbit 
de les ciències de la vida i la salut, tenint en consideració les condicions de 
complexitat i evolució constant del món. 

El programa d’activitats del CIDC es desenvolupa a través de la convocatòria 
de propostes d’activitats oberta a investigadors i experts científics vinculats, 
que han de comptar amb el suport d’una entitat de recerca de Catalunya. 
Les temàtiques a debatre han d’estar focalitzades en les diverses disciplines 
científiques que s’entrellacen en l’àmbit de les ciències de la vida i en el seu 
impacte a la societat, fent especial èmfasi en els àmbits fronterers de la 
ciència, el grau d’internacionalització (ponents convidats, línies científiques, 
etc.), l’impacte consolidat i potencial en el territori i l’interès social.

El CIDC té el propòsit d’aproximar la ciència a la societat, a través de la di-
vulgació de les conclusions i els continguts treballats pels investigadors i ex-
perts científics, amb l’objectiu final de contribuir a consolidar Barcelona com 
a ciutat de coneixement i a Catalunya com a país d’excel·lència científica.

El 2010, el CIDC va dur a terme tres activitats, conjuntament amb entitats 
de referència de la recerca del país, en les que més de 400 experts van 
debatre sobre els principals avenços en bioinformàtica aplicada a la genò-
mica, en futures teràpies per tractar la diabetis tipus 1 i en la translació de 
la recerca en múscul i tendó a l’àmbit clínic.

CENTRE INTERNACIoNAL pER AL dEbAT CIENTífIC: 
ExpLoRANT LES fRoNTERES dE LA CIÈNCIA

El 2010, el CIDC va 
renovar el seu equip 
amb la incorporació 
de Miquel Martí, 
com a director del 
Centre, i de Laia 
Arnal, com a directora 
de projectes, 
per impulsar un 
programa que va 
reunir a Barcelona 
més de 400 experts 
internacionals d’alt 
nivell en genètica, 
medicina esportiva i 
diabetis.

Aquesta trobada* proporcionarà un marc 
als investigadors per desenvolupar teràpies 
innovadores punteres per al benefici individual 
dels afectats”, Fàtima Bosch, CBATEG
(LA MALLA.CAT)

*Type 1: Diabetes New strategies for the new dècade
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TRobAdES REALITzAdES
EL 2010

dESCRIpCIó dATA SoCI/S CIENTífIC/S

Analysis Working Group 
ENCODE Meeting

THE ENCODE PRO-
JECT. 10 Years after 
the human genome 
sequence

Trobada: Primera trobada que se 
celebra fora dels EUA dels principals 
investigadors d’anàlisi computacional 
del projecte de seqüenciació del 
genoma humà (–ENCODE Project–). 

Simposi: “The Encode Project Ten 
years after the human genome 
sequence”, organitzat amb l’objectiu de 
presentar els darrers resultats i reptes 
futurs del Projecte ENCODE a la 
comunitat científica de Catalunya.

Juliol
2010

Centre de Regulació 
Genòmica (CRG) 

Líder científic:
Dr. Roderic Guigó (CRG) 

Ubicació: PRBB

MuscleTech Work-
shop Network II: From 
translational research to 
translational medicine

Trobada al voltant de l’estat de la 
recerca en l’àmbit del múscul i el 
tendó, promovent l’intercanvi de 
coneixements i idees, la identificació 
d’oportunitats, la creació de nous 
consorcis per a la promoció de la 
recerca i, en definitiva, l’abordatge 
de nous reptes científics tant per a 
la pràctica de l’esport com per a la 
societat en general.

Setembre 
2010

Muscletech Network 
(Fundació Futbol Club 
Barcelona i Leitat Centre 
Tecnològic) 

Líder científic:
Dr. Francesc Xavier Roca 
(Leitat) 

Ubicació: Museu Melcior 

Colet

Type 1: Diabetes 
New strategies for the 
new decade

Debat multidisciplinari i de visió de 
futur amb el propòsit de guiar la 
futura estratègia en la cura de la 
diabetis tipus 1, fent especial atenció 
a la recerca amb un potencial real 
per al pas del laboratori al malalt. 
Resultat esperat: pla estratègic 
amb recomanacions per a futures 
investigacions que porta a la teràpia 
innovadora i que comptaran amb 
finançament de l’EFSD i la JDRF.

Novembre
2010

Centre de Biologia Animal 
i Teràpia Gènica CBATEG
European Association for 
the Study of the Diabetes 
(EASD), 
Juvenile Diabetes Re-
search Fundation (JDRF) 
CIBER de Diabetes i En-
fermedades Metabólicas 
(CIBERDEM) 

Líder cientific:
Dra. Fàtima Bosch (CBA-
TEG) 

Ubicació: CosmoCaixa
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OrÍGeN deL FONs
Subvencions generals (Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona) 1.512.645 € 

Fons competitius   636.843 €

Aportacions de l’Estat   605.357 €

Fons privats   389.288 €

Subvencions finalistes a projectes   263.012 €

Total 3.407.146 €

aPLicaciÓ deL FONs
Eix 1: Consolidació del cluster    859.964 €

Eix 2: Competitivitat empresarial    498.119 €

Eix 3: Internacionalització    739.243 €

Eix 4: Formació i talent     265.502 €

Eix 5: Percepció social de la biotecnologia     124.288 €

Despeses generals, amortitzacions i despeses financeres      966.967 €

Total   3.454.082 €
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20% Eix 2:
Competivitat empresarial

35% Eix 1:
Consolidació
del clúster

30% Eix 3:
Internacionalització

11% Eix 3:
Formació i talent

5% Eix 5:
Percepció 
ciència i societat

72%
Eixos estratègics

Despeses generals, 
amortitzacions i 
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28%
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RECULL D’ACTIVITATS PÚBLIQUES 2010
  GENER
Reunió de científics “Forging Partnerships”
Lloc: CIPF · Av. Autopista del Saler  
(Camí de Las Moreras) · València
18.01.2010 - 21.01.2010

  FEBRER
CEBR SIG - Harnessing talent in biotechnology
Lloc: Cambridge (Regne Unit)
01.02.2010

Fira BioAsia International
Lloc: Hyderabad Convention Centre (HICC)  
Hyderabad (Índia)
03.02.2010 - 06.02.2010 

III Conferència Anual de les Plataformes 
Tecnològiques de Recerca Biomèdica
Lloc: Hotel Skipper  
Sala Plenària · C/ Litoral, 10 · Barcelona
23.02.2010 - 24.02.2010 

Taula “Cooperació: biodiversitat, 
desenvolupament sostenible i gestió de crisis i 
emergències” (V Tribuna Espanya-Filipines)
Lloc: Casa Àsia 
Auditori Tagore · Av. Diagonal, 373 · Barcelona
23.02.2010 

  MARÇ
Conferència “La competitivitat a Catalunya: 
el repte d’una societat. Bases d’un model 
econòmic pròsper”
Lloc: IESE Barcelona · Av. Pearson, 21 · Barcelona
03.03.2010

Acte de presentació de la 3a edició del 
programa BioEmprenedorXXI
Lloc: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries  
de Barcelona Activa · Sala Emprèn 
C/ Llacuna, 162 · Barcelona
04.03.2010

Canada-Spain Networking Seminar a Barcelona
Lloc: Hotel Colón · Av. Catedral, 7 · Barcelona
07.03.2010

  ABRIL
Jornada “Model de recerca, desenvolupament i 
innovació en el sector salut al Bages”
Lloc: Manresa
08.04.2010

Biocàpsules “Negociació per a directius de la 
biotecnologia”
Lloc: Museu Colet · C/ Buenos Aires, 56 · Barcelona
15.04.2010

Taula rodona “La tecnologia, motor de 
Catalunya”
Lloc: Hotel Pullman Skipper 
Av. Litoral, 10 · Barcelona
15.04.2010

Xerrada “Després de les fàbriques,  
el coneixement”
Lloc: Palau Robert · Pg. de Gràcia, 107 · Barcelona
22.04.2010

Conferència “Innovació als hospitals: factors d’èxit”
Lloc: C/ Jordi Girona, 31 · Barcelona
26.04.2010

Biocàpsules “Desenvolupament de negoci”
Lloc: Museu Colet · C/ Buenos Aires, 56 · Barcelona
27.04.2010

Dinar-col·loqui “El Parc de l’Alba: un nou motor 
del desenvolupament econòmic d’alt valor afegit”
Lloc: Casa Llotja de Mar · Pg. d’Isabel II, 1 · Barcelona
29.04.2010

MeMòria
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Congrés BIO-Europe Spring
Lloc: CCIB · Rambla Prim, 1-17 · Barcelona
08.03.2010 - 10.03.2010

Fòrum d’Inversió Healthcare Barcelona 2010
Lloc: COMB · Sala d’Actes 
Pg. de la Bonanova, 47 · Barcelona
11.03.2010

22@Update Breakfast : “Aplicacions 
innovadores i oportunitats de negoci en 
tecnologies mèdiques”
Lloc: Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) 
C/ Doctor Aiguader, 88 · Barcelona
18.03.2010 



  JUNY
Fòrum CatalunyaMón
Lloc: L’Auditori · C/ Lepant, 150 · Barcelona
03.06.2010

IV Jornada Aplicacions Industrials de la 
Nanotecnologia
Lloc: Casa Llotja de Mar
Passeig Isabel II, 1-7 · Barcelona
09.06.2010

Biocàpsules “Gestió de projectes”
Lloc: Museu Colet · C/ Buenos Aires, 56 · Barcelona
09.06.2010

Dia de l’Emprenedor
Lloc: Fira de Barcelona (Palau 8) 
Av. Reina Maria Cristina, s/n (recinte de Montjuïc)
Barcelona
16.06.2010 - 17.06.2010

HiT Barcelona 2010
Lloc: Palau de Congressos (Fira de Barcelona) 
Av. Reina Maria Cristina, s/n · Barcelona
17.06.2010
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  MAIG
Congrés BIO International
Lloc: McCormick Place · Chicago (EUA)
03.05.2010 - 06.05.2010

Jornada “Impulsant el contract manufacturing 
per a tecnologies mèdiques”
Lloc: Museu Colet · C/ Buenos Aires, 56 · Barcelona
13.05.2010

Conferència “Towards Personalized Cancer 
Medicine”
Lloc: CosmoCaixa Barcelona 
C/ Isaac Newton, 26 · Barcelona
19.05.2010 - 21.05.2010

Biocàpsules “Comunicació estratègica” 
(1a edició)
Lloc: Museu Colet · C/ Buenos Aires, 56 · Barcelona
19.05.2010

Young researchers symposium (IECB)
Lloc: IECB · 2, rue Robert Escarpit · Pessac (França)
27.05.2010 - 28.05.2010

Pavelló de la BioRegió de Catalunya 
a la fiRa Bio 2010 de ChiCago (eua). la 
delegaCió Catalana estava foRmada PeR 
gaiReBé 90 PeRsones RePResentants de 
47 emPReses i entitats.

Activitats organitzades per Biocat o en les que hi ha 
col·laborat.
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  JULIOL
2a Trobades Euroregionals de Biotecnologia 
i Salut
Lloc: Corum de Montpeller 
Esplanade Charles de Gaulle · Montpeller (França)
01.07.2010 - 02.07.2010

Interbio interdisciplinary training course
“General oncology and antitumor therapeutics”
Lloc: Claudius Regaud Institute 
20-24, rue du pont St-Pierre · Tolosa (França)
05.07.2010 - 08.07.2010

Sessió “Nous elements de desenvolupament 
industrial”
Lloc: Seu del Cercle d’Economia 
C/ Provença, 298 · Barcelona
05.07.2010

ESOF 2010, Sessió “Science to Business”
Taula rodona “Life sciences, scientists and regional 
development: does the International dimension matter?”
Lloc: Centre de Congressos Lingotto · Via Niza 280 · 
Torí (Itàlia)
05.07.2010 

Debat “Com mantenir l’eficàcia del sistema  
de recerca català?”
Lloc: SEBAP · C/ Basea, 8, 1r 1a · Barcelona
07.07.2010

Jornada sobre Finançament d’empreses de 
recent creació en l’àmbit de la biomedicina
Lloc: Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) 
Auditori · C/ Dr. Aiguader, 88 · Barcelona
08.07.2010

Simposi “Projecte ENCODE, 10 anys després  
de la seqüenciació del genoma humà”
Lloc: PRBB · Auditori · C/ Dr. Aiguader, 88 · Barcelona
19.07.2010 - 20.07.2010

  AGOST - SETEMBRE
Second Summer School on Medicines* (SSM2)
Lloc: Institut Claudius Regaud 
20-24, rue du pont Saint-Pierre · Tolosa (França)
31.08.2010 - 10.09.2010

Taula rodona* “Claus per a l’apropament entre 
el món financer i el món biotecnològic”
Lloc: Parc Científic de Barcelona (PCB) 
C/ Baldiri Reixac, 4-6 · Barcelona
14.09.2010

ECCP (European Cancer Cluster Partnering)
Lloc: Oslo (Noruega)
15.09.2010 - 17.09.2010

Conferència “Creación e impulso de un 
bioclúster: el ejemplo de Biocat”
Lloc: IFIMAV (Fundación Marqués de Valdecilla),  
Escuela Universitaria de Enfermería, 5ª Planta 
Av. Valdecilla s/n 39008 · Santander 
20.9.2010

Presentació del Programa Talent Empresa* 
(TEM)
Lloc: PCB · Edifici Clúster · Sala Fèlix Serratosa 
C/ Baldiri Reixac, 10 · Barcelona
21.09.2010

Jornada Connect-EU* (projectes col·laboratius 
d’R+D a Europa)
Lloc: World Trade Center de Barcelona
22.09.2010 - 23.09.2010

Presentació de l’Informe sectorial de 
biotecnologia i biomedicina (perfils 
professionals)
Lloc: Porta22 (Barcelona Activa) · Auditori 
C/Llacuna, 162-164 · Barcelona
22.09.2010

2nd MuscleTech Network Workshop: “From 
Translational Research to Translational 
Medicine”
Lloc: Museu Colet · C/ Buenos Aires, 56 · Barcelona
27.09.2010 - 29.09.2010

Biospain (5a Trobada Internacional de 
Biotecnologia)
Lloc: Pamplona
29.09.2010 - 01.10.2010

Light for Health Event (L4H)
Lloc: ICFO · Auditori
Av. Canal Olimpic, s/n (Parc Mediterrani de la Tecnologia) 
Castelldefels (Barcelona)
28.06.2010 - 29.06.2010

Biocàpsules “Gestió estratègica de la propietat 
industrial”
Lloc: Museu Colet · C/ Buenos Aires, 56 · Barcelona
29.06.2010

Taller “Canvi estratègic del clúster de 
tecnologies mèdiques”
Lloc: ACC1Ó · Pg. de Gràcia, 129 · Barcelona
30.06.2010
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  OCTUBRE
XV Trobada d’Economia a S’Agaró: “Espanya-
Europa: reactivació i consolidació econòmica”
Lloc: S’Agaró Hotel 
Platja de Sant Pol · S’Agaró (Girona)
01.10.2010 - 02.10.2010

Barcelona Innovation workshops: 
NanoBiotechnology & IT for Health
Lloc: Parc de Recerca de la UAB · Edifici Eureka · 
Campus de la UAB · Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
04.10.2010 - 06.10.2010

Jornada d’Economia 2010: “Dotze reptes per al 
progrés socioeconòmic de Catalunya”
Lloc: Hotel Catalonia Ducs de Bergara 
C/ Bergara, 11 · Barcelona
06.10.2010

Biocàpsules “Comunicació estratègica”  
(2a edició)
Lloc: Museu Colet · C/ Buenos Aires, 56 · Barcelona
14.10.2010

Jornada “Biomaterials: de la biònica cap a la 
regeneració i les teràpies avançades”
Lloc: Museu Colet · C/ Buenos Aires, 56 · Barcelona
20.10.2010

2n Congrés de Biotecnologia i Empresa
Lloc: PCB · C/ Baldiri Reixac, 4-6 · Barcelona
21.10.2010 - 22.10.2010

Jornada “BIO Experiències”: Experiència en 
dinamització de clústers
Lloc: ParcBit· Centre Empresarial Son Espanyol 
Laura Bassi 07121 · Palma de Mallorca
22.10.2010

Ready4Growth sector salut
Lloc: Parc Tecnològic Barcelona Nord 
C/ Marie Curie, 8-14 · Barcelona
21.10.2010 - 22.10.2010

el CentRe inteRnaCiona de deBat CientífiC 
(CidC)  oRgantiza tRoBades inteRnaCionals 
d’alt nivell CientífiC PeR al diàleg, la 
Col·laBoRaCió i l’inteRCanvi entRe exPeRts 
naCional i inteRnaCionals.

JoRnada musCleteCh netwoRk 
woRkshoP oRganitzada Pel CidC, en 
Col·laBoRaCió la fundaCió fC BaRCelona 
i el CentRe teCnològiC leitat  

Activitats organitzades per Biocat o en les que hi ha 
col·laborat.
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més de 600 PeRsones van assistiR a les 
ConfeRènCies i sessions del foRum, i 60 emPReses 
i entitats van exPosaR un PòsteR CoRPoRatiu a la 
sala ContRaCtaCions. 

lliBRe de PonènCies i altRes mateRials lliuRats 
duRant el RegistRaR-se al fòRum BioCat.

la Casa llotJa de maR, de la CamBRa de 
ComeRç de BaRCelona, va aColliR el fòRum 
BioCat PeR teRCeR any ConseCutiu.

deBat duRant de la PRimeRa taula Rodona del fòRum: 
“BioteCnologia, alimentaCió i salut, ResPostes al nou 
PRogRama de la sanitat PúBliCa”. 
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  NOVEMBRE
3rd Clinical Trials on Alzheimer’s Disease 
conference (CTAD)
Lloc: Hotel Dieu Saint Jacques · 2 Rue De La Viguerie · 
Tolosa (França)
03.11.2010 - 05.11.2010

Trobada del sector sanitari: La indústria 
sanitària el 2020
Lloc: IESE Barcelona · Av. Pearson, 21 · Barcelona
03.11.2010 - 04.11.2010

Jornada “Aliments funcionals i nutracèutics: 
frontera entre aliments i fàrmacs?”
Lloc: Museu Colet · C/ Buenos Aires, 56 · Barcelona
03.11.2010

III Fòrum d’Inversió Healthcare Barcelona
Lloc: COMB · Sala d’Actes 
Pg. de la Bonanova, 47 · Barcelona
04.11.2010

BIO-Forum 2010
Lloc: Regal International East Asia Hotel in Shanghai 
Xangai (Xina)
09.11.2010 - 11.11.2010

Programa d’assessorament en tecnologies 
mèdiques “El laberint regulatori: què preguntar 
als experts?”
Lloc: Museu Colet · C/ Buenos Aires, 56 · Barcelona
10.11.2010

Congrés BIO-Europe
Lloc: International Congress Center Munich (ICM) 
Munic (Alemanya)
15.11.2010 - 17.11.2010

Medica 2010
Lloc: Messe Düsseldorf · Düsseldorf (Alemanya)
17.11.2010 - 20.11.2010

Conferència “La biotecnologia i la biomedicina: 
un sector de futur per a Catalunya”
Lloc: Auditori Marià Vila d’Abadal · Edifici El Sucre 
C/ Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 · Vic
17.11.2010

Joint strategic meeting “Type 1 diabetes: New 
treatments and strategies for the new decade”
Lloc: Cosmocaixa · C/ Isaac Newton, 26 · Barcelona
18.11.2010 - 19.11.2010

XVIII Congrés GOCO
Lloc: Institut Oncològic del Vallès (IOV) · Hospital 
General de Catalunya · Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona)
19.11.2010

Trobada COPIT de col·laboració empresarial: 
biomedicina i tecnologies mèdiques
Lloc: Edifici Eureka · Campus UAB · Cerdanyola del 
Vallès (Barcelona)
19.11.2010

Copenhaguen, Barcelona i Kaohsiung, cimera 
mundial sobre serveis d’innovació a les ciutats
Lloc: Ajuntament de Copenhaguen 
Rådhuspladsen 1 · Copenhaguen (Dinamarca)
24.11.2010 - 25.11.2010

Programa d’assessorament en tecnologies 
mèdiques “El laberint regulatori: què preguntar 
als experts?”
Lloc: Museu Colet · C/ Buenos Aires, 56 · Barcelona
26.11.2010

  DESEMBRE
Fòrum Biocat
Lloc: Casa Llotja de Mar · Pg. d’Isabel II, 1 (Entrada per 
Pla de Palau) · Barcelona
02.12.2010

Sessió de cloenda del màster en Lideratge i 
Gestió de la Ciència (IDEC-UPF)
Lloc: La Pedrera · Saló Gaudí 
Passeig de Gràcia, 92 · Barcelona
11.12.2010

Activitats organitzades per Biocat o en les que hi ha 
col·laborat.
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