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NOTA DE PREMSA 

 
 
EL PROPER DILLUNS COMENÇA EL 4YFN EN PLE APOGEU DE LA DIGITALITZACIÓ 

DEL SECTOR 

 
Més de 45 startups de salut digital presenten 

novetats i productes al 4YFN 2023 
 

• La BioRegió de Catalunya compta amb 212 startups digital health i s’erigeix 
com el segment que creix més ràpid. Així cada any es creen de mitjana 20 
noves companyies innovadores a Catalunya, i el 95% del total d’empreses 
s’han constituït els darrers 10 anys. 

 
• Les digital health van captar 39 milions d’euros el 2022, estabilitzant-se en 

nivells similars als de 2020 (34 milions d’euros). La seva facturació va ser de 
356 milions d’euros, segons dades de l’Informe de la BioRegió de Catalunya 
2022, publicat recentment per Biocat. 

 
• Més de 50 empreses i entitats catalanes de l’àmbit de la salut participen al 

4YFN 2023, convertint-se així en un dels sectors amb presència en aquest 
congrés, que posiciona Barcelona com a referent internacional en 
emprenedoria digital. 

 
 
Barcelona, 24 de febrer de 2023.- Durant els últims anys s’havia detectat un ràpid 
creixement de les digital health a Catalunya, i el 2022 ha confirmat aquesta tendència a 
l’alça. Si al 2010 la BioRegió comptava amb una vintena d’empreses, dotze anys després 
en són 212, és a dir, s’ha multiplicat per més de deu el nombre de companyies innovadores. 
Aquest increment evidencia la joventut i el creixement explosiu d’aquest subsector, que 
factura 356 milions d’euros en el seu conjunt, tal i com mostra l’Informe de la BioRegió 
de Catalunya 2022 impulsat per Biocat des del 2009, i presentat al febrer a Barcelona. 
“Els principals motius d’aquesta explosió han estat la irrupció de la COVID-19, que va 
accelerar el nombre i inversió en empreses de digital health, així com l’increment de la 
demanda de solucions en remot, la ràpida expansió d'infraestructures TIC i l’augment 
de la conscienciació pel benestar físic i mental de la societat”, apunta Robert Fabregat, 
director general de Biocat. 
Pel que fa a la inversió, l’any 2022 les startups de digital health de la BioRegió han aixecat 
39 milions d’euros, estabilitzant-se a uns nivells similars als de 2020, tal i com ha succeït en 
l’àmbit internacional donada la conjuntura econòmica i les incerteses a què s’enfronten els 
inversors globals, sumada a la bonança inversora que es va viure el 2021.  
 
 

https://informe.biocat.cat/
https://informe.biocat.cat/


 

Biocat – Nota de premsa                              [2] 

 
De fet, el 2021 va ser el moment en què la inversió i finançament en aquest mercat es van 
disparar també a la BioRegió, arribant als 63 milions d’euros, la xifra més alta d’aquest 
segment de tota la història, degut principalment a grans operacions de més de 10 milions 
d'euros d’startups com Koa Health (30 milions d’euros), TopDoctors (11,2 milions d’euros), 
Mediktor (11,2 milions d’euros), totes amb participació internacional.  
Les previsions apunten a que el mercat mundial de la digital health continuarà creixent, i ho 
farà a un ritme del 16,5 % anual i superarà els 550.000 milions de dòlars el 2027, tal com 
mostra l'informe tecnològic de les digital health a Catalunya, realitzat per ACCIÓ, en 
col·laboració amb Biocat.  
“Es tracta d’una indústria emergent i molt dinàmica impulsada per la conscienciació 
en augment pel benestar físic i mental de les persones, la ràpida expansió de les TIC, 
el creixement de la demanda de les solucions en remot o l’increment de l’ús dels 
dispositius mòbils”, explica el secretari d’Empresa i Competitivitat i conseller delegat 
d’ACCIÓ, Albert Castellanos. “Catalunya exerceix i exercirà una posició de lideratge en 
aquest àmbit perquè som el gran hub tecnològic del sud d’Europa i comptem amb una 
de les indústries més desenvolupades en el sector de la salut de tot el continent”, 
assegura. Per Castellanos, “el 4YFN és el millor aparador per ensenyar al món les 
solucions tecnològiques que desenvolupen les startups catalanes d’aquest sector i 
projectar encara més el nostre ecosistema a escala internacional”. 
Les principals tecnologies que utilitzen aquestes empreses són la intel·ligència artificial, 
les tecnologies òmiques, la realitat virtual, la realitat augmentada i el big data. La 
intel·ligència artificial i la realitat virtual són les tecnologies més invertides. 
 
 
La BioRegió de Catalunya al 4YFN 2023: més de 50 startups i entitats 
presentaran novetats 
En aquest moment de maduració del sector, arrenca el 4YFN, una de les cites internacionals 
més importants dirigida a startups, que posiciona la capital catalana com a referent en 
emprenedoria digital. L’esdeveniment, que comença dilluns 27 de febrer i s’allargarà fins el 2 
de març, torna a compartir espai amb el Mobile World Congress (MWC) en el recinte firal 
de la Gran Via de Barcelona.  
Enguany, més de 50 startups empreses i entitats de la BioRegió de Catalunya hi 
participen, una xifra que posiciona el sector salut com un dels més representatius de 
l’esdeveniment. D’aquestes, 20 companyies tindran presència a l’espai coordinat per 
ACCIÓ, Biocat i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), 
ubicat dins de la zona Health. 
En paraules de la directora de l’àrea d’Avaluació de Tecnologies Sanitàries de l’AQuAS, 
Rosa Maria Vivanco, “És especialment rellevant que l’AQuAS, com a organisme enfocat 
en l’avaluació, l’anàlisi de dades i l’adopció d’innovació per a la millora del sistema de 
salut, impulsi amb Biocat i ACCIÓ aquest espai. Una aliança que promociona propostes 
innovadores i que posa de manifest la necessitat de l’avaluació de les noves tecnologies en 
salut. En aquest sentit, nosaltres exposem el nou Marc metodològic per a l’avaluació de 
tecnologies sanitàries digitals al 4YFN, un marc per un sector en creixement i que dona 
resposta a les particularitats intrínseques que presenten aquest tipus de tecnologies a l’hora 
de ser avaluades.” 

https://www.koahealth.com/
https://www.topdoctors.es/?gclid=Cj0KCQiAutyfBhCMARIsAMgcRJSdsRYxA89WO1TnYWoPKkMOQC0drui5nNAqbB5LbT6FJ5uHps0R2OgaApbUEALw_wcB
https://www.mediktor.com/es
https://www.accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/documents/informes/2022/Digital-Health-informe-complet-2022.pdf
https://www.4yfn.com/
https://www.mwcbarcelona.com/


 

Biocat – Nota de premsa                              [3] 

Les startups que exposaran al pavelló conjunt són: Aimentia HealthTech, Anais Medical, 
Aortyx, Biointaxis, Breaz Medical, Gate2Brain, Genomcore, Health Circuit, Imaz Technology 
Innovation, Integra Therapeutics, MedBrain, Methinks, Nen Evidence Based Solutions, 
Newborn Solutions, Nixi for Children, Oniria Therapeutics, Time is Brain, Trialing Health, 
Vincer.ai i Wivi Vision.  
Moltes d’elles aprofitaran la seva participació per fer networking, però també per presentar 
novetats i darreres fites assolides en el darrer any, com les quines presentem a continuació: 
 

• Aortyx, l’startup tecmed que està desenvolupant una nova generació de dispositius 
endovasculars per tractar malalties vasculars, donarà a conèixer el nou catèter pel 
tractament de disseccions aòrtiques, dissenyat per tractar les geometries 
arterials més complexes, i que ha donat bons resultats en assajos clínics en 
cadàvers. Fins ara, la companyia ha desenvolupat unes pròtesis biodegradables, 
bioadhesives i amb unes propietats mecàniques similars a les dels vasos sans, cosa 
que estimula la cicatrització de la ferida i la regeneració endotelial. El pegat s'allibera 
en el vas sanguini danyat mitjançant un catèter endovascular mínimament invasiu. 

• La digital health Genomcore mostrarà noves capacitats low-code per ajudar als 
professionals de la salut a implementar solucions digitals de forma ràpida i 
senzilla. Amb aquestes noves eines, l’startup de la BioRegió especialitzada en 
solucions de dades per a la implementació de medicina de precisió, es podran crear 
solucions personalitzades per a la salut sense la necessitat de tenir coneixements 
tècnics profunds. 
Les tecnologies low-code són aquelles que minimitzen o eliminen la codificació 
manual necessària per desenvolupar i desplegar aplicacions de software. Aquestes 
no només redueixen la inversió en temps i cost, sinó que faciliten l’accés a la 
digitalització a empreses i treballadors amb una limitació de formació en 
competències digitals. 

• La biotec Integra Therapeutics exposarà la nova plataforma d'escriptura de gens 
FiCAT per resoldre les principals limitacions de les teràpies gèniques perquè 
aquestes siguin més segures i eficients (mida, precisió i estabilitat dels gens). 
La companyia té previst presentar els resultats dels assajos in vivo aquest 2023. 
D'altra banda, l’spinoff de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) fundada l’any 2020, 
també anunciarà en el marc de 4YFN l'adquisició de la llicència d'un nou sistema 
CRISPR de CIC nanoGUNE que utilitza, per primera vegada, proteïnes Cas de fa 
2.600 milions d'anys, així com un partnership amb l'empresa lituana Caszyme 
especialitzada en el desenvolupament i l'aplicació d'eines moleculars. 

• La digital health nen presentarà el seu prototip de joc mitjançant el qual volen 
ajudar els infants amb càncer a gestionar el dolor, per tal de millorar el seu 
benestar i el de les seves famílies i professionals sanitaris. En aquest darrer any han 
testejat el prototip amb una “acceptació molt positiva” per part dels pacients. 
Properament validaran la seva solució a diferents centres d’Europa i dels Estats 
Units.  

 
Altres digital health de Catalunya que han aconseguit fites destacades recentment han 
estat Nixi For Children, que aquest any ha implementat per primera vegada la seva 
solució de realitat virtual a dos hospitals dels Estats Units, i que opta a guanyar el 

https://aimentia.com/
https://aimentia.com/
https://aortyx.com/
https://www.biointaxis.com/
https://breaz.eu/
https://gate2brain.com/
https://genomcore.com/
https://www.healthcircuit.es/
https://maxsens.es/
https://maxsens.es/
https://integra-tx.com/
https://medbrain.io/
https://www.methinks.ai/
https://nen.health/
https://newborn.solutions/
https://nixiforchildren.com/es/
https://www.oniriatherapeutics.com/
http://www.tibtimeisbrain.com/
https://www.trialing.org/
https://www.vincer.ai/
https://wivivision.com/
https://aortyx.com/
https://genomcore.com/
https://integra-tx.com/
https://nen.health/
https://nixiforchildren.com/es/
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primer 4YFN 2023 Digital Health Pitch Battle on cinc startups de salut amb presència al 
congrés hauran d’explicar la seva solució davant d’empreses inversores en salut. 
També cal destacar el darrer assoliment de NewBorn Solutions, que ha rebut l'aprovació 
oficial de l’assaig clínic al Marroc, una consecució que els hi permetrà continuar validant 
el seu dispositiu mèdic. I de Health Circuit, que iniciarà una exposició itinerant per diferents 
hospitals europeus per donar a conèixer un prototip de la seva solució. De moment, ja han 
mostrat interès l’Hospital Clínic de Barcelona, l'Hospital Universitari de Mannheim 
(Alemanya) i l’Hospital McGill (Canadà). 
Pel que fa al finançament, Aimentia HealthTech ha anunciat al març l’entrada de 500.000 
euros de capital per continuar la seva expansió i millorar la seva plataforma d’intel·ligència 
artificial per a la salut mental. També Methinks, una de les startups catalanes que va rebre a 
finals del 2022 2,5 milions d’euros de l’EIC Accelerator (Comissió Europea), i recentment ha 
rebut el marcatge CE per al seu programaria de triatge d’ictus basat en Intel·ligència Artificial 
(IA). 
 
 
PER A MÉS INFORMACIÓ I CONNEXIÓ AMB STARTUPS: 
Laura Diéguez 
Cap de premsa i continguts Biocat 
ldieguez@biocat.cat +34 606 816 380 · +34 93 310 34 77  
*Disponible presencialment al 4YFN el dimarts 28 de febrer durant tot el dia 

Segueix-nos a Twitter i LinkedIn  
 

https://newborn.solutions/
https://www.healthcircuit.es/
https://aimentia.com/
https://www.methinks.ai/
mailto:ldieguez@biocat.cat
http://www.twitter.com/biocat_cat
http://www.linkedin.com/companies/703143
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