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Ignasi Biosca: “Els inversors estan
corroborant el compromís amb el sector”
La segona Nit de CataloniaBio reuneix més de 250 emprenedors, investigadors i
professionals de les ciències de la vida i la salut a Barcelona
Conseller Antoni Comín: “El vostre sector té la clau de la sostenibilitat del sistema
sanitari"
El conseller Jordi Baiget destaca que "som un país de base industrial i el vostre
sector és un dels referents. Ara hem d'enfortir la col·laboració publicoprivada"
Minoryx Therapeutics i Palobiofarma reben el Premi Bioèxit de l'any
Barcelona, 11 de març de 2016 – El Palau de Pedralbes de Barcelona va acollir ahir la Nit de
CataloniaBio 2016 amb més de 250 emprenedors, inversors, investigadors i professionals de
l'àmbit de les ciències de la vida i la salut amb l'objectiu de potenciar la cooperació
cientificoempresarial a Catalunya. La trobada que organitza l'associació d'empreses CataloniaBio,
i que aquest any ha coincidit amb el 10è aniversari, va estar presidida pel conseller de Salut,
Antoni Comín, i el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget.
“El 2015 ha estat un any rellevant al nostre sector. Només amb cinc empreses —Minoryx
Therapeutics, Sanifit, Palobiofarma, Oryzon i Aelix Therapeutics— vam aixecar més de 100
milions d'euros que aniran a parar a nous medicaments, nous llocs de treball, a contractar
serveis clínics... I això no es veu en molts àmbits. Els inversors estan corroborant el seu
compromís” va remarcar el president de CataloniaBio i conseller delegat de Reig Jofre, Ignasi
Biosca. Biosca també va destacar la importància que les dues conselleries de la Generalitat de
Catalunya, Salut i Empresa i Coneixement, “vagin alineades amb el concepte empresa,
coneixement i recerca en salut”.
A la Nit de CataloniaBio van confluir sector públic i privat. Justament per això, el president de
CataloniaBio va reivindicar que "hem d'incentivar els centres de recerca i els hospitals que
transfereixin projectes innovadors. Només si arriben a l'empresa, i si aquesta vol invertir-hi,
sabrem si són bons projectes o no".
El conseller Jordi Baiget es va pronunciar en aquest sentit dient que “tenim sector, tenim talent i
tenim un objectiu social. Som un país de base industrial i el vostre és un dels referents. Ara

hem d'enfortir la col·laboració publicoprivada”. La salut i la biotecnologia és un dels set àmbits
estratègics que el Govern català ha prioritzat i “hi volem destinar més recursos a través d'ACCIÓ”.
L'associació de CataloniaBio compleix deu anys amb un paper clar dins l'ecosistema de la recerca
i la innovació: dinamitzar el sector, compartir experiències i visualitzar èxits. “El vostre sector té la
clau de la sostenibilitat del sistema sanitari” va explicar el conseller de Salut, Antoni Comín.
D'altra banda, Comín va deixar palès que moltes regions d'Europa voldrien tenir un clúster com el
català.
Premi Bioèxit 2016: Minoryx Therapeutics i Palobiofarma
Un moment emotiu de l'acte va ser el lliurament del Premi Bioèxit de l’any a les empreses
biotecnològiques Minoryx Therapeutics i Palobiofarma per les fites aconseguides el 2015. En el
primer cas, Minoryx va aconseguir aixecar la major ronda d'una biotec a Catalunya, per valor de
19,4 milions d’euros, i està considerada pels inversors internacionals una empresa molt
prometedora en el camp de les malalties minoritàries. Aquest finançament es destinarà a ampliar
l’equip que tenen entre el Tecnocampus de Mataró i el Parc Científic de Barcelona, sobretot a
l'àrea d'R+D, per impulsar el desenvolupament del fàrmac MIN-102 per al tractament de
l’adrenoleucodistròfia (X-ALD) fins a la validació clínica. En representació de l'empresa va recollir
el premi el seu CEO Marc Martinell. “Amb deu anys el sector ha canviat molt. És important
que seguim compartint coneixement i en aquest punt CataloniaBio ens ajuda i és clau” va
comentar.
Pel que fa Palobiofarma, el 2015 va tancar un acord de llicència amb Novartis per al
desenvolupament de nous medicaments contra el càncer. La biotecnològica ha cedit els drets del
seu fàrmac PBF-509, que es troba en assajos de fase I per al tractament del càncer de pulmó, a la
farmacèutica. Inicialment, Palobiofarma rebrà 13 milions d’euros tot i que l'acord inclou que
Novartis farà pagaments per fites de desenvolupament i comercialització i pagaments percentuals
quan es comercialitzi el medicament. Julio Castro, CEO de la companyia, va dir que el seu èxit
recau en “els nostres inversors, els col·laboradors i els Family, Friends and Fools”.
L'acte ha comptat amb el suport del programa BStartup de Banc de Sabadell i la col·laboració de
Ferrer.
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Sobre CataloniaBio
CataloniaBio és l'associació d'empreses de l'àmbit de les ciències de la vida i la salut a Catalunya. La seva
missió és representar i donar suport a les companyies interessades en promoure un clúster estratègic i
innovador, així com participar en la definició del marc d'actuació sectorial i les polítiques industrials que
dissenyin tant les administracions del nostre país com les europees. L'associació es va crear el 2006 de la
mà d'un grup d'emprenedors, i compta amb més de 75 empreses que tenen una activitat rellevant en R+D+I
entre multinacionals, pimes, start-up i spin-off.

Actualment la junta directiva està integrada per: Ignasi Biosca, conseller delegat de Reig Jofre (president);
Antonio Parente, conseller delegat de BCN Peptides, i Clara Campàs, directora d'Investigació de Kern
Pharma (vicepresidents); Ana Maiques, CEO de Neuroelectrics (secretària); Jaume Amat, CEO de
Bioemprèn i Specipig (tresorer): i com a vocals Eduard Valentí, director d'Afers Reguladors i Qualitat
Farmacèutica d'Esteve; José Vicente Terencio, COO de Gri-Cel / Grifols; Josep Maria Echarri, conseller
delegat d'Inveready Investment Group; Joan Puig, director general de Kymos Pharma; Marc Martinell, CEO
de Minoryx Therapeutics, i Francesc Mitjans, Biomed Division Manager de Leitat. El secretari general és
Melqui Calzado.
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