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El desenvolupament de la biotecnologia a Catalunya ha permès a 

investigadors i empreses donar-se a conèixer a tot el món i participar en 

projectes conjunts. En temps de crisi, quan resulta més difícil trobar 

inversors, és imprescindible sortir a l'exterior per donar impuls a 

iniciatives innovadores. Perquè ara més que mai és imprescindible la 

complicitat entre els científics i les empreses per tirar endavant 

projectes d'aplicació a tot el planeta. 

 

La fira internacional Bio 2009, celebrada la setmana passada a Atlanta, 

ha comptat amb una destacadíssima presència catalana, amb un 

centenar de delegats, sota el paraigua institucional de Biocat, fundació 

liderada pel seu president Manuel Balcells, amb el suport de la directora 

Montserrat Vendrell. La Bioregió de Catalunya hi ha reforçat els seus 

vincles i acords amb altres territoris com ara el Quebec, Ontario, l'Índia, 

Austràlia, l'Euroregió i el Consell Europeu de Bioregions. 

 

A la capital de l'estat de Geòrgia, seu de la Coca-Cola, la CNN, Delta Air 

Lines i la UPS, amb vol diari directe a Barcelona, hi eren presents 

iniciatives catalanes que ja són una realitat d'èxit, com Oryzon Genomics 

(la biotec més important de l'estat), Esteve (amb presència als Estats 

Units i a Xina), Hartington (decidida a fixar a Catalunya el seu centre de 

R+D+I), Intelligent Pharma (que treballa en la grip nova i a qui inversors 



americans ja volien comprar l'empresa el mateix dia d'inauguració de la 

Fira), Laboratoris Salvat (en fase d'obertura de mercats i que acaba 

d'aprovar un fàrmac als Estats Units), Anaxomics (líder, de Barcelona 

estant, d'una xarxa mundial d'assaigs clínics, associada a una empresa 

americana), Omnia Molecular (a la recerca permanent d'antibiòtics) i, 

entre una cinquantena d'empreses i institucions, l'Institut d'Alta 

Tecnologia (capdavanter al sud d'Europa en ressonància nuclear + PET). 

 

També els parcs científics i tecnològics catalans van significant-se per la 

seva rellevància i ambició d'excel·lència, igual com ho fan professionals 

notabilíssims en l'àmbit de l'oncologia, la medicina regenerativa i les 

malalties neurodegeneratives. A Catalunya tenim la sort de disposar de 

veritables cracs de la ciència i la medicina, amb projectes sòlids que 

obtenen un gran reconeixement internacional, com la satisfacció de tenir 

aquí els millors radiòlegs del món, portades de la revista Nature o com el 

fet que el segon científic viu més esmentat en els articles de la 

comunitat científica sigui el metge català Joan Massaguer. 

 

És també un català qui ha inventat una vacuna terapèutica de la 

tuberculosi, que afecta un terç de la humanitat. I són catalans els qui es 

troben a l'avançada en el combat contra el càncer, en particular el de pit 

i el de pròstata. Massa sovint no valorem prou la nostra millor gent, els 

més ben preparats, els que estan liderant el món en el seu àmbit, per 

desconeixement i, de vegades, per una certa tirada innata cap al 

masoquisme nacional. I, ara mateix, em refereixo tant a científics, com a 

empresaris. Avui, més que mai, és imprescindible una connexió 

permanent entre ciència i empresa, entre recerca i negocis, entre 

progrés i salut per a tots els éssers humans. 

 



El món de la recerca treballa en mecanismes transnacionals, en xarxa, de 

manera desacomplexada, de Catalunya estant i en contacte obert amb 

tot el món, tenint ben clar que, és just en temps difícils, quan l'únic que 

no s'ha de fer és quedar-se quiets a casa, sinó, ben al contrari. Sortir a 

conèixer i fer-se conèixer, a obrir mercats nous, a trobar socis i inversors 

per als projectes. No es tanquen, s'obren. No fan cas de les veus que 

diuen que, justament ara, no és el moment d'anar a fora, perquè saben 

molt bé que treballen per buscar el moment, perquè el moment arribi. En 

moments d'incerteses, lluny de tot cofoisme, és un autèntic orgull saber 

que hi ha compatriotes nostres que són valorats, a nivell internacional, 

per la seva competència i el seu coneixement. I això hauria de ser un 

motiu claríssim d'autoestima com a país, davant gent que ha tirat pel 

dret, sense fer escales, de Catalunya al món. 

 

Al nostre país, l'efecte Biocat es fa sentir, positivament. Es va 

consolidant un clúster cada cop més potent, el prestigi de Catalunya en 

aquest àmbit va guanyant terreny i consolidant-se i, feliçment, aquest és 

un sector que resisteix molt bé la crisi i que ha estat capaç de mantenir 

relacions magnífiques entre els seus diferents agents. L'encert de la 

Generalitat en la creació de Biocat ha començat, doncs, a donar uns 

fruits esplèndids. Però és precisament ara que des del nostre govern 

hem de subratllar la nostra voluntat inequívoca de comprometre'ns amb 

aquest sector fonamental, sense vacil·lacions i de manera coordinada, 

tant amb les empreses com entre les diferents conselleries. El segle XXI 

serà el de la biotecnologia i el present ja és bio. No podem badar: 

Catalunya serà bio o no serà. 


