
Noubiotec catalanes, entre
lesmés prometedores d’Europa
El congrés BioEquity reuneix 550 inversors i emprenedors a Barcelona

ROSA SALVADOR

Barcelona

Nou biotecnològiques catalanes
han estat seleccionades entre les
vuitanta més prometedores
d’Europa pel comitè organitza-
dordeBioEquity2019, el congrés
més important de biotecnologia
d’Europa, que se celebra aquest
any a Barcelona, per primera ve-
gadaal suddeParísdesde la seva
fundació fa20anys.
Les nou companyies seleccio-

nades són Ability Pharma, Aelix
Therapeutics, Aniling, Glycar-
dial Diagnostics, Minoryx The-
rapeutics, Oryzon Genomics.
ProteoDesign. Senolytic Thera-
peutics i ZeClinics, que formen
part de les 80 companyies que
presentenelseuprojectealsprop
de 550 inversors i empresaris del
sector que realitzaran 1.800 reu-
nionsempresarials endosdies.
Jordi Naval, director general

de Biocat, va presentar ahir, en
unasessiódedicadaals inversors,
elsavantatgesd’invertirenelsec-
tor biotecnològic català, “un dels
hubs de ciències de la vida que
més creixen d’Europa, amb la
creació d’una nova companyia
cadasetmana”.Navalvadestacar
que segonsNatureCatalunya se-
ria el vuitè país d’Europa per re-
sultats científics, i el tercer en
captació d’ERC (ajuts competi-
tius a la investigació de la UE),
amb280milionsd’euros.
Segonselseuparer, tot iaixò, la

columnavertebraldelsectorésla
carterade20fàrmacsenfasesclí-

niques, entre els quals destaquen
els que estan a punt d’entrar en
fase tres: MinoryxTherapeutics,
que està desenvolupant un fàr-
mac orfe per tractar l’adrenoleu-
codistròfia lligada al cromosoma
X; i FreeOx Biotech i Thrombo-
targets Europe, que desenvolu-

pen fàrmacs en l’àrea cardiovas-
cular.
Naval va explicar també que

Catalunyahaduplicat lacaptació
d’inversors internacionals, fins a
les 50 operacions l’any passat.
L’avançenlamaduresadelsector
està augmentant també la mida
de les rondes, de manera que
l’any passat tres companyies van
captar aportacions d’entre 11 i 50
milions d’euros: Mynorix, Abac
Therapeutics i Oryzon Geno-
mics.
Josée Antonio Mesa, director

deciènciesdevidadeCaixaCapi-
tal Risc, va explicar l’experiència
de la firma en crear companyies

en“sectorscalents”.Elgruphali-
derat les inversions en empreses
comSanifit,Minoryx,GlyCardial
o TransplantsBiomedicals.
Ahir també Oryzon Genomics

vaanunciarquehadonatentrada
enelseuaccionariata la fundació
nord-americanaAlzheimerDrug
Discovery Foundation (ADDF),
que tindrà una participació del
0,94%enelcapitalambunaapor-
taciód’1,3milionsd’eurosperco-
finançarEtheral-us.Aquestésun
estudi clínic en fase II ambel fàr-
macvafidemstatenpacientsamb
alzhéimer en estat lleu imoderat
que es fa als Estats Units i que ja
haestat autoritzatper laFDA.c
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JaumeAmat, Jordi Naval i Joan Romero, membres del comitè organitzador del congrés

Oryzondonaentrada
enelseuaccionariata
la fundacióamericana
pera l’alzheimer,que
liaporta1,3milions
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