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L’últim dijous del mes de no-
vembre, el dia 29, els metges
d’atencióprimàriavantallarla
RondadeDalt, es vanconcen-

trardavantdelParlament ivanexhibiruna
combativitat mai vista. Just aquell matí, el
dia enquè laciutat va semblarcol·lapsada i
el Servei Català de la Salut a punt d’enfon-
sar-se,enunamasiaapropd’Argentonaun
centenardepersones reunidesperCatalo-
niaBio&HealthTechparlavendel futurde
lesempresesbiotecnològiques.
Catalonia Bio és una associació empre-

sarial relativament jove. La van fundar el
2006 una vintena de persones (científics,
professors universitaris, metges) que es
movienenelmóndelesciènciesdelavidai
la salut.Noho tenien fàcil. El seumodelde
negoci era radicalment nou i aventurat.
Passen anys entre elmoment enquè s’aïlla
unamolècula, es fanels assajos i es comer-
cialitza. Un temps de maduració i un risc
que històricament assumien les gran far-
macèutiques. Però que era difícil d’enten-
dre per a la banca quan qui demanava fi-
nançament eren start-ups innovadores.
Avui les coses han canviat. A Barcelona hi
hacincfonsdecapitalriscespecialitzatsen
aquestes activitats (i un sisè en constitu-
ció). Hi ha un miler d’empreses que es
qualifiquen de biotecnològiques. Les més
dinàmiques han captat aquest any 100mi-
lions d’inversió (molta de procedència
internacional). I tenen ja 18 fàrmacs en
desenvolupament.

Una explicació (no l’única, però segura-
ment la més rellevant) d’aquest estat
d’efervescènciaempresarial és l’existència
d’un sistema públic de salut que funciona
bé. Els avantatges que té per a la indústria
treballar en un model sanitari en què les
universitats estanmolt properes als hospi-
talsterciaris.I lesoportunitatsquedonaun
sistema públic que coneix la realitat dels
seus pacients d’unamaneramoltmés pre-
cisa del que ho fan sistemes sanitaris de
païsosmésavançats.
Peròel contrast ésaclaparador.Si vostès

pregunten al carrer com pensen que fun-
ciona la sanitat catalana, és molt probable
que els diguin que mai no havia anat tan
malament. On és, doncs, el misteri? Segu-
rament en el malestar que provoquen els
baixos salaris del personalmèdic. Les pro-
testes dels professionals d’atenció primà-
ria van fixar l’atenció en la saturació dels
serveis. Però en realitat actuavenmotivats
per uns nivells salarials baixos que els úl-
tims anys d’austeritat han fet encara més
raquítics.
David Elvira, que va dirigir el Servei

Català de la Salut (i que ara és a Sanofi), va
explicaralatrobadaqueelsectorbiotecno-
lògiccatalà ésmoltcompetitiu. Ivapropo-
sar l’especialització per consolidar aquest
model productiu basat en la salut. Però
abansquearribiaixòl’administraciópúbli-
ca haurà de resoldre un parell de coses.
Una és obvia: millorar les expectatives sa-
larials dels professionals. L’altra, explicar
elsbeneficisque tépera la societat el siste-
ma d’iniciatives publicoprivades. Sobretot
enunàmbit,eldelesrelacionsentrenegoci
i salut, en què els prejudicis culturals són
encaramoltvius.

El sistema públic de salut
pot semblar en crisi, però
ha creat al seu voltant un
potent sector empresarial
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