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Els que se’n van,
tornaran?

“Losquesevan, yavolve
rán. /Cuandose fueron
noqueríanmarchar. /Los
quesevanyavolverán.”
(CançódeJuanErasmo

Mochi, 1971). Serà fàcil el retornaCatalunya
delsnombrosos trasllatsdeseusocialoperatsa
favorde la restad’Espanya, fets ambvocació
temporal, comhandit algunes?Encasquenohi
hagi independència, la tornadanohauriade
plantejarcapproblema, sinohihauncanvi
legislatiuencontra,perquèseriadinsdelma
teixEstat.Foradiferentencasd’independència.
Ambl’actualnormativa, la societatquevolgués
tornar ja tindria, quanprengués ladecisió,naci
onalitat espanyola (ambdomicili en territori
espanyol, onesvaconstituir) i, amés, residència
fiscal espanyola (per la sevanacionalitat i l’ubi
cacióde la sevaseuen territori espanyol).
El trasllatdedomicili d’unasocietat espanyo

la s’hauriade ferpelprocedimentde trasllat
internacionaldedomicili que–sinohihagués
convenis i tractats internacionalsdelsqualses
desprenguésunaaltracosa–nomésespodria
ferefectiu si l’ordenament jurídicdedestinació
(lanovaordenaciócatalana)permetésa la soci
etatquees traslladamantenir la sevapersonali
tat jurídica,una limitaciód’obligat compliment
peramembresde laUEode l’EspaiEconòmic
Europeu.Aquestprocéscomportariaeldret
dels socisquehaguessinvotatencontradel
trasllat a separarsede la societat–complicat i
costósensocietats cotitzadesoambmolts so
cis– iundretd’oposicióa favordelscreditorsen
idèntics termesa l’aplicable, entrealtres, a les
fusions.
En l’impostdesocietats, el canvideresidència

fiscal reportaria l’exit taxespanyolo impostde
sortida.L’empresa l’hauriade liquidaraEspa
nya (al tipusdel25%)sobre lesplusvàlues la
tentsdelsbéns idretsquenoestiguessinafectes
aunabase fixadenegocisaEspanya, i, enel cas
queCatalunyanopertanyésa laUEoa l’EEE,
senseopciód’ajornarneelpagamenta laHi

sendaespanyola, finsa la
transmissióa tercersdels
elementspatrimonials
afectats.
Aquestesdificultatsper

al retornde la seuaCata
lunyaesveuenexponen
cialmentampliadesquan
la societat enqüestió
exerceixunaactivitat
“reglada”–subjectaa
normativapròpia–per
què lanopertinençade la
Catalunya independenta
laUEoa l’EEEpodria

afectargreument l’exercicide la sevaactivitat.
Podrien tenirconseqüències semblants les

societatsdenacionalitat catalana i residència
fiscal aCatalunyaque,desprésde la seva inde
pendència,pretenguessin traslladarel seu
domicili aEspanya, suposantunanormativa
catalanasensecanvis importants respectea
l’actual espanyola.Pereliminaraquests incon
venientscaldrianegociarunacordentreelsdos
estats, cosaque–enprincipi–nosembla fàcil.
Enabsènciadepacte,potserhauríemdeco
mençarapensaracanviar la lletrade lacançó
deJuanErasmoMochi i substituir el “ja torna
ran”perunmenyscontundent“difícilment
tornaran”. |

Canvi de seu
Si no hi hagués
independència,
el retorn de les
empreses no
hauria de ser
cap problema,
però seria
diferent en cas
de separació

Joaquim Elcacho
Laqualitat de vida i la supervivèn
ciademilersdepersonesafectades
per malalties com el càncer depe
nende l’avençde la ciència i l’apli
cació pràctica d’aquests coneixe
ments. L’existència d’iniciatives
empresarialsquefacilitenlatrans
ferència científica i tecnològica és
un element clauper continuarmi
llorant la salutde lapoblació.
Desdel’octubredel2015,Tracti

vus, una empresa sorgida de l’Ins
titutQuímicdeSarrià (IQS) i l’Idi
bell treballaambaquestafinalitata
través de la recerca en dispositius
mèdics. El primer objectiu
d’aquesta jove filial ha estat el des
envolupamentd’unanovagenera
ciód’stents traqueals (pròtesisque
es col∙loquen dins de la tràquea)
perapacientsquehanpatitunaes
tenosi (estrenyiment de la trà
quea) per càncer de pulmó, esòfag
o tiroideentred’altres.
La tecnologia de Tractivus està

patentada a escala internacional i
ofereix solucions efectives a les
complicacions més freqüents de
les pròtesis traqueobronquials: la
colonització per bacteris i les difi
cultatsd’adaptació fisiològica.
Malgrat això, com passa en tota

mena de dispositiusmèdics, el ca
mí fins a arribar almercat és llarg,
complex i costós; i els nous stents
traquealsdesenvolupatsperTrac
tivusnoseranalmercat finsa l’any
2021, segons explica Joan Gila
bert,soci fundadoridirectorgene
rald’aquestaempresaderivada.
Després de llicenciarse en

químicaorgànica,JoanGilabertva

completar un màster en enginye
ria i es va doctorar en bioenginye
ria a l’IQS. Els seus estudis en
superfícies intel∙ligents que
interaccionen amb teixits implan
tats mostren un camí esperança
dor en diferents tipus de disposi
tius mèdics. Mentre treballava en
la seva tesi doctoral al Gemat
“se’nsvaplantejarunprojecteamb
elServeidePneumologiadel’Hos
pital de Bellvitge per millorar les
propietatsd’un stent traqueal”, re
cordaGilabert.
Aquest tipus d’implant està sot

mès a problemes de colonització
bacteriana que poden provocar
greus infeccions i, d’altra banda

–com que són tubs de silicona de
forma cilíndrica– no s’adapten als
moviments habituals del tòrax i és
relativament fàcil que migrin o es
desplacinde lazona implantada.
“La solució proposada va ser el

desenvolupament d’un recobri
ment antibacterià per als stents
traqueals, de manera que aquesta
pròtesi es protegeix a si mateixa
una vegada implantada”, recorda
Gilabert. L’implant desenvolupat
té la mateixa base que els stents
tradicionals de silicona però in
clou un recobriment de plata. Un

delssecretsdelatecnologiadesen
volupadaperTractivusrauencom
calunirunacapamolt finadeplata
asobredelasilicona,queésunma
terial molt flexible, sense que
aquest recobriment es desprengui
ambelpasde temps.
“La plata té efectes antibacteri

ans i, a més, el recobriment acaba
formant una nanoestructura que
evitaqueelsbacterisespuguinad
herir”,detallaGilabert.
Per solucionar el problema

d’adaptació físicade l’stent, la pro
posta consisteix a utilitzar la im
pressió 3D, de manera que es pu
gui adaptar ambprecisió l’implant
a la geometria del pacient. “Utilit
zem un TAC toràcic del pacient
per tenir una imatge real de la trà
quea, femunmodel d’aquesta trà
quea, corregim la zona afectada
per l’estrenyiment i dissenyemun
stent completament anatòmic,
amb les dimensions exactes per a
aquestpacientenconcret”,detalla
eldirectorgeneraldeTractivus.
La proposta científica funciona

va i podia solucionar una necessi
tatclínicaqueafectamilersdeper
sones però, com recorda Gilabert,
no és el mateix un projecte de re
cerca enun laboratori que unpro
ductemèdicqueespuguicomerci
alitzar.“Vamexplorar lesespecifi
cacions tècniques i el marc
regulatori, ivamestudiarlespossi
bilitatsd’escalat i l’úsdematerials;
una vegada teníem clars tots
aquests aspectes, l’octubre del
2015, vam decidir constituir l’em
presa”, recordaGilabert.
Els 10socis fundadorsdeTracti

vus són elsmembres del Servei de
Pneumologiade l’hospital deBell
vitgeIdibell i enginyers de l’IQS
quehantreballatenaquestprojec
te. L’equip d’emprenedors que di
rigeix l’empresa està format per
JoanGilabert, RobertTexidó, Sal
vadorBorrós iVíctorRamos. c

XAVIER CERVERA

Materials intel∙ligents
al servei de la salut

L’empresa Tractivus, sorgida d’IQS i
Idibell, desenvolupa una nova
generació de pròtesis traqueals

Salvador Borrós,
VíctorRamos
Robert Texidó
i JoanGilabert

Oportunitats
Elmercat
d’stents per a
solucions de
malalties
pulmonars, amb
uns 160.000
casos l’any, va
arribar a una
quota de 52
milions d’euros
el 2013 i està
previst que arribi
als 74milions el
2020. La
versatilitat de la
tecnologia de
Tractivus
permet, amés,
oferir solucions
antibacterianes a
altres dispositius
mèdics. Tractivus
vol extrapolar
l’aplicabilitat de
la tecnologia
dels stents tant al
mercat no
vascular
(pulmonars,
biliars,
gastrointestinals
i urinaris) coma
dispositius
mèdics
implantats.

L’implant té la base de
l’stent tradicional però
està recobert
de plata i
s’imprimeix en 3D

Socis
fundadors
Són membres
del Servei de
Pneumologia de
l’hospital de
Bellvitge i engi
nyers de l’IQS

10
IMPULSORS

Recepcion
Rectángulo


