
XCELIA es presenta públicament 

La Divisió de Teràpies Avançades del Banc de Sang i Teixits ha exposat a la seu del 
BST la seva missió, centrada a promoure la salut de les persones a través del 
desenvolupament de medicaments personalitzats i segurs basats en la teràpia 
cel·lular i en l’enginyeria tissular.  

 

XCELIA té com a objectiu investigar, desenvolupar, enregistrar i comercialitzar 
Medicaments de Teràpies Avançades, a més de generar productes i solucions 
tècniques relacionades amb la teràpia cel·lular i l’enginyeria  tissular.  

L’activitat de XCELIA es focalitza en tres grans àrees d’interès: la traumatologia, 
l’hematologia i la immunologia. En l’àmbit de la traumatologia, XCELIA està 
desenvolupant fàrmacs per al tractament de traumatismes i malalties degeneratives 
de l’aparell locomotor, com ara l’artrosi, l’artritis, pseudoartrosi i necrosis asèptica 
de maluc. Pel que fa a l’hematologia, s’està treballant en desenvolupar fàrmacs per 
al tractament de l’aplàsia mieloide així com en la producció de sang artificial. 
Finalment, en el camp de la immunologia, els desenvolupaments de XCELIA es 
focalitzen en desenvolupar tractaments per a malalties neurodegeneratives. 

Per tant, la finalitat de XCELIA és proporcionar medicaments biològics 
personalitzats per cada pacient i donar servei a hospitals interessats a oferir 
teràpies cel·lulars i tissulars innovadores als seus pacients. 

XCELIA, com a empresa de teràpies avançades, pretén ser referència internacional 
tant per als pacients com per als professionals de la salut i les organitzacions 
sanitàries en l’àmbit de la traumatologia, l’hematologia i la immunologia. N’és un 
exemple la participació en projectes d’abast internacional, com el RedOnTap, que 
pretén desenvolupar una metodologia d’obtenció de sang a partir de cèl·lules mare 
i, amb anterioritat, d’altres dins del mateix àmbit científic com ALLOSTEM i 
EUROCORD 

 

Joan Garcia, Director de XCELIA, ha presentat l’equip de treball, format per una 
vintena d’investigadors de diferents especialitzats vinculades a les ciències de la 
vida i l’enginyeria, a més de personal tècnic.  

XCELIA desenvolupa les investigacions a la seu central del BST, on disposa d’unes 
dependències d’uns 900 m2, que inclouen 3 sales blanques, a banda de laboratoris 
d’investigació i altres dependències de suport. 

 
El projecte ha obtingut finançament del Ministeri de Ciència i Innovació (PlanE en 
projectes singulars i estratègics) i del Ministeri de Sanitat i Consum (a Projectes 
d’investigació clínica independent) 
 
XCELIA ha estat certificada amb el good manufacturing practices (GMP) per 
l’AEMPS per a la fabricació de productes de Medicina Regenerativa. 
 
 



Què s’ha fet fins ara? 
 
XCELIA ha investigat i desenvolupat nous productes de teràpia cel·lular en l’àmbit 
de la immunologia, hematologia, oftalmologia i cirurgia ortopèdica i traumatologia 
(COT). En aquest camp (en el qual s’hi han invertit més recursos), s’han 
desenvolupat 4 productes diferents, tots basats en cèl·lules messenquimals.  
 
Els processos productius de XCELIA estan protegits per patents i han demostrat la 
seva eficàcia i seguretat en assajos amb models animals desenvolupats sota bones 
pràctiques de laboratori (BPL). 
 
XCELIA actua com a promotor i productor en assajos clínics fase I/II. Fins ara, 
s’han presentat per avaluació per l’AEMPS sis assajos, dels quals quatre 
corresponen a l’àrea de COT i dos  a l’àrea de la immunologia.  A dia d’avui tots 
aquests assajos han estat aprovats i estan, o bé en fase d’inclusió de pacients, o a 
punt de començar. 
 
XCELIA té presència a tots els hospitals d’alta especialització de Catalunya i també 
en alguns centres privats, on ha desplegat una xarxa de col·laboradors de diferents 
especialitats, entre les quals destaca la COT.   

 


