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CONFERÈNCIES

NETWORKING

PROPOSTES

Keynote speakers expliquen
l’ecosistema i les perspectives
de negoci del sector Biomed
a Catalunya i el panorama
de finançament privat en
el context europeu. Líders
d’opinió a debat. Un format
àgil. Informació útil sobre les
oportunitats de negoci que
aporta als empresaris un
sistema de recerca de qualitat
llest per arribar al mercat.

Connectem persones.
Investigadors, empresaris
i inversors. Un model de
networking entre un sistema
de recerca de qualitat i
un mercat a la recerca
de negocis. Un matí ple
d’oportunitats en un espai
destinat a canviar la percepció
empresarial de la recerca en
Biomed. Preguntar, reunir-se i
escoltar.

Oportunitats de negoci en
forma de presentacions
breus. Empreses Biomed
consolidades seleccionades
pels millors experts i d’altres
d’emergents. I també
projectes acadèmics que hi
presenten el seu potencial en
format gràfic. Les principals
tendències en la recerca
biomèdica ja són negoci i han
de ser escoltades.

Apropem

Creiem en una

Oportunitats de
negoci en directe.

la recerca
biomèdica a les empreses
i els inversors: del
laboratori

al mercat

col·laboració entre
excel·lència en recerca
i indústria basada en un millor

coneixement mutu

Exposades pels mateixos
investigadors davant un

públic empresarial
i financer

“

Ciència amb
vocació de
mercat

”

El Fòrum Ciència Empresa FCRi – Fundación EY, Innovació Oberta en Biomed presenta al teixit empresarial els
projectes de recerca en biomedicina més propers al mercat.
Des de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi), conjuntament amb la Fundación Ernst &
Young España (Fundación EY España), volem fomentar la connexió entre ciència i empresa, així com la vocació
emprenedora i innovadora tant dels investigadors com del món empresarial.
Seguint el nostre objectiu d’alinear reptes d’innovació d’empreses industrials i tecnològiques amb els científics,
tecnòlegs i emprenedors que disposin de les millors capacitats per resoldre’ls, organitzem, el 16 d’abril de
2015 a Barcelona, el Fòrum Ciència Empresa FCRi – Fundación EY, Innovació Oberta en Biomed, com un
esdeveniment de contacte pràctic entre recerca i empresa.
Volem ser un punt de trobada entre la recerca de l’àmbit de la biomedicina i el món empresarial. Ens adrecem a
un públic empresarial i inversor així com científic i acadèmic.
El nucli de l’esdeveniment és la presentació de diferents projectes i iniciatives empresarials en recerca
biomèdica, tant en fase avançada com de caràcter emergent. Les presentacions tenen 5 minuts de durada i hi
són obertes a preguntes.
En paral·lel, s’hi exposaran projectes acadèmics amb projecció de mercat en format gràfic Tots ells han estat
seleccionats pel nostre comitè assessor atès el seu atractiu científic i impacte socioeconòmic.

“

Recerca
biomèdica
propera a mercat

”

El Fòrum Ciència Empresa FCRi – Fundación EY,
Innovació Oberta en Biomed, vol:
•

Augmentar el nivell de coneixement entre els
empresaris sobre la projecció de mercat de la
recerca biomèdica que es fa a Catalunya.

•

Generar una percepció entre l’empresariat,
basada en fets objectius, sobre la qualitat i
excel·lència de la nostra recerca en biomedicina.

•

Generar connexions entre professionals del
sector privat amb potencial inversor i grups de
recerca públic i/o projectes empresarials de base
científica.

Exposició de projectes acadèmics amb projecció
de mercat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keynote speakers
•

Propostes de negoci
Ronda 1: empreses consolidades (més de 5 anys).
•
•
•
•
•
•

AB-Biotics SA
Intelligent Pharma SL
Oryzon Genomics SA
GP Pharm SA / BCN Peptides SA
Stat Diagnostica & Innovation SL
Enantia SL

Ronda 2: empreses en fase inicial (menys de 5 anys).
•
•
•
•
•
•

HIV-Therapeutics SL
Inbiomotion SL
Minoryx Therapeutics SL
Mosaic Biomedicals SL
Galgo Medical SL
Miru Medical Systems SL

Eduard Batlle, Institut de Recerca Biomèdica de
Barcelona (IRB Barcelona).
Manel Esteller, Institut d’Investigació Biomèdica
de Bellvitge (IDIBELL).
Valerio Pruneri, Institut de Ciències Fotòniques
(ICFO).
Modesto Orozco, Institut de Recerca Biomèdica
de Barcelona – Barcelona Supercomputing
Center – Universitat de Barcelona.
Francisco Lozano, Institut d’Investigacions
Biomèdiques August Pi i Sunyer – Hospital Clínic
de Barcelona (IDIBAPS-HCB).
Ángel Diéguez, Universitat de Barcelona (UB).
Antoni Ivorra, Universitat Pompeu Fabra (UPF).
Mario Cáceres, Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB).
Pere-Joan Cardona, Institut d’Investigació en
Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP)

•

•

Ecosistema i perspectives de negoci del sector
BioMed a Catalunya. Silvia Ondategui-Parra,
sòcia- líder Sanitat i Life Sciences Àrea del
Mediterrani – Líder Global de Market Access i
Reemborsament a EY.
De la recerca al mercat, ciència i gestió
empresarial al sector BioMed. Montserrat
Vendrell, directora general de Biocat i del Parc
Científic de Barcelona (PCB); Ignasi Biosca,
president de CataloniaBio i conseller delegat de
Reig Jofré; i Irene Norstedt, directora executiva
d’Innovative Medicines Initiative (IMI).
Anne Glover, presidenta de l’European Private
Equity & Venture Capital Association (EVCA) i
cofundadora d’Amadeus Capital Partners.
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Comitè assessor
•
•
•
•
•
•

Ramon Gomis, director de l’Institut d’Investigacions
Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Josep Lluís Sanfeliu, soci fundador d’Ysios Capital
Montserrat Vendrell, directora general de Biocat i del
Parc Científic de Barcelona (PCB)
Silvia Ondategui-Parra, sòcia - líder Sanitat i Life
Sciences Àrea del Mediterrani – Líder Global de
Market Access i Reemborsament a EY
Antoni Esteve, president de la Fundació Catalana
per a la Recerca i la Innovació (FCRi) i president de
Farmaindustria
Enric Claverol, director general de la Fundació
Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi)

Volem ser un punt de trobada entre la
recerca de l’àmbit de la biomedicina i el
món empresarial.
Presentem projectes i iniciatives
empresarials en recerca biomèdica i
projectes acadèmics amb projecció de
mercat.
Ens adrecem a un públic empresarial i
inversor així com científic i acadèmic.
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PROGRAMA
8:45 h Acreditació

Pausa cafè – Entrepreneur meeting
point

Benvinguda

9:30 h

Antoni Esteve, president de la Fundació Catalana
per a la Recerca i la Innovació (FCRi) i president de
Farmaindustria.
Eva María Abans, Sòcia Directora de l’Oficina
d’EY a Barcelona.

Presentació del sector

9:45 h

11:50 h

Ecosistema i perspectives de negoci del sector
BioMed a Catalunya.
Silvia Ondategui-Parra, sòcia- líder Sanitat i Life
Sciences Àrea del Mediterrani – Líder Global de
Market Access i Reemborsament a EY.

Debat

10:00 h

De la recerca al mercat, ciència i gestió
empresarial al sector BioMed.
Ignasi Biosca, president de CataloniaBio i
conseller delegat de Reig Jofré. Montserrat
Vendrell, directora general de Biocat i del Parc
Científic de Barcelona (PCB). Irene Norstedt,
directora Executiva d’Innovative Medicines
Initiative (IMI). Presenta: Josep Lluís Sanfeliu, soci
fundador d’Ysios Capital.

Keynote speaker

12:30 h

Propostes de negoci

11:00 h

Ronda 1: empreses consolidades (més de 5 anys).
•
AB-Biotics SA
•
Intelligent Pharma SL
•
Oryzon Genomics SA
•
GP Pharm SA / BCN Peptides SA
•
Stat Diagnostica & Innovation SL
•
Enantia SL

Anne Glover, presidenta de l’European Private
Equity & Venture Capital Association (EVCA)
i cofundadora d’Amadeus Capital Partners.
Presenta: Enric Claverol, director general de la
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
(FCRi).

Propostes de negoci

13:00 h

13:50 h
14:00 h
a 16:00h
Durant la jornada es podrà accedir a informació gràfica de tots els
projectes presentats. Igualment, es disposarà d’un espai específic
d’interacció entre emprenedors i inversors.

Exposició de projectes acadèmics amb projecció
de mercat
Eduard Batlle, Institut de Recerca Biomèdica de
Barcelona (IRB Barcelona).
Manel Esteller, Institut d’Investigació Biomèdica
de Bellvitge (IDIBELL).
Valerio Pruneri, Institut de Ciències Fotòniques
(ICFO).
Modesto Orozco, Institut de Recerca Biomèdica
de Barcelona – Barcelona Supercomputing Center
– Universitat de Barcelona.
Francisco Lozano, Institut d’Investigacions
Biomèdiques August Pi i Sunyer – Hospital Clínic
de Barcelona (IDIBAPS-HCB).
Ángel Diéguez, Universitat de Barcelona (UB).
Antoni Ivorra, Universitat Pompeu Fabra (UPF).
Mario Cáceres, Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB).
Pere-Joan Cardona, Institut d’Investigació en
Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP).

Ronda 2: empreses en fase inicial (menys de 5
anys).
•
HIV-Therapeutics SL
•
Inbiomotion SL
•
Minoryx Therapeutics SL
•
Mosaic Biomedicals SL
•
Galgo Medical SL
•
Miru Medical Systems SL

Cloenda

Josep M. Martorell, director general de Recerca
de la Generalitat de Catalunya

Dinar bufet – networking

Hi col·laboren:

Organitzen:

