
 

 
CONVOCATÒRIA DE PREMSA 

 

13 projectes internacionals de biodisseny competeixen a 
Barcelona per atreure inversions 

El proper dimarts 9 de setembre, Barcelona es convertirà en la capital mundial del 
biodisseny, ja que acollirà la primera edició de l’European Biomedical Investor Day, 
organitzat per Biocat i 6 institucions pioneres en aquest camp. Durant la jornada, 13 
equips d’arreu del món presentaran solucions innovadores en tecnologies 
mèdiques davant inversors, empresaris, responsables de polítiques internacionals i 
professionals de la salut, amb l’objectiu d’atreure fons per desenvolupar els seus 
projectes. Un jurat internacional designarà el millor dels projectes presentats. 

Com a representant de Catalunya, hi haurà el projecte usMIMA, que ha sorgit del 
programa de postgrau Design Health Barcelona i que està desenvolupant un dispositiu 
per combatre el restrenyiment en pacients amb lesions de la medul·la espinal. 

Precisament, la trobada de dimarts clourà la primera edició del curs d·HEALTH 
Barcelona, que va néixer el setembre de 2013, amb l’objectiu de convertir la ciutat en 
una de les capitals mundials en recerca, desenvolupament i iniciativa empresarial 
biomèdica. I s’ha assolit, ja que la capital catalana serà la seu del primer European 
Biomedical Investor Day, que, en properes edicions, recorrerà altres ciutats 
europees. 

A banda de l’equip del d·HEALTH Barcelona, també hi serà present una selecció dels 
grups que representen iniciatives similars arreu del món, com BioInnovative Ireland 
(Irlanda), Center for Technology in Medicine and Health (Suècia), INNO-X Healthcare 
(Dinamarca), Biodesign Israel, l’Institut IHU (Estrasburg | França) i Stanford Biodesign 
(Califòrnia | EUA), que, a més, han donat suport a l’organització de l’acte. 

 

 

European Biomedical Investor Day 

Dia: Dimarts, 9 de setembre de 2014 

Lloc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) | C/ Montalegre, 5 - Barcelona 

Hora: 16h. 

Observacions:  

L’acte serà en anglès (s’adjunta programa).  

Els mitjans interessats en assistir-hi han de comunicar-ho al Gabinet de premsa de Biocat. 

 

Gabinet de premsa · 662 315 523 · premsa@biocat.cat 
Silvia Labé  · 662 315 400 · 93 310 33 69 · slabe@biocat.cat  
www.biocat.cat/sala-de-premsa 
Subscriu-te al nostre RSS: http://www.biocat.cat/rss 
També ens pots seguir a Twitter i LinkedIn   
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