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Data: 
Dimecres, 29 de novembre 2017 

Lloc:   
Sala Dolors Aleu 
Parc Científic de Barcelona (PCB) 
C/ Baldiri Reixac, 4-8 

Horari:  
De 16:00h a 19:30h 

Dirigit a:  
• Empresaris i emprenedors 

• CEOs, Project Managers, 
COOs... 

• Professionals d’empreses 
biotec i MedTech 

• Responsables d’Oficines de 
Transferència Tecnològica 

Registre: 
45€ (IVA inclòs) 
Places gratuïtes limitades 
per a socis de CataloniaBio 
i de Health Tech Cluster 

Amb la col·laboració de:  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Basant-nos en l'historial recent de la indústria 
biofarmacèutica i el seu pipeline, podem afirmar que 
per si sola podrà aportar solucions innovadores i 
efectives a les principals malalties? Probablement el 
futur immediat passi per esborrar les fronteres entre el 
desenvolupament de medicaments i de dispositius 
mèdics.  

En la propera jornada del cicle Lessons Learned, 
organitzada per CataloniaBio i Biocat, amb la 
col·laboració especial de Health Tech Cluster, 
compartirem l'experiència d'empreses que estan basant 
la seva estratègia en la convergència entre el món 
biofarmacèutic i el dels dispositius mèdics, una 
tendència global que ja ha arribat al nostre ecosistema 
a Catalunya.  

Les jornades Lessons Learned són un fòrum de 
coneixement i networking adreçat als professionals 
d’empreses de l’àmbit de les ciències de la vida, que té 
per objectiu compartir experiències i reflexions en 
diferents àrees estratègiques de coneixement i 
capacitats necessàries per reforçar la competitivitat de 
les empreses biotecnològiques. Experts i professionals 
del sector compartiran amb tots els assistents els seus 
coneixements i punts de vista sobre diferents 
temàtiques clau pel desenvolupament de les empreses 
del sector. A les jornades els assistents podran 
conèixer, relacionar-se i interactuar amb diferents 
professionals i experts d’empreses i entitats del sector.  

Inscripció a través de l’enllaç: 
https://es.xing-events.com/LL_Biofarma_i_Medtech.html 
 
Més informació:  
secretaria@cataloniabio.org  - Tel. +34 93 518 29 41  

CONVERGÈNCIA ENTRE ELS SECTORS 
BIOFARMACÈUTIC I MEDTECH  

 

http://www.biocat.cat/
https://es.xing-events.com/LL_Biofarma_i_Medtech.html
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Programa  

 

 
16:00 Benvinguda i presentació 

Silvia Ramírez – Project Manager 
Business Development, Biocat 
Melqui Calzado – Secretari 
general, CataloniaBio 
 

 Moderador: 
Melqui Calzado 

 
16:20    Rosendo Garganta – Fundador i 

CEO, Devicare 
 
16:35 Albert Giralt – CEO, Avinent 
 
16:50 Albert Mascarell – CEO, Ascidea 
 
17:05  Eduardo Sales  – Director, Acura 
 
17:20 Debat i torn de preguntes   
 
18:15 Conclusions i cloenda 
 
18:30  Cafè i networking 
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