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CONVOCATÒRIA DE PREMSA 

 

 

 

En 5 setmanes d’immersió clínica, els alumnes de d·HEALTH 
Barcelona han identificat prop de 1.000 necessitats no 

satisfetes 
 

 Les solucions proposades podran optar a un premi de 200.000 dòlars 
(150.000 euros) per finançar el desenvolupament dels seus projectes. 

 

 Design Health Barcelona és una iniciativa impulsada per Biocat amb què 
Barcelona s'ha incorporat a la primera divisió de ciutats referents en 
innovació en tecnologies sanitàries. 

 
 
Barcelona, 28 de novembre de 2013. - A finals d’octubre va començar el període d'immersió 
clínica dels alumnes del programa Design Health Barcelona que proporcionarà innovacions 
disruptives al sistema sanitari català, i que ha permès identificar ja gairebé 1.000 necessitats 
clíniques no cobertes. 
 
Durant vuit setmanes, fins a mitjans de desembre, els alumnes, distribuïts en tres grups, se 
submergeixen en les rutines de tres centres sanitaris de prestigi internacional que col·laboren 
amb el programa: l'Hospital Clínic, l'Institut Guttmann i l'Hospital Sant Joan de Déu. Durant 
aquest temps, es relacionen amb el personal mèdic i amb els pacients i estan presents en 
consultes, intervencions quirúrgiques i participen en la resta de les activitats que comporta 
l'assistència sanitària amb un objectiu: identificar necessitats mèdiques no satisfetes per, 
després, desenvolupar solucions innovadores. A l'Hospital Clínic, els alumnes de d·HEALTH 
Barcelona estan immersos en l'Institut Clínic del Torax (ICT), amb orientació a la Unitat 
d'Arítmies. A l'Institut Guttmann busquen innovacions en l'àmbit del dany cerebral adquirit i la 
lesió medul·lar traumàtica. A l'Hospital Sant Joan de Déu treballen en l'àrea de neonatologia 
per millorar l'assistència mèdica a nadons prematurs i els nadons amb problemes de salut. 
 
D’entre totes les necessitats clíniques no satisfetes, cada grup seleccionarà aquella amb més 
impacte potencial i desenvoluparà una solució, en forma d'un nou producte o servei, per 
presentar davant d'un panell internacional d'inversors a finals de maig del 2014. 
 
Cadascun dels equips de d·HEALTH Barcelona podrà optar, a més, a 200.000 dòlars 
(150.000 euros) per dur a terme els seus projectes. Biocat ha arribat a un acord amb Alandra 
Medical Inc, una companyia mexicana especialitzada en la innovació i el desenvolupament de 
dispositius mèdics que està seleccionant projectes competitius en tecnologies mèdiques en què 
invertir. Les propostes ideades pels alumnes de d·HEALTH Barcelona competiran amb les 
millors escoles de biodisseny del món en el Repte per la Innovació Mèdica per obtenir aquest 
finançament. L'objectiu de l'ajut és accelerar la sortida al mercat d'aquestes innovacions i que 
els pacients se’n pugui beneficiar el més aviat possible. 
 
A més del suport econòmic, Alandra Medical Inc proporcionarà el suport necessari per obtenir 
el certificat ISO 13485 de dispositius mèdics i tot allò que els emprenedors necessitin per 
avançar en la fase final de desenvolupament del seu projecte. 
 

 

http://www.moebio.org/programs/d-health-barcelona
http://www.hospitalclinic.org/
http://www.guttmann.com/en-us/home.html
http://www.hsjdbcn.org/
http://www.alandramedical.com/
http://www.alandramedical.com/
http://www.alandramedical.com/wp-content/uploads/2013/11/AM2013_Medtech_Innovation-Challenge_Fall-2013esp2.pdf
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Pioners en disseny biomèdic 
 
d·HEALTH Barcelona és el primer programa formatiu en biodisseny que s'imparteix al nostre 
país i, amb ell, Barcelona s'ha incorporat a la primera divisió de ciutats referents en innovació 
en tecnologies sanitàries. El programa respon a la necessitat creixent d'experts capacitats per 
fomentar la innovació i l'esperit empresarial en l'àmbit biomèdic. d·HEALTH Barcelona està 
inspirat en el programa FutureMed de l'exigent Singularity University i en el prestigiós Stanford 
Biodesign Fellowship que, en els seus dotze anys de funcionament, ha format més de 850 
professionals i ha donat lloc a la creació de 26 empreses que, mitjançant les patents creades, 
han aconseguit més de 200 milions de dòlars d’inversió de capital risc i més de 500 llocs de 
treball d’alta qualificació. A més, més de 195.000 pacients s'han beneficiat de tecnologies 
sorgides en el programa. 
 

CONVOCATÒRIA: 
 
Biocat convida als mitjans de comunicació a visitar els hospitals on s'està duent a terme 
la immersió clínica i a entrevistar els alumnes i als professionals sanitaris implicats per 
conèixer més sobre aquesta iniciativa pionera. 

 

Visites dels mitjans de comunicació als Hospitals 
 
Les visites als hospitals es podran fer del 3 al 5 i del 9 al 12 de desembre, en horari 
de matí, prèvia sol·licitud al departament de comunicació de Biocat: 
 
Hospital Sant Joan de Déu 
Lloc: Passeig Sant Joan de Déu, 2. 08950 Esplugues de Llobregat 
 
Institut Guttmann 
Lloc: Camí de Can Ruti s / n. 08916 Badalona 
 
Hospital Clínic  
Calle Villarroel, 170, 08036 Barcelona 

 
Més informació sobre la immersió clínica a: http://blog.moebio.org/2013/11/27/from-bedside-
to-bench-to-bedside/ 

 

IMATGES A DISPOSICIÓ DELS MITJANS: 
 
Biocat posa a disposició dels mitjans interessats, imatges de dos prototips de dispositius 
mèdics sorgits d'un programa com d·HEALTH Barcelona: un llapis de glicerina per millorar la 
higiene de les orelles i que ajuda a prevenir problemes d'oïda en les persones d'edat avançada 
i un llibre-agenda per al seguiment de l'embaràs de les dones que viuen en zones amb pocs 
recursos del planeta. 
 
PER A MÉS INFORMACIÓ:  
 
Biocat:  
 
Gabinet de premsa · press@moebio.org 
Mònica López  · 657 985 544 
Zuberoa Marcos · 686 575 178 

http://www.moebio.org/media www.biocat.cat/sala-de-premsa 
 

També ens pots seguir a: Blog, Twitter, Facebook, LinkedIn, Vimeo, Pinterest 
 

http://futuremed2020.com/
http://singularityu.org/
http://biodesign.stanford.edu/bdn/index.jsp
http://biodesign.stanford.edu/bdn/index.jsp
http://blog.moebio.org/2013/11/27/from-bedside-to-bench-to-bedside/
http://blog.moebio.org/2013/11/27/from-bedside-to-bench-to-bedside/
mailto:premsa@biocat.cat
http://www.moebio.org/media
http://www.biocat.cat/sala-de-premsa
http://blog.moebio.org/
https://twitter.com/moebiobarcelona
https://www.facebook.com/moebiobarcelona
http://www.linkedin.com/in/moebiobarcelona
https://vimeo.com/moebiobarcelona
http://www.pinterest.com/moebiobarcelona/

