
 

Biocat – Convocatòria de premsa         

 
 
 
 

CONVOCATÒRIA DE PREMSA 
 

 

Experts internacionals debaten al 
Fòrum de la BioRegió de Catalunya 

les últimes tendències del sector salut 
 El conseller de Salut, Antoni Comín, inaugurarà l’esdeveniment 

 Organitzada per Biocat, la trobada aplegarà uns 300 professionals de l’àmbit 
biotecnològic, farmacèutic, tecnologies mèdiques i digital health 

 Entre els ponents figuren experts d’Estats Units, Canadà, Regne Unit I 
Alemanya,  o l’exconseller d’Economia Andreu Mas-Colell 

 
Barcelona, 22 de Novembre de 2016.- Amb motiu del seu desè aniversari, Biocat, 
l’entitat que coordina i promou el sector de les ciències de la vida i de la salut a 
Catalunya, celebra una nova edició del Fòrum de la BioRegió de Catalunya el 
pròxim 25 de novembre al Palau de Congressos de Barcelona. L’esdeveniment será 
inaugurat pel conseller de salut, Antoni Comín, i aplegarà uns 300 professionals de 
l’àmbit biotecnològic, farmacèutic, tecnologies mèdiques i digital health 

El Fòrum de la BioRegió és una trobada dels representants de totes les empreses i 
entitats del sector de les ciències de la vida i de la salut de Catalunya. Organitzada per 
Biocat de forma anual entre 2008 i 2011, després de 5 anys d’absència l’esdeveniment 
torna enguany per recuperar el seu paper en la dinamització del sector, afegint com a 
novetat un alt component d’internacionalització. Els experts invitats, líders d’opinió als 
seus respectius països, compartiran les seves experiències en el camp biofarmacèutic, 
de tecnologies mediques (tecmed) i digital health.  
 
El Fòrum de la BioRegió està organitzat per Biocat, amb BCN Peptides com a silver 
sponsor i el suport de Biokit, Reig Jofre, Caixa Capital Risc i Mind the Byte. 
 
Els següents speakers estaran disponibles per a entrevistes, prèvia petició: 
 

- Susan W. Bannister (EEUU): Una de les “10 dones més influents en biotech”, 
segons Boston Globe, i una de les “50 dones més poderoses de Boston”, 
segons Boston Magazine. Ha estat presidenta i CEO del Massachusetts Life 
Sciences Center (MLSC), organització d’inversió finançada per l’Estat de 
Massachusetts que administra el fons en ciències de la vida i la salut de mil 
milions de dòlars. Actualment és Managing Partner de Biomedical Innovation 
Advisors, membre fundador de Whitehead Institute del MIT i presidenta i CEO 
de Biomedical Growth Strategies.  
    

- Zayna Khayat (Canadà): Assessora en innovació del sistema de salut a MaRS 
Discovery District, hub d'innovació global a Toronto. Col·labora perquè els 
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sistemes de salut adoptin la tecnologia més adequada per millorar la salut 
pública i el seu rendiment i també impulsa la nova economia de la salut. 
Professora adjunta en estratègies del sector de salut en la Rotman School of 
Management de la Universitat de Toronto.  
 

- Michael Müller (Alemanya): Soci director de Monacon, firma d'inversió a nivell 
mundial, i fundador de Cepton Strategies. La seva empresa ha estat qualificada 
pel diari econòmic alemany Capital com la consultora estratègica líder en salut, 
per davant de McKinsey, Boston Consulting Group i Roland Berger. Ha dirigit 
nombroses companyies de capital privat, grups d’atenció mèdica i fons 
d’inversió.  

 
- David Cassak (EEUU): Cofundador d’Innovation in Medtech, LLC, i expert en 

la indústria de dispositius mèdics, compta amb més de 30 anys d’experiència al 
sector salut. Abans va ser director general de  dispositius mèdics per a Elsevier 
Business Intelligence i cofundador de Windhover Information. Autor habitual 
d’articles i conferències sobre medical devices. 
 

- Vishal Gulati (Regne Unit): Venture partner en DFJ Esprit, empresa de capital 
risc especialitzada en digital health que segueix l’estil marcat per Sillicon 
Valley. Des de 2012, s’ha consolidat com a promotor d’inversions en el sector 
emergent de digital health i presideix el Digital Health Forum, que dóna suport a 
les millors companyies en aquest sector per convertir-les en empreses globals. 
Assessor de l’alcalde de la Comissió de Salut de Londres. 
 

- Mehrdad Hariri (Canadà): CEO i president del Canadian Science Policy 
Centre, organització sense ànim de lucre virtual per la política de ciència i 
innovació al Canadà. Fundador de la Canadian Science Policy Conference 
(CSPC), fòrum nacional multidisciplinari dedicat a la discussió de polítiques de 
tecnologies científiques i innovació a Canadà. Col·laborador habitual dels 
mitjans de comunicació com a comentarista de política científica. 
 

- Simon Howell (Regne Unit): Fundador i director no executiu de Medcity, 
consorci fundat al 2014 per l’Ajuntament de Londres i els tres grans centres 
científics de la ciutat per convertir la capital britànica en un pol del sector de les 
ciències de la vida. És professor i degà de la facultat de ciències i Medicina del 
King’s College London. 
 
 

La BioRegió de Catalunya, referent internacional 
Segons l’Informe Biocat 2015, el sector de les ciències de la vida i la salut de 
Catalunya compta amb 734 empreses, de les quals 221 són biotecnològiques, 46 
farmacèutiques, 94 de tecnologies mèdiques innovadores, 208 proveïdores i 
enginyeries, 139 de serveis professionals i consultoria i 26 entitats d’inversió actives.  
 
Amb aquestes dades, tot i ser un dels països més petits d’Europa per població, 
Catalunya se situa entre els 4 països europeus amb més empreses del sector 
salut per habitant. En concret, és el segon país d’Europa en empreses 
farmacèutiques per càpita, només per darrere de Bèlgica. Catalunya és també el 4t 
país europeu en companyies biotecnològiques per habitant (per darrere de 
Suècia, Suïssa i Israel) i el 4t en empreses de tecnologies mèdiques (per darrere 
d’Israel, Suècia i Suïssa). 

 
 

http://informe.biocat.cat/
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FÒRUM DE LA BIOREGIÓ DE CATALUNYA 
 

Dia       divendres 25 de novembre 
Hora     09:15 – 17:00 hores 
On?     Palau de Congressos de Catalunya · Av. Diagonal, 661-671 · Barcelona  
Idioma: Anglès (excepte la darrera sessió, que es farà en català)  
 
Programa: 
8:45 am – 9:15 am Registre  
9:15 am – 9:30 am     Benvinguda 
                                      Albert Barberà, director de Biocat 
      Berta Ponsati, CEO de Bcn Peptides 
                                      Antoni Comín, Conseller de Salut, Generalitat de Catalunya 
9:30 am – 10:00 am Conferència inaugural: “Adding Value through Partnerships: the 

MedCity Experience” 
                                      Simon Howell, MedCity, founder and non-executive director, and 

King’s College London, Guy’s Campus Dean (UK)                                        
10:00 am – 11:30 am “Future trends and trending topics in the life sciences and      
healthcare industry”  

- Biopharma: "Breaking up pharma´s value chain - what can we 
expect" Michael Müller, Monacon Beteiligungs GmbH, 
Managing Partner (Germany) 

- Medtech: “Medtech 2016: Current Trends and Emerging 
Paradigms” David Cassak, Innovation in Medtech LLC, 
Managing Partner (USA)  

- Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This 
Time” Vishal Gulati, Draper Esprit, Venture Partner; Horizon 
Discovery Group PLC, Board Director (United Kingdom) 

11:30 am – 12:15 pm Coffee break – networking   
12:15 pm – 1:30 pm Panel discussion:  

“Successful models of public and private collaboration. 
Learning from the best on tech transfer and science 
commercialization” 
- Susan W. Bannister, Massachusetts Life Sciences Center, 

Former President and CEO (USA) 
- Zayna Khayat, MaRS Discovery District, Health System 

Innovation; MaRS EXCITE, Director (Canada) 
[Taula moderada per: Jorge Juan Fernández, Biocat]  

1:30 pm – 3:30 pm Lunch – networking 
3:30 pm – 4:15 pm  “Does Catalonia need a Chief Scientist”?*  

- Mehrdad Hariri, Canadian Science Policy Centre (CPSC), CEO 
& President (Canada) 

- To be confirmed* 
4:15 pm – 5 pm  “Dialogues on the BioRegion: 10 conversations to explain the 

next 10 years”. (Sessió en català) 
Per celebrar el seu 10è aniversari, Biocat inicia una sèrie de 
diàlegs per aprofundir en temes d’interès per a tots els membres 
de la BioRegió de Catalunya. Andreu Mas-Colell & Josep M. 
Martorell (tema: ciència)   

5:00 pm  Conclusions i tancament per Albert Barberà, director de Biocat 
 
 
PER A MÉS INFORMACIÓ, CONFIRMACIONS I ENTREVISTES:  
Biocat:  
Nuria Peláez  · +34 606 816 380 · +34 93 310 34 77 · npelaez@biocat.cat  
http://www.biocat.cat/ca/actualitat-del-sector/sala-de-premsa 
També ens pots seguir a Twitter i LinkedIn 

https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/en/persons/simon-howell(ae1005d0-de7e-4249-a0cc-e8a65504bfab).html
https://www.linkedin.com/in/michael-c-dr-m%25C3%25BCller-257389b1
https://www.linkedin.com/in/medtechchampion
https://uk.linkedin.com/in/vgulat
https://www.linkedin.com/in/susan-windham-bannister-342b17100
https://www.marsdd.com/bio/zayna-khayat/
https://www.linkedin.com/in/mehrdad-hariri-74221710
https://en.wikipedia.org/wiki/Andreu_Mas-Colell
https://www.linkedin.com/in/josepmariamartorellrodon
https://www.linkedin.com/in/josepmariamartorellrodon
mailto:npelaez@biocat.cat
http://www.biocat.cat/ca/actualitat-del-sector/sala-de-premsa
http://www.twitter.com/biocat_cat
http://www.linkedin.com/companies/703143

