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Data: 
Dimecres, 4 de juliol 2018 

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

Horari:  
De 16.30h a 19h 

Dirigit a:  
• Emprenedors 
• Directius i professionals 

d’empreses Biotec, MedTech 
i salut digital 

• Responsables d’OTRIS 

Aforament: 40 places 

Registre: 
No socis: 50 euros (IVA inclòs) 
Socis de CataloniaBioHT:  
dues places gratuïtes 

 

Col·labora:    Amb el suport: 

 
 

 

 

 
L’ecosistema de la biomedicina i la salut a Catalunya està 
madurant i cada vegada són més les empreses que han 
viscut tot el cicle empresarial fins a l’èxit. L’Estudi 
d’inversió en biomedicina elaborat per CataloniaBio & 
HealthTech i EY constata que s’han dut a terme 32 
llicències durant el 2017 i que un 7% dels productes 
d’empreses biofarma i un 19% de MedTech estan en fase 
de comercialització. 

En diferents moments del cicle de vida d’una empresa, 
l’emprenedor es planteja la següent pregunta: Quin és 
el model més adient per la meva companyia? 
Llicenciar? Vendre la companyia? O comercialitzar el 
producte en diferents mercats? La resposta a aquesta 
pregunta condiciona tota l’estratègia. Quins són els 
factors claus d’èxit en cadascun dels models? Ho 
coneixerem de la mà dels seus protagonistes en la 
propera jornada Lessons Learned, on compartiran amb 
tots els assistents els seus coneixements i punts de vista 
en un debat dinàmic i participatiu. 

Inscripció a: www.cataloniabioht.org 
Més informació: secretaria@cataloniabioht.org 
 

Què són les Lessons Learned? 

Les jornades Lessons Learned, que se celebren des de 2014 
impulsades per CataloniaBio & HealthTech, són un fòrum de 
coneixement adreçat als professionals de l’àmbit de la 
biomedicina i la salut on es comparteixen experiències i 
reflexions en diferents àrees estratègiques per reforçar la 
competitivitat de les empreses de la mà d’experts. Les Lessons 
Learned també ofereixen un gran potencial de networking. 

LA TERRA PROMESA 

http://www.biocat.cat/
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PROGRAMA 

 
16.30h   Benvinguda 

Melqui Calzado — Secretari general de CataloniaBio & HealthTech 
(  @MelquiCalzado @CataloniaBioHT) 
 

16.35h  Taula rodona: La Terra Promesa 

Moderadora: 

Judit Anido — Directora general de Mosaic Biomedicals i membre de la junta de 
CataloniaBio & HealthTech 
 
Ponents: 

La llicència: l’art de conviure amb un partner 
Julio Castro — Director general de Palobiofarma 

La venda o com tancar el cicle de vida d’una companyia 
Jordi Carrera — Director general d’STAT-Dx (  @STATDx) 

La comercialització: una carrera de fons 
Lluís Chico — Director general de NEOS Surgery (  @neosurgery) 

 
17.45h   Torn de preguntes 
 
18.15h   Conclusions i cloenda 
 
18.30h   Cafè – Networking 
 
 

 

 
Pots seguir i/o piular sobre la jornada a Twitter amb l’etiqueta #LLTerraPromesa 
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  MODERADORA 

 
 
www.mosaicbiomedicals.com 
 

 
 
Judit Anido - Directora general de Mosaic Biomedicals 
 
Doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona i Màster en 
Administració d'Empreses (MBA) per la Duke University (EUA). Compta 
amb més de 10 anys de carrera científica en oncologia translacional a 
l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron i Genentech Inc (EUA). Ha liderat 
com a CEO el creixement de Mosaic Biomedicals des de la seva creació 
el 2012 fins a la fusió amb la canadenca Northern Biologics el 2016. 
Actualment és directora general de Mosaic, vicepresidenta d'Operacions i 
Afers corporatius de Northern Biologics i membre de la junta directiva de 
CataloniaBio & HealthTech. 
 

 
 

  PONENTS 

 
 
www.palobiofarma.com 

 
 
Julio Castro - Director general de Palobiofarma 
 
Doctor en Química orgànica per la Universitat de Constança (Alemanya). 
Compta amb més de 15 anys d’experiència en el descobriment i 
desenvolupament de fàrmacs en empreses com  Bayer, Almirall i Oryzon. 
És autor de més de 25 sol·licituds de patent i 30 articles científics. 
Fundador i director general de Palobiofarma des de 2008. Palobiofarma 
va ser guardonada amb el Premi Bioèxit 2016 per l’acord signat amb 
Novartis pel desenvolupament clínic del seu fàrmac PBF-509, el qual 
podria contribuir a un tractament del càncer de pulmó menys invasiu que 
l’actual quimioteràpia. 
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www.stat-dx.com 

 
 
Jordi Carrera -Director general d’STAT-Dx 
 
Enginyer aeronàutic. El 2000 inicia la seva participació en activitats de 
recerca al NASA’s Glenn Research Center i, posteriorment, al Center of 
Applied Space and Microgravity Research (ZARM) a les instal·lacions de 
l’Agència Espacial Europea a Alemanya. A Werfen Group lidera diversos 
projectes d’R+D en aplicacions de diagnòstic molecular i instrumentació 
Point of Care. El 2010 confunda STAT-Dx, empresa que ha desenvolupat 
la tecnologia DiagCORE®, ha aixecat més de 25 milions a l’última ronda 
d’inversió internacional el 2016, i ha tancat la seva venda amb el grup 
holandés Qiagen per més de 150 milions d’euros el 2018. 
 
 
 
 
 

 
 
www.neosurgery.com 

 
 
Lluís Chico – Director general de NEOS Surgery 
 
Llicenciat en Enginyeria industrial i Màster en Desenvolupament de Productes 
per la Universitat Politècnica de Catalunya. Compta amb més de 20 anys 
d'experiència a la indústria (Hewlett Packard, SDRC, Applus i NEOS Surgery) 
i en centres tecnològics (EURECAT). El 2007, després de la sobtada renúncia 
d’un dels cofundadors de NEOS, es converteix en el principal promotor, 
gestionant la refundació de l'empresa pràcticament des de zero. Sota el seu 
lideratge, NEOS ha aconseguit diverses fites com la comercialització 
internacional del dispositiu Cranial LOOP i més de 8 milions d'euros de 
finançament. Actualment és vicepresident de CataloniaBio & HealthTech.  
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