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MODERADOR 
 

Horacio Moreno 
Cap de desenvolupament de negoci i llicències,  
Llatinoamèrica i Espanya, Grupo Menarini España 

 
El Dr. Horacio Moreno és Doctor en Bioquímica i Biologia Molecular per la UB, 
en un projecte relacionat amb regulació genòmica en diabetis, sota la direcció 
del Professor Antonio Zorzano.  Posteriorment va també acabar un MBA, abans 
d'incorporar-se a la indústria farmacèutica. La seva carrera professional des de 
2002 ha estat sempre vinculada a posicions de desenvolupament de negoci i 

llicències en biomedicina, tant en la identificació de projectes d'investigació d'interès per la indústria 
en diferents estadis de desenvolupament, com en acords de tipus comercial entre empreses del 
sector. Ha treballat a Almirall, Gebro Pharma, i més recentment s’ha incorporat a Menarini com a 
responsable de llicències per Espanya i Amèrica Llatina.   

www.menarini.es 
 
 
PONENTS 

Pablo Cironi 
Cap de tecnologia i desenvolupament de negoci,  
CRG 
 
 

El Dr. Pablo Cironi és llicenciat en Química per la Universitat de Buenos Aires, té 
un doctorat en Química Orgànica de la Universitat de Barcelona, on va centrar la 
seva investigació en el disseny de la síntesi de  productes marins complexos i 
naturals en fase sòlida. Ha cursat un post-doctorat al departament de sistemes 

biològics de la Universitat de Harvard. L’any 2009 es va incorporar a la Fundació Botín com a Senior 
Manager en innovació i transferència de tecnologia on va adquirir experiència en els camps 
d’oportunitats de negoci, IP i transferència de tecnologia. L’any 2013 s’incorporà al Centre de 
Regulació Genòmica on gestiona actualment els reptes de dur nous productes al mercat.  

 

www.crg.eu      
 

http://www.menarini.es/
http://www.crg.eu/
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Ignasi Faus 
CEO  
Genmedica Therapeutics 

 
Natiu de Barcelona. S’ha format i ha treballat en recerca bàsica a diferents 
centres dels Estats Units i Europa (Indiana Univeristy, University of Chicago, 
EMBL, CNRS, etc.). Director de desenvolupament de negoci a Laboratoris Uriach 
(2000-2006) i CEO de la spin-off de Uriach, Palau Pharma (2006-2013). Va 

gestionar el cicle complet  d’inversió – gestió- desinversió a Palau Pharma. Actualment és CEO de 
Genmedica Therapeutics, participada majoritàriament per Caixa Capital Risc, Laboratoris Ferrer i el 
ICF. També es membre de PLGS (Pharmaceutical Licensing Group Spain) i assessor independent de 
companyies farmacèutiques i biotecnològiques internacionals. 
 
www.genmedica.com  
 

 
 

Emma Gasol 
Directora de desenvolupament de negoci i llicències 
Gebro Pharma 
 

L’Emma Gasol desenvolupa la seva activitat professional en el món de les 
llicències farmacèutiques. Ha participat en el tancament de nombrosos acords 
per productes en fases avançades de desenvolupament i té experiència en 

models de co-promoció, co-marketing, adquisicions i altres marcs de col·laboració. Va incorporar-se a 
Gebro Pharma l’any 2006, on actualment lidera el Departament de Llicències pel Grup Gebro. 
Anteriorment havia realitzat treballs de recerca al Parc Científic de Barcelona i havia format part de 
l’equip de Crystax Pharmaceuticals, una start-up biotec en Drug Discovery. L’Emma Gasol és 
llicenciada en Bioquímica i Doctora en Biologia Molecular per la Universitat de Barcelona.  També ha 
realitzat un MBA a ESADE. Actualment és membre de la Junta de l’Associació Espanyola de Llicències 
(Pharmaceutical Licensing Group Spain -PLGS).    

www.gebro.es  
 
 
 
 
 

 
 

http://www.genmedica.com/
http://www.gebro.es/es/
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Joaquim Colomé 
CEO 
Mitelos 
 

 
Metge de formació, en Joaquim Colomé inicià la seva carrera professional al 
sector farmacèutic vinculat al departament mèdic del Grup Menarini a Espanya. 
Té experiència en processos tant de in-licensing com out-licensing en un total de 

17 acords de llicència. Fa dos anys va crear Mitelos amb un grup de socis. Mitelos desenvolupa, 
registra i llicencia els seus propis productes (complements de la dieta i productes sanitaris) i també 
treballa com a consultora de desenvolupament de negoci per a d’altres empreses, proveint serveis 
d’in-licensing, out-licensing, alliance management i desenvolupament de productes ad-hoc. Ha estat 
membre de la junta directiva de la Licensing Executives Society a Espanya i posteriorment fundant i 
formant part de la directiva de la PLGS (Pharmaceutical Licensing Group Spain).  

www.mitelos.com 
 

 

Rafael García  
Advocat Soci 
Osborne Clarke 
 

En Rafael García del Poyo és un advocat de reconegut prestigi en matèria de 
Propietat Intel·lectual i Industrial tant a l'àmbit nacional com europeu. A 
l'actualitat, en Rafael és soci del despatx d'advocats OSBORNE CLARKE i 

habitualment actua com assessor jurídic de governs estrangers, empreses nacionals i grups 
multinacionals de diversos sectors en matèries relacionades amb les tecnologies de la informació i de 
les comunicacions, l'àmbit farmacèutic, biotecnològic i biomèdic. A més, en Rafael és àrbitre en 
aquestes matèries en institucions nacionals i internacionals. En Rafael també ha publicat nombrosos 
articles en premsa i revistes especialitzades i és coautor de nombrosos llibres en aquestes matèries, a 
més de ser conferenciant habitual i personal docent en diverses institucions i universitats.  

www.osborneclarke.com     

http://www.mitelos.com/

