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Data: 

22 de maig de 2012 

Lloc:   
Parc Científic de Barcelona (PCB) 
Auditori Antoni Caparrós  
C/ Baldiri Reixach, 4 (Torre D) 
 
Hora:  
Sessió oberta:  
de 10 h a 14.15 h 

Sessió tancada (representants del 
projecte Interbio):  
de 14.30 h a 18 h 

Dirigit a:  

 Gestors de plataformes i 
serveis cientificotècnics de 
l’àmbit públic i privat 

 Empreses i altres usuaris 
d’aquests serveis 

Organitza:  

   

Amb el suport de: 

 

Col·laboren:  

    

 

 

 

Presentació 

En un entorn de racionalització i cerca de 

l’eficiència és necessari replantejar el paper de les 

plataformes tecnològiques en la recerca 

translacional, els models de negoci i les estratègies 

d’acord amb els reptes de futur. També cal valorar 

les complementarietats que ofereixen respecte les 

Contract Research Organizations (CRO) i les 

infraestructures privades. 

En aquesta jornada Biocat centrarà el debat a discutir 

l’origen, el present i els reptes de futur de les 

plataformes des de les perspectives d’un parc científic, 

d’un centre de recerca, d’un hospital, d’una universitat i 

d’una plataforma privada. 

Aquesta sessió forma part de les trobades sectorials 

que Biocat organitza periòdicament al voltant d’un tema 

científic o tecnològic emergent i d’alt interès, on els 

professionals poden descobrir noves aproximacions i 

dialogar a partir de les seves diferents experiències i 

punts de vista.  

Amb l’objectiu d’identificar sinergies entre Catalunya i 

València, la jornada se celebra en el marc d’Interbio, un 

projecte de col·laboració entre cinc regions europees 

(Bordeus, Catalunya, Lisboa, Tolosa i València) en el 

que Biocat coordina la representació catalana. 

Inscripció gratuïta on-line (accés a la sessió oberta 
de 10 h a 14.15 h) abans del 20 de maig. Places 
limitades. 

 

Consultes: innovacio@biocat.cat / Tel. 93 310 33 89 

 

D’interès per als participants: 

23 de maig de 2012, al PCB (Sala 1, Torre I), jornada 

organitzada pel Council of European Bioregions 

(CEBR): Shared Facilites: Raising the visibility of your 

facility in Europe (http://www.cebr.net/event/visibility3).

http://www.biocat.cat/inscripcio-jornada-tecnica-el-paper-de-les-plataformes-i-infraestructures-en-la-recerca-translacional
mailto:innovacio@biocat.cat
http://www.cebr.net/event/visibility3
http://www.biocat.cat/


 
 

www.biocat.cat 

 

 

Programa  

 

10.00 Arribada dels representants 
valencians (Euromed) 

10:30 Benvinguda 

Dr. Jesús Purroy, director Científic — 
Parc Científic de Barcelona (PCB) 

Dra. Marta Príncep, directora 
d’Innovació — Biocat 

10:45 Conferència L’origen, el present 
 i el futur de les plataformes 

 Dra. Filippa Kull, directora de 
Desenvolupament de negoci — 
Stockholm Science City Foundation 

11:15  Reptes de les plataformes  
des de la perspectiva de: 

Hospital 

Dr. Julio Cortijo, gerent — Fundació 
per a la Investigació de l’Hospital 
General Universitari de València 

Parc científic  

Dr. Jesús Purroy —PCB 

Centre de recerca 

Sr. Óscar David Sánchez, director de 
Projectes i Valorització — Centre 
d’Investigació Príncep Felip de 
València (CIPF) 

12:00  Pausa cafè 

12:30   Reptes de les plataformes  
des de la perspectiva de: 

Hospital 

Dra. Elena Serrano, responsable de 
les Plataformes cientificotècniques — 
Institut de Recerca de l'Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau  

 

 

 

 

 

 

Empresa privada proveïdora de 
serveis cientificotècnics 

Sr. Joan Puig de Dou, director general 
estratègic — Kymos Pharma Services 

 
Universitat 

Dra. Concha Ginestar, coordinadora de 
Plataformes — VLC Campus 

Dr. Martí Yebras, coordinador — Centre 
de Recerca en Ciències Òmiques de la 
Universitat Rovira i Virgili (COS-URV) 

13:45  Taula rodona 

Modera: Dra. Marta Príncep — Biocat 

Intervenen: 

Dr. Julio Cortijo — Fundació per a la 
Investigació de l’Hospital General 
Universitari de València 

Dr. Jesús Purroy — PCB 

Sr. Óscar David Sánchez — CIPF 

Dra. Elena Serrano — Institut de 
Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau  

Sr. Joan Puig de Dou — Kymos 
Pharma Services 

Dra. Concha Ginestar — VLC Campus 

Dr. Martí Yebras — COS-URV 

14:15  Aperitiu-networking 

14:30  Sessió tancada per als participants 
del projecte europeu Interbio  


