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Empreses del sector de la salut es
presenten davant d’inversors privats
per captar finançament
 Avui té lloc el 7è Fòrum d’inversió Healthcare que enguany s’organitza en el
marc del MIHealth, un congrés internacional dedicat a la gestió sanitària i la
innovació clínica.
 L’objectiu del Fòrum és facilitar l’accés al finançament privat a empreses de
l’àmbit de la salut que necessitin una injecció de capital de fins a 2 M d’euros.
 Investigació de patologies cròniques, frenar l’impacte de la SIDA o processos
de rehabilitació física del pacient mitjançant videojocs, són alguns dels
projectes que es presentaran davant dels inversors.
 La trobada està impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, el COMB, Biocat i
la Xarxa d’inversors privats i Family Offices d’IESE.

Avui té lloc el 7è Fòrum d’inversió Healthcare al recinte de Montjuïc de Fira de
Barcelona que enguany s’organitza en el marc del MIHealth, un congrés d’àmbit
internacional dedicat a la innovació clínica i el seu impacte en la gestió sanitària.
L’objectiu del Fòrum és facilitar l’accés al finançament privat a empreses amb projectes
de biotecnologia, instrumentació mèdica, serveis sanitaris i tecnologies relacionades amb
la salut que necessiten una injecció de capital de fins a 2 M d’euros.
El sector de la salut esdevé clau en la transformació del model productiu de la
ciutat cap a sectors d’alt valor afegit, per aquest motiu l’Ajuntament de Barcelona –a
través de Barcelona Activa- impulsa conjuntament amb el Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona, Biocat i la Xarxa d’inversors privats i Family Offices d’IESE el 7è Fòrum
d’inversió Healthcare.
En aquesta setena edició s’han rebut una quarantena de sol·licituds de participació
procedents d’arreu d’Espanya de les quals s’han seleccionat els 10 projectes amb
major potencial de creixement i que millor s’adeqüen a les necessitats dels
inversors presents a l’acte. Cada empresa disposa de 8 minuts per presentar el seu
projecte de negoci davant dels inversors.
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Aquestes són:
 Dr. Healthcare: es dedica a la investigació, desenvolupament i innovació en solucions

per al tractament de patologies cròniques.
 Neuroelectrics: té com a objectiu disminuir el temps de rehabilitació a través de

tractaments basats en la neuromodulació.
 Wirs Group: està especialitzada en la rehabilitació física del pacient mitjançant

videojocs i sensors de moviment
 Medical Corporate 3000: desenvolupa un dispositiu mèdic per a la prevenció del càncer

cervical amb més fiabilitat diagnòstica i estalvi de costos sanitaris
 Saludnova:

proporciona solucions per a les persones que requereixen de
monotorització de variables biomètriques i/o detecció en temps real de situacions
d’alarma.

 Bioglane: creadora de noves substàncies bioactives i responsable de la seva producció

industrial
 LifeScience Entrepreneurs: desenvolupa un fàrmac cardiovascular transferit ja a una

empresa farmacèutica
 Omnia Molecular: està especialitzada en el disseny i desenvolupament de productes

antiinfecciosos contra patògens multiresistents.
 Ambiox Biotech: treballa per frenar l’impacte de la SIDA amb un microbicida que prevé

el contagi del VIH durant l’acte sexual.
 Bionure Farma: l’empresa es focalitza en el desenvolupament de fàrmacs i eines de

diagnòstic per a malalties neurodegeneratives.
Facilitar el contacte entre el capital i el món empresarial
Un dels objectius de la iniciativa Barcelona Creixement és plantejar propostes per
facilitar la connexió entre el món del capital i el món de l’empresa i convertir així la ciutat
de Barcelona en un node de projectes sòlids. En aquest sentit, Barcelona Activa
organitza periòdicament fòrums d’inversió en col·laboració d’experts sectorials i xarxes
d’inversors.
Amb la voluntat de fer un pas endavant en el procés de facilitació de finançament a
empreses i emprenedors de la ciutat, al llarg del 2012 s’organitzaran 7 fòrums, entre els
quals el que se celebrarà demà. Al llarg de les diferents edicions que es van dur a terme
durant el 2011, i que van comptar amb 45 empreses participants, s’han aixecat 1,5
milions d’euros de finançament privat.
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