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Data: 

20 de novembre de 2012 

 

Lloc:   

Acadèmia de Ciències 
Mèdiques i de la Salut de 
Catalunya i de les Balears 

C/ Major de Can Caralleu, 1-7 
(Sala 10) - Barcelona 

Mapa d’accés 

 

Horari:  

de 9 h a 13.30 h  

 

Dirigit a: 

Empreses innovadores, 
institucions sanitàries, 
administració pública, 
investigadors i gestors 
d’R+D+I 

Organitzen:  

   

Amb la col·laboració de: 

 

Amb el suport de:  

     

   

 

 

Presentació 

En els darrers anys, les empreses compromeses 
amb la innovació, els hospitals i els seus 
corresponents instituts de recerca han fet un gran 
esforç per maximitzar la transferència de 
coneixement cap a la societat en forma de nous 
productes i serveis innovadors, els quals no només 
reverteixen en la millora de la qualitat de vida dels 
pacients sinó també en la sostenibilitat del nostre 
sistema sanitari. 

En aquesta jornada organitzada per Biocat i la 
Fundació de Ciències de la Salut s’aportaran elements 
de reflexió per facilitar que el coneixement esdevingui 
tecnologia, i que aquesta tecnologia pugui ser 
incorporada  al sistema sanitari compatibilitzant la 
rendibilitat de les empreses i la viabilitat del propi 
sistema. 

La jornada s’estructurarà en dos blocs temàtics, que 
representen els dos col·lectius implicats: les empreses 
innovadores, heterogènies quant a mida i origen, i el 
sistema sanitari, tant des del punt de vista de 
generador de coneixement com de comprador de 
tecnologies i definidor de polítiques. Ambdós col·lectius 
dialogaran sobre aquests aspectes i, al final de la 
sessió, atendran les preguntes del públic assistent. 

La jornada s’impartirà en castellà. 
 
Inscripció gratuïta on-line  
Abans del 16 de novembre. Places limitades. 

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

  

http://www.biocat.cat/
http://webs.academia.cat/auditorisales/ubicacio.php
http://www.biocat.cat/inscripcio-jornada-tecnica-com-financar-la-innovacio-en-salut-reptes-i-oportunitats
http://www.biocat.cat/
http://www.fcs.es/cataluna/
http://www.gsk.es/
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/
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Programa  

 

9.00 h Registre 

9.30 h Benvinguda 

Dra. Montserrat Vendrell, directora 
general — Biocat 

Prof. José M Mato, director general de 
CIC bioGUNE i CIC biomaGUNE  

Dra. Marta Aymerich, responsable de 
Recerca i Innovació — Departament 
de Salut de la Generalitat de 
Catalunya 

9.45 h La innovació en biomedicina: el 
paper de les aliances 

 Prof. Javier Arias-Díaz, subdirector 
general — Institut de Salut Carlos III 

10.30 h   La sostenibilitat del sistema 
empresarial basat en la innovació 

La visió d’una empresa 
farmacèutica d’àmbit internacional 

Dra. Mercè Armelles, directora d’Afers 
Sanitaris de Catalunya i Aragó — 
GlaxoSmithKline (GSK) 

El finançament d’estudis clínics en 
una pime 

Dra. Berta Ponsati, directora general 
— GP Pharm 

Models d’innovació: buscant 
l’equilibri 

Dra. Marta Palicio, Chief Innovation 
Officer — Biokit 

11.15 h   Pausa cafè 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.45 h   Els reptes del sistema sanitari: 
balanç entre la innovació, el 
servei i el finançament  

Per què cal un nou sistema de 
compra pública en el sistema 
sanitari?  

Dr. Emilià Pola,  director general – 
Institut d’Investigació Biomèdica de 
Bellvitge (IDIBELL) 

El compromís entre el millor 
tractament i l’ús eficient dels 
recursos  

Sra. Yolanda Puiggròs, directora 
de l’Àrea Jurídica — Consorci 
Hospitalari de Catalunya 

Harmonitzant les indicacions de 
la innovació  

Dr. Josep M. Borràs, president de 
la Comissió d’Avaluació de la 
Medicació Hospitalària i 
Dispensació Ambulatòria — Servei 
Català de la Salut (CatSalut) 

12.30 h   Taula rodona 

Modera: Prof. José M Mato 

Intervenen: 

Prof. Javier Arias-Díaz  
Dra. Mercè Armelles  
Dra. Berta Ponsati  
Dra. Marta Palicio 
Dr. Emilià Pola  
Sra. Yolanda Puiggròs  
Dr. Josep M. Borràs  

13.30 h   Networking 

http://www.biocat.cat/

