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Data: 

25 de gener de 2013 

 

Lloc:   

ACC1Ó 
Sala d’actes 
Passeig de Gràcia, 129 
Barcelona 
Mapa d’accés 

 

Hora:  

de 9 h a 13 h 

 

Dirigit a:  

directius i responsables de 
desenvolupament de negoci de 
pimes del sector biotecnològic i 
biomèdic, entitats de recerca i 
entitats de suport relacionades. 

Organitzen:  

   

  

Amb la col·laboració de:  

      

  

 

Presentació 

Aquesta jornada forma part d’un cicle de tres trobades 

organitzades per Biocat, en el marc del projecte 

europeu bioXclusters, en les quals tractem aspectes 

relacionats amb la internacionalització de la mà 

d’experts en els mercats de destí. El passat mes d’abril 

de 2012 vam dedicar la primera al Brasil.  

Ara ens centrem en la Xina i comptarem amb la 

presència de Gao RongHui, consultor en ciències de la 

vida amb una llarga experiència en transferència de 

tecnologia, captació de fons i accés al mercat xinès.  

Dins d’aquesta sessió també organitzarem una taula 

rodona amb altres experts en aquest mercat per tractar 

temes pràctics d’una forma més dinàmica. 

Està prevista, també, dins el primer semestre de 2013, 

una sessió dedicada als Estats Units. Us mantindrem 

informats. 

La jornada s’impartirà en anglès. 

 

 

Inscripció on-line gratuïta  

Abans del dia 24 de gener a les 12 h 

Places limitades 

 

 

Consultes: events@biocat.cat / Tel. 93 310 33 30 

 

  

https://maps.google.com/maps?q=passeig+de+gr%C3%A0cia+129+barcelona&hl=en&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=34.450489,86.572266&hnear=Passeig+de+Gr%C3%A0cia,+129,+08008+Barcelona,+Spain&t=m&z=16
http://bioxclusters.eu/about/
http://bioxclusters.eu/about/
http://cn.linkedin.com/pub/ronghui-gao/0/738/267
http://www.biocat.cat/inscripcio-jornada-impulsant-la-internacionalitzacio-ii-xina
mailto:events@biocat.cat
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La Xina és el país més poblat del món, amb més de 1.300 milions d’habitants, dels quals el 

47% viu en àrees urbanes. En els darrers 30 anys, sense deixar de ser una economia 

planificada, ha anat posant en marxa mecanismes de desenvolupament econòmic més 

orientats al mercat. El resultat ha estat que els estàndards de vida per a gran part de la 

població s’han incrementat notablement.  

En paral·lel a aquesta evolució, el sector de la salut ha experimentat un creixement per sobre 

del 20% anual en els darrers 10 anys. Si bé s’espera que aquest auge ralenteixi, les xifres 

estaran molt per sobre dels països anomenats desenvolupats.  

Pel que fa al sector de les ciències de la vida, la Xina és un mercat potencial molt atractiu, però 

no exempt de dificultats. Amb un creixement per sobre dels dos dígits en els darrers anys, és 

un dels països que més ràpid evoluciona. La biotecnologia és un sector estratègic i preferent 

dins el 12è Pla Quinquennal 2011-2015 i, recentment, el Ministeri de Salut ha anunciat 11.800 

milions de dòlars addicionals per a la innovació en biofarma entre els anys 2016 i 2020. 

Aquestes inversions tenen com a objectiu produir talent científic d’alt nivell i que la indústria 

biotecnològica dobli el nombre de llocs de treball. 

Malgrat les perspectives interessants, el gap cultural i la regulació de la propietat intel·lectual, 

entre d’altres, són punts a tenir en compte a l’hora d’establir relacions comercials i industrials.   

Més informació sobre el mercat xinès aquí.  

 

Programa  

9.00 h Recepció 

9.15 h Benvinguda 

9.30 h Visió general del mercat de les ciències de la vida a la Xina 

Gao RongHui — Consultor especialitzat i president de G-Med Consulting 

10.15 h Torn de preguntes 

10.30 h Pausa cafè  

10.50 h    Taula rodona: Reptes, oportunitats i aterratge en el mercat xinès 

Amb la participació de: 
ACC1Ó 
Gao Ronghui 
Empreses del sector biotec català amb experiència a la Xina 
 
Modera:  
Adela Farré, directora de Comunicació i Relacions Externes — Biocat 

12.00 h  Aperitiu-networking 

http://bioxclusters.eu/docs-resources-2/china/
http://atena/Biocat/sfa/conts/edit.aspx?id=%7b7327424B-3EC3-E011-AED2-00155D649B12%7d

