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Data: 

9 d’abril de 2013 

 

Lloc:   

Palau Robert 
Sala Cotxeres 
Passeig de Gràcia, 107 
Barcelona 
Mapa d’accés 

 

Hora:  

de 9 h a 14 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:  

   

  

     

  

 

 

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. La primera jornada 

es va dedicar al Brasil (abril 2012) i la segona a la Xina 

(gener 2013).  

Ara ens centrem en els Estats Units i comptarem amb 

la presència de la Dra. Karin Hollerbach, formada al 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) i a la 

Universitat de Berkeley. Hollerbach ha estat vinculada 

a l'àmbit de les ciències de la vida els últims 20 anys i 

el seu treball se centra en facilitar l’expansió 

internacional d'empreses nord-americanes i l’aterratge 

d'empreses estrangeres en aquest país. 

Dins d’aquesta jornada també hi haurà una taula 

rodona amb altres experts en aquest mercat per tractar 

temes pràctics d’una forma més dinàmica. 

La jornada s’impartirà en anglès. 

 

 

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

 

  

https://maps.google.es/maps?q=Centro+de+Informaci%C3%B3n+Tur%C3%ADstica+de+Catalu%C3%B1a&hl=en&ie=UTF8&ll=41.400119,2.141304&spn=0.103656,0.222988&sll=41.39999,2.141304&sspn=0.103656,0.222988&hq=Centro+de+Informaci%C3%B3n+Tur%C3%ADstica+de+Catalu%C3%B1a&t=m&z=13&iwloc=A
http://bioxclusters.eu/about/
http://bioxclusters.eu/about/
http://bioxclusters.eu/docs-resources-2/usa/
http://www.takugroup.com/founder.asp
http://www.takugroup.com/founder.asp
mailto:events@biocat.cat
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Els Estats Units és el mercat per excel·lència de les ciències de la vida. Aquest lideratge està basat 
en un sistema que el fa créixer i el consolida al mateix temps: una forta protecció de la propietat 
intel·lectual, un marc regulatori que ha consolidat la Food and Drug Administration (FDA) com 
l’estàndard de referència, importants fons públics i privats per a la recerca biomèdica, entre d’altres 
factors. 
 
Els Estats Units té un sistema de recerca potent i un sector biofarmacèutic que despunta en 
innovació. Des de fa anys, la indústria biofarmacèutica és un contribuent important en el creixement 
econòmic del país amb més de 650.000 llocs de treball directes i uns 4 milions d’indirectes. Aquest 
impacte es deriva de l’elevat valor afegit del sector. 
 
Però entrar als Estats Units no és un procés fàcil, ja que per obtenir l’aprovació de l'FDA es pot 
tardar entre 18 i 50 mesos, a més de l’elevat cost associat. 
 
La BIO International Convention, la principal fira biotecnològica mundial que té lloc cada any en una 
ciutat nord-americana, és un dels punts de trobada imprescindibles del sector per fer negocis. Una 
estratègia clara i una bona planificació són clau per assistir-hi. En aquesta jornada dedicarem un 
espai específic sobre com participar a la BIO per treure’n tot el profit i no perdre’s en l’extensa oferta 
de sessions i opcions de partnering que ofereix. A la BIO Chicago 2013, del 22 al 24 d'abril, hi anirà 
una delegació de 35 empreses i entitats catalanes sota la coordinació de Biocat. 
 
Més informació sobre el mercat nord-americà aquí.  

Programa 

9.00 h Recepció i registre 

9.15 h Benvinguda 

9.30 h Visió general del mercat de les ciències de la vida als EUA 
Karin Hollerbach, fundadora i directora general — Taku Group (Silicon Valley) 

10.15 h Pausa cafè 

10.45 h Estratègies d’èxit per participar a la BIO International Convention  

Karin Hollerbach — Taku Group 

11.15 h Torn de preguntes 

11.30 h    Pausa 

11.45 h Taula rodona: Experiències entre els dos països, Catalunya i els EUA 

Ponents: 
Karin Hollerbach — CEO — Taku Group 
Lydia Cánovas, general manager operations — Aspahlion 
Bruce Thompson, representant als Estats Units — Aspahlion 
Albert Zamora, fundador i director general — Bionure 
Josep Ribas, responsable àrea industrial — Bioibérica 
 
Modera:  

Mamen Martí, responsable d’Internacionalització — Biocat 

13.00 h  Aperitiu-networking  

http://www.biocat.cat/BIO2013
http://bioxclusters.eu/docs-resources-2/usa/

