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Presentació 

 

 

Què és: 

 
El Fòrum Biocat és una trobada dels representants de totes les empreses i entitats del sector 

de la biotecnologia, la biomedicina i les tecnologies mèdiques de la BioRegió de Catalunya. 
Organitzada per Biocat amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona, des de fa 
tres anys, s’ha convertit en l’eina per dinamitzar i consolidar el bioclúster i facilitar la cooperació 
de tots els agents. 
 

 

Qui participa: 

 
Es reuneixen professionals del sector empresarial i financer, investigadors, gestors de centres i 
instituts de recerca i representants d’universitats i hospitals. També compta amb la presencia 
dels màxims representants de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el 
Patronat de Biocat. 
 

 

Quin tipus d’activitats: 

 

 Inauguració i cloenda a càrrec dels màxims responsables institucionals 

 Ponències de referencia amb ponents internacionals 

 Taules rodones amb experts del sector per debatre temàtiques d’actualitat 

 Eina on-line per facilitar i promoure el partnering 

 Dinar–networking 

 Lliurament del Premi BioEmprenedorXXI 

 Nomenament de l’Ambaixador/a de la BioRegió 
 

 

Objectius: 

 

 Facilitar un espai de trobada de tots els agents del sector per tal d’impulsar el mutu 
reconeixement i crear i reforçar el sentiment de pertinença i la interacció entre aquests 
agents. 
 

 Donar visibilitat i notorietat al sector i al seu potencial davant dels stakeholders clau 
(polítics i Administració, mitjans de comunicació, inversors, etc.). 

 

 Oferir uns continguts d’interès que propiciïn la reflexió i el debat sobre temes actuals i, 
especialment, sobre noves tendències. 

http://www.biocat.cat/la-bioregio-en-xifres
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Edicions anteriors del Fòrum 
 

A la primera edició del Fòrum de la BioRegió a l’any 
2008 es van reunir més de 500 representants de la 
biotecnologia i la biomedicina i a les dues següents 
edicions van ser a prop 600 representants del sector 
empresarial i financer, investigadors, gestors de 
centres i instituts de recerca i representants 

d’universitats i hospitals. 

 

Participació dels màxims representants institucionals a la inauguració i cloenda. 

 

Ponències de referència: 

 Clústers: convertir la recerca en negoci a càrrec 
d’Stig Jorgensen, director de Medicon Valley. 

 Necessitats del sector i propostes de futur a 
càrrec de  Dra. Montserrat Vendrell, directora 
general de Biocat 

 Conferència inaugural Darwin and the GODs: 
evolving corporate fitness a càrrec de Sr. John 
Hodgson, director de Critical I Limited 

 Presentació de l'Informe Biocat 2009 a càrrec de 
la Dra. Montserrat Vendrell 

 

Taules rodones: 
 

 El futur dels parcs científics com a dinamitzadors 
 El finançament de la biotecnologia 
 Les necessitats de formació del sector 
 El valor de la comunicació 
 El llibre negre del bioemprenedor 
 La BioRegió el 2015: escenari de futur 

 

Entrega del Premi Bioemprenedor XXI  

 

 Àrea d’exposició i Networking  Reconeixements  
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L’edició del Fòrum 2010  - Connecta, fem futur 

 

La Casa Llotja de Mar 

de Barcelona ha estat 

l’escenari on s’han 

donat cita prop de 700 

representants del 

sector empresarial i 

financer, així com 

investigadors, gestors 

de centres i instituts de recerca i representants d’universitats i hospitals, en una jornada que ha  

comptat amb la presència dels màxims representants de la Generalitat de Catalunya, 

l’Ajuntament de Barcelona i el Patronat de Biocat. 

 
Conferència/Key Note: 
  
Garantint un futur brillant per a la indústria biotecnològica 
A càrrec del Dr. Diego Miralles, director del Centre de Recerca West 
Coast  i director de Healthcare Innovation  de Johnson&Johnson. 
 

 

 

 

 

Taules: 

 Biotecnologia, alimentació i salut: respostes 
al nou paradigma de la sanitat pública 

 Tecnologies mèdiques: compra pública i 
innovació 

 10 oportunitats per a les empreses biotec 

 Mercats emergents: l'Índia i la Xina 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Lliurament Premi BioEmprenedorXXI:  Nomenament de l'Ambaixadora de la Bioregió: 
VCN Biosciences   Dra. Alicia Granados 
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Programa Fòrum 2011 – El valor del clúster 

(24 de novembre de 2011 – Casa Llotja de Mar) 

9:00h.   Registre 

9:30-10:00h. Inauguració institucional 

Dra. Montserrat Vendrell, directora general de Biocat 

Dr. Francesc Sancho Serena, secretari d'Estratègia i Coordinació del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

 

10:00-10:30h. Conferència central  

Sir Andrew Dillon, CEO del National Institute for Health and Clinical 
Excellence (NICE, Regne Unit) 

 

11:00h.  Pausa cafè 

 

11:30-12:45h. Taula rodona: Com impulsar la medicina personalitzada a Catalunya 

Moderador: Dr. Ferran Sanz, director del Programa de Recerca en 
Informàtica Biomèdica de l'IMIM-Hospital del Mar i de la Universitat 
Pompeu Fabra 

Participants:  

Dr. Antoni Gilabert, gerent d’Atenció Farmacèutica i Prestacions 
Complementàries de l'Àrea de Serveis i Qualitat del Servei Català de la 
Salut (CatSalut) 
Sr. Joan Salgado, director de Gestió de Projectes de Gendiag 
Dr. Jordi Rodon, Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari 
Vall d’Hebron (VHIO) 
Dr. Luis Serrano, director del Centre de Regulació Genòmica (CRG) 

12:45-13:30h. Lliurament del Premi BioEmprendedorXXI 

 

12:45-13:45h Sessió paral·lela: Lideratge i gestió de persones per canviar la cultura 
d'una organització i incrementar els resultats: el cas de Synthon Hispania 

Presenta: Dra. Marta Príncep, directora d’Innovació de Biocat. 

  Ponent: Sr. Oriol Segarra, COO de Synton Holding BV 

 

13:45-14:00h Cloenda 

Dra. Montserrat Vendrell, directora general de Biocat 

Il·lma. Sra. Sònia Recasens, segona tinenta d'alcalde d'Economia, 
Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona 

Hble. Sr. Francesc X. Mena, conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya 

14:00 h   Dinar – networking 


