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Data: 
Dijous, 26 de febrer de 2015 

Lloc:   
Aula Fèlix Serratosa 
Parc Científic de Barcelona (PCB) 
C/ Baldiri Reixac, 10 
08028 Barcelona 

Horari:  

De 16:00h a 19:30h  
 

Dirigit a:  

 Empresaris i emprenedors. 

 CEOs, Project Managers, 
COOs... 

 Professionals d’empreses 
biotec i tecmed. 

 Responsables d’Oficines de 
Transferència Tecnològica. 

Registre: 

45€ (iva inclòs) 
places gratuïtes limitades 
per a socis de CataloniaBio 
 

Amb la col·laboració de:  

    

 

 

 

 

 

 

A la jornada s'analitzaran les diferents fases del procés 

de drug discovery i desenvolupament de noves 

molècules. Des del disseny molecular, la síntesi 

química, els assaigs in vitro/in vivo fins a la pre-clínica 

regulatòria i prova de concepte. Els ponents 

compartiran la seva visió personal tot discutint factors 

determinants com l’estratègia de les grans i petites 

empreses farmacèutiques i biotecnològiques, el mercat 

creixent de les CROs, la despesa associada i els 

factors d'èxit o fracàs en el procés, així com l‘evolució 

d'aquest sector en els darrers anys i les estratègies a 

seguir per adaptar-se i incrementar la competitivitat. 

Les jornades Lessons Learned són un fòrum de 

coneixement i networking adreçat als professionals 

d’empreses de l’àmbit de les ciències de la vida, que té 

per objectiu compartir experiències i reflexions en 

diferents àrees estratègiques de coneixement i 

capacitats necessàries per reforçar la competitivitat de 

les empreses biotecnològiques. Una selecció d’experts 

i professionals del sector compartiran amb tots els 

assistents els seus coneixements, experiències i punts 

de vista sobre diferents temàtiques clau pel 

desenvolupament de les empreses del sector. A les 

jornades els assistents podran conèixer, relacionar-se i 

interactuar amb diferents professionals i experts 

d’empreses i entitats del sector.  

Inscripció a través de l’enllaç: 

https://lessonslearned1.eventbrite.com 

 

Més informació:  lrogel@biocat.cat  

Tel. +34 93 310 33 89 

 

 

DRUG DISCOVERY: NOVES ESTRATÈGIES 

PER SER MÉS COMPETITIUS 

 

http://www.biocat.cat/
https://lessonslearned1.eventbrite.com/


 

 

 

www.cataloniabio.org                                                                                                               www.biocat.cat 

 

 

 

 

Programa  

 

16.00 Benvinguda i presentació                     

Jordi Fàbrega – Director de 
Desenvolupament de Negoci, 
Biocat 

Isabel Amat –BD, Reig Jofre 
Representant de CataloniaBio 

 

16:10 Drug Discovery: renaixement o 
decadència? 

Josep Oriol Nicolás – CEO, 
Ready Cell 

 

16:25   El procés de Drug Discovery 

Jordi Quintana – Assessor 
Desenvolupament Negoci, PCB 
Director Plataforma Drug 
Discovery, PCB 

 
16:40 Dimensió química del 

desenvolupament de fàrmacs 

Joan Feixas – CEO, Enantia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:55  Zebrafish: el peix que no es mossega 
la cua 

Ignasi Sahún – Cofundador i CMO, 
ZeClínics 

 

17:10  Millorant l’eficiència preclínica i les 
probabilitats d’èxit 

 Eva Méndez – Drug Discovery Advisor 

 

17:25 The turning point: la prova de 
concepte i l’índex terapèutic 

Lluís Gómez – CSO, Draconis Pharma 

 

17:40  Debat i torn de preguntes   

 

18:30  Conclusions i cloenda 

 

18:45  Cafè i networking  
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