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Data: 
Dimarts, 21 d’abril de 2015 

Lloc:   
Sala Polivalent 
Parc Científic de Barcelona (PCB) 
C/ Baldiri Reixac, 4-8 
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:  

    

 

 

 

 

 

 

El desenvolupament clínic d’un producte és un procés 

complex que incorpora varis actors, altament regulat, 

costós i que a més representa un repte a nivell de 

qualitat per aquelles empreses que encara no estan 

familiaritzades amb aquets tipus d’activitats. Però, més 

enllà d’aquesta primera frontera, el disseny del pla de 

desenvolupament clínic de qualsevol producte 

també  requereix una profunda reflexió estratègica per 

acabar generant valor per l’empresa que l’executa.  De 

fet, el procés és més flexible del que podria pensar-se 

inicialment; existeixen diferents aproximacions 

regulatòries, així com de selecció de socis i de tipus 

d’assaig sobre les que convé preguntar-se per acabar 

essent atractius al capital, aportant les respostes 

adequades i generant beneficis per la societat. 

Proposem una reflexió conjunta. 

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. Experts  i professionals 

del sector compartiran amb tots els assistents els seus 

coneixements 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: 

http://lessonslearned-dc.eventbrite.com 

 

Més informació:  lrogel@biocat.cat  

Tel. +34 93 310 33 89 

ÉS POSSIBLE UNA PLANIFICACIÓ 

FLEXIBLE EN ELS 

DESENVOLUPAMENTS CLÍNICS? 
 

http://www.biocat.cat/
http://lessonslearned-dc.eventbrite.com/
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Programa  

 

16.00 Benvinguda i presentació                     

Gemma Estrada – Directora de 
Barcelona Clinical Trials Platform, 
Biocat 

Melquíades Calzado – Secretari 
General, CataloniaBio 

 

 Moderació 

Manel Cascalló – CEO, VCN 
Biosciences SL 

 

16:20   Com agradar a les agències 
regulatòries 

Josep Lluís Falcó – Senior 
Manager, Antares Consulting  

 
16:35 Impacte del disseny del pla clínic 

en la captació d’inversió 

Joan Perelló – CEO & Founder, 
Sanifit Laboratoris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
16:50  Lliçons apreses en casos reals de 

partnering en diferents estadis de 
desenvolupament 

Sergi Trilla – CEO, Trifermed 

 

17:05  El primer assaig clínic de tot un 
programa de desenvolupament 

 Raül Insa – CEO, SOM Biotech 

 

17:20 Innovacions per escurçar i abaratir els 
desenvolupaments clínics 

Gemma Estrada – Directora de 
Barcelona Clinical Trials Platform, Biocat 

 

17:35  Debat i torn de preguntes   

 

18:30  Conclusions i cloenda 

 

18:45  Cafè i networking  

 

 

  

 

 

 

ÉS POSSIBLE UNA PLANIFICACIÓ 

FLEXIBLE EN ELS 

DESENVOLUPAMENTS CLÍNICS? 
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