
        
 

FORO LIFE SCIENCE: EL CAMÍ DES DE LA INNOVACIÓ FINS AL PACIENT 

 

 

 

L’Institut de Recerca Biomèdica (IDIBELL) juntament amb la Cambra de Comerç Britànica a 

Espanya i la consultora Grant Thornton organitzen una conferència sobre el sector de ciències 

de la vida el pròxim 19 de març a la sala d’actes de l’Hospital Universitari Bellvitge. 

L’objectiu de la trobada es posar en valor la indústria de ciències de la vida a Catalunya, 

fomentar l’accés a la innovació i la seva valorització, potenciar la innovació i identificar les 

tendències, reptes i oportunitats en el desenvolupament i provisió de serveis al pacient 

(servificación beyond the pill) i finalment, fomentar la col·laboració i oportunitats de negoci a 

Regne Unit en aquest sector. 

Donada la importància de les relacions bilaterals comercials entre Espanya i Regne Unit en el 

sector de ciències de la vida, i la conjuntura actual de negociacions per al Brexit, pel qual es 

veurà afectat el sector, la realització d’un esdeveniment d’aquestes característiques és de gran 

importància per a les empreses de tots dos països.  

 

 

 

 

http://www.idibell.cat/
http://www.britishchamberspain.com/
http://www.britishchamberspain.com/
https://www.grantthornton.es/


        
 

PROGRAMA 

 

08.30 hores Registre 

 

 09.00 hores Benvinguda

Montse Figuerola, Gerent Àrea MetropolitanaSud  

Alejandro Martínez, President Grant Thornton 

Christopher Dottie, President British Chamber of Commerce 

 

 09.10 hores Obertura Institucional

Albert Barberà, Director General de Recerca i Innovació en Salut 

Gabriel Capellà, Director General de IDIBELL 

 

 09.20 hores Discurs d'obertura

Visió i perspectives de la indústria de les ciències de la vida a UK - Tony 

Jones, CEO,One Nucleus 

 

 09.40 hores Ponència 1

Perspectives de la recerca i la innovació en les ciències de la vida a Catalunya - Jordi Naval, 

Director General, Biocat 

 

 10.00 hores Taula rodona 1 - Els desafiaments de l'accés i introducció de la innovació

Accessibilitat de la innovació: condicionants, causes, evolució i palanques d'actuació. 

Els models innovadors de preu: ús, aplicació, avaluació i tendències.  

Reptes pendents i evolució a futur: valor, impacte, transparència i implicació de grups d'interès.  

 

 Participants:

Almirall – Martin Schuchart, Global MarketAccess Lead  

AstraZeneca – Luis Cordero, Corporate Affairs,Market Access and Health Economics VP  

Esteve – Raquel García Gordón - 

GlobalGovernment Affairs, Market Access and PricingDirector  

GSK - Guillermo de Juan - Dir. Rel Institucionals i Accés a mercat 

 

 Moderat per: 

Melqui Calçat - Secretari General de Catalonia Bio & HealthTech 

 

 10.45 hores Preguntes

 

 11: 00 hores Ponència 2

Perspectives en la creació de valor cap a la presentació de serveis - Jose Antonio Hernández, 

Soci Life Sciences & Healthcare,Grant Thornton 



        
 

 

11.15 hores Taula rodona 2 - Del producte al servei entorn del pacient 

Innovació més enllà del fàrmac: tecnologia, models d'atenció, serveis, etc. 

El pacient com a centre: servificació de l'oferta, reptes pendents, estratègies desplegades 

(públiques i privades). 

La compra pública innovadora: marc legal, finançament, iniciatives i prioritats públiques, 

participació de la indústria.  

 

 Participants:

AQuAS - Ramón Maspons, Chief InnovationOfficer –CINO 

AstraZeneca - Ana Perez, Medical & RegulatoryAffairs Director  

Ferrer - Gemma Estrada, Dir. Digital Health andTechnology 

ICS - Encarna Grifell, Directora 

de PlanificacióEstratègica, Innovació i Avaluació en GerènciaTerritorial Metropolitana Sud 

 

 Moderat per:

Daniel Martínez, Sènior Manager Life Sciences & Healthcare a Grant Thornton 

 

 12.00 hores Preguntes

 

12: 15 hores Tancament – Networking 

 Inscripcions aquí

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNpQSVOnIuihRUT-FYzasYwWg-aLTW9n6ve3rhFeZqrNeDdQ/viewform

