Nota de premsa

Dotze executius d’èxit promouen l’esperit
bioemprenedor a Catalunya
En el marc del curs “Claus per bioemprendre” que organitzen la Fundació
Escola Emprenedors, CataloniaBio i l’ASBTEC el maig a Barcelona
Jordi Naval: “És una oportunitat única perquè investigadors i estudiants
aprenguin de la mà de bioemprenedors que són models a seguir”
Barcelona, 8 d’abril de 2015 – Incentivar la creació d’empreses a Catalunya a partir del contacte
directe amb professionals clau de l’ecosistema bioemprenedor, aquest és l’objectiu del curs Claus
per bioemprendre que organitzen la Fundació Escola Emprenedors, CataloniaBio i l’Associació de
Biotecnòlegs de Catalunya (ASBTEC) els dies 5, 12, 19 i 26 de maig de 2015 al Centre Esther
Koplowitz de Barcelona.
La iniciativa, que arriba a la cinquena edició, és una oportunitat única per aprendre de la mà de
dotze bioemprenedors que “són models a seguir” comenta Jordi Naval, president de la Fundació
Escola Emprenedors. Tots ells “explicaran la seva experiència personal: què els ha empès a crear
una empresa, què els ha anat bé i què els ha anat malament”.
Més específicament, en el programa d’aquest 2015 es parlarà sobre els principals models de
negoci de les start-up biotecnològiques i com han anat evolucionant els darrers anys, es
reflexionarà si Catalunya està cridada a convertir-se en el nou Boston, quan és un bon moment
per llançar-se a l’aventura, quan una idea científica pot convertir-se en un negoci i els models
alternatius que estan sorgint ja que no tot gira al voltant de curar el càncer.
Ponents:
• Josep-Lluís Sanfeliu, soci d’Ysios Capital
• Lluís Ruíz, fundador i CEO d’Spherium Biomed
• Nigel Fleming, emprenedor i estrateg
• Ignasi Costas, soci del bufet Rousaud, Costas i Duran
• Marc Martinell, fundador i CEO de Minoryx Therapeutics i membre de la junta de CataloniaBio
• Lluís Pareras, CEO del fons de capital risc Health Equity
• Fran Aréchaga, CEO de Nubelo, Socialdiabetes i Teaming
• Rosendo Garganta, fundador i CEO de Devicare
• Frederic Llordachs, cofundador de Doctoralia.com
• Daniel Oliver, CEO de Capital Cell
• Marc Ramis, CEO de Tech & Business Innovation
• Uri Fligil, COO de Neuroelectrics

Al llarg d’aquests quatre anys prop de 400 investigadors, estudiants de grau, màster i
doctorat en biologia, farmàcia, biotecnologia, medicina, bioquímica, veterinària o químiques han
participat en aquestes sessions i “tant el debat que s’ha generat com el feedback ha estat molt
positiu” explica Jordi Naval.
Programa i inscripció: http://www.bioemprenedors.org/
El curs compta amb el patrocini de la Fundació Dr. Antoni Esteve.
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