
  

         
 
 
 

Barcelona acull un esdeveniment pioner que uneix 
científics i emprenedors per crear empreses de salut 

 

• La jornada Health & Bio Team Dating, la primera d’aquest tipus que es fa a 
Catalunya, té com a objectiu intercanviar idees que esdevinguin projectes 
empresarials reals. 

• La iniciativa, que tindrà prop de 80 participants, es farà el 3 de desembre pròxim 
en format speed dating. 

 

30 de novembre de 2015. Barcelona acull el 3 de desembre pròxim una innovadora trobada 
que posa en contacte ciència i negocis amb l’objectiu de crear nous projectes empresarials 
en format de speed dating o cites ràpides. Aquesta iniciativa, pionera a Catalunya, neix amb 
el nom de Health & Bio Team Dating i està organitzada pel programa BStartup de Banc 
Sabadell, juntament amb Biocat, l‘associació d’empreses CataloniaBio i la Fundació Bosch i 
Gimpera. 
 
Health & Bio Team Dating se celebrarà al Valkiria Hub Space de Barcelona i hi participaran 
prop de 80 professionals que responen a dos perfils. D’una banda, hi haurà investigadors 
amb un projecte científic relacionat amb les ciències de la vida (terapèutic, diagnòstic, 
prevenció, tecnologies mèdiques i digital health) que necessiten professionals experts en 
plans de negoci i recerca de finançament. De l’altra, hi participaran gestors, és a dir, 
professionals amb experiència empresarial i motivació per portar una nova tecnologia del 
laboratori al mercat o bé estudiantes de MBA amb esperit emprenedor interessats a fer 
créixer projectes en fase early stage. 
 
En format de speed dating o cites ràpides -sistema popularitzat als Estats Units en 
esdeveniments de recerca de parella i utilitzat actualment en esdeveniments de networking 
empresarial-, els participants tindran 30 minuts en cada reunió per presentar el seu projecte i 
experiència al seu soci potencial. 
 
“Aquests tipus de propostes reforcen, sens dubte, el nostre compromís per promoure i donar 
suport a projectes d’emprenedoria, enfocat a més a més en aquest cas cap a un sector amb 
un gran potencial de negoci com és el científic”, destaca Yolanda Pérez, directora del 
programa BStartup de Banc Sabadell. 
 
Segons Jordi Fàbrega, director de Desenvolupament de Negoci de Biocat, “a Catalunya hi ha 
56 centres d’investigació vinculats a les ciències de la vida, més de 900 grups d’investigació i 
més de 350 projectes susceptibles d’arribar al mercat, per la qual cosa iniciatives com ara 
Health & Bio Team Dating agilitzen la transferència tecnològica que necessita l’ecosistema”. 
 
Melqui Calzado, secretari general de l’associació d’empreses CataloniaBio, hi afegeix que 
"en aquest 2015 hem viscut alguns èxits d’empreses biotecnològiques i biomèdiques que ens 
indiquen que el sector està madurant. L’experiència que puguem generar al Health & Bio 



Team Dating és important perquè sorgeixin noves iniciatives similars".  
 
El director general de la Fundació Bosch i Gimpera, Jordi Naval, indica que “la funció de les 
institucions és dinamitzar l’ecosistema i provocar la interacció entre científics i inversors i 
emprenedors, i la Universitat de Barcelona és un exemple de generació d’idees i noves 
tecnologies disruptives en salut”. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació i entrevistes: 
 
Direcció de Comunicació i de Relacions Institucionals 
Tel. (+34) 93 748 50 19  
bspress@bancsabadell.com 
 
Nuria Peláez 
Biocat – Responsable d’Imatge Corporativa, Premsa i Promoció 
Tel. (+34) 93 310 34 77 / (+34) 606 816 380 
npelaez@biocat.cat 
 
Gemma Escarré 
CataloniaBio - Gabinet de Comunicació Communications Office 
Tel. (+34) 667 761 524 
comunicacio@cataloniabio.org 
 
Mariona Ferrer 
Fundació Bosch i Gimpera – Universitat de Barcelona - Comunicació i Màrqueting 
Tel. (+34) 661 203 055 
mferrer@fbg.ub.edu 
 
Més informació sobre Banc Sabadell: 
http://www.grupbancsabadell.com· Sala de premsa  
Sala de premsa a Twitter – SabadellTV - FlickR - Facebook  

 

Informació per als mitjans de comunicació 
Els participants següents estan disponibles per atendre els mitjans abans o durant 
l’esdeveniment, prèvia petició: 
 

- Marc Martinell, CEO de Minoryx, spin-off biotecnològica de la Universitat de 
Barcelona especialitzada en el desenvolupament de fàrmacs per a malalties rares, 
que acaba de tancar la ronda de finançament més important del sector biotech a 
Catalunya (19,4 milions d’euros). 

 
- Joan Llorens, científic i catedràtic de la Universitat de Barcelona. Lidera dos 

projectes d’investigació molt innovadors dirigits al sector de begudes alcohòliques, 
amb possibles aplicacions en altres sectors com ara la gastronomia gurmet o els 
electrodomèstics, i busca algú que desenvolupi la idea i la dugui al mercat. 

 
- Marc Ramis, emprenedor i CEO a Tech & Business Innovation (TBI). Busca 

projectes científics per aportar-hi el seu expertise com a emprenedor i formar 
equips de treball que permetin portar els projectes al mercat. 

 
DIA: dijous, 3 de desembre de 2015 
LLOC: Valkiria Hub Space (Pujades ,126, Barcelona) 
AGENDA DE LA JORNADA (és possible gravar imatges durant tota la jornada i fer 
entrevistes entre les pauses, prèvia petició) 
09.00 h - Registre dels participants 
09.30 h - Xerrada de Minoryx Therapeutics, exemple d’una Spin-off d’èxit de la Universitat de 
Barcelona  fundada per un científic i un gestor 
10.30 h – Pausa cafè 
11.00 h - Reunions ràpides (speed dating) 
13.30 h - Dinar 
14.30 h - Reunions ràpides (speed dating) 
16.00 h - Networking 
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