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UnConference 2018 és una jornada de debats que vol contribuir a fomentar la 
consciència, perspectiva i visió de cap on han d'anar les solucions 
terapèutiques per a la salut a Catalunya i globalment. Amb la participació de 
veus rellevants de l’àmbit de la ciència, empresa i societat, durant la jornada 
s’aportaran coneixements i punts de vista que afavoreixin la reflexió 
col·lectiva per tal d’entendre quines són les necessitats i oportunitats del 
sector, així com la millor manera d’afrontar-les des de les empreses de 
CataloniaBio & HealthTech.  

La veu més important serà la teva. 

 
Lloc 
Masia de Sant Pere de Clarà 
Carretera direcció Òrrius - Km 7,8  
Argentona (Barcelona) 
 
Dirigit  
Emprenedors, CEOs i directius d’empreses  
farmacèutiques, Biotech, MedTech i salut digital 
 
Exclusiu per a socis de CataloniaBio & HealthTech  
 
Aforament 
Places limitades 
 
Idioma 
Català 
 
Registre 
85 euros (IVA no inclòs)  
Cal inscriure’s a https://cataloniabioht_unconference2018.eventbrite.es 
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PROGRAMA PRELIMINAR 
 
 
El model de cada sessió és: 20 minuts de xerrada inspiradora d’una veu de referència 
de la ciència, empresa o societat i, posteriorment, diàleg obert amb els CEOs i 
directius d’empreses (grups reduïts) 
 
 
09.45 h        Benvinguda 
                   Jaume Amat — President de CataloniaBio & HealthTech i CEO d’Specipig 
                   Albert Barberà — Director general de Recerca i Innovació en Salut 

 
10.00 h SESSIÓ A1 

 
La salut digital,  
un tren que no 
podem perdre  
 
Julio Lorca  
Director  de 
Desenvolupament digital 
de DKV Salud 
 
Moderador: 
Gabriel Trindade 
Periodista  
d’Expansión 

SESSIÓ A2 
 
El paper de l’ètica en 
la recerca i pràctica 
assistencial 
 
Núria Terribas 
Directora de  
Fundació Grífols 
 
 
Moderador:  
Àlex Font  
Cap d’Economia  
del Diari Ara 

SESSIÓ A3 
 
El mite (o no) de la 
medicina 
personalitzada 
 
Manel Esteller  
Director del programa 
d’Epigenètica i Biologia 
del Càncer d’Idibell 
 
Moderador: 
Jordi Naval  
Director general  
de Biocat 

 
11.15 h         Pausa cafè 
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11.45 h SESSIÓ B1 

 
El rol de l’empresa 
en el futur escenari 
de la salut 
 
David Elvira  
Cap d’Afers Públics a 
Europa de Sanofi-
Genzyme-MSOI 
 
Moderador: 
Ramon Aymerich  
Cap d’Economia  
de La Vanguardia 
 

SESSIÓ B2 
 
La innovació com a 
motor de canvi 
 
 
Ramon Canal 
Cap dels Serveis Mèdics 
del FC Barcelona 
 
 
Moderador:  
Agustí Sala 
Cap d’Economia  
d’El Periódico 

SESSIÓ B3 
 
El mite (o no) de la 
medicina 
personalitzada 
 
Ponent per confirmar 
Director del programa 
d’Epigenètica i Biologia 
del Càncer d’Idibell 
 
Moderador: 
Joan Martí 
Gerent de Dinamització 
de Clústers d’ACCIÓ 

 
 
13.00 h   Conclusions i cloenda a càrrec de la junta de CataloniaBioHT 
13.15 h   Dinar – Networking 
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SESSIÓ A1: LA SALUT DIGITAL, UN TREN QUE NO PODEM PERDRE 
PONENT 

 

 
 
Julio Lorca - Director de Desenvolupament digital de DKV Salud  

És un evangelista de la salut digital i la medicina del futur. Llicenciat en 
Medicina per la Universitat de Granada, diplomat en Gerència Hospitalària 
per l'Escola Nacional de Sanitat, i màster en Sistemes i Tecnologies de la 
Informació Sanitària pel Servei Andalús de Salut. De 1993 a 2002 va ser 
director provincial de la Inspecció Provincial de la Conselleria de Salut a 
Màlaga. Entre 2002 i 2011 va exercir diferents càrrecs com director de 
Projectes i Sistemes de l'Hospital Universitari Carlos Haya, director d'Anàlisi 
tecnològic a l'Observatori d'Innovació de la Conselleria d'Innovació, Ciència i 
Empresa, i director general d’I2BC. Des de 2013 és el director de 
Desenvolupament de Salut digital a DKV Salut. Durant 10 anys ha estat 
president de la Fundació per a l’eSalut. 

 MODERADOR: Gabriel Trindade, periodista d’Expansión 

SESSIÓ A2: L’ÈTICA EN LA RECERCA I PRÀCTICA ASSISTENCIAL 
PONENT 

 

 
Núria Terribas – Directora de Fundació Grífols 

Jurista especialitzada en el camp de la bioètica i el biodret. Des de 2014 és 
directora de la Fundació Víctor Grífols i Lucas i la càtedra de Bioètica de la 
Universitat de Vic-Central de Catalunya. Anteriorment, va dirigir l'Institut 
Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull. És membre i assesora legal 
de diversos comitès d'ètica d'institucions sanitàries, així com vicepresidenta 
del comitè de bioètica de Catalunya. Des de 2018 és membre del Consell 
Assesor de Salut de la Generalitat de Catalunya. Compta amb una important 
producció científica com autora de nombrosos artícles i capítols de 
monografíes sobre bioètica i dret, i ha participat com a ponent en moltes 
activitats de bioètica de l'àmbit nacional i internacional des de 1992. 

MODERADOR: Àlex Font, cap d’Economia del Diari Ara 
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SESSIÓ A3: EL MITE (O NO) DE LA MEDICINA PERSONALITZADA 
PONENT 

 

 
 
Manel Esteller – Director del programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer  

Investigador ICREA i catedràtic de Genètica de la Facultat de Medicina de 
la Universitat de Barcelona (UB). Entre 1997 i 2001 va ser investigador a 
la Johns Hopkins University and School of Medicine a Baltimore (Estats 
Units) on va tenir un paper decisiu en l'establiment de la hipermetilació 
dels promotors dels gens supressors de tumors en humans. Del 2001 al 
2008 va liderar el laboratori d'Epigenètica del Càncer del CNIO. Des de 
2008 dirigeix el Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer de l’Idibell. 
Recentment ha estat nomenat director del nou Institut de Recerca contra 
la Leucèmia Josep Carreras. Entre moltes distincions, destaquem el Premi 
Nacional de Recerca de la Generalitat de Catalunya que va rebre el 2015. 

 MODERADOR: Jordi Naval, director general de Biocat 

SESSIÓ B1: ROL DE L’EMPRESA EN EL FUTUR ESCENARI DE LA SALUT 
PONENT 

 

 
 
David Elvira – Cap d’Afers Públics a Europa de Sanofi-Genzyme-MSOI 
 
Llicenciat en Economia i Empresa per la Universitat Pompeu Fabra i 
màster en Economia Aplicada per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Ha estat investigador convidat per les universitats de Kyoto i Keio (Japó) i 
consultor en àrees com la planificació i gestió sanitària, i l'avaluació 
econòmica de fàrmacs i de serveis sanitaris. En l’àmbit públic, ha 
desenvolupat diferents funcions directives, la més recent entre 2016 i 
2018, com a director del Servei Català de la Salut i president de l’Institut 
Català de la Salut. Actualment, és cap d’Afers Públics a Europa de Sanofi. 

MODERADOR: Ramon Aymerich, cap d’Economia de La Vanguardia 
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SESSIÓ B2: LA INNOVACIÓ COM A MOTOR DE CANVI 
PONENT 

 

 
 
Ramon Canal – Cap dels Serveis mèdics del FC Barcelona 
 
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, 
màster en Economia de la Salut i Gestió Sanitària per la Universitat de 
Barcelona i diplomat en Gestió Hospitalària per Esade. La seva trajectòria 
professional va començar a l’Hospital General de Catalunya com a 
responsable de la divisió mèdica. Entre 1988 i 1997 va exercir de director 
mèdic a l’Hospital Mútua de Terrassa i, posteriorment, va ser director 
assistencial de l'Hospital Sant Pau. Entre 2003 i 2006 va ser secretari 
general del Departament de Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat. Des de 2006 és el cap del Serveis mèdics del FC Barcelona. 

MODERADOR: Agustí Sala, cap d’Economia d’El Periódico 
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