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Data: 
Divendres, 22 de febrer de 2019 

Lloc:   
ACCIÓ 
Passeig de Gràcia, 129 - Barcelona 

Horari:  
De 10 h a 11.30 h 

Dirigit a:  
• Emprenedors 
• Professionals d’empreses 

farmacèutiques, Biotech, 
MedTech i salut digital 

• Professionals dels departaments 
d'innovació i compres d'hospitals 

Aforament: places limitades 

Idioma: català 

Registre: 
Activitat exclusiva per a socis de 
CataloniaBioHT. Gratuïta. 
 
Amb el suport 
 

 
 
 

 

 

 

El Grup de Treball d’Innovació de CataloniaBio & 
HealthTech organitza el cicle de jornades Hospital 
Connection per tal de facilitar a les empreses i start-ups 
biofarmacèutiques, de tecnologia mèdica i salut digital 
l’accés al coneixement dels models de col·laboració i 
línies de desenvolupament clínic dels hospitals de 
Catalunya.  

La primera jornada Hospital Connection de 2019 porta per 
títol I tu, com compres? i parlarem del procés de compra 
hospitalària com a punt d'arribada dels medicaments, 
tecnologia i solucions per a la salut que desenvolupen les 
empreses de CataloniaBioHT.  

Amb un enfoc molt pràctic, diversos representants 
d’hospitals i d’empreses explicaran els avantatges i 
dificultats dels diferents processos de compra, des dels 
models de compra tradicionals (expedients oberts, 
expedients negociats i diàleg competitiu) fins a les noves 
tendències en models de compra (metodologia MEAT 
basada en el valor, Compra Pública Innovadora, etc.). 
Finalment, debatran com preveuen que evolucionarà el 
model de compra hospitalària en el futur. 

Inscripció a: www.cataloniabioht.org 

A Twitter amb l’etiqueta #HospitalConnection

JORNADA HOSPITAL CONNECTION 
I TU, COM COMPRES? 

http://www.biocat.cat/
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PROGRAMA 
 
10.00h   Benvinguda 

Melqui Calzado — Secretari general de CataloniaBio & HealthTech 
 @MelquiCalzado @CataloniaBioHT 

 
10.05h  Taula rodona “I tu, com compres?” 

Moderadora: 
Yolanda Puiggròs — Advocada en Salut i Ciències de la vida de Roca Junyent 

 @ypuiggros @Roca_Junyent 
 
Ponents: 
Ferran Rodríguez — Cap d'Enginyeria Clínica i Biomèdica de l’Hospital Clínic  

 @hospitalclinic 

Marc Vilar — Director Econòmic de l’Hospital Germans Trias i Pujol  
 @hgermanstrias 

Mireia Barroso — Cap de Contractació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
 @HospitalSantPau 

Barbara Muñoz  — Directora Legal d’Amgen  
 @AmgenSpain 

Sergi Rabaza  — Business Division Manager de Laboratorios Hartmann  
 @SergiRabaza @HARTMANN_Spain 

Àngel Alonso — CEO de Vecmedical  
 

11.15h   Torn de preguntes 
11.30h   Cloenda 
 
Després de la jornada Hospital Connection, a les 11.30 h, els socis que estiguin interessats poden 
participar al webinar Public Procurement of Innovation: Open tenders in the Health sector. Cal 
inscriure’s prèviament a través del web d’ACCIÓ. 

http://www.biocat.cat/
http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2019/02/22/1089674/public-procurement-of-innovation-open-tenders-in-the-health-sector?backToSearch=/cercador/-/actes/cercador/s22022019

