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Dijous, 9 de maig de 2019 

Lloc:   
Parc Científic de Barcelona 
Sala Dolors Aleu 
Baldiri Reixac, 4-8 

Horari:  
De 16.30h a 18.30h 

Dirigit a:  
• Emprenedors 
• Directius d’empreses 

Biotech, MedTech i 
salut digital 

• Inversors i 
acceleradores 

• Responsables entitats 
de recerca i OTRIS 

Aforament: 40 places 

Idioma: català 

Registre: 
No socis: 50 euros (IVA inclòs) 
Socis de CataloniaBioHT:  
dues places gratuïtes 

Col·labora     Amb el suport 

 

Les empreses del sector biomèdic i de la salut innoven per 
aportar solucions a les necessitats mèdiques no cobertes i 
que aquestes arribin al màxim nombre de pacients. Per tant, 
són companyies que generen un retorn que va més enllà de 
l’econòmic on, cada vegada més, es parla de la importància 
de visibilitzar l’impacte social tangible i intangible de la seva 
activitat (Social Return On Investment o SROI). L'SROI està 
en línia amb els principis fonamentals del marc polític 
europeu de Salut 2020 i l'Agenda 2030 per al 
Desenvolupament Sostenible. 

A Catalunya hi ha inversors, acceleradores de projectes i 
emprenedors que hi aposten fermament. 

Què s'entén per inversió d’impacte i SROI? Per què és 
estratègic per a les empreses del sector? Quines 
característiques busca l’inversor en els projectes? Com 
és té en compte a l’hora de dissenyar i gestionar la 
companyia? I, al final, com es mesura? A la propera 
jornada Lessons Learned comptarem amb emprenedors, 
inversors i responsables d’entitats que treballen en impacte 
social per conèixer els seus punts de vista i experiència en un 
debat dinàmic i participatiu amb tots els assistents. 

Inscripció a: www.cataloniabioht.org 

Què són les Lessons Learned? 
Les jornades Lessons Learned, que se celebren des de 2014 
impulsades per CataloniaBioHT, són un fòrum de coneixement 
adreçat als professionals de l’àmbit de la biomedicina i la salut on es 
comparteixen experiències i reflexions en àrees estratègiques per 
reforçar la competitivitat de les empreses de la mà d’experts. Les 
Lessons Learned també ofereixen un gran potencial de networking. 

EL RETORN SOCIAL DE LA INVERSIÓ 
EN EMPRESES BIOMÈDIQUES,  

UN VALOR A L’ALÇA? 

http://www.biocat.cat/
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PROGRAMA 

 
16.30h       Benvinguda 

     Judit Anido — Directora general de Mosaic Biomedicals i membre de la junta de  
                 CataloniaBio & HealthTech 

 
16.35h     Taula rodona “El retorn social de la inversió en empreses  

     biomèdiques, un valor a l’alça?” 
 

      Moderador: 
      Lluís Pareras — Soci fundador d’Invivo Ventures  

                   @pareras 
 
      Ponents: 

      L’emprenedoria amb inversors d’impacte: present i futur  
                  Maite Fibla — Cofundadora de Ship2B  
                   @maitefibla  @Ship2B 

      Com integrar el retorn social en el teu pla de negoci  
                  Salva Gutiérrez — CEO i CFO d’MJN Neuroserveis  
                   @MJNneuroserveis 

                  BCorp, la certificació que mesura l’SROI de les empreses 
                  Pablo Sánchez — Director executiu de B Corp Spain  
                   @pablo_sah  @BCorpSpain 

 
17.45h        Torn de preguntes 
18.15h        Conclusions i cloenda 
18.30h        Cafè – Networking 
 
 

 Pots seguir la jornada a Twitter amb l’etiqueta #LLSROIsalut 

http://www.biocat.cat/
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MODERADOR 

 
 
healthequity.es 
 

 
 
Lluís Pareras – Soci fundador d’Invivo Ventures  
 
Doctor en Medicina, especialista en neurocirurgia i Global Executive MBA per 
Iese. És director del fons de capital risc Healthequity i soci fundador del nou 
fons Invivo Ventures. Ha creat el programa "Metge emprenedor" al Col·legi de 
Metges de Barcelona (COMB) i ha dirigit els Fòrums d'Inversió Healthcare 
d'aquesta entitat des de 2009. Profundament implicat en l'ecosistema de la 
innovació, ha estat membre i assessor del patronat de Biocat, el CIMTI, 
Barcelona Activa, entre d’altres. Ha publicat diversos llibres i ha estat professor 
en escoles de negocis sobre innovació en salut i capital risc. 
 

 
 

PONENTS 

 
 
ship2b.org 
 

 
 
Maite Fibla – Cofundadora de la Fundació Ship2B 
Doctora en Economia per la Universitat Rovira Virgili (URV). S’ha especialitzat 
en el desenvolupament de capital humà, competitivitat empresarial i creixement 
econòmic a la Universitat de Maastricht i la UPC School. El 2009 comença la 
seva trajectòria professional en l'àmbit de la innovació social impulsant 
projectes de suport a emprenedors des de l'administració pública i forma part 
de l'equip impulsor de l'Observatori d'Ocupació de la URV i l'agència de 
desenvolupament econòmic Globalleida. El 2013, juntament amb dos socis, 
crea la Fundació Ship2B que accelera i inverteix en start-ups d'alt impacte 
social. 
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mjnseras.com 

 
 
Salva Gutiérrez – CEO i CFO d’MJN Neuroserveis 
 
Ha desenvolupat la seva carrera professional en diferents posicions directives i 
com a conseller delegat d’un grup d’empreses familiar. Del 2010 al 2018 forma 
part de l’equip directiu d’una family office. El 2012 posa en marxa l’start-up MJN 
Neuroserveis amb David Blánquez i Xavi Raurich per desenvolupar el primer 
dispositiu mèdic no invasiu que prediu crisis epilèptiques. Des de 2018 
dedica el 100% del seu temps a MJN com a CEO i responsable financer de 
l’empresa. MJN ha rebut finançament de la Fundació Ship2B. 

 

 

 
 
bcorporation.eu/spain 
 

 
 
Pablo Sánchez – Director executiu de B Corp Spain 
Doctor en Organització d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) i llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona (UB). El 2015 
s’incorpora com a director executiu de B Corp Spain, fundació responsable de 
promoure i desenvolupar el moviment B Corp a Espanya. Actualment, B Corp 
compta amb més de 2.500 companyies certificades en 50 països i 130 sectors. 
També és soci director de Roots for Sustainability, una empresa especialitzada 
en l’assessoria d’estratègies de sostenibilitat, impacte social i negocis inclusius.  

 

http://www.biocat.cat/

