Activitat col·legial. Innovació i tecnologia

“El metge emprenedor”,
un projecte per
LLUÍS G. PARERAS, promoure la innovació
en el sector sanitari

gerent de l’Àrea d’Incubació
de Projectes Empresarials MediTecnologia

L’any 2008, hem
rebut més de 200
metges amb idees
emprenedores, 68 dels
quals han iniciat el
procés d’innovació.
Els darrers tres anys,
15 projectes ja han
completat el procés
i, amb el nostre
assessorament, han
rebut ﬁnançament

er què és important ara promocionar
P
la innovació en el sector sanitari i contribuir
a generar projectes amb impacte social? La innovació és i serà cada cop més un dels elements
diferencials entre sistemes sanitaris i els metges
estem en una posició privilegiada per innovar i
emprendre. D’una banda, Barcelona s’està posicionant com la capital europea de la biotecnologia i la innovació sanitària. És tasca de tots no
desaprofitar aquesta oportunitat i contribuir a
situar Catalunya com un referent europeu. D’altra banda, el COMB vol protegir i defensar els
interessos dels metges innovadors i donar suport
a aquests metges en el seu creixement personal i
professional.
El COMB del segle xxi no pot restar aliè a la
innovació i l’emprenedoria i, per això, vol donar
suport als metges amb esperit emprenedor. La
responsabilitat dels metges no acaba amb l’exercici de la medicina davant dels pacients. La medicina pot i ha de promoure també una activitat no
assistencial, innovadora i emprenedora, l’objectiu
de la qual ha de ser el d’impulsar millores i afavorir el progrés. Tradicionalment, els metges han
estat al marge d’aquestes iniciatives. Han d’estar
exclosos els metges d’aquest procés? Per què?
Com funciona el programa
“El metge emprenedor”?

El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona va posar en marxa fa tres anys una iniciativa de suport
a la innovació que intenta apropar el món del
capital risc al món de les idees sanitàries.
Des de bon començament, els nostres objectius
han estat fer de brokers entre el món de les idees
i el món del capital, per generar una dinàmica de
progrés en el sector. Pretenem, doncs, atraure al
Col·legi aquelles idees innovadores que sorgeixen
entre els professionals del nostre entorn, i ajudar
a definir millor cada projecte. Comptem amb el
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suport d’escoles de negoci que ajuden l’emprenedor sanitari a redactar el seu pla de negocis quan
s’escau. Tractem també d’afegir valor a aquestes
idees sempre que és possible, aportant tot allò
que pugui ajudar a créixer la idea. Finalment, intentem apropar aquelles idees que ho necessitin
a l’entorn del capital, amb qui també tenim diferents acords de col·laboració.
L’any 2008, hem rebut més de 200 metges amb
idees emprenedores, 68 dels quals han iniciat el
procés d’innovació. Els darrers tres anys, 15 projectes ja han completat el procés i, amb el nostre assessorament, han rebut finançament. Així
mateix, han començat alguns projectes més, tot
i no tenir finançament perquè l’emprenedor ha
trobat la manera de fer-los realitat amb el seu
propi esforç.
Dades d’activitat

·

El ritme d’apropament d’idees és ara d’una
idea al dia. L’any 2008 hem analitzat més de 200
idees.
· L’any 2008 ja comptem amb acords marcs de
cooperació amb 12 societats de capital risc que
s’han apropat al COMB per tenir accés als projectes innovadors dels metges.
· Hem implantat programes d’innovació amb
l’Hospital Clínic i l’Hospital Sant Joan de Déu.
Ja han arribat més de 30 idees d’aquests hospitals, amb els primers casos de transferència tecnològica cap a companyies biotecnològiques del
sector.
· Hem treballat amb ACC10 com a “Punt d’Innovació ACC10” donant suport directament als
metges amb fons públics.
· Hem treballat amb el 22@ per donar suport al
clúster de tecnologies mèdiques, on participem
directament des de la seva fundació.
· Participem amb la Bioregió en el KIC, un programa per captar fons europeus per al sector de
ciències de la vida.
· Hem analitzat, amb el fons Ingenia d’Alta Partners, diferents projectes emprenedors amb alt
potencial que estan actualment en fase de “due
diligence” per decidir possibles inversions.
· Durant aquest any s’han completat 35 plans de
negocis.
· Participem directament en diferents fòrums
d’inversió (Keiretsu Forum, BANCAT...) donant
suport a projectes emprenedors sanitaris.
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