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l sector sanitari és una font d’oportunitats per a les entitats de capital
risc i per fer créixer el teixit industrial del
país. El principal actiu de les start-ups en
sanitat és el mateix emprenedor-cientíﬁc,
amb idees magníﬁques, però escassos coneixements en el món de l’empresa. El
Col·legi Oﬁcial de Metges de Barcelona
(COMB) va crear fa sis anys el programa
“El metge emprenedor” per acompanyar
aquests metges i aportar-los experiència i
recursos per convertir les seves idees en
projectes reals. En deﬁnitiva, ajudar a
deﬁnir millor el projecte, aportar valor i
apropar la idea al món del capital. Ajudar-los a escurçar les distàncies que hi ha
entre les idees i la seva execució, entre els
professionals i els inversors.
El COMB dóna suport als emprenedors
aportant partners estratègics, clients i proveïdors, aconsellant en el model de negoci,
ajudant a atraure capital i augmentant el
valor del projecte amb la nostra presència,
donant consistència al projecte, aportant
networking i ajudant a vendre. El programa col·legial els aporta una visió global
i un coneixement del sector, els posa en
contacte amb l’Administració i els ajuda
en les negociacions.
Hem aconseguit estimular la generació d’idees dins els hospitals i els centres
d’investigació gràcies a la implantació de
programes que els ajuden a gestionar la
innovació que allà es genera. Col·laborem
amb sis dels deu hospitals amb més impacte cientíﬁc d’Espanya i els estem
ajudant a promoure una activitat no assistencial, innovadora i emprenedora. Valorem de manera molt positiva la professionalitat dels nostres metges i cientíﬁcs
per la manera que tenen d’assumir riscos
presentant-nos projectes molt innovadors
en moments de crisi.
Per tot això, en aquests moments la
iniciativa del Col·legi de Metges de Barcelona es considera un referent al sector
sanitari i compta amb una bona reputació
dins l’ecosistema de la innovació sanitària i de la biotecnologia a Catalunya. El
ritme d’apropament d’idees al Col·legi és
d’una diària, el que vol dir al voltant de
400 idees l’any.

Els primers passos de Healthequity
El darrer any el COMB va presentar formalment el projecte Healthequity, una societat de capital risc especialitzada en healthcare que té com a objectiu fer aﬂorar idees
al sector i contribuir que arribin al mercat.
Amb la consolidació del programa “El
metge emprenedor” i els primers passos de
Healthequity, el COMB ofereix una solució 360º: des de la deﬁnició del projecte
o la idea ﬁns a la seva entrada al mercat,
contribuint de manera molt positiva al sector healthcare, actualment el número u al
món en volum d’inversions i en rendibilitat

d’implantació de programes d’in“El metge emprenedor”: • Acord
novació amb diferents hospitals del nosentorn. Més de 100 idees d’aquests
incubació de projectes tre
hospitals. Coordinem la innovació de
cinc hospitals més del nostre entorn.
i capital risc
• L’any 2011 hem rebut 406 metges amb
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La iniciativa del Col·legi de Metges
de Barcelona es considera un referent
al sector sanitari i compta amb una
bona reputació dins l’ecosistema
de la innovació sanitària i de la
biotecnologia a Catalunya. El ritme
d’apropament d’idees al Col·legi és
d’una diària, el que vol dir al voltant
de 400 idees l’any

idees innovadores, més d’una idea al
dia.
• 286 metges han iniciat el procés d’innovació i 13 projectes han rebut ﬁnançament amb la nostra ajuda.
• Hem rebut una subvenció d’ACC1Ó
per donar suport directament als metges
amb fons públics.
• Nou acord amb Biocat per estimular la
generació d’idees en ciències de la vida.
• Projecte de creació, junt amb Riva y
García, d’un fons de capital risc especialitzat en healthcare (Healthequity) en
procés de captació de fons amb el suport
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de l’ICF, Grup Ferrer, Esteve, Abott i diversos agents del nostre entorn.
• Durant aquest any s’han completat més
de 60 plans de negocis.
• Hem organitzat tres fòrums d’inversió
donant suport a projectes emprenedors
sanitaris (amb Keiretsu, ESADE BAN,
Biocat i Barcelona Activa).
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d’aquestes inversions, una tendència que es
preveu que es mantingui en el futur. Vegeu
més informació sobre el projecte Healthequity a les pàgines del Grup MED.
Dades d’activitat 2011
• Acords marc de cooperació amb 12 societats de capital risc que s’han apropat
al COMB per tenir accés als projectes
innovadors dels metges.

1. Jordi William Carnes, aleshores primer tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de Barcelona, i Miquel Vilardell, president del
COMB, a la inauguració del 4t Fòrum d’Inversió Heatlhcare
Barcelona. Març de 2011. 2. Sala d’actes del COMB durant
la celebració del Fòrum. 3. Lluís G. Pareras, gerent de
MediTecnologia; Xavier Sánchez, director d’ESADE Alumni;
Jaume Baró, de Barcelona Activa, i Marta Príncep, directora
d’Innovació de Biocat, a l’acte. 4. Lluís G. Pareras, Adolf Díez,
Jaume Roigé, vocal del COMB, i Jaume Aubia, president
executiu del Grup MED, al 4t Fòrum. 5. Jaume Baró; Lluís G.
Pareras; Jaume Aubia; Xavier Casares, de Keiretsu Fòrum
Espanya, i Marta Príncep, a la inauguració del 5è Fòrum
Healthcare Barcelona. Novembre de 2011.
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