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La consolidació del projecte “El metge emprenedor”
i la creació del fons de capital risc Healthequity

La ciència és un motor cada cop més rellevant 
de l’economia. Catalunya té una posició privilegi-

ada avui com a capital de la innovació sanitària i de la 
biotecnologia, un lloc on estan apareixent nombrosos 
projectes emprenedors. Existeixen diferents iniciatives, 
tant de l’Administració com de la indústria privada, 
que generen un ecosistema molt engrescador. S’està 
contribuint positivament a crear un clima molt adient 
per a la generació de nous productes i serveis al sector.

Apropar les idees al mercat i capturar valor hauria de 
ser gairebé una obligació per a tots amb el potencial 
que tenim. La medicina pot i ha de promoure també 
una activitat no assistencial, innovadora i emprene-
dora amb l’objectiu d’impulsar millores i permetre el 
progrés. Hem de donar suport als metges i als investi-
gadors amb esperit emprenedor i acompanyar-los en 
aquest procés. Hem d’escurçar les distàncies que hi ha 
entre les idees i la seva execució, entre els professionals 
sanitaris i els inversors.

És tasca de tots no desaprofi tar aquesta oportunitat 
i contribuir a situar el nostre país com un referent 
europeu.

Metge emprenedor i Healthequity
Ja fa gairebé cinc anys que vam posar en marxa el 
programa El metge emprenedor que intentava donar 
suport a la innovació en el sector healthcare. En aquells 
moments, Catalunya entenia molt bé el que era la re-
cerca en aquest àmbit però potser no tan bé el que era 
la innovació. En el nostre entorn, els nostres metges 
estaven molt acostumats a publicar articles, però no 
tant a fer patents i a transferir tecnològicament aques-
tes patents a models de negoci i a companyies del 
sector. Així, quan vam començar, venia al COMB un 
emprenedor cada 15 dies, això vol dir 25 projectes a 
l’any aproximadament. El que intentàvem amb ells era 
conceptualitzar molt bé el que volien, afegir-hi valor 
com a col·legi i intentar apropar aquests emprenedors 
al món del capital, ja fos públic o privat, per tal que 
poguessin tirar endavant les seves idees.

Des d’aquell moment, vam començar a signar acords 
amb hospitals i amb centres d’investigació per ajudar 
els metges emprenedors a gestionar la innovació: 
Hospital de Sant Joan de Déu, Hospital Clínic, Parc 
Taulí, Hospital Vall d’Hebron i Parc de Recerca Bio-

mèdica de Barcelona. Vam començar a crear una xarxa 
de contactes amb escoles de negoci i societats de capi-
tal risc i tot això ens ha permès evolucionar fi ns al dia 
d’avui en què arriben al COMB més d’una idea al dia, 
300 plans de negoci a l’any.

Després de gairebé cinc anys treballant en el pro-
grama El metge emprenedor, el COMB engega amb 
molta il·lusió un nou projecte llargament madurat: 
la creació d’una societat de capital risc anomenada 
Healthequity. El fons Healthequity té com a objectiu 
fer afl orar idees al sector i contribuir que arribin al mer-
cat, fent possible el seu creixement, amb el consegüent 
efecte de creació de nous llocs de treball especialitzats. 
Aquest fons de capital risc s’ha creat juntament amb el 
grup fi nancer Riva y García i vol invertir en companyies 
del sector biotech, els medical devices i els serveis.

Es tracta d’una iniciativa que ens permetrà donar su-
port als metges i als innovadors en la seva entrada al 
mercat. Acompanyarem les idees des que neixen fi ns 
que arriben al mercat.

El sector healthcare és avui el número u al món en 
volum d’inversions i en rendibilitat de les inversions. 
A més, Catalunya compta amb sis dels vuit hospitals 
amb més impacte científi c d’Espanya. Si tot això ho 
sumem al fet que som capaços de rebre més de 300 
projectes a l’any, Healthequity neix amb una clara vo-
cació d’ajudar i contribuir al sector healthcare.

Dades d’activitat 2010
• L’any 2010 ja comptem amb acords marc de coope-
ració amb 13 societats de capital risc que col·laboren 
amb el COMB per tenir accés als projectes innova-
dors dels metges.

• Hem tancat acords d’implantació de programes d’in-
novació amb l’Hospital Vall d’Hebron i l’Hospital de 
Bellvitge. Coordinem la innovació de vuit hospitals 
més del nostre entorn.

• El ritme d’arribada de les idees és de més d’una al dia. 
L’any 2010 hem analitzat més de 300 idees.

• Seguim treballant amb l’ACC10/CIDEM com a 
“Punt d’Innovació CIDEM” donant suport directa-
ment als metges amb fons públics.

• Seguim treballant amb el 22@ per donar suport al 
clúster de tecnologies mèdiques, on participem direc-
tament des de la seva fundació.

• Hem arribat a un acord amb Biocat per estimular la 
generació d’idees en ciències de la vida.

• Durant aquest any s’han completat més de 80 plans 
de negoci.

• Hem organitzat dos fòrums d’inversió durant el 
2010 donant suport a projectes emprenedors sanita-
ris (amb Keiretsu, ESADE BAN, Barcelona Activa i 
Biocat).

• Hem creat la societat de capital risc Healthequity 
amb el grup Riva y García per invertir en companyies 
del sector i ajudar-les en la seva entrada al mercat.  
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4. Logotip del projecte 
Healthequity.
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