
32
Informe Anual 2012
Col·legi Ofi cial de Metges de Barcelona 

Activitat col·legial  ·  Innovació i tecnologia

LLUÍS G. PARERAS, 
gerent de l’Àrea d’Incubació de Projectes Empresarials MediTecnologia

El sistema d’innovació 
i emprenedoria del 
COMB com a model 
exportable

model de creació d’empreses i d’innovació 
del sector sanitari català arreu de l’Estat 
espanyol. La fi nalitat de FEPESS és tam-
bé potenciar l’emprenedoria a hospitals i 
centres d’investigació a partir del coneixe-
ment i l’experiència del COMB amb el seu 
programa “El metge emprenedor”. Com 
a punt de partida d’aquesta iniciativa, al 
mes de desembre es va donar a conèixer 
l’estudi Foment dels entorns professionals 
emprenedors en el sector sanitari per presen-
tar aquest projecte.

El COMB i FENIN (Federación Españo-
la de Empresas de Tecnología Sanitaria) 
estan treballant per posar en marxa en els 
propers mesos MEDINTECH, un mar-
ketplace en línia d’àmbit nacional dirigit a 
promoure les relacions de partenariat i im-
pulsar la innovació tecnològica en salut. El 
projecte està obert a clínics, investigadors 

i empreses del sector i aquesta plataforma 
permetrà oferir-los un espai on donar-se a 
conèixer i intercanviar idees i iniciatives 
innovadores aplicables a la sanitat.

Dades actuals 2012
Acords Marcs de Cooperació amb 13 soci-
etats de capital risc.
• Acord d’implantació de programes d’in-

novació amb diferents hospitals del nos-
tre entorn. Més de 100 idees d’aquests 
hospitals.

• Més de 350 metges/professionals amb 
idees innovadores, més d’una idea al 
dia.

• 237 metges han iniciat el procés d’inno-
vació i 190 projectes han estat analitzats 
en detall.

• 13 projectes han obtingut fi nançament 
amb la nostra ajuda i els promotors dels 
projectes han generat 40 patents.

• S’ha organitzat, conjuntament amb 
altres agents de l’ecosistema, el Fòrum 
Internacional MIHEALTH.

• Nou acord amb Biocat per poder esti-
mular la generació d’idees en ciències de 
la vida.

• Creació de Healthequity, un fons de 
capital risc, conjuntament amb Riva y 
García, autoritzat per la CNMV el dia 3 
d’agost. Ja ha començat a analitzar pro-
jectes.

• Hem organitzat tres fòrums d’inversió 
amb ESADE BAN, IESE, Keiretsu, 
Barcelona Activa i Biocat, on s’han mo-
bilitzat 1,5 milions d’euros. 

A  fi nals de 2004, el COMB va comen-
çar un procés d’emprenedoria entre 

els professionals sanitaris per fer-los veure 
la necessitat de fer arribar les seves idees i 
la seva recerca al mercat. Es va iniciar un 
procés d’acompanyament als emprene-
dors científi cs per aportar-los experiència 
i recursos que els permetessin convertir les 
seves idees en projectes empresarials. Així, 
durant tot aquest temps els hem ajudat a 
defi nir millor el projecte, els hem donat 
valor i els hem ajudat a apropar la seva idea 
al món del capital.

Hem donat suport als emprenedors pro-
porcionant partners estratègics, clients i 
proveïdors, aconsellant en el model de ne-
goci, ajudant a atraure capital i augmentant 
el valor del deal amb la nostra presència, 
donant consistència al projecte, aportant 
networking i ajudant a vendre. Els oferim 
una visió global i un coneixement del sec-
tor, els posem en contacte amb l’Adminis-
tració i els ajudem en les negociacions.

Durant el 2012, el COMB ha rebut més 
de 350 idees, ha ajudat a la creació de 20 
empreses, 13 de les quals han obtingut fi -
nançament. Gràcies al programa, 12 hospi-
tals tenen unitats o programes de suport a 
la innovació dels seus propis professionals. 
Des del COMB, els ajudem a promoure 
una activitat no assistencial, innovadora i 
emprenedora.

Avui, el programa “El metge emprene-
dor” es considera un model d’èxit i de fo-
ment de l’emprenedoria al sector sanitari 
i des d’aquest programa s’han impulsat 
moltes activitats, entre les quals l’organit-
zació de deu edicions del Fòrum d’Inversió 
Healthcare amb entitats com Barcelona 
Activa, Biocat, Keiretsu, IESE i ESADE.

Els Fòrums d’Inversió Healthcare s’han 
convertit en un punt de trobada entre em-
preses amb projectes de biotecnologia, me-
dical devices, serveis sanitaris i tecnologies 
de la informació relacionades amb la salut 
i inversors interessats en el sector salut. 
Durant el 2012, s’han celebrat tres fòrums 
d’inversió, on 87 empreses han presentat el 
seu projecte i han entrat en contacte amb 
inversors interessats. A més, hem format 
part del comitè organitzador de la prime-
ra edició de MIHealth Fòrum, el primer 
congrés internacional de gestió sanitària 
i innovació clínica celebrat a Barcelona al 
mes de maig de 2012.

Des del programa s’ha impulsat la cre-
ació d’un fons de capital risc juntament 
amb la societat Riva y García, anome-
nat Healthequity. Va ser autoritzat per la 
CNMV el 3 d’agost de 2012 i ja ha co-
mençat a analitzar els seus primers projec-
tes d’inversió.

Exportar el model COMB
El COMB, la patronal CECOT i Biocat 
han impulsat una iniciativa anomenada 
FEPESS que té com a objectiu difondre el 

> Durant el 2012, el COMB ha rebut 
més de 350 idees, ha ajudat a la 
creació de 20 empreses, 13 de les 
quals han obtingut fi nançament. 
Gràcies al programa, 12 hospitals 
tenen unitats o programes de suport 
a la innovació dels seus propis 
professionals. Des del COMB, els 
ajudem a promoure una activitat 
no assistencial, innovadora i 
emprenedora

1. Presentació de l’estudi Foment dels entorns professionals 
emprenedors en el sector sanitari (FEPESS) a la seu del 
Col·legi de Metges de Barcelona, 10 de desembre de 
2012. 2. 6è Fòrum Healthcare Barcelona al COMB. 16 de 
febrer de 2012. 3. Jaume Aubia, en la seva intervenció a la 
presentació de FEPESS. 4. 8è Fòrum Heatlhcare Barcelona 
al COMB. 25 d’octubre de 2012.

“El metge emprenedor”
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