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Innovació i tecnologia · Activitat col·legial

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

Empresarials MediTecnologia. 
Director de Healthequity

Durant el 2013, el 
Programa ha rebut més 

de 350 idees, que vol dir 
una idea cada dia; 212 
metges o professionals 
del sector sanitari han 

iniciat el procés amb 
nosaltres

Programa Metge Emprenedor, iniciativa pionera per fomentar 
l’emprenedoria al sector sanitari

El Programa Metge Emprenedor es considera 
un model de foment de l’emprenedoria al sector 

sanitari. Es va crear l’any 2004 amb l’objectiu de ge·
nerar projectes amb impacte social i promocionar la 
innovació en l’àmbit de la salut, fer arribar l’estímul 
emprenedor al col·lectiu de metges, donar·los suport 
en el seu creixement personal i professional, con·
tactar i cercar sinergies en el món del capital risc, i 
protegir i defensar els interessos dels metges i les ins·
titucions davant del món de l’empresa i del capital.

Des del 2004, aquesta iniciativa col·legial ha donat 
suport als emprenedors científics que necessitaven 
experiència i recursos per convertir les seves idees i la 
seva recerca en projectes empresarials amb presèn·

cia al mercat. Durant 
el 2013, el programa ha 
rebut més de 350 ide·
es, que vol dir una idea 
cada dia; 212 metges o 
professionals del sector 
sanitari han iniciat el 
procés amb nosaltres; 
169 projectes han estat 
analitzats en detall; 17 
projectes han obtingut 
finançament gràcies a la 
nostra ajuda i, en aquest 
context, els promotors 

dels projectes han generat 35 patents.
Una de les activitats amb més ressò impulsada des 

del Programa és el Fòrum d’Inversió Healthcare 
Barcelona que, amb 11 edicions celebrades, ha per·
mès a les empreses innovadores en el sector salut i de 
les ciències de la vida augmentar les seves oportuni·
tats d’accedir a finançament privat per créixer i con·
solidar·se. El Fòrum està coorganitzat pel COMB, 
Barcelona Activa·Ajuntament de Barcelona i Bio·
cat, juntament amb tres xarxes d’inversors privats: 
Keiretsu Fòrum, IESE i ESADE BAN. L’objectiu 
del Fòrum és creuar els inversors amb la demanda 
de capital que tenen algunes empreses amb una po·
tencialitat de creixement molt elevat.

Durant el 2013, s’han celebrat tres fòrums d’in·
versió on han participat 30 empreses i s’han mobi·
litzat 3 milions d’euros. Hi han participat inversors 
especialitzats i interessats en projectes tangibles, 

tant del sector industrial com del sector mèdic, i que 
valoren des d’un punt de vista molt més financer 
el producte que l’emprenedor pot oferir. Els tipus 
de projectes que es presenten són biotecnològics que 
es troben en una fase d’investigació o desenvolupa·
ment d’un principi actiu o molècula cap al mercat, 
d’instrumentació mèdica i de TIC relacionades 
amb el sector healthcare.

Gràcies a aquesta iniciativa col·legial s’ha aconse·
guit estimular la generació d’idees dins dels hospi·
tals i els centres d’investigació amb la implantació 
de programes que els ajuden a gestionar la innovació 
que allà es genera. Hi ha un enfocament més proac·
tiu als hospitals i centres d’investigació per fer aflo·
rar noves idees. En aquests moments, 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, in·
novadora i emprenedora.

Dades d’activitat 2013
• Acords marc de cooperació amb 13 societats de 
capital risc que s’han apropat al COMB per tenir 
accés als projectes innovadors dels metges.
• Acords d’implantació de programes d’innovació 
amb hospitals del nostre ecosistema. Ens han arri·
bat més de 100 idees d’aquests hospitals.
• Acord amb Biocat per estimular la generació 
d’idees en ciències de la vida.
• Acord amb FENIN per fomentar la transferència 
de tecnologia entre el món acadèmic i el món de 
l’empresa. Es tracta de generar una cultura d’inno·
vació a les organitzacions sanitàries i traslladar·la a 
l’empresa.
• Acord amb la Fundació CECOT Innovació i CO·
PRU per modelitzar el sistema d’innovació i empre·
nedoria del COMB en altres sectors.
• Organització, conjuntament amb altres agents de 
l’ecosistema, del Fòrum Internacional MIHealth 
2014.
• Organització de tres fòrums d’inversió amb Kei·
retsu Fòrum, IESE i ESADE BAN.
• Participació en el projecte “Sarrià-Sant Gervasi 
Districte de Coneixement” formant part de les se·
güents comissions: governança, districte emprene·
dor i innovador i districte saludable.  

1, 2 i 3. 11è Fòrum d’Inversió 
Healthcare Barcelona, 

novembre de 2013.
4. 9è Fòrum d’Inversió 
Healthcare Barcelona, 

febrer de 2013. 
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