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El nnETGE

EMPREN E DOR

Et Cot.tegi de Metges de

Barcetona (COMB) i e[ GruP

Financer Riva y García van
presentar HeatthequitY, un

nou projecte de capital risc
que tindrá com a obiectiu

donar suport a [a

transferéncia tecno[ógica i

promocionar noves
empreses sanitáries

innovadores.
Ets promotors de [a

iniciativa plantegen que e[
votum d'aquest proiecte

arribi als zo milions
d'euros. L'lnstitut Catalá de

Finances (lCF) h¡ aPorta 4
milions d'euros, i ets

laboratoris Abbott, Ferrer i

Esteve han compromés [a
seva participació en

aquesta iniciativa.

a sala d'actes del COMB, plena
de destacats representants del
secter ercromic isanitari de

CaIa,--.'a. .a acl.. - .= :-=s=^:ac Ó

del projecte del C0\13 ce c'e¿:lÍ
d'una societat de capltal risc arnb le

finalitat d'impulsar les idees delsec-
tor i contribuir que arribin al mercat,

fent possible e[ seu creixement, amb

e[ consegüent efecte de creació de

nous [[ocs de trebalt especialitzats.
EI consetler d'Economia i coneixe-

ment, Andreu Mas-Coletl, i e[ conse-

lter de Salut, Boi Ruiz, en les seves

intervencions van elogiar eI sistema

sanitari de Catalunya, van aplaudir [a
iniciativa i van destacar eI carácter

emprenedor dels metges catalans.

MiquelVitarde[[, president det COMB,

va quatificar eI sistema sanitari cata-

[á de "joia" iva demanar mantenir-ne

intacta [a quatitat. Jaume Aubia, pre-

sident executiu del Grup Med, va dir
que amb aquest projecte "es vol ser-

vir a tres funcions simuttánies: pri-

mer, cohesionar el cot'tectiu médic;

segon, generar excedents económics

Et Co[.[egi de Metges crea e[ P

d'estimular els profess¡onals I

per ajudar ets metges, i tercer, assu-
mir per a [a professió i per a [a institu-
ció un roI estratégic". LluÍs G. Pare-

ras, director de t'Area d'lncubació de
r':l e c::s !'¡r cresa rials-MediTecnoto-

..ll:g,a C¿, -- r':. .: '=:Si .:- :-e
'Catalunya gaudeixd'una posició pr -

vitegiada avui en dia com a capital de

la innovació san¡teria i de [a biotec-

notogia i, per tant, és tasca de tots
convertir-[a en un referent europeu".
Per [a seva banda, Borja García-Nie-

to, president detGrup Financer Riva y

García, va explicar que "t'experiéncia

adquirida durant aquests darrers
anys, conjuntament amb e[ coneixe-

ment del sector del caPital risc, ha

permés a Riva y García consotidar-se

en una posició de referéncia dins el

sector".
La nova entitat de capitaI risc Health-

equity té ['objectiu d'invertir en com-

panyies early stoge del sector sanita-

ri, fonamentatment en medicol devi-

ces, serveis i algunes comPanYies

biotech amb temps curt d'arribada al

mercat. Les inversions seran d'entre
(Continua a la pág. 14) )

1. En primer terme, d'esquerra a dreta: Boria García-Nieto, pres¡dent del Grup Financer Riva y García; Miouel I
Vitardell, president del Cot.tegi de Metges de Barcelona (COMB); Andreu Mas-Coletl, conseIter d'Economia i

Coneixement; Boi Ruiz, conseller de Salut; Jaume Aubia, president executiu del Grup MED, i LIuís G. Pareras' 
I

director de L'Area de prolectes Empresariats - l\4edilecnologia del COMB. En segon terme, d'esquerra a dreta: J

Albert Ferrer, gestor d'inversions de Riva y GarcÍa; Esteban Ptata, president d'Abbott España; losep Ramon

Sanromá, conseller detegat de L'lnstitut cataLa de Finances (lcD; loan Carles Rovira, director generaL d'lcF

Hólding; Albert Lluch, conseller-difector general del Grup MED, i Jordi Ramentot, director general de Ferrer Grupo'

z. A la página següent, d'esquerra a dreta: Boria García-Nieto, lMiquet ViLardetl, Andreu l\4as-colell, Boi Ruiz,

laume Aubia i Ltuis G. Pareras. 
I
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roiecte Heattheguity amb I'objectiu
anitaris perqué puguin generar innovació

Andreu Mas-Colell,
conse ller d' Econom i o i Con eixem ent

f n ia se\a ^:É-,e-:.5. e.:i-s...e-
Lo'Ecoro¡ia iConeixemert va cele-
brar eI projecte ja que "ajudará a dina-
mitzar la industria de [a salut, que es
veurá reforqada". Segons Mas-Colel[,
"la ind ústria de [a salut té tot eI potenci-
aI de ser una indústria d'exportació".
Mas-CoLell va preveure "dos anys difí-
cils i co^rcLrcats" ies va mostrar con-
VerCut que "Catalunya podrá afrontar i

sortirá endavant, si la situació econó-
mica miltora i s'aconsegueix un pacte
fiscat, per al quaI s'estan donant els
prime rs passos". Posant com a exem pLe

eI projecte Healthequity, Mas-Coiell va
dir que "un sector privat fort ajudará el
púbtic a sortir endavant". I

Borja Gorcía-Nieto, president del
Grup Financer Riva y Gorcía

f arcía-Nieto va dir que "avui és [a

\J posada de ttarg d'aquest projecte
que neix amb sentit". Va afegir que
"quan comencem un projecte, ['impor-
tant és que hi hagi una realitat aldarrere
i 3oo proiectes és una necessitat q ue no
está coberta, i que ha estat coberta amb
l'esforg del Col.legi". Per aI president
del Grup Financer Riva y Garcia, "en un
moment de crisi que no hi ha diners, no
és senzi[[, peró com que té tant de sentit
crec que ho estem aconseguint i farem
un primer tancament amb un grup d'in-
versors que se sumen a aquest proiec-
te".
Segons García-Nieto, "hem de pensar
en gran" i que "serem capaeos de crear
projectes empresarials que algun dia
puguin ser [íders mundials". I

i n form aci

ir

'

Boi Ruiz,
conseller de Solut

f , :rrserier oe Sa,-: r,a oir que "hem
Lde felicitar-nos que eL Cot.legi de
Metges, conjuntament amb I'ajuda dels
inversors i de ['Administració pública
mitjanEant ['lnstitut Catatá de Finances,
ajudin que aquests emprenedors pu-
guin realitzar els seus projectes, anar
més entlá de la pubticació i puguin
transferir aI mercat patents i transferir
dinámica económica".
Boi Ruizva demanar que "tots ens ajudin
aanarjunts, a demanaralló que necessi-
tem" i va afegir "que aquest sistema no
pot e1t'ar er'allida. C:e és i- siste'ra
saniiar: c;e esii:net:ots icue L'hem iet
entre tots, no eI podem posar en perilL i,

per tant, l'hem de salvar entre tots". I

Miquel Vilardell,
president del COMB

f t president det COMB va ressaltar
Lque la iriciativa elMetge Emprene-
dor del C0MB "és una iniciativa d'éxit,
ja que cada dia entra una nova idea per
veure si té algun vator".
Vitardetl va remarcar que "en aquest
moment els motius ideológics davant [a

crisi s'han de deixar aparcats i hem de
dir que entre tots volem continuar te-
nint el sistema sanitari públic de satut
de qualitat que tenim". Per aixó, el pre-
sident del COMB va demanar "a tots el
partits po[ítics que fem un gran esforg,
q ue siguem ca paqos d'anar ju nts a bus-
car recursos allá on n'hi hagi i que fem
entendre aI ciutadá [a necessitat de la
seva participació". I

Lluís G, Poreros, director de l'Áreo
d' I n cu boció d e Proj ectesloume Aubio,

president executiu del Grup Med Empresarials - Meditecnologio

l aume Aubia va destacar que "posar Q egons pareras"etsectorHealthcare

Jen marxa aquesta societatde capital Jéselnúmerouavuiendiaenetmón,
risc és un pas més en ['estratégia en volum d'inversions ien rendibititat
económica global de [a institució". de les inversions. si sumem aquestes
segonsAubia, "esvolen aconseguir, a duescircumstánciesambelfetquesom
traves d'una gestió rigorosa d'aquesta capaEos de rebre més de 3oo projectes
activitat económica, uns excedents que cada any, aixó ens diu que aquest pro-
han de permetre que elcot'legi financi jecte neix amb una vocació d'af udar i

activitats i serveis que, d'altra manera, contribuir a [a innovació en el sector".
no serien finanEables". Pareras va dir "ara posem en marxa
L'attreelementquevaassenyatarAubia aquesta iniciativa per intentar donar
és que "iniciatives com [a que es suport als metges iels innovadors del
presenta avui ens permeten disposar sector sanitari en genera[, per acom-
d'estructures i institucions econó- panyartesideesdesqueneixenfinsque
miques própies, assegurances, agéncia arriben al mercat,,.
de valors i ara societat de capital risc, Va ressaltar pareras que " apropar les
que permetin at cot.legi tenir un rol idees a[ mercat i capturar valor hauria
estratégic ide lideratge en els problemes de ser una obtigació per a tots nosaltres
básics de [a professió i de [a salut". I amb eI potenciaI que tenim". t
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in form ació

(Ve de la pás.12)

mig mitió i 2,5 milions d'euros, Per
arribar a assolir una cartera de lo
companyies.
Aquesta iniciativa és un exemple de

co[.taboració financera entre e[ sec-

tor públic, a través dels Departaments
d'Economia i Finances i de Salut, i eI

privat, i pretén estimular els professi-

onals sanitaris perqué puguin gene-

rar innovació amb resultats orientats
a l'ámbit assistencial.
La futura societat de capital rlsc es:a

impulsada i promoguda PetCOMB. el

Grup MED i e[ Grup Financer Riva Y

GarcÍa i compta amb [a parlicipació

financera de ['lnstitut Cata[á de Finan-

ces, a través de [a seva fltiatlFEM. Tam-

bé té et suport de tots els agents de

I'ecosistema de [a innovació sanitária,
inctoent-hi, entre d'attres, Biocat,

Accto, zz@, [es direccio ns d'innovació
dets principals hospitals i parcs de re-

cerca deI nostre entorn, trampolinstec-
no[ógics, xarxes d'inversors i escoles

de negoci, com IESE, ESADE i EADA.

E[ programa de suport a [a
innovació san¡tária

Et Cot.tegi Oficiat de Metges de

Barcelona va posar en marxa fa cinc

anys una iniciativa de suport a la in-

novació, el programa "E[ metge em-

prenedor", que ha aconseguit aPro-

par eI món deI capital risc aI món de

les idees sanitáries. Através de diver-

sos acords de cot'taboració amb hos-

pitals, escotes de negocis, trampolins
tecnológics, fundacions de recerca,

companyies de capitat risc i l'Admi-

nistració, la institució co['tegial dels

metges de Barcelona ha aPortat el

seu esforg i ha actuat com un catalit-
zador del procés d'innovació.

L'Area d'lncubació de Projectes Em-

presariats detCOMB ha atés i analit-
zat durant eI zoro més de 3oo idees
i plans de negoci, fet que [i ha per-

més organitzar tres fórums d'inver-
sió, on s'han presentat ia centenars
de start-ups. Ets acords det COMB

amb eI capital risc per donar sortida
a tot aquest dealflow de projectes
s'han quedat petits, i d'aquí sorgeix
La i'lriai;i'a de constituir una entitat

=a :a:'.a. ' :: 3r: R;t"'a V GarCía,
_- - i^--

^--*i- )- ' ':
./trr- truEt *
Els objectirts oel p-o'.::; ::. ¿3 =.
des de bon comengament, han estat
(r) donar suport als metges amb

esperit emprenedor, (z) promocionar

la innovació aI sector sanitari, (3)

apropar els interessos dets metges aI

món de ['empresa i el capitat, (4) fer

de nexe d'unió entre e[ món de les

idees i et món deI capitaI per generar

una dinámica de progrés aI sector, i

(5) crear empreses en ['economia del

coneixement.
E[ paper del Cot.tegi de Metges de

Barcelona és tripte. En primer [loc,

pretén atraure alCo['[egiaq uetles ide-

es innovadores que sorgeixen entre

els professionals del nostre entorn i

aiudar a conceptualitzar-les correcta-
ment. En segon [toc, [a institució cot-

tegial afegeix valor a aquestes idees

en [a mesura que pugui, aiudant a
atraure socis estratégics, aportant cli-

ents i provei'dors, proporcionant net-

working, captant tatent per a [a com-

panyia i, en definitiva, contribuint a
fer créixer [a idea. Finatment, en ter-

cer [[oc, et COMB intenta apropar
aquetles idees que ho necessitin a

l'entorn de[ capital i e[ de [a gestió

empresariat, amb qui [a corPoració

també té diferents acords de cot'[a-

boració.
Barcelona s'está posicionant com una

de [es capitals europees de [a innova-
ció sanitária. Per a LluÍs G. Pareras,

director deI projecte "E[ metge em-

prenedor" delC0MB, [a innovació és

i será, cada cop més, un dels ele-

ments diferenciats entre sistemes sa-

nitaris i, per aixó, "els metges som en

una posició privitegiada per innovar i

emprendre". "La responsabititat dets
.netges no acaba amb ['exercici de [a

-.: : -: ::'. a-t CeLs oacients. La
-='= - f i

una activitat no assistenciali, innora-
dora i emprenedora, ['obiectiu de [a
quatha de ser imputsar miltores, per-

metre el progrés econÓmic i profes-

sionat". I

r. i z. Sala d'actes del COIMB durant la t
presentació del projecte Healthequity.

¡. lvliquet Vitardetl, Andreu Mas-CotetL i Boi Ruiz,

moments abans de t'inici de la presentació del

p rojecte.

4. Bo Ruiz. MiqLelV'lardel . Jaume P¿drós.

vicepresident de, CON4B, i JaLrme ALbia.

Srnvr¡ o'l¡¡ ronm¡cló Cot'trctlt. Febrer'Maig 2011


