Nota de premsa

Les fundacions de pacients i la indústria
biomèdica s'uneixen per impulsar
tractaments innovadors a Catalunya
CataloniaBio i les fundacions GAEM, Pasqual Maragall, Josep Carreras i
Richi reuniran més de 100 professionals del sector en una jornada pionera, el
dia 2 de febrer a Barcelona
L'objectiu és buscar ponts de col·laboració i finançament perquè els nous
tractaments puguin arribar abans als pacients
Barcelona, 31 de març de 2017 – A Catalunya hi ha diverses fundacions i associacions de
pacients com la Fundació GAEM, la Fundació Pasqual Maragall, la Fundació Josep Carreras
o la Richi Foundation que estan duent a terme una tasca rellevant per potenciar la recerca de
teràpies innovadores per a l'esclerosi múltiple, l'Alzheimer, la leucèmia i el càncer infantil,
entre d'altres.
Per tal de reforçar el vincle d'aquestes entitats amb la indústria biomèdica, CataloniaBio i
Fundació GAEM organitzen una trobada pionera que reunirà més de 100 professionals
del sector amb l'objectiu d'explorar sinèrgies i posar en comú nous models de recerca
col·laborativa que permetin optimitzar i accelerar el desenvolupament de nous
tractaments perquè arribin el més aviat possible als pacients, el dia 2 de febrer al Parc
Científic de Barcelona.
Per a la indústria, el fet de conèixer de primera mà els grups de pacients l'apropa a un
coneixement de les necessitats no cobertes i li permet desenvolupar productes amb més valor
per a la salut, així com facilitar la participació en assajos clínics. També es valoraran les
possibilitats de partenariat científic que hi ha en el marc del programa europeu Horitzó 2020,
que està dotat de 78.600 milions d'euros de finançament.
Es comptarà amb la participació del Consell Consultiu de Pacients de la Generalitat de
Catalunya.
La inauguració de la jornada anirà a càrrec de Vicens Oliver, president de Fundació GAEM, i
Clara Campàs, vicepresidenta de CataloniaBio i directora d'Estratègia i Desenvolupament de
Kern Pharma.
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Ponents:







Marta Príncep, CEO Fundació GAEM / Directora d'Emprenedoria i Innovació de
Bellavista
Glòria Oliver, gerent de la Fundació Pasqual Maragall
Antoni Garcia, gerent de la Fundació Josep Carreras
Pau Gimeno, vicepresident i director Espanya de la Richi Foundation
Núria Costa, coordinadora del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya
Luis Ruiz-Ávila, CEO d'Spherium Biomed

Dia: 2 de febrer de 2017
Hora: de 16 h a 18.30 h
Lloc: Parc Científic de Barcelona (Auditori Antoni Caparrós) · C/ Baldiri Reixac, 4-8
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Per a entrevistes o més informació:
CataloniaBio
Gemma Escarré (Responsable de Comunicació)
M. 667 76 15 24
info@gemmaescarre.com
www.cataloniabio.org
Fundació GAEM
Cristina (Directora de Comunicació)
Tel. +34 93 519 03 00
cespallargas@fundaciongaem.org
www.fundaciongaem.org
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