Nota de premsa

1a Jornada Fundacions de Pacients i Indústria biomèdica a Catalunya

La implicació dels pacients impulsa un nou
model de recerca col·laborativa a Catalunya
Prop de 150 professionals assisteixen en una trobada pionera organitzada
per CataloniaBio i la Fundació GAEM
Barcelona, 3 de febrer de 2017 – Prop de 150 representants d'empreses de CataloniaBio,
centres de recerca i associacions de pacients es van reunir ahir al Parc Científic de Barcelona
(PCB) per explorar les oportunitats de col·laboració entre la indústria biomèdica i les fundacions de
pacients que estan duent a terme una tasca rellevant en recerca a Catalunya com la Fundació
GAEM (esclerosi múltiple), la Fundació Pasqual Maragall (Alzheimer), la Fundació Josep Carreras
(leucèmia) i la Richi Foundation (càncer infantil).
En la inauguració de la jornada que portava per títol Fundacions de pacients i indústria biomèdica:
Nous models per impulsar la recerca, la vicepresidenta de CataloniaBio i directora d'Estratègia i
Desenvolupament de Kern Pharma, Clara Campàs, i el president de la Fundació GAEM, Vicens
Oliver, van exposar que aquesta trobada pionera a Catalunya ha de servir de reflexió sobre com
actuar perquè la interacció sigui una realitat.
Des de les fundacions es va demanar impulsar un model de recerca col·laborativa on els pacients
tinguin un rol actiu, com s’està introduint amb força en països com els Estats Units, ja que
permet detectar necessitats reals no cobertes i accelerar els processos de recerca. La
Fundació GAEM treballa en aquesta línia i ha creat una acceleradora de projectes "ara volem
involucrar la indústria perquè aquesta innovació arribi als pacients" va dir Marta Príncep, CEO de
l'entitat, "el futur de la recerca recau en el desenvolupament de nous models col·laboratius
indústria-pacients”.
Luis Ruiz-Ávila, CEO d'Spherium Biomed, companyia especialitzada en la transferència de
tecnologia, va explicar que “la indústria pot trobar en aquestes entitats coneixement, validació
conceptual, finançament intel·ligent, accés a pacients i una capacitat prescriptora molt
interessant”.
La jornada també va comptar amb les xerrades de Glòria Oliver, gerent de la Fundació Pasqual
Maragall; Antoni Garcia, gerent de la Fundació Josep Carreras; Pau Gimeno, director a Espanya
de la Richi Foundation, i Núria Costa, coordinadora del Consell Consultiu de Pacients del
Departament de Salut.
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Sobre CataloniaBio
CataloniaBio (www.cataloniabio.org) és l'associació d'empreses de l'àmbit de les ciències de la vida i la salut
a Catalunya. Creada el 2006 de la mà d'un grup d'emprenedors, actualment l'associació compta amb més
de 100 empreses que tenen una activitat rellevant en R+D+I entre start-up i pimes biotecnològiques,
tecnologia mèdica i serveis, així com farmacèutiques.
Actualment la junta directiva està integrada per: Ignasi Biosca, conseller delegat de Reig Jofre (president);
Antonio Parente, conseller delegat de BCN Peptides, i Clara Campàs, directora d'Investigació de Kern
Pharma (vicepresidents); Ana Maiques, CEO de Neuroelectrics (secretària); Jaume Amat, CEO de
Bioemprèn i Specipig (tresorer): i com a vocals Eduard Valentí, director d'Afers Reguladors i Qualitat
Farmacèutica d'Esteve; José Vicente Terencio, COO de Gri-Cel / Grifols; Josep Maria Echarri, conseller
delegat d'Inveready Investment Group; Joan Puig, director general de Kymos Pharma; Marc Martinell, CEO
de Minoryx Therapeutics, i Francesc Mitjans, Biomed Division Manager de Leitat. El secretari general és
Melqui Calzado.
Sobre Fundació GAEM
La Fundació GAEM (www.fundaciongaem.org) es constitueix l’any 2006 per un grup d’afectats d’Esclerosi
Múltiple (EM) per impulsar la recerca biomèdica i accions de sensibilització d’aquesta malaltia. És una
fundació privada sense ànim de lucre independent ubicada al Parc Científic de Barcelona. Actualment
compta amb una acceleradora de projectes, un model únic a Europa entre les entitats que dónen suport als
afectats d'EM.
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