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La Bioenginyeria – apostar per la innovació -

El passat 10 de gener va tenir lloc a Manresa el programa televisiu titulat "Bioenginyeria” al Canal Taronja Central. Hi van acudir referents del sector

públic i privat, tant de centres de recerca, universitats, centres assistencials com empreses, tots ells connectats directament amb la Fundació CTM

Centre Tecnològic .

La taula rodona va ser presidida pel Dr. Jose Manuel Prado, director general de la Fundació CTM Centre Tecnològic, i composta pel Dr. Joan Bosc, director

de qualitat, innovació i docència de la Fundació Althaia, la Dra. Lourdes Camp, gerent de Ventura Medical Technologies, el Dr. David Barquet, director

general Technobionics Medical Devices, el Dr. Jesús Montesinos, cap d'Innovació de la Fundació Althaia, el Dr. Xavier Gil, director del grup Biomaterials,

Biomecànica i Enginyeria de Teixits de la Universitat Politècnica de Catalunya, el Dr. Sebastian Idelsohn, responsable de l'àrea de bioenginyeria de la

Fundació CTM Centre Tecnològic i el Dr. Albert Mangas, responsable de projectes del departament d'innovació i desenvolupament de negocis d'Avinent

Implant System.

La tertúlia va girar entorn del tema de la bioenginyeria, que tal i com va apuntar el Dr. Jose Manuel Prado, és una ciència relativament nova que aplica els

coneixements científics i d'enginyeria a la medicina.

Aquesta idea va obrir un debat entre els assistents que van remarcar que a Catalunya hi ha una gran tradició en recerca en l'àmbit de les biociències i

centres d'un alt nivell en enginyeria biomèdica, com són les universitats, empreses de biotecnologia, farmacèutiques (que representen el 60 % del total

de l'estat), centres i parcs tecnològics i una àmplia xarxa hospitalària. A més, es va remarcar que la Generalitat de Catalunya fomenta programes d'ajuts

per incentivar les empreses a apostar per la bioenginyeria i convertir la recerca bàsica en una realitat comercial, promou iniciatives com el clúster

biomèdic o organitzacions com BioCat, en el que es coneix com la Bioregió.

Tots els assistents van coincidir en que apostar per la innovació ens fa competitius en un entorn de constant canvi, que invertir en el camp de la

bioenginyeria inicialment no és fàcil, ja que comporta un llarg període de desenvolupament fins a aconseguir que el producte arribi al mercat, però que el

no fer-ho comporta un risc major i especialment en un entorn de crisi econòmica com en la que estem immersos.

Es va destacar també la importància de disposar d'una bona estratègia d'internacionalització per poder accedir amb les màximes condicions competitives

en un mercat global. ACCIÓ (l'agència de suport a la innovació i a la internacionalització de l'empresa catalana) ha exercit i exerceix un paper vital en la

diversificació i internacionalització de les empreses catalanes en aquest camp i darrerament ha posat en marxa el Clúster de Tecnologies en Salut per

fomentar la col·laboració i cooperació entre institucions públiques i privades, empreses i emprenedors en aquest sector .

La jornada va concloure proposant un canvi de paradigma a nivell dels centres assistencials mitjançant el foment d'un espai per a la innovació per als

professionals sanitaris, la connexió amb centres tecnològics com la Fundació CTM Centre Tecnològic, amb universitats com la FUB (Fundació Universitària

del Bages) o amb la Universitat Politècnica de Catalunya i amb empreses com les assistents en aquesta taula rodona.


