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CataloniaBio ja compta amb 87
empreses associades

CataloniaBio ha tancat el primer semestre de 2016 amb un total de 87 empreses
associades, un 32% més que el 2015, la major part amb una activitat rellevant en
recerca i innovació en ciències de la vida i la salut

Aquest  dijous  es  farà  una  nova  edició  de  la  #CataloniaBioBBQ,  la  barbacoa-
networking d'estiu on assistiran més de 230 professionals del sector

Barcelona, 13 de juliol de 2016 – CataloniaBio (www.cataloniabio.org) segueix creixent.
Durant el primer semestre de 2016 s'han sumat a l'associació 22 noves empreses, de
manera que ja es compta amb un total de 87 companyies entre multinacionales, pimes,
spin-off i start-up. Aquesta dada suposa un creixement del 32% respecte el 2015.

Un bon exemple d'aquest creixement és la incorporació d'Ysios Capital, un fons de de
capital risc capdavanter a l'Estat espanyol especialitzat en l'àmbit de les ciències de la
vida i la salut, i multinacionals com AstraZeneca (a través del seu Centre de Medicina
Respiratòria  obert  el  2015  a  Barcelona)  o  Gebro  Pharma.  La  resta  són  Anaconda
Biomed,  Asphalion,  Bicosome,  CIMAB,  Compliance  Services,  Desmarca  technologies,
Inbiomotion,  Leukos  Biotech,  Linking  Innovations,  Made  of  Genes,  Palobiofarma,
ProteoDesign, Rob Surgical Systems, Sagetis Biotech, Sequentia, STAT-Diagnostica, TDV
Compliance Technology, Vantum Corporate i Xenopat. 

Aquest  dijous 14 de juliol  se celebrarà una nova edició  de la #CataloniaBioBBQ, una
barbacoa-networking que  es  fa  cada  any  a  les  instal·lacions  d'Specipig  al  Prat  de
Llobregat, i que aplegarà més de 230 emprenedors, científics i professionals del sector en
un ambient distès que facilita les sinèrgies. Aquest any s'emmarca en les activitats del
desè aniversari de l'associació. “És una trobada única a Catalunya i imprescindible pels
professionals  del  sector  que  celebrem abans  de  les  vacances  d'estiu  en  un  ambient
distès” remarca Melqui Calzado, secretari general de CataloniaBio.
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http://www.cataloniabio.org/


Sobre CataloniaBio

CataloniaBio és l'associació d'empreses de l'àmbit de les ciències de la vida i la salut a Catalunya. La seva
missió és representar i  donar suport a les companyies interessades en promoure un clúster estratègic i
innovador, així com participar en la definició del marc d'actuació sectorial i  les polítiques industrials que
dissenyin tant les administracions del nostre país com les europees. L'associació es va crear el 2006 de la
mà d'un grup d'emprenedors, i compta amb 87 empreses que tenen una activitat rellevant en R+D+I entre
multinacionals, pimes, start-up i spin-off. 

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.
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Per a més informació:
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