Convocatòria de premsa

Presentació del primer estudi sobre la
inversió en biomedicina a Catalunya 2017
Elaborat per l'associació d'empreses CataloniaBio en col·laboració de la
firma de serveis professionals EY
L'acte anirà a càrrec d'Ignasi Biosca, president de CataloniaBio, i Silvia
Ondategui, sòcia responsable de la divisió de Life Sciences d'EY
Hi participaran un centenar de socis de CataloniaBio, emprenedors, inversors
i altres professionals del sector
CataloniaBio i EY convoquem als mitjans interessats en assistir a l'acte de presentació del primer
Estudi sobre la inversió en biomedicina a Catalunya 2017: Èxit i reptes de futur, el dia 10 d'octubre
a l'Auditori del Cercle d'Economia de Barcelona.
Catalunya sempre s’ha caracteritzat pel seu dinamisme i la forta capacitat de creixement i
d’emprenedoria, i això és precisament el que destaca del panorama actual de les empreses que
conformen el sector de la biomedicina. L'estudi elaborat per CataloniaBio i EY analitza les
inversions realitzades al sector durant l’any 2016 entenent que és un dels aspectes clau per a
l'evolució de les empreses i perquè la recerca i la innovació capdavantera que estan duent a terme
en fàrmacs i tecnologia mèdica arribi arreu del món.
Durant l'acte s'explicaran les conclusions, tendències i reptes de futur.

Dia: dimarts, 10 d'octubre de 2017
Lloc: Auditori del Cercle d'Economia · C/ Provença, 298 · Barcelona
Programa:
11.00 h – Arribada i acreditacions
11.30 h – Presentació de l'estudi a càrrec d'Ignasi Biosca, president de CataloniaBio i
conseller delegat de Reig Jofre, i Silvia Ondategui, sòcia responsable de la divisió de Life
Sciences d'EY
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