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CataloniaBio arriba als 10 anys amb un creixement de
més del 20% d'empreses associades
Ahir es va celebrar l'assemblea anual de socis amb més de 70 emprenedors,
investigadors i professionals on es va reflexionar sobre les línies de futur de
l'associació d'empreses dins el sector
Ignasi Biosca: "Malgrat que vam estar a punt de desaparèixer no fa massa temps,
víctimes d'una crisi econòmica i de model, les ganes col·lectives de tirar endavant
ens han permès arribar on som ara"
CataloniaBio té actualment 74 empreses associades amb una activitat rellevant en
recerca i innovació en ciències de la vida i la salut. S'ha creat una nova comissió de
tecnologies mèdiques per reforçar aquest camp
Barcelona, 5 de febrer de 2016 – Aquest any CataloniaBio celebra el 10è aniversari que es va encetar
amb l'assemblea anual, ahir al Parc Científic de Barcelona, amb més de 70 emprenedors,
investigadors i professionals que representaven el 65% de les empreses associades. La junta directiva
va presentar la memòria d'activitats de 2015 on destaca el creixement de l'associació amb un 20%
més d'empreses entre el 2014 i el gener de 2016. CataloniaBio té actualment 74 empreses
associades amb una activitat rellevant en recerca i innovació en ciències de la vida i la salut.
"Malgrat que vam estar a punt de desaparèixer no fa massa temps, víctimes d'una crisi econòmica i de
model entre els anys 2010 i 2013, a vegades paternalista, les ganes col·lectives de tirar endavant ens
han permès arribar on som ara" va explicar Ignasi Biosca, president de CataloniaBio i conseller
delegat de Reig Jofre.
Una de les línies de creixement de CataloniaBio és la incorporació de més empreses de tecnologies
mèdiques, de manera que es crearà una comissió específica liderada per Rosendo Garganta de
Devicare per potenciar aquest camp i donar resposta a les seves necessitats. Les altres comissions
són de recerca, política industrial i fiscalitat i finances.
Va ser una assemblea molt participada on també es va dur a terme un taller estratègic al voltant de
deu temes clau amb l'objectiu d'identificar els principals reptes que s'afronten com a sector i
decidir quin paper ha de jugar CataloniaBio: transferència de tecnologia i innovació; emprenedoria,
creació d'empresa i talent; Business Development i llicències; inversió; col·laboració publicoprivada
com a palanca de creixement; serveis de qualitat en un món globalitzat; internacionalització; venda de
la companyia; venda de producte al mercat; i desenvolupament de producte. De totes les reflexions
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que van transmetre els socis, ara es valoraran a la junta per tal d'implementar-les.
Un dels aspectes que es té clar per als propers anys és que cal donar suport als projectes menys
madurs perquè puguin anar agafant coneixement i experiència i també potenciar el valor de les
col·laboracions i lligams "que ens farà autènticament forts com a ecosistema empresarial, de recerca i
innovació" ha dit el president de CataloniaBio.
La Nit de CataloniaBio serà l'acte central del 10è aniversari
Aquest 2016, CataloniaBio té previstes diverses activitats com les trobades amb inversors
internacionals, una nova edició del cicle Lessons Learned (lliçons apreses), el Health & Bio Team
Dating (trobades d'speed dating per formar equips investigador-gestor), la segona Nit de CataloniaBio,
entre d'altres.
La més propera és la Nit de CataloniaBio, el sopar-networking d'hivern obert a tot el sector per
fomentar les relacions i la cooperació cientificoempresarial, que es farà el dia 10 de març al Palau
Reial de Pedralbes a Barcelona. Durant l'acte es lliurarà el segon Premi Bioèxit a un emprenedor
(el 2015 va ser per a Carlos Buesa, fundador i CEO d'Oryzon Genomics). "Trobades com aquesta ens
permeten compartir experiències que ens fan grans com a associació i ecosistema, i el premi passa a
ser un bon exemple d'empresa per emmirallar-nos-hi" comenta Ignasi Biosca.
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 més de 70 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; i Marc Martinell, CEO de Minoryx Therapeutics. El secretari
general és Melqui Calzado.
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