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CONVOCATÔRIA 

 

BIO-Europe Spring 2013, fira de referència de la 
biotecnologia europea, torna a Barcelona 

 
Sònia Recasens, tinenta d’alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació de 
l’Ajuntament de Barcelona i Montserrat Vendrell, directora general de Biocat, 
presentaran l’esdeveniment internacional que reunirà a més de 2.000 directius 
internacionals els propers 11 i 13 de març al CCIB. 
 
Barcelona, 4 de març de 2013.- La ciutat de Barcelona acollirà de l’11 al 13 de març, 
al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB) la BIO-Europe Spring 
2013, la fira de referència de la biotecnologia a Europa. Està previst que atregui més 
de 2.000 directius d’alt nivell, inversors i responsables clau de l’àmbit de les ciències 
de la vida d’arreu del món. 

 
Amb l'objectiu de donar a conèixer la nova edició d’aquesta fira que es farà aquest 
mes de març a Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i Biocat han convocat una 
conferència de premsa que es celebrarà  el dia 7 de març, a les 10:30 hores, a la 
Sala Consolat de Mar, de l’Ajuntament de Barcelona. Hi participaran la tinenta 
d’alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació, Sònia Recasens, i la directora general de 
Biocat, Montserrat Vendrell, que hi explicaran el valor que té aquest esdeveniment 
internacional per a la ciutat i l’oportunitat i el repte que suposa per al sector biotec de 
casa nostra. També s’hi presentaran dades actualitzades de participació, en relació a 
les edicions anteriors, i sobre la Bioregió de Catalunya, a més d’algunes novetats de 
les empreses que hi assistiran.  

La BIO-Europe Spring està organitzada per EDB Group, companyia capdavantera en 
partnering a escala mundial en el sector de les ciències de la vida. El comitè amfitrió 
d’aquesta edició és coordinat per l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona 
Activa, i Biocat, a més compta amb el patrocini d’empreses catalanes representatives 
de la Bioregió de Catalunya, com Almirall, Amgen, Biokit, Reig Jofré, Ysios Capital i 
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. 

 
PER A MÉS INFORMACIÓ:  
 
Biocat:  
Gabinet de premsa · 662 315 523 · premsa@biocat.cat 
Silvia Labé  · 662 315 400 · 93 310 33 69 · slabe@biocat.cat  
www.biocat.cat/sala-de-premsa 
Subscriu-te al nostre RSS: http://www.biocat.cat/rss 
També ens pots seguir a Twitter i LinkedIn  
 
 
 	  


