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CONVOCATÒRIA 

 

Biotecnologia, biomedicina i TIC, una sinèrgia guanyadora 
El proper dimecres, 22 de maig, a les 9:00 hores, a l’Auditori de Barcelona Activa, Montse 
Vendrell, CEO de Biocat, Ignasi Belda, CEO d’Intelligent Pharma i Victor Bautista, CEO de 
Social Diabetes, moderats per Xavier Monzó, director del Grup de serveis informàtics ICA, 
debatran sobre el diàleg entre la biotecnologia, la biomedicina  i les noves tecnologies a 
Catalunya en el marc del cicle d’Esmorzars CTecno.  

Catalunya compta amb el bioclúster més dinàmic de l’Estat espanyol, que és també una de les 
àrees més actives del sud d’Europa en aquest camp. La Bioregió aplega 520 empreses 
(biotecnològiques, farmacèutiques, de tecnologies mèdiques innovadores i de serveis al 
sector), amb un ritme de creixement que ha oscil·lat entre el 30% i el 15% en els darrers deu 
anys; 54 centres de recerca i 440 grups de recerca consolidats, que excel·leixen en àrees com 
l’oncologia, la bionanomedicina o les malalties cardiovasculars. 

Catalunya, amb prop de 200 empreses biotecnològiques, representa al voltant del 25% del 
sector dins l’Estat espanyol. La BioRegió compta a més amb el 45% de les farmacèutiques de 
l’Estat i el 50% de les empreses de tecnologies mèdiques. Les ‘biotec’ catalanes es focalitzen 
especialment en salut humana —nous medicaments i productes de diagnòstic—, però tenen un 
pes considerable les que treballen en l’àmbit veterinari, en alimentació i en biotecnologia 
industrial. Segons l’Informe Biocat 2011, el sector de ciències de la vida ocupa a Catalunya 
més de 30.000 persones, la meitat en tasques d’R+D. 

Per la seva banda, el sector TIC aplega a Catalunya a unes 9.000 empreses (gairebé un 24% 
del total d’empreses TIC de l’estat espanyol, que generen un volum de negoci d’11.000 M d’€ a 
Catalunya. D’aquestes 9.000 empreses TIC, un 40% incorporen activitat innovadora i de 
recerca i desenvolupament.   

L’acte, que forma part del cicle d’esmorzars-networking entre sectors emergents organitzat per 
CTecno, compta amb la col·laboració de Biocat i té l’objectiu de ser un punt de trobada i de 
diàleg entre uns dels principals sectors estratègics del país, alhora que vol evidenciar les 
potencialitats de la suma entre la biotecnologia, la biomedicina i les TIC.  

 

Acte: Biotecnologia, biomedicina i TIC, una sinèrgia guanyadora 
Dia: Dimecres, 22 de maig, de 9:00 a 10:00 hores 
Lloc: Auditori de Barcelona Activa. C/Llacuna 162-164 
Google Maps: http://goo.gl/maps/M6e7P 
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Carme Gibert · 672205681 · comunicació@ctecno.cat  
Biocat:  
Gabinet de premsa · premsa@biocat.cat 
Silvia Labé  · 662 315 400 · 93 310 33 69 · slabe@biocat.cat  
www.biocat.cat/sala-de-premsa 
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