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CONVOCATÒRIA DE PREMSA 

Presentació de 

l’Informe Biocat 2013. Una aposta pel valor i el creixement 

El proper dimarts 3 de desembre tindrà lloc la presentació de l’Informe Biocat 2013. 
Una aposta pel valor i el creixement. Editat des de 2009 amb periodicitat biennal, és 
la publicació de referència que analitza l’estat actual i les perspectives de futur del 
sector de les biociències a Catalunya i al món. L’estudi fa una anàlisi detallada dels 
agents de la BioRegió, i emmarca en les grans tendències internacionals la seva 
actuació en els àmbits de Recerca, transferència i innovació; de Finançament, i de 
Mercats i internacionalització. 

El present informe cobreix el període 2011-13 i revela una evolució positiva de la 
majoria dels indicadors clau de la BioRegió de Catalunya, com un lleuger increment de 
l’ocupació en les companyies del sector, un augment significatiu del finançament privat 
dels projectes empresarials, la consolidació del lideratge i la competitivitat internacional 
de la BioRegió quant a recerca en ciències de la vida i les creixents col·laboracions 
público-privades. 

Ara bé, el mateix període conté dades d’alerta, com la reducció dels fons públics a 
disposició de les start-up i empreses intensives en R+D, el canvi de tendències en la 
facturació del sector i el nombre d’empreses desaparegudes. 

Aquestes i altres dades es desenvoluparan en la presentació que tindrà lloc a les set 
del vespre, en un acte que reunirà polítics, empresaris i la comunitat científica. Al matí, 
però, Biocat organitza un esmorzar informatiu per als mitjans de comunicació, que 
comptarà amb l’assistència de la directora general de Biocat, Montserrat Vendrell, i la 
directora de l’Informe Biocat 2013, Adela Farré. L’edició de l’informe ha comptat amb el 
suport de l’empresa Amgen i la col·laboració d’experts de diferents aspectes del sector 
de les ciències de la vida català i internacional. 

 

Esmorzar informatiu per als mitjans 

Dia: 3 de desembre de 2013 

Lloc: Biocat. Passeig de Gràcia, 103, 3a planta - Barcelona 

Hora: 9:30 

 

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   
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