NOTA DE PREMSA

37 empreses i institucions catalanes participen a BIO
Filadèlfia 2015, la fira biotecnològica més important del món
 L’event aplegarà del 15 al 18 de juny uns 15.000 professionals de 65 països
 La delegació catalana, coordinada per Biocat, comptarà amb 29 empreses i 8
institucions
Barcelona, 8 de juny de 2015.- Un total de 29 empreses i 8 institucions catalanes
participaran a la BIO Convention 2015, la convenció biotecnològica més important del
món, que enguany tindrà lloc a Filadèlfia (Estats Units) entre el 15 i el 18 de juny. La
delegació catalana, coordinada per Biocat, inclou companyies farmacèutiques,
biotecnològiques, empreses consultores i de serveis, i organitzacions de recerca.
La BIO Convention se celebra cada any a una ciutat nord-americana. Enguany la cita
és a Filadèlfia, capital de l’estat de Pennsilvània, que conjuntament amb els veïns
Nova Jersey i Delaware concentra el 80% de la indústria farmacèutica als Estats Units.
La BioRegió de Catalunya a la BIO 2015
La BioRegió de Catalunya tindrà espai propi a la BIO 2015, dintre del pavelló espanyol,
on participen també les bioregions del País Basc i Andalusia. Set de les empreses i
entitats catalanes disposaran d’estand propi dins del pavelló: Bcn Peptides, Bioibérica,
Laboratorios Salvat, Parc Científic de Barcelona, Som Biotech, Specific Pig i Trifermed.
La delegació catalana estarà formada per un total de 29 empreses, incloent-hi les
biotecnològiques AB-Biotics, Ability Pharmaceuticals, Bcn Peptides, Bioingenium,
Biokit, Bionure, GP Pharm, Inteligent Pharma, Molomics, Oryzon Genomics, Plasma
Biotech, Proteodesign, Som Biotech, Specific Pig, Spherium Biomed i Thrombotargets;
les farmacèutiques Almirall, Bioibérica, Esteve, Ferrer Internacional, Gebro Pharma,
Grifols Internacional, Laboratorios Salvat, Lacer i Mitelos Bioscience; i les empreses de
consultoria i serveis Grifols Engineering, Insighsts in Life Sciences, Oficina Ponti i
Trifermed.
També hi participaran 8 institucions: ACCIÓ, l’agència de la Generalitat de Catalunya
per a la competitivitat de l’empresa; la Barcelona Clinical Trials Platform (BCTP),
iniciativa del Departament de Salut i Biocat per posicionar Catalunya entre els cinc
primers territoris europeus per la realització d’assaigs clínics; el Centre de Recerca en
Enginyeria Biomèdica (CREB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); el
Centre de Regulació Genòmica (CRG); l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona
(IRB); el Parc Científic de Barcelona (PCB); el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR)
i Biocat, que coordina la delegació catalana a la BIO per novè any consecutiu.
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Molècules catalanes busquen compradors internacionals
L’any passat la fira BIO va acollir prop de 30.000 reunions de partnering: un aparador
internacional privilegiat per a les empreses catalanes, algunes de les quals busquen a
la fira acords de llicència per als seus últims desenvolupaments.
És el cas d’Oryzon Genomics: després de tancar l’any passat la major operació de la
biotecnologia espanyola en tancar un acord de col·laboració amb la farmacèutica
suïssa Roche, la companyia amb seu a Cornellà de Llobregat explorarà a Filadèlfia
potencials vies de col·laboració en recerca o llicència per al seu desenvolupament Ory
2001, per a malalties neurodegeneratives, que entrarà en fase I a finals d’aquest any.
“Volem mantenir informats als grans prenedors de decisions que assisteixen a la fira”,
subratlla Emili Torrell, director de Desenvolupament de Negoci d’Oryzon.
També hi buscarà oportunitats de llicència SOM Biotech, especialitzada en la
identificació de fàrmacs amb potencialitat de ser utilitzats per a una altra indicació, que
ha reincorporat al seu pipeline un compost per al Glioma i d’altres possibles tipus de
càncers. “És un compost molt prometedor i a punt d’entrar en tests en animals”,
destaca Santiago Esteva, director de Desenvolupament de Negoci de SOM Biotech.
Bcn Peptides presentarà al Business Fòrum de la fira el PARENTIDE, un dels seus
productes en desenvolupament per al tractament del dolor neuropàtic. “Busquem
empreses interessades en els pèptids que tenim en desenvolupament per explorar
diferents possibilitats d’acords de llicència o col·laboracions pel seu desenvolupament
clínic”, destaca Lluís Riera, product manager de Bcn Peptides.
La catalana Mitelos Bioscience, que fa uns mesos va tancar un acord amb una
empresa de San Francisco per oferir serveis de desenvolupament de negoci a Estats
Units, presentarà a Filadèlfia dos nous de complements de la dieta: SNF671, per a la
prevenció de l’osteoporosi, i WASHDENT, adreçat a la higiene bucal. Una altra firma
catalana que guanya presència a Estats Units és la consultora Trifermed, que donarà a
conèixer les noves oficines que ha obert a Boston, i que conjuntament amb les dues
oficines que ja tenia a Canadà li han de permetre consolidar-se a Nord-Amèrica.
BIO Filadèlfia és també un bon mercat per a les empreses catalanes que busquen
adquirir nous productes. És el cas de Gebro Pharma, que busca productes en fase
avançada de desenvolupament per ampliar el seu pipeline en les àrees de dolor,
reumatologia, urologia, respiratori i d’altres; o GP Pharm i Spherium Biomed, que
busquen oportunitats de negoci a través de la compra-venda de llicències.
La BioRegió de Catalunya en xifres
La BioRegió, el clúster de les ciències de la vida de Catalunya, compta amb 560
empreses, 56 centres de recerca amb activitat en ciències de la vida, 17 hospitals
universitaris, 12 centres tecnològics i 16 parcs científics, a més de dues grans
infraestructures de recerca, el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) i el
Sincrotró ALBA-CELLS. Biocat és l’entitat responsable de dinamitzar i promoure la
BioRegió de Catalunya.
PER A MÉS INFORMACIÓ:
Biocat:
Nuria Peláez · +34 606 816 380 · +34 93 310 34 77 · npelaez@biocat.cat
http://www.biocat.cat/bio2015
www.biocat.cat/sala-de-premsa
Segueix-nos a Twitter i LinkedIn
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