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Biocat i Barcelona Tech City col·laboraran en 
l’impuls de la innovació en salut a Barcelona 

 

• Biocat donarà suport al nou Health Hub del Campus Tecnològic Urbà i 
comptarà amb un espai per als seus programes de formació i acceleració 

• Barcelona Tech City col·laborarà en programes d’innovació, transferència de 
tecnologia i atracció d’inversions i empreses internacionals de salut 

 

Barcelona, 18 de setembre de 2019 – Biocat, la institució que accelera el sector de les ciències 
de la vida i de la salut a Catalunya, i Barcelona Tech City, l’associació privada que representa més 
de 900 empreses del sector tecnològic i digital, han signat un acord de col·laboració per impulsar 
la innovació en salut a Barcelona. L'acord, que converteix les dues entitats en socis estratègics, ha 
estat signat per Jordi Naval, Director General de Biocat, i Miquel Martí, CEO de Barcelona Tech 
City. 

Biocat i Barcelona Tech City han acordat col·laborar en projectes estratègics i coorganitzar 
activitats dirigides a startups i emprenedors que contribueixen a la millora de la salut i l'atenció al 
pacient. Entre altres accions, l'acord contempla el suport de Biocat a Barcelona Tech City en el seu 
projecte de Health Hub dins del Campus Tecnològic Urbà que està impulsant, així com la 
disposició d'un espai per als seus programes d'Acceleració i Innovació, especialment els 
relacionats amb la iniciativa de desenvolupament de talent i de creixement empresarial Moebio. 

Per la seva banda, Barcelona Tech City donarà suport als programes de Biocat centrats en la 
innovació en salut i l'atracció d'inversions com ara d·HEALTH Barcelona, CRAASH Barcelona, 
Claus per Bioemprendre o les trobades amb inversors The Investment Readiness Series. A més, 
Barcelona Tech City oferirà condicions especials a les organitzacions vinculades a Biocat 
interessades en convertir-se en membres de l'associació. 

"Biocat porta més de 10 anys accelerant projectes de salut i formant futurs emprenedors - explica 
Jordi Naval, Director General de Biocat-. L'acord amb Barcelona Tech City facilitarà la 
convergència de startups de salut digital amb l'ecosistema tecnològic i d'inversió del Pier01 que 
segur enriquirà i contribuirà al creixement de l'ecosistema de Barcelona. " 

"Barcelona Tech City treballa per consolidar Barcelona com a hub internacional, i en aquest sentit 
és fonamental per a nosaltres col·laborar molt estretament amb sectors de gran potencial per a la 
ciutat com és sens dubte el sector de les ciències de la vida i de la salut -destaca Miquel Martí, 
CEO de Barcelona Tech City-. Cada setmana es crea una nova empresa de salut a la BioRegió de 

https://www.biocat.cat/ca
https://barcelonatechcity.com/
https://www.moebio.org/en
https://www.moebio.org/en/program/d-health-barcelona
https://www.moebio.org/en/program/craash-barcelona
https://www.biocat.cat/ca/fem/formacio-talent/claus-bioemprendre
https://www.biocat.cat/ca/fem/acceleracio-innovacio/investment-readiness-series


  

 

 
 
 

Catalunya, que compta ja amb més de 1.000 empreses i més de la meitat es concentren a la ciutat 
de Barcelona ". 

 

Sobre Biocat 

Biocat és la institució que impulsa l'ecosistema de ciències de la vida i de la salut a Catalunya i treballa per 
transformar la ciència i la tecnologia en creixement econòmic i en impacte social. Biocat centra la seva 
estratègia en diferents punts clau: promoció de l'ecosistema per posicionar la BioRegió com a referent 
internacional; oferir capacitació innovadora i desenvolupar talent amb programes i iniciatives per millorar el 
talent i l'emprenedoria; i accelerar la transferència de tecnologia i el creixement empresarial donant suport i 
duent a terme activitats per augmentar el valor del sector, amb especial èmfasi en l'accés al capital. Creada 
el 2006 com una fundació pública / privada, Biocat - juntament amb el govern -, també impulsa polítiques 
estratègiques de gran abast i projectes destinats a contribuir amb la competitivitat del sector. 

 

Sobre Bcn Tech City 
 
Creada per emprenedors d'èxit, Barcelona Tech City és una associació privada sense ànim de lucre que 
representa més de 800 empreses dels sectors digital i tecnològic amb base a Barcelona, col·laborant amb 
els diferents agents que integren l'ecosistema emprenedor de Barcelona: emprenedors, startups, pimes, 
corporacions, universitats, escoles de negoci, organitzacions públiques i privades, empreses de consultoria 
i inversors. Els principals objectius són consolidar la ciutat com a hub tecnològic internacional i potenciar la 
innovació entre els diferents agents que componen l'ecosistema emprenedor de Barcelona, que ocupa 
30.000 professionals. 
 
Barcelona Tech City va posar en marxa el 2016 el projecte Pier01 amb l'objectiu d'esdevenir un espai 
tecnològic de referència a Europa. Situat a Palau de Mar (La Barceloneta), en els seus gairebé 11.000 
metres quadrats, agrupa 100 empreses i startups amb més de 1.000 professionals i ha estat reconegut per 
Forbes com un dels sis hubs més innovadors del món. 
 
Barcelona Tech City està treballant en la creació d'un Campus Urbà Tecnològic amb la incorporació de 
nous hubs, alguns especialitzats en tecnologies amb gran potencial com IA o Blockchain i altres enfocats 
en sectors com mobilitat. Com a part d'aquesta iniciativa, s'ha incorporat Canòdrom by Península com a 
hub de videojocs i indústries culturals. 
 
Recentment l'Associació ha incorporat dos nous espais: el Pier03, amb un hub especialitzat en blockchain i 
El Palauet, un punt de trobada social per a l'ecosistema. 
 
 
MÉS INFORMACIÓ:  
 
Biocat: Nuria Peláez  · +34 93 310 34 77 · +34 606 816 380 · npelaez@biocat.cat  
https://www.biocat.cat/ca/actualitat-sector/sala-premsa  ·   Segueix-nos a Twitter i LinkedIn  
 
Barcelona Tech City: Jordi Torrent jtorrent@barcelonatechcity.com  

http://web.gencat.cat/ca/inici/
mailto:npelaez@biocat.cat
https://www.biocat.cat/ca/actualitat-sector/sala-premsa
http://www.twitter.com/biocat_cat
http://www.linkedin.com/companies/703143
mailto:jtorrent@barcelonatechcity.com

	Sobre Bcn Tech City
	Creada per emprenedors d'èxit, Barcelona Tech City és una associació privada sense ànim de lucre que representa més de 800 empreses dels sectors digital i tecnològic amb base a Barcelona, col laborant amb els diferents agents que integren l'ecosist...
	Barcelona Tech City va posar en marxa el 2016 el projecte Pier01 amb l'objectiu d'esdevenir un espai tecnològic de referència a Europa. Situat a Palau de Mar (La Barceloneta), en els seus gairebé 11.000 metres quadrats, agrupa 100 empreses i startups ...
	Barcelona Tech City està treballant en la creació d'un Campus Urbà Tecnològic amb la incorporació de nous hubs, alguns especialitzats en tecnologies amb gran potencial com IA o Blockchain i altres enfocats en sectors com mobilitat. Com a part d'aquest...
	Recentment l'Associació ha incorporat dos nous espais: el Pier03, amb un hub especialitzat en blockchain i El Palauet, un punt de trobada social per a l'ecosistema.

