
 
BARCELONA ACULL L’EURO-BIOTECH FORUM 2008 

AQUEST PROPER MES DE MAIG  
 

Biocat és el patrocinador regional del fòrum  
i responsable que aquest se celebri a Barcelona 

 
Biocat és el principal patrocinador de l’Euro-Biotech Forum 08, que tindrà lloc a 
Barcelona els propers 5, 6 i 7 de maig.  
 
El prestigiós fòrum, que fins ara ha reunit anualment a Paris els principals líders i 
gestors de l’entorn biotecnològic internacional, tindrà lloc a Barcelona gràcies a les 
tasques realitzades per Biocat, que ha coordinat i liderat les accions necessàries 
per dur a terme el canvi de localització d’aquest esdeveniment d’elit. 
 
L’Euro-Biotech Forum, organitzat per l’empresa nord-americana de partenariat 
Windhover, està considerat un dels congressos de més nivell i més eficients a 
l’hora de posar en contacte i obrir oportunitats de finançament a empreses 
europees i nord-americanes. 
 
Biocat, a més de patrocinador regional del congrés i responsable de la celebració 
a Barcelona, organitzarà també el còctel de gala que tindrà lloc la nit del dia 6 de 
maig, a la Sala Marqués de Comillas del Museu Marítim de Barcelona. ACCIÓ 
(CIDEM-COPCA), Ajuntament de Barcelona i Museu Marítim participen del 
patrocini del congrés juntament amb Biocat. 
 
Una nova aposta de futur de Biocat per al desenvolupament de la indústria 
biotecnològica catalana és la celebració de Bio-Europe Spring 2010 a Barcelona  
 
Biocat fa una nova gran aposta per al desenvolupament de la indústria 
biotecnològica catalana: aconseguir que Barcelona sigui seu de la propera edició 
del Bio-Europe Spring 2010.  
  
Bio-Europe Spring és un punt de trobada internacional dels directius de les 
principals indústries farmacèutiques, biotecnològiques i financeres, que els permet 
identificar i establir relacions estratègiques que impulsin els seus negocis.  
 
Biocat va participar ahir 7 d’abril en l’edició d’enguany, Bio-Europe Spring 2008, 
al Palacio de Congresos de Madrid. Montserrat Vendrell, directora de 
l’organització, va participar com a ponent, amb els líders de Cambridge, Heidelberg 
i Milà, en una taula rodona on s'analitzaven els beneficis per a les empreses del 
sector que aporta la cooperació entre els anomenats clusters o bioregions, com la 
catalana. Les conclusions posaven de manifest els avantatges de l’aposta pels 
clusters. 
 
El negoci biotecnològic global apunta a Barcelona com a localització preferent dins 
l’entorn europeu. Biocat treballa per consolidar aquest paper de relleu 
internacional.  


