Nota de premsa

Es presenta CataloniaBio & HealthTech
Els socis de l'associació d'empreses CataloniaBio i HealthTech Cluster
van aprovar ahir en les assemblees la integració de les dues entitats
Es promourà la convergència entre empreses biofarma, MedTech i salut
digital per guanyar competitivitat i donar resposta a necessitats
mèdiques no cobertes
El gener s’obrirà la convocatòria electoral per escollir la nova junta
directiva per als propers 4 anys
Barcelona, 13 de desembre de 2017 – Nova etapa per a l’associació d’empreses CataloniaBio i
HealthTech Cluster. Els socis de les dues entitats van aprovar ahir per unanimitat, en les respectives
assemblees generals extraordinàries celebrades a Barcelona, la integració en una associació sota la
marca CataloniaBio & HealthTech. Les negociacions i el procés de fusió s’ha realitzat al llarg
d’aquest any i ha comptat amb el suport institucional d’ACCIÓ, agència del Govern català que promou
els clústers, i l’assessorament legal d’RCD.
CataloniaBio & HealthTech passa a representar més de 170 empreses, a més d'agents
col·laboradors com hospitals, centres de recerca i universitats capdavanteres en R+D+I en
biomedicina. La seu estarà ubicada al Parc Científic de Barcelona. El perfil de companyies que engloba
van des de microempreses, fins a pimes i grans corporacions que desenvolupen producte
(medicaments, dispositius mèdics, test de diagnòstics, etc.), serveis científics, serveis no científics i
generadores de coneixement.
A Catalunya, que els últims anys s'ha posicionat com un referent internacional en medicina i recerca
clínica, s’estan consolidant dos grans pols d’innovació: TIC i salut. Gràcies a aquesta integració, la
nova associació permetrà representar el sector d’una forma més transversal, promoure la
convergència entre els àmbits biofarma, tecnologies mèdiques (MedTech) i salut digital que fins
ara es veien paral·lels, facilitar les sinèrgies i col·laboracions, i assolir una massa crítica important per
poder afrontar reptes de futur.
“Estem en un moment global d’evolució, n’hem de ser conscients i ens hem de moure cap aquí. La
unió amb HealthTech Cluster encaixa amb l’estratègia que vam definir el 2014 amb la nova junta sobre
què havia de ser CataloniaBio. Buscàvem creixement, visibilitat i projecció del teixit empresarial

biomèdic” ha explicat Ignasi Biosca, president sortint de CataloniaBio i conseller delegat de Reig Jofre.
S’han establert set línies estratègiques: networking intern i extern, innovació i transferència tecnològica,
aliances internacionals, inversió i finançament, gestió del talent, marc regulador i comunicació.
“Ens convertirem en un referent de la innovació” ha dit Albert Gallart, president sortint de HealthTech
Cluster i director general de Grupo Pulso. “No s’ha acabat un projecte, en comença un de més abast.
És una eina que dependrà de com l’utilitzem els socis. Amb aquesta integració ens hem anticipat i
anem per davant d’altres països amb ecosistemes en salut” ha argumentat Albert Giralt, vicepresident
sortint de HealthTech Cluster i director general d’Avinent.
Clara Campàs, vicepresidenta sortint de CataloniaBio i directora d'Estratègia i Desenvolupament de
Kern Pharma, ha remarcat “la il·lusió amb la qual hem treballat aquest procés i l’oportunitat que
representa a partir d’ara”.
En les properes setmanes es presentarà la nova imatge corporativa.
Eleccions nova junta directiva
Durant la presentació de la nova entitat als socis també s'ha fet referència a la convocatòria d'eleccions
que s'obrirà el proper 9 de gener. Les candidatures que es presentin optaran a dirigir CataloniaBio &
HealthTech els propers 4 anys. El període electoral serà del 25 de gener al 7 de febrer de 2018.
Foto: la comissió rectora que ha coordinat el procés d’integració formada per membres de les dues
juntes directives. D'esquerra a dreta, Jaume Amat (CataloniaBio-Specipig), Albert Giralt (HealthTech
Cluster-Avinent), Ignasi Biosca (CataloniaBio-Reig Jofre), Albert Gallart (HealthTech Cluster-Grupo
Pulso), Clara Campàs (CataloniaBio-Kern Pharma), Melqui Calzado (CataloniaBio) i Manel Pretel
(HealthTech Cluster). A la foto hi falta, Àngel Alonso (HealthTech Cluster-Vecmedical).
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