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L'Associació Catalana d'Empreses Biotecnològiques s'incorpora a
la patronal
La millor manera de definir una organitzacio és com ella mateixa es defineix: "CataloniaBIO, l'Associació
Catalana d’Empreses Biotecnològiques. CataloniaBIO és una iniciativa d’empresaris i emprenedors de la
indústria biotecnològica amb l'objectiu d’agrupar totes les companyies amb interessos en el sector que
necessitin disposar d’una plataforma comuna per participar de forma constructiva, eficient i integradora, en la
definició del marc d’actuació del sector i, especialment, de les polítiques estimuladores que puguin dissenyar
les diferents agències del Govern de Catalunya". Actualment són 56 empreses capdavanteres en el sector de
la biotecnologia que creen, innoven i produeixen valor afegit de primer nivell a Catalunya. Per a PIMEC i el
seu sector sanitari la seva incorporació és un luxe.
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