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08.06.2011. Notícies del Parc   -   La fira biotecnològica més important del món es realitzarà entre el 27 iel 30 de juny a
la capital nord-americana.

El Parc de Recerca UAB és una de les 17 institucions que conjuntament amb 42 empreses formen la delegació catalana que
participarà a la convenció Biotechnology Industry Organisation (BIO) de Washington, la més important del món en l'àmbit de la
biotecnologia.
Per a les empreses i entitats de recerca catalanes, la BIO és l'aparador mundial de la indústria biotecnològica, el lloc on fer
prospecció de nous mercats i establir contactes amb clients, socis o inversors. És l'escenari ideal per donar-se a conèixer entre
els agents internacionals del sector, socis potencials de futur per al desenvolupament i distribució de nous projectes. L'àrea de
patents del Parc aprofitarà aquest escenari per presentar i promocionar les tecnologies desenvolupades per investigadors de la
UAB i fer networking empresarial de cara a aconseguir vendes i contractacions d'aquests productes o serveis.  
A banda de l'espai d?exposició, la BIO ofereix tota una sèrie d'activitats com són les sessions de partenariat; la presentació
dels reconeguts informes sectorials Ernest & Youg i Burrill; un ampli programa de conferències i debats amb ponents com
l?exprimer ministre britànic,Tony Blair, i actes diversos per incentivar el networking.   
La delegació d'entitats i empreses catalanes s'agrupa sota el paraigües de Biocat, que coordina el pavelló de la BioRegió
catalana a la convenció i promou la participació catalana per impulsar la competitivitat, enfortir els lligams internacionals i
atraure talent per al sector. El pavelló de la BioRegió de Catalunya ocuparà 250 m2 i comptarà amb 27 estands individuals
i un espai de 42 m2 de Biocat que es posa a disposició de les 16 institucions de recerca i organismes relacionats amb la
bioteconlogia que formen part de la delegació així com de les 15 empreses que hi assisteixen sense un estand propi.
Les empreses catalanes que han confirmat la seva presència són principalment biotecnològiques, tot i que també n'hi ha de
farmacèutiques, de tecnologies mèdiques i de suport al sector. La biotecnològica AB-Biotics, ubicada al Parc de Recerca
UAB, presentarà a Washington dos productes nous: l'ingredient funcional AB-LIFE, capaç de reduir en un 14% els nivells de
colesterol i que obre la porta a la teràpia probiòtica per a les malalties cardiovasculars, i l'I3.1, un probiòtic per a millorar la
qualitat de vida dels pacients amb síndrome de colon irritable.


