
 

 

 
11 / 07 / 2011 

VISITA DEL PRESIDENT DE BIOPOL’H  

A LA SEU DE LA DELEGACIÓ DE LA CAMBRA  

A L’HOSPITALET 
 
• S’han tractat diversos temes d’interés comú com ara  la planificació de properes 

activitats 
 

• Hi ha punts en comú per a impulsar la revisió dels plans formatius d'FP i orientar-los 
a les noves necessitats del teixit empresarial loca l 

 
La delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona a L’Hospitalet ha rebut la visita del 

president de Biopol’H: Josep Antoni Bombí, acompanyat del seu director general, Ramon 

López. S’han entrevistat amb el president de la delegació de la Cambra a L’Hospitalet, Joan 
Martorell i representants de l’àrea de Competitivitat i Formació de la Cambra de Comerç de 

Barcelona amb l’objectiu d’establir una primera planificació de properes actuacions conjuntes. 
 

S’ha establert la necessitat de recolzar el procés de transferència de coneixement, posant-lo en 

valor. També s’ha parlat de metodologies de treball i acompanyament als investigadors, creació 
d'spin-off o unitats de negoci i de la realització de jornades i sessions de treball per potenciar la 

relació entre investigadors, empresaris i emprenedors. Així mateix, s’han trobat punts en comú 

en relació amb la importància de coordinar esforços per a impulsar la revisió dels plans 

formatius d'FP i orientar-los a les noves necessitats del teixit empresarial local i col·laborar per 

a participar en projectes europeus. També  es facilitarà als investigador i empreses, 
mecanismes per aprofitar les oportunitat que es detecten. Existeix un grau important de 

complementarietat dels serveis de formació que la Cambra facilita a les empreses amb els 

projectes que Biopol'H està duent a terme. Raó per la qual cal continuar cercant vies per 

aprofitar les iniciatives com la de Biopol'H per generar llocs de treball locals. 
 

La Cambra de Comerç de Barcelona a l’Hospitalet i Biopol’H col�laboren per 

impulsar la innovació de les empreses 

 
La delegació de L’Hospitalet de Llobregat de la Cambra de Comerç i el Consorci Biopol’H van 

signar el passat mes d’abril un conveni per tal d’establir un marc de col·laboració permanent 
entre ambdues entitats que serveixi per generar un entorn favorable a la ubicació i creació de 

noves empreses biomèdiques a l’espai Biopol’H, així com impulsar la innovació com a signe 

d’identitat entre les entitats i empreses d’aquest entorn. 

 
Entre els objectius que planteja aquest conveni hi figuren el de difondre l’oferta de serveis per a 

les empreses ubicades a l’entorn Biopol’H, col·laborar en afavorir l’impuls de la innovació en les 

activitats de les entitats i empreses, així com el de facilitar la difusió de les característiques de 

l’espai Biopol’H en l’àmbit nacional i internacional.  

 
 

Sala de Premsa virtual de la Cambra:      http://premsa.cambrabcn.org/  


