Nota de premsa 

Candidatura del Parc de l’Alba per acollir
l’Agència Europea del Medicament
 Amb el Brèxit, l’Agència Europea del Medicament (AEM),
actualment a Londres, haurà de ser transferida a una ciutat d’un
dels 27 Estats de la Unió Europea.
 Barcelona, amb el suport de l’estat espanyol, és candidata per
acollir l’agència.
 El Parc de l’Alba / Barcelona Synchrotron Park presenta la seva
oferta per acollir la seu de l’AEM.
 Aquesta candidatura presentada durant el consell plenari de
l’associació B30 d’avui és una candidatura de territori, el Vallès.
Dijous 6 d’abril de 2017 - El Parc de l’Alba/Barcelona Synchrotron Park ocupa tot l’espai situat
entre les ciutats de Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès, per una part, i entre el parc
natural de Collserola i l’autovia/autopista B30/AP7, per l’altra.
Aquest parc públic –un consorci entre el govern català (via l’Institut Català del Sòl, INCASÒL) i
l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès– té 3 missions principals:
- Acollir empreses i institucions innovadores al voltant del sincrotró ALBA.
Aquesta part empresarial del Parc es promociona internacionalment com a Barcelona
Synchrotron Park (BSP).
- Crear un nou barri residencial.
- Protegir la biodiversitat de les seves zones verdes (53% d’un total de 340 hectàrees).
L’entorn és segurament el primer valor del Parc:
- Un entorn de recerca i formació amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) al
costat mateix del Parc de l’Alba – BSP, una de les millors universitats d’Espanya
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(43.000 alumnes, 3.500 investigadors, 27 centres de recerca) i ESADE, una de les
millors escoles de negocis d’Europa a Sant Cugat.
Un entorn d’innovació amb el centre tecnològic EURECAT del Parc Tecnològic del
Vallès, les incubadores d’empreses del Parc de Recerca de la UAB (PRUAB) o d’ESADE
Creapolis, etc.
Un entorn empresarial amb 10.000 empreses en un radi de pocs quilòmetres al
voltant del sincrotró, algunes de les quals del sector farmacèutic (Boeheringer
Ingelheim, Ferrer, Grifols, Novartis, Pfizer, Roche...)
Un entorn de qualitat de vida amb el 53% de zones verdes i una política específica de
protecció de la biodiversitat.

Aquest entorn favorable és el del Vallès i tot aquest territori i els seus actors socioeconòmics
es beneficiarien de l’arribada de l’AEM al Parc de l’Alba – BSP.
Segons una nota del govern holandès, es considera que un 50% del pressupost de l’agència
(304 milions en 2015) es queda al país que l’acull: bona part d’aquests 150 milions anuals així
com de les 40.000 pernoctacions anuals estimades, generades per les 65.000 persones que
visitaran la seu de l’AEM, serien per al Vallès.
La seu de l’agència ha de complir uns quants requisits indispensables: ser fàcilment accessible
des de qualsevol lloc d’Europa, proposar un edifici prou gran per acollir un personal de 900
persones i centenars de visitants diaris, tenir una oferta hotelera prou bona per permetre a
aquests visitants allotjar-se prop de l’agència, oferir la possibilitat al seu personal de trobar
residències de qualitat a prop, amb escoles i instituts internacionals, etc.
La candidatura del Parc de l’Alba – BSP, amb un edifici fet a mida, compleix tots aquests
requisits.
El dossier complet es pot descarregar
www.barcelonasynchrotronpark.com

des

dels

webs

www.parcdelalba.cat
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L’Agència Europea del Medicament
L’Agència Europea del Medicament (AEM), creada el 1995, és responsable de l’avaluació de
l’eficàcia, la qualitat i la innocuïtat dels nous medicaments autoritzats al mercat europeu per a
persones i animals. A més, l’AEM supervisa la seguretat dels medicaments ja autoritzats i
afavoreix la recerca i el desenvolupament de nous fàrmacs.
L’AEM gestiona una xarxa de 40 autoritats dels medicaments i uns 3.000 experts. Cada any, rep
a la seu uns 65.000 visitants i organitza unes 600 reunions internacionals.
Des de la seva creació, l’agència ha aprovat 1.100 medicaments, 82 l’any passat, dels qual 17
eren per tractar el càncer, 14 per a infeccions i 9 per a malalties cardíaques.
El 2015, comptava amb 890 persones de 28 nacionalitats diferents i un pressupost de 304
milions d’euros. És una de les agències més grans de la UE.

