JP Selecta fa una donació d'equipament per al
Laboratori de Biotecnologia i per al
Laboratori del Màster en Química Farmacèutica
JP Selecta, companyia especialitzada en la fabricació d'aparells científics i de laboratori ha realitzat
una donació a IQS d'instrumental per al Laboratori de Biotecnologia que utilitzen els seus
estudiants de 4t curs de grau i per al Laboratori del Màster en Química Farmacèutica.
A l'acte de la signatura de l'acord, celebrat el passat desembre en les instal·lacions d'IQS, van assistir
per part de JP Selecta, el Sr. Jordi Puig Herrera, Director General i per part d'IQS, el Dr. Pere Regull,
Director General IQS i la Sra. Rosa Curt, Responsable de Relacions Externes de la Fundació
Empreses IQS.
Els

equips donats

per JP Selecta

són: Ultratermòstat Circ. Ultraterm TFT-200,

Banc

de

Sang Blood Bank C, Centrifuga refrigerada 3-16KL, Cap oscil·lant Forma Cruz, Got hexagonal,
Adaptador Hexagonal per 4 tubs 50ml falcon, Adaptador Hexagonal per 10 tubs 50ml falcon,
Evaporador HEI-VAP value HL digital vidre G3, Bomba Rotavac valve tec
.JP Selecta ha col·laborat en diverses ocasions amb la Fundació Empreses IQS. En 1999, gràcies
a la seva ajuda, es va crear el Laboratori de Microbiologia IQS i en 2014 va donar el 70% de
l'instrumental instal·lat en el Laboratori de Biotecnologia IQS
.La Fundació Empreses IQS, formada per 90 empreses de sectors diversos, promou el
desenvolupament corporatiu d'IQS i el programa amb el MIT Spain Program, i fomenta la formació,
la recerca i la relació entre IQS i el món empresarial. En el 2012, la Fundació Empreses IQS va
finançar part del nou edifici de IQS School of Management, actualment un exemple de mecenatge
empresarial i civil. En l'actualitat, està immersa en el Programa de Beques Corporatives: Beques de
Grau, Màsters Universitaris IQS i Doctorat i en la recerca de recursos per al nou Centre de
Tranferència en Processos i Tecnologies Inegratives (CTPTI), en construcció.

