La Fundació Bosch i Gimpera (FBG) centra la seva activitat en la promoció i la gestió de la transferència de coneixement i
tecnologia que es genera en el conjunt de la Universitat de Barcelona (UB). El seu objectiu és aconseguir que les capacitats
cientificotècniques i els resultats de la recerca generats a la UB arribin al mercat i contribuir així al progrés econòmic i social
a través de la innovació.
L’Àrea de Creació d’Empreses és la unitat de l’FBG que assessora i dóna suport a emprenedors i a nous projectes empresarials del Grup UB, promou l’esperit emprenedor dins la comunitat universitària i facilita la transferència a través de la Creació
d’Empreses Basades en el Coneixement i Spin-off. També recolza a noves empreses i nous emprenedors a l’hora d’obtenir
fons de finançament públics (subvencions, préstecs tous, etc) i/o privats (préstecs, capital risc, business angels, MAB, etc),
que els permetin posar en marxa el seu projecte empresarial. L’Àrea de Creació d’Empreses ofereix doncs al personal docent i investigador i comunitat UB, les eines necessàries per crear la seva pròpia empresa. Aquesta àrea forma part de les
unitats de valorització d’ACC1Ó, l’agència de suport a la competitivitat de l’empresa catalana de la Generalitat de Catalunya.
Crea!Empresa vol donar a conèixer a grups de recerca, investigadors i professors de la UB com transferir la seva
recerca mitjançant la creació d’empreses de base tecnològica. El seu objectiu és compartir les experiències dels
emprenedors d’avui amb emprenedors de demà i que aquest intercanvi sigui font de motivació per a noves iniciatives dins la UB.

P R O G R AM A
12:00h - 12:30h
PRESENTACIÓ
Silvia Atrian, vicerectora d'Innovació i Transferència del Coneixement
de la UB
Jaume Valls, director de la Càtedra Emprenedoria UB
M. Carme Verdaguer, directora de l’FBG

12:30h - 13:50h

DIA: 22 de novembre
HORA: 12:00h a 14:10h
(Refrigeri Networking inclòs)
LLOC: Sala Fèlix Serratosa. Parc Científic de
Barcelona. Edifici Clúster. Baldiri Reixac, 10.
INSCRIPCIÓ GRATUïTA. Places limitades
segons ordre de recepció. Per motius logístics,
us demanem confirmeu l’assistència abans del
20 de novembre.

TAULA RODONA: D’INVESTIGADOR@ A EMPRENEDOR@
Ivan Amat, soci fundador i director científic de Transmural Biotech
Jordi Carrera, soci fundador i CEO de Stat-Diagnostica
Laia Crespo, investment manager d’Ysios Capital Partners
Oscar Expósito, soci fundador i director tècnic de Phyture Biotech
Modera:
Esther Riambau, consultora de l’Àrea de Creació d’Empreses de l’FBG

13:50h - 14:10h
EINES PER L’EMPRENEDOR@ TECNOLÓGIC@
Sara Secall, directora de l’Àrea de Creació d’Empreses de l’FBG

14:10h
REFRIGERI NETWORKING

PER A MÉS INFORMACIÓ
idea@fbg.ub.es
93 403 99 70
www.fbg.ub.edu/creaempresa

EMPRENEDORS
IVAN AMAT. Enginyer de Telecomunicacions a la Universitat Politècnica de Catalunya i a la Universitat de Maryland,
doctorat a l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) i especialista en aplicacions d’imatge mèdica a Harvard Medical
School. Des de 2007 treballa com a coordinador d’Innovació i Tecnologia a la Unitat de Medician-Fetal de l’Hospital
Clínic de Barcelona. És autor de més de 30 articles científics i inventor de diverses propietats intel·lectuals, algunes de
les quals són les que donen inici a la seva aventura empresarial en Transmural Biotech.
TRANSMURAL BIOTECH. Primera spin-off de base tecnològica impulsada des de
l’Hospital Clínic de Barcelona i la Universitat de Barcelona. Creada l’any 2009 es té previst
que el seu primer producte entri en vigor el març de 2012. Aquest producte substituirà una
prova d’amniocentesi en les darreres setmanes d’embaràs per una ecografia.

JORDI CARRERA. Enginyer aeronàutic format als EEUU. Va treballar al Glenn ResearchCenter (NASA) i posteriorment al ZARM, centre extern de l’Agència Europea del Espai a Alemanya. L’any 2004 s’uneix al Werfen Group com a
Manager de Biomedicina (NTE) liderant projectes de desenvolupament en l’àmbit del diagnòstic in-vitro i medical devices. És cofundador i CEO de STAT-Diagnostica.
STAT-DIAGNOSTICA. Empresa creada l´any 2010, amb l´objectiu de desenvolupar,
fabricar i comercialitzar sistemes completament integrats de diagnòstic molecular i
d´immunoassaig per aplicacions clíniques i industrials.

LAIA CRESPO. Llicenciada en Química i doctorada a la Universitat de Barcelona i MBA a la Universitat de Cambridge.
Abans d’unir-se a Ysios Capital Partners com a gerent d’inversions, va treballar a Janssen-Cilag, empresa farmacèutica
del grup Johnson & Johnson, en el Departament Europeu de Desenvolupament de Negoci. La seva carrera professional
prèvia ha estat lligada principalment al clúster de biotecnologia de Cambridge, Regne Unit, en empreses com Spirogen,
Medivir i UCB-Celltech.
YSIOS CAPITAL PARTNERS. Firma independent de capital risc espanyola que té per objectiu
finançar empreses de salut humana i biotecnològiques. Actualment gestiona Ysios BioFund I,
fons de 69M€ i compta amb un equip de 9 persones. Algunes de les seves inversions han estat
STAT-Diagnostica, Sabirmedical i BioVex, entre d’altres.

ÒSCAR EXPÓSITO. Llicenciat en Biologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i doctor en Biotecnologia Vegetal a
la Universitat de Barcelona. El 2009 i, només finalitzat el doctorat, crea l’spin-off Phyture Biotech juntament amb un
company del laboratori, on ocupa el càrrec de director Científic.
PHYTURE BIOTECH. Empresa creada l’any 2009 que es dedica a la producció de principis
actius per a la seva utilització en els sectors cosmètic i farmacèutic. És una empresa de base
tecnològica que proposa la producció eficient i neta de molècules bioactives a partir de la tecnologia del cultius cel·lulars o cèl·lules mare vegetals.
En el marc de:

Amb el suport de:

En col·laboració amb:

