La Fundació Bosch i Gimpera-UB organitza la tercera jornada destinada a formar grups de recerca, investigadors, professors, estudiants de
post-grau i estudiants de darrers cursos en creació d’empreses.
La UB té una reconeguda trajectòria en la creació d’empreses (spin-off) al voltant de tecnologia desenvolupada a la universitat. Empreses
com Biocontrol Technologies, WorldSensing, Bioingenium, Enantia i Bioglane van començar amb el neguit de persones de la comunitat universitària de veure que els seus resultats de recerca arribaven a beneficiar la nostra societat. La comunitat UB manté un gran potencial per
crear moltes més empreses i és per això que et volem donar a conèixer com, tu també, pots arribar a crear la teva empresa.

PROGRAMA
11:00-11:10h

INAUGURACIÓ:
M. Carme Verdaguer, directora general de la Fundació Bosch i Gimpera
Àlex Àguilar, Vicerector d'Innovació i Transferència del Coneixement

11:10-12:30h

TAULA RODONA: D'INVESTIGADOR@ A EMPRENEDOR@
PONENTS:
Isabel Trillas, directora de Biocontrol Technologies
Ignasi Vilajosana, CEO de WorldSensing
Ramon Ramon, director de Bioingenium
Llorenç Rafecas, director d’Enantia
Josep Lluis Torres, director general d’I+D de Bioglane
MODERA:
Esther Riambau, Consultora de la Fundació Bosch i Gimpera

12:30-13:15h

FINANÇAMENT PER A EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA.
ENTREVISTA AMB INVERSORS. QUÈ BUSCA L’INVERSOR?
PONENTS:
Josep Mª Echarri, delegat i principal accionista privat d'Inveready
Seed Capital, SCR
Yolanda Falcón, Gerent d’inversions d’Uninvest
MODERA:
Sara Secall, directora Àrea Creació d’Empreses de la Fundació Bosch
i Gimpera

13:15-13:40h

KEYNOTE SPEECH. EMPRESES D’ÈXIT
Xavier Triadó, Sotsdirector de la Càtedra d’Emprenedoria i Professor del Departament
d’Economia i Organització d’Empreses de la UB

13:40-14:00h

EINES PER L´EMPRENEDOR@ TECNOLÒGIC@
Sara Secall, directora Àrea Creació d’Empreses de la Fundació Bosch i Gimpera

14:00-15:00h

DINAR NETWORKING
Et convidem a un dinar dempeus perquè puguis conversar amb els ponents, altres
emprenedors, professors, etc.

EMPRENEDORS
ISABEL TRILLAS és doctora en Biologia per la Univesitat de
Bacelona i màster of Science per la Ohio State University. És
professora Titular d’Universitat al Departament de Biologia
Vegetal. Està especialitzada en el control biològic de les
malalties de les plantes, susceptibilitat i resistència i cultiu in
vitro de teixits vegetals. L’any 2004, junt amb el Dr. Manuel
Avilés i amb la Dra. Eva Casanova, funda Biocontrol
Technologies, S.L.
BIOCONTROL TECHNOLOGIES S. L. És una
spin-off de la UB i està especialitzada en
l’aïllament, avaluació, producció i registre
de microorganismes per a ser utilitzats
com a fitosanitari pel control biològic de
les malalties dels cultius. L’empresa té un
primer producte en fase avançada de
Registre.
IGNASI VILAJOSANA és doctor en Física per la Universitat de
Barcelona. Durant el 2007 va ser investigador visitant al
Norwegian Geothecnical Institute. Ha participat en diversos
projectes finançats de la EU, AGAUR, MCYINN i és autor de
diverses publicacions científiques d’impacte en el camp de la
física. L’any 2008 inicia la seva aventura empresarial amb la
creació de Worldsensing.
WORLDSENSING. Desenvolupa aplicacions
basades en xarxes de sensors sense fils
(WSN) capaces de proveir de informació
en temps real. Es caracteritza pel seu alt
valor d’innovació i tecnològic.
RAMON RAMON, és doctor en Biotecnologia per la
Universitat Autònoma de Barcelona i MBA per la EUNCET –
UPC. La seva experiència en el desenvolupament de bioprocessos i la transferència tecnològica realitzada des del seu
grup de recerca en la producció de proteïnes recombinants
en llevats l’han portat a ser el CEO i co-fundador de la
empresa Bioingenium, S.L (2006).

BIOINGENIUM. Està especialitzada en el
desenvolupament de bioprocessos i la
producció de proteïnes recombinants
per a aplicacions biomèdiques destinades a la salut humana i animal, així com
de productes per a la indústria química i
farmacèutica.
LLORENÇ RAFECAS és llicenciat en Química per la
Universitat de Barcelona i té una gran experiència en química pura i aplicada. Els seus primers 24 anys de carrera
professional va treballar a Farma Lepori. L’any 2002 va deixar Farma Lepori per ser un dels quatre fundadors de la
companyia Enantia S.L., de la qual n’és actualment el
Director General, així com un dels socis principals i membre del Consell d’Administració. Enantia va iniciar les seves
activitats l’any 2003.
ENANTIA. Es dedica a la síntesi i desenvolupament de processos químics per a la
preparació de principis actius farmacèutics, particularment aquells que, sent quirals, es precisen obtenir en forma enantiomèricament pura.
JOSEP LLUIS TORRES és doctor en Química per la
Universitat de Barcelona-CSIC . Ha treballat com a
investigador post-doctoral i científic visitant a la
Universitat Lliure de Brussel·les i al Salk Institut for
Biological Studies. Actualment és Investigador Científic
a l’Institut de Química Avançada de Catalunya i té experiència en recerca pura i aplicada en compostos naturals.
L’any 2007 va ser cofundador de l’empresa Bioglane
SLNE.
BIOGLANE. Produeix i desenvolupa
principis actius biològics com a agents
preventius de la diabetis tipus 2 i l'obesitat.

INVERSORS
JOSEP MARIA ECHARRI ha estat fundador, Director Financer i de
Desenvolupament de Negoci d'Oryzon Genomics. Actualment, és el
Conseller delegat i principal accionista privat d'Inveready Seed
Capital, SCR.

YOLANDA FALCÓN comença la seva carrera professional en el sector
del capital risc , treballant com a analista d’inversions a Unirisco
Galicia, SC.R. S.A. Actualment, és la Gerent d’Inversions a Uninvest
S.G.E.C.R.S.A.

INVEREADY. És una societat de Capital Risc
especialitzada en el finançament d’empreses
de base tecnològica.

UNINVEST. És una societat gestora d’entitats de
capital risc creada per potenciar la transferència de
coneixement de la Universitat a la Societat mitjançant la creació de empreses.

