La Fundació Bosch i Gimpera-UB organitza la quarta jornada destinada a
promoure la creació d’empreses entre els 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
Neurotec Pharma, VCN Biosciences, Bioingenium, Xop Conserves, 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.

LLOC: Sala Fèlix Serratosa.
Parc Científic de Barcelona,
Edifici Clúster. Baldiri Reixac, 10
INSCRIPCIÓ: Places limitades
segons ordre de recepció. Per
motius d’aforament limitat, us
demanem confirmeu l’assistència
abans del 14 de novembre.
PER A MÉS INFORMACIÓ:
marqueting@fbg.ub.es
www.fbg.ub.es/creaempresa
Tel. 93 403 99 00

PROGRAMA
12:00-12:10h
INAUGURACIÓ:
Xavier Testar, delegat del rector per a Accions Estratègiques d'Innovació de la UB
M. Carme Verdaguer, directora general de l’FBG

12:10-13:30h
TAULA RODONA: D'INVESTIGADOR@ A EMPRENEDOR@
PONENTS:
Nicole Mahy, sòcia fundadora de Neurotec Pharma i professora de Medicina de la UB
Manel Cascalló, soci fundador i conseller delegat de VCN Biosciences
Ramon Ramon, co-fundador i director de Bioingenium
Enric Gràcia, soci fundador i director d’R+D+I de Xop Conserves del Ponent
Miquel Bonachera, soci fundador i Conseller Delegat d’AB Biotics
MODERA:
Josep Lluís Falcó, consultor de l’Àrea de Creació d’Empreses de l’FBG

13:30-14:00h
KEYNOTE SPEECH. EMPRESES D’ÈXIT
Jaume Valls, director de la Càtedra d’Emprenedoria i director del Departament d’Economia i
Organització d’Empreses de la UB

13:40-14:00h
EINES PER L´EMPRENEDOR@ TECNOLÒGIC@
Sara Secall, directora de l’Àrea de Creació d’Empreses de l’FBG

14:00-15:00h
REFRIGERI NETWORKING

EMPRENEDORS
NICOLE MAHY és doctora en Farmàcia per la UB, on ha desenvolupat la seva carrera professional com a professora de la
Facultat de Medicina des de 1984. Cap del grup de recerca
consolidat en neuroquímica, forma part de l’IDIBAPS i de
CIBERNED, ha dirigit nombrosos projectes de recerca nacionals i internacionals, i ha publicat treballs en revistes internacionals de prestigi. Com a professora visitant ha realitzat estades en centres estrangers europeus (França, Suècia, Itàlia) i
americans (Penn University, UNAM). És sòcia fundadora i
assessora científica de Neurotec Pharma SL., empresa creada
el gener del 2006 com a spin-off de la UB arrel de 2 patents
originades al seu grup de recerca.
NEUROTEC. Desenvolupa noves molècules
per al tractament i diagnòstic de malalties
del sistema nerviós central.
MANEL CASCALLÓ és doctor en Bioquímica per la UB, i ha treballat també al M.D. Anderson Cancer Center i a l’Institut
Català d’Oncologia (ICO). Té una dilatada experiència en el
desenvolupament de nous fàrmacs biotecnològics antitumorals a partir dels virus, camp en el que ha publicat diversos
articles i és autor de 5 patents. A més de la seva expertesa
científica té una àmplia experiència en aspectes regulatoris i
en la coordinació d’equips multidisciplinaris. Fruit d’aquesta
trajectòria, i junt amb el Dr. Ramon Alemany i el Dr. Gabriel
Capellà, l’any 2009 funda VCN Biosciences SL.
VCN BIOSCIENCES. Desenvolupa nous fàrmacs per al tractament dels tumors que
són resistents a les estratègies terapèutiques clàssiques fent ús de la plataforma
tecnològica que ofereixen els adenovirus oncolítics.
Disposa d’un primer candidat, VCN-01 amb resultats que
milloren l’eficàcia de qualsevol teràpia que actualment s’apliqui dirigida contra el càncer de pàncrees.

ENRIC GRÀCIA és doctor en Ciències Biològiques per la
UB, on desenvolupa la seva carrera professional com a
Professor Titular. Apassionat per la micologia, es considera primordialment micòleg aplicat. De la seva passió n’ha
fet un negoci i s’ha convertit en un emprenedor reconegut. Així, fa cinc anys va fundar, juntament amb Ramon
Arques, XOP – Conserves de Ponent i ha estat guanyador
del premi Emprenedoria (2005) per la Diputació de Lleida
i finalista en el premi Emprenedor (2006) organitzat per
Barcelona Activa. És soci fundador de dues empreses més,
que exploten patents pròpies.
XOP CONSERVES DE PONENT.
Empresa centrada en el cultiu i
producció de bolets d'alta qualitat organolèptica amb tecnologia pròpia, i en la comercialització dels productes
resultants.
MIQUEL BONACHERA és llicenciat en Bioquímica per la
UAB (2001). Es va especialitzar en la fabricació i anàlisi
de Xips d’ADN al Vanderbilt Miroarry Shared Resource, als
EEUU (2002) i va cursar el Màster en Direcció i
Administració d’Empreses MBA per ESADE (2005-2007).
És soci fundador d’AB-BIOTICS SA (2004), on ocupa el
càrrec de Conseller Delegat i porta la Direcció General i
Financera de l’empresa. També va fundar al 2007 l’empresa Sevibe Cells SL, empresa que dona servei de conservació de cèl·lules mare procedents del cordó umbilical, on
ocupa la Presidència en el consell d’administració.
AB-BIOTICS SA. Empresa de biotecnologia que va sortir al Mercat Alternatiu
Bursàtil el Juliol del 2010 i manté una
capitalització Bursàtil propera als 17
milions d’euros.

RAMON RAMON és doctor en Biotecnologia per la UAB 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, SL (2006).
BIOINGENIUM SL. 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.
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