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.

PROGRAMA

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, MBA, 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 a la comunitat UB, les eines necessàries per crear la seva
pròpia empresa. Aquesta àrea forma part de les
unitats de valorització d’ACCIÓ, l’agència de suport
a la competitivitat de l’empresa catalana de la Generalitat de Catalunya.

Jaume Valls
Director de la Càtedra d’Emprenedoria de la UB

Crea!Empresa és la 9a edició organitzada per
l’FBG per tal de formar grups de recerca, investigadors i professors de la UB en creació d’empreses
basades en el coneixement. 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.

DIA: 23 d’octubre de 2014

11:30h – 12:00h
INAUGURACIÓ
M. Carme Verdaguer
Directora general de l’FBG

12:00h – 13:30h
TAULA RODONA: D’INVESTIGADOR@ A EMPRENEDOR@
Xavier Luri
Soci fundador i assessor científic de DAPCOM Data Services
Teresa Tarragó
Sòcia fundadora i directora general d’Iproteos
Ignasi Vilajosana
Soci fundador i director general de Worldsensing
Marta Zaragoza
Sòcia fundadora i directora general de Cresàlida, Creixement i
Consolidació Empresarial
Modera:
Esther Riambau
Responsable de l’Àrea de Creació d’Empreses de l’FBG

13:20h-13:30h
PRESENTACIÓ DEL NOU ESPAI DE COWORKING DE LA
FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA
Raquel Villero
Directora de l’Oficina de Pràctiques i Borsa de Treball de la Facultat d’Economia i Empresa

HORA: 11:30h a 14:00h

13:30h – 14:00h

LLOC: Aula A de la Facultat d'Economia i Empresa de la
Universitat de Barcelona. Edifici 696 de l’Av. Diagonal.

APERITIU NETWORKING

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA. Places limitades segons ordre
de recepció. Per motius logístics, us demanem confirmeu
l’assistència abans del 20 d’octubre.

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

XAVIER LURI. Doctor en Física per la Universitat de Bar-

celona (UB) i professor titular al departament d’Astronomia i Meteorologia de la UB. Ha desenvolupat la seva
carrera professional en el marc de les missions espacials, i en especial de la missió Gaia de l’agència europea
de l’espai, de la qual va ser un dels proponents i on forma part del comitè executiu del seu consorci de processament de dades (DPAC).
És fundador i assessor científic de DAPCOM Data Services.

TERESA TARRAGÓ. Llicenciada en Biologia i en Bioquímica per la Universitat de Barcelona i doctorada en
Bioquímica per la Universitat de Barcelona, i Executive MBA a ESADE.
Des de 2006 és investigadora associada a l’Institut de
Recerca Biomèdica (IRB Barcelona). És autora de
més de 30 articles científics i inventora de diverses
propietats intel·lectuals, algunes de les quals són les
que donen inici a la seva aventura empresarial en
Iproteos, on ocupa el càrrec de CEO.

DAPCOM Data Services. Spin-off participada per la
Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC). Proporciona solucions de programari d'enginyeria i estratègies de compressió de dades.
Està especialitzada en la gestió i processament de
grans quantitats de dades. Aquesta empresa és el resultat del treball d’un grup integrat per la UB, la UPC i
l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), que
va començar a treballar en el projecte Gaia, una missió
de astrometria espacial de l'Agència Espacial Europea
(ESA).

IPROTEOS. Spin-off de la Universitat de Barcelona i
de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)
fundada l’any 2011. Es dedica al desenvolupament de
fàrmacs peptídics per al tractament de malalties del
sistema nerviós central. El projecte més avançat, per
al qual ja ha obtingut resultats positius en el tractament amb animals, és el desenvolupament d’un nou
fàrmac que tractarà els dèficits cognitius dels brots
psicòtics. Té previst llicenciar el seu primer fàrmac
l’any 2015.

IGNASI VILAJOSANA. Doctor en Física per la Universitat
de Barcelona, amb més de 10 anys d'experiència en el
sector de la geofísica. És CEO de Worldsensing i cofundador de Sensefields, amb una ampli coneixement de
totes les etapes i desenvolupament d’start-ups. Ha centrat Worldsensing en alguns mercats emergents clau,
en particular en el d’Smart City i mercats de monitorització intel·ligents.

MARTA ZARAGOZA. Economista i emprenedora, i pro-

WORLDSENSING. Fundada el 2008, i amb seu a Londres i Barcelona, és líder del mercat en innovació sense
fils. La seva divisió de trànsit ofereix solucions de monitorització sense fils aplicables al concepte de ciutats
intel·ligents o Smart Cities, que ha permès a la companyia convertir-se en una de les empreses tecnològiques
més importants del mercat, essent guardonada amb el
premi europeu Smart Camp, concedit per IBM.

CRESÀLIDA, Creixement i Consolidació Empresarial.
Fundada l’any 2010, és una empresa que treballa perquè les organitzacions tinguin un cicle de vida equilibrat
i sostenible, a través d’una direcció estratègica en clau
de competències. Vol contribuir a un model econòmic
basat en el coneixement, l’interès i el benestar social,
on el capital competencial de l’equip humà sigui el principal recurs estratègic de les organitzacions i el seu entorn d’influència.

fessora a la Universitat de Barcelona, a la Universitat
Rovira i Virgili i a la UOC Business School. El seu àmbit
de treball és la direcció estratègica i el desenvolupament de les competències professionals, emprenedores
i directives en processos de creació, consolidació i creixement d’empreses i organitzacions. És CEO i fundadora de Cresàlida, Creixement i Consolidació Empresarial,
i recentment està immersa en la creació d'una Startup
en l'àmbit de les TIC.

Jornada acreditada per:
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