5 d’octubre de 2011
www.fbg.ub.edu/transfereix

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 Valorització i Llicències de l’FBG s’encarrega de traslladar al mercat els resultats de la recerca de la UB a través
de la llicència de les tecnologies protegides. La seva missió és assegurar la identificació, la protecció, la valorització i la
comercialització de les invencions dutes a terme per investigadors i professorat de la UB amb la finalitat de portar els
beneficis d’aquestes descobertes a la societat i, a la vegada, aconseguir un bon retorn per la Universitat i els seus investigadors. L’Àrea de Valorització i Llicències 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.
Amb aquesta nova edició de Transfereix! l’FBG vol donar a conèixer a investigadors, grups de recerca, doctorands i professors com protegir els resultats de la seva recerca, què fer per transferir-los al mercat i quin suport
ofereix l’FBG en la seva protecció, valorització i comercialització. L’objectiu de la jornada és compartir les experiències d’investigadors de la UB que ja han transferit la seva tecnologia (o estan en procés de fer-ho) amb investigadors que tinguin invencions susceptibles de ser protegides i motivar-los per fer que les seves tecnologies també arribin al mercat.
PROGRAMA
12:00h-12:15h PRESENTACIÓ
Xavier Testar, delegat del rector per a Accions Estratègiques d’Innovació de la UB
M. Carme Verdaguer, directora general de l’FBG
12:15h-13:00h PROTECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA TECNOLOGIA A LA UB
Lurdes Jordi, directora de l’Àrea de Valorització i Llicències de l’FBG
Lídia Casas, tècnica de patents del Centre de Patents de la UB
13:00h-13:45h EXPERIÈNCIA EN LA TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIES DE LA UB
Sílvia Busquets, professora lectora del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular. Facultat de Biologia
Clara Campàs, vicepresidenta executiva d’Advancell. Advanced In Vitro Cell Technologies, S.A
Xavier Luri, professor titular del Departament d'Astronomia i Meteorologia. Facultat de Física
J. Daniel Prades, professor lector del Departament d’Electrònica. Facultat de Física
Modera:
Eva Martín, gestora de projectes de l’Àrea de Valorització i Llicències de l’FBG
DIA: 5 d’octubre de 2011, de 12:00h a 14:00h (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 3 d’octubre
Per a més informació: idea@fbg.ub.es – 93 403 99 70 – www.fbg.ub.edu/transfereix
Amb el suport de

