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PROGRAMA



Participants
Investigadors,
doctorands, entitats 
i empreses

Grups de treball 
Equips de treball
multidisciplinaris

Calendari
De l'11 d'abril al 27 de 
juny

Horari
De 10:00h a 13:00h
Sessions de matí 

preu
Curs gratuït
Places limitades

Idiomes
Català i castellà

La nostra metodologia:

Apliquem estratègies de creatives i treballem 

conjuntament amb empreses, personal investigador, 

administració i ciutadania per desenvolupar projectes 

innovadors basats en la recerca.

"

"

Co-creació

Identificació de 
necessitats del 

mercat

Formació

Formació i 
acompanyament 
de professionals

Concurs 

Concurs entre 
els projectes 

desenvolupats

JunyMaig - JunyAbril - Maig



Programa

1 Fase 1: 
Co-creacio d'idees

24/04/2019 Taller d’ideació: co-creació per idear nous projectes i solucions disruptives

La finalitat d’aquest taller és la creació d’equips multidisciplinaris, amb experts i participants 
del curs, amb l’objectiu de desenvolupar idees i projectes mitjançant dinàmiques de 
treball co-creatiu.  

A càrrec d’Irene Lapuente de La Mandarina de Newton

26/04/2019 Introducció al Lean Start-up

- Identificació del problema / oportunitat: Identificació de clients, validació de la idea amb 
la metodologia “The Mom Test” i creació d’enquestes.

- Desenvolupament de les idees estructurant la informació: Dades reals de la necessitat, 
plantejament de la solució, mesura del mercat i dels possibles competidors, viabilitat 
d’una proposta de solució i legislació.

A càrrec de Lluis Rodriguez

30/04/2019

Fase 2: 
Sessions formatives2

Inauguració del curs

El Parc de Recerca UAB i la Xarxa de Referència en Biotecnologia inauguren el curs. Les 
empreses patrocinadores i col·laboradores presentaran els seus reptes davant de tots els 
participants.

11/04/2019

Cas d'èxit d'Aelix Therapeutics

A càrrec de Jordi Naval, fundador de l'empresa

Modelització i valorització de les idees a través del Business Model Canvas

L’ús d’eines per dissenyar i començar a validar el model (incertesa, risc i hipòtesis de 
negoci)

A càrrec de Josep Miquel Torregrosa, Business Creation Officer InnoEnergy

08/05/2019 Disseny i validació del model de negoci per a solucions en ciències de la salut: 
un nou enfocament

A càrrec de Daniel González de Triffermed

*Sessió a Barcelona al PIER01



Protecció del coneixement 

- Propietat intel·lectual i Industrial
- Cerca de patents
- Models de valorització de la tecnologia

A càrrec de Marta Tort, de l’Oficina de Valorització i Patents de la UAB.

10/05/2019 Sessió de mentoring 

Seguiment individualitzat del projecte a càrrec d'experts del sector. 

15/05/2019

17/05/2019 Tècniques de presentació

Aconseguir que els investigadors siguin hàbils a l’hora d’explicar en públic les seves 
idees i projectes, sent clars i concisos i a la vegada capaços de transmetre els aspectes 
més rellevants i convincents. Estructuració de la informació i síntesis. Capacitat de captar 
l’atenció.

A càrrec de Bibiana Villa

22/05/2019

27/05/2019 Formes jurídiques

- Constitució d’empreses de base tecnològica
- Autoritzacions i aixecament d’incompatibilitats als investigadors universitaris
- Pacte entre socis: clàusules típiques
- Acord de transferència

A càrrec de Sara Mirabete

29/05/2019 Industrialització d'un producte Biotech

- Importància de preveure el procés d’industrialització des d’etapes inicials
- Claus a tenir en compte en l’estratègia de control
- Quan serà important desenvolupar la formulació final
- L’impacte del desenvolupament de producte en el pla de negoci.

A càrrec d'Isabel Amat, Business Development Manager a Reig Jofre Biotech

Valorització d'un producte Biotech

Com valorar les noves tecnologies – models de valorització 

A càrrec de Luis Ruiz Avila (fundador de Spherium)

Exposició de projectes

A càrrec de Gemma Hernándex (XRB) i Xavier Osorio (PRUAB)

31/05/2019 Sessió de mentoring 

Seguiment individualitzat del projecte a càrrec d'experts del sector. 

*Sessió a Barcelona al PIER01



Fase 3: 
Concurs final3

Visita al Sincrotró ALBA

A càrrec de Guy Molénat, Business Developer al Barcelona Synchrotron Park

07/06/2019 Finançament privat d'un producte Biotech 

- L’entorn de les spin-off hospitalàries
- Estratègia de fundraising privat: rondes, tranches, milestones, VCs, family offices i 
business angels.
- Elements d’un pacte de socis i la governança de la companyia
- La Cap table: Construcció i disseny de les successives rondes
- El pla financer: estructura i principals mòduls. Ràtios importants a tenir en compte.
- Exercici pràctic i discussió
 
A càrrec de Josep Lluís Falcó, CEO de Genesis Biomed.

Finançament públic

A càrrec de Juan F. Sangüesa, cap de l'àrea de projectes del Parc de Recerca UAB.

12/06/2019

Ecosistema del sector: finançament i empreses (Taula rodona)

A càrrec de Josep lluís Falcó, CEO de Genesis Biomed i  Francesc Gòdia, professor de 
la UAB i emprenedor

14/06/2019

Simulació de la presentació final

Es presenten els projectes desenvolupats. En aquesta sessió s’escolliran els 5 projectes 
que passaran a la final. 

A càrrec de Gemma Hernándex (XRB) i Xavier Osorio (PRUAB)

21/06/2019

Concurs de projectes i acte de colenda

Els participants presentaran el seu projecte davant d’experts en valorització d’idees de 
negoci i de les empreses patrocinadores. Es seleccionarà el projecte guanyador i es 
durà a terme l’entrega d'un premi que consta de 1500€ i 6 mesos d'incubació al Parc de 
Recerca UAB.

27/06/2019

*Sessió a Barcelona al PIER01



Aplicació de molècules dopaminèrgiques soles o en combinació dins de SNC, dins de 
malalties ambparkinson, alzheimer, etc.

Aplicació de Microbioma digestiu en el tractament d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. 
Anàlisi de la Disbiosis digestiva dins de malalties immunològiques alimentàries.

Identificació o desenvolupament de mètodes amb capacitat d’analitzar l’eficàcia regeneradora 
d’una combinació d’ingredients en les estructures de lligaments, tendons i cartílags. Es 
contemplen tant metodologies in vitro o ex vivo. 

Identificació o desenvolupament de dispositius mèdics pel diagnòstic i la detecció de 
biomarcadors en fluids corporals (suor, saliva, etc)
 

Non-Invasive Prenatal test en format kit. Actualment els tests pre-natals estan a l’ordre del dia 
i la tecnologia està ben desenvolupada. https://ghr.nlm.nih.gov/primer/testing/nipt. No obstant, 
aquesta tecnologia només arriba al mercat en forma de servei de manera que els hospitals han 
de subcontractar el servei a determinats laboratoris que poden fer l’anàlisi tot enviant la mostra 
de sang de la mare; aquest servei és car en comparació amb les anàlisi de rutina que es duen a 
terme als hospitals. Des de la divisió d’IVD de Palex s’ha identificat la necessitat de disposar d’un 
kit que permeti fer l’anàlisi al mateix hospital.

Noves membranes per hemodiàlisi: L’hemodiàlisi és una tècnica emprada en pacients renals 
que consisteix en recircular la sang del pacient a través d’unes membranes per eliminar-ne 
les substàncies tòxiques. Actualment les membranes generen un estrés oxidatiu important i 
impliquen que el pacient de promig hagi de tractar-se durant 4 hores. Unes membranes d’un nou 
material que permetés reduir el temps d’hemodiàlisi i reduir l’estrés oxidatiu millorarien la qualitat 
de vida dels pacients.

Noves aproximacions terapèutiques pel tractament de malalties minoritàries (en línia amb la 
Marató de TV3 d’aquest any).

Millores en el diagnòstic de malalties de base genètica i desenvolupament de mètodes de 
preselecció de pacients per estudis clínics

Reptes proposats



Disseny d’un algoritme que permeti definir el tipus de gonadotropina a utilitzar en els processos 
d’hiperestimulació ovàrica controlada, tant en pacients joves com en pacients més grans (>37), 
que són el percentatge més elevat de pacients que van als centres de reproducció assistida.

Tipus de gonadotropina (FSH humana, FSH recombinante, LH, HMG, Testosterona) / Dosis més 
adequada de gonadotropina / Combinació de gonadotropines o testosterona

Amb l’objectiu de millorar els procediments mèdics, es busca reduir la grandària i augmentar la 
funcionalitat dels dispositius mèdics mínimament invasius, per a això es requereix recerca en 
el procés de fabricació de les peces d’aquests dispositius. El repte proposat és llavors aconseguir 
realitzar un prototip funcional bàsic d’un nou sistema d’impressió 3d per electrodeposició de tan 
sols dues matrius de 3×3 píxels podent demostrar la capacitat i innovació de com pot unir i elevar 
el material i formar el sòlid àtom per àtom.

Noves molècules actives per ser aplicades a cosmètica i camps afins

Noves molècules actives amb potencial per ser aplicades al sector cosmètic (Hidratants, 
antiaging, solar, ungles, tractament de cabell i/o cuir cabellut, conservants/ antimicrobians, 
bioemulsificants, espessants, polimers filmògens i amb efecte immediat) i camps afins 
(antiperspirant, deodorant, oral care, dental care, solucions digitals o noves tecnologies que 
permetin identificar diferències en la pell fruit del tractament cosmètic).

En concret es valoraran de forma especialment positiva molècules que provinguin d’origen natural, 
biobased polymers o amb algun benefici especial relatiu a la sostenibilitat (per ex. Valorització de 
residus agraris).

Dispositiu mèdic innovador pel tractament o prevenció de malalties cardiovasculars.

Busquem solucions que, via transcatèter, puguin resoldre una malaltia vascular. El dispositiu en 
qüestió pot incloure un implant i/o sistema d’alliberació de fàrmac pel tractament de la malaltia 
en qüestió. Alguns exemples de les malalties vasculars objectiu són: cardiopatia isquèmica, 
valvulopatia, ICTUS, malaltia vascular perifèrica, hipertensió, arrítmies, insuficiència cardíaca…



Com arribar?

L’Edifici Eureka es troba situat a l’entrada del Campus de la UAB, al costat de les quatre 
columnes i a prop de la Facultat de Medicina

Avinguda de Can Domènech (Campus de la UAB)
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) - Barcelona

Tel. +34 93 586 88 91      

Edifici eureka-campus uab

Plaça de Pau Vila, 1 Bloc A, Planta 3 · Barcelona

Tel. +34 938342661

Edifici Pier 01


