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Amb el suport de: 



La nostra metodologia:

Apliquem estratègies creatives i treballem conjuntament 
amb empreses, personal investigador, administració i 
ciutadania per desenvolupar projectes innovadors basats 
en la recerca.

"

"
Laboratori 

d’idees
Sessions formatives 

i mentoring
Protipatge Concurs

Disseny i creació 
dels prototips als 
UAB Open Labs. 



Participants
Investigadors,
doctorands, entitats 
i empreses

Grups de treball 
Equips de treball
multidisciplinaris

Calendari
Del 29 de setembre al 17 
de desembre de 2020

Horari
De 10:00h a 12:00h
Sessions de matí*

Preu
Curs gratuït
Places limitades

Idiomes
Català i anglès
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Calendari

Sessió presencial 
o online*

Fase de prototipatge als UAB Open Labs

*Les sessions seran presencials o online en funció de l'evolució de la situació sanitària provocada per la Covid-19



Programa*

1 Fase 1: 
Laboratori d’Idees

29/09/2020
09:30h-13:30h

Taller d’ideació: co-creació per idear nous projectes i solucions disruptives

Taller per compartir els reptes proposats per les empreses i entitats amb els participants 
i així poder identificar solucions a partir a partir de la metodologia Design Thinking i 
dinàmiques de treball co-creatiu. L’objectiu és la identificació de solucions basades en 
recerca per part d’equips multidisciplinaris amb experts i participants del curs.

A càrrec David Hernàndez Salazar, dissenyador Industrial, expert en design thinking i 
emprenedor.

Fase 2: 
Sessions formatives i Mentoring 2

05/10/2020
10h-12h

06/10/2020
10h-12h

Com validar el nostre Projecte: introducció al Lean Start Up

L’ús d’eines com el Business Model Canvas i el Customer Discovery per dissenyar 
i començar a validar la solució plantejada. Identificació del problema / oportunitat: 
Identificació de clients, validació dels mateixos. 

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 Júlia Palma, responsable d’emprenedoria al Parc de Recerca UAB.

Cas d'èxit: AllRead Machine Learning Technologies
A càrrec de Marçal Rossinyol, CTO & CoFounder.

Design Thinking i Prototipatge

Es donarà a conèixer la metodologia de design thinking, començant a visualitzar com la 
nostra idea es pot transformar en un prototip.

S'impartiran nocions bàsiques de programes de prototipatge i s'explicarà què es pot fer 
amb el maquinari disponible als laboratoris d'innovació oberta de la UAB. Els participants 
també adquiriran coneixements de modelatge bàsic.

A càrrec de David Hernández Salazar i Alfons Miàs, responsable dels UAB Open Labs.

Cas d'èxit: Casa Tarradellas
A càrrec de Miquelina Saborit, Marketing & Communication Manager. 

*Les sessions i ponents estan subjectes a modificacions



07/10/2020
10h-11:45h

08/10/2020
10h-12h

OCTUBRE
-

NOVEMBRE
1h/setmana

Protecció del coneixement

• Conceptes bàsics
• Tipus de proteccions
• Internacionalització de la patent
• Contractes de llicència
• Models de valorització de la tecnologia

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

Cas d'èxit: Roca Sanitario
A càrrec de Juan Antonio Caballero, Environmental Department Manager.

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.

Presentació de cas d’exit de Simbiosi Industrial

A càrrec de Bibiana Villa.

Mentoring 

Un cop acabada la formació de 4 dies, els equips tindran un mentor assignat que els 
acompanyarà en el procés de validació del problema i la solució. Tindran reunions 
setmanals per equips.

Després de la reunió amb el mentor corresponent (1 hora), els equips es reuniran amb els 
coordinadors del programa per compartir entre tots com va l’evolució del projecte i que 
és el que han aprés (1 hora).

Dies: 15, 22, 29 d’octubre i 5,12 i 19 de novembre (1 hora de mentoring i 1 hora de 
seguiment amb els coordinadors del programa). 

El dia 23 de Novembre els equips faran una presentació del projecte on s’avaluarà si han 
validat el problema, verificat la solució i identificat la millor aplicació.

Es triaran a aquells projectes que poden passar a la fase 3 de Prototipatge



Concurs de projectes i acte de colenda

Els finalistes presentaran les seves idees de negoci durant 5 minuts davant d’un tribunal 
que estará format per experts en valorització d’idees de negoci i de les empreses 
patrocinadores. El tribunal será l’encarregat de seleccionar el projecte guanyador.

Aquest esdeveniment serà públic, a més, es comptarà amb la participació d’empreses 
del sector i experts de capital risc.
Dotació dels Premis

• 1er premi: 1.000€ en metàl·lic, més 1.000€ en materials pel desenvolupament de 
Projecte, més 500€ per la difusió en xarxes i mentoring per a crear una campanya 
de crowdfunding per la prova de concepte. A més, 6 mesos d’incubació a l’Edifici 
Eureka a un espai d’oficina per desenvolupar el projecte i convertir-lo en una 
oportunitat de negoci. Valoració del premi: 4.000€.

• 2n premi del públic: 500€ metàl·lic i 500€ en materials pel desenvolupament de 
Projecte i 6 mesos d’incubació a l’Edifici Eureka. Valoració del premi: 2.000 euros

Prototipatge als UAB Open Labs

En aquesta fase, els equips tindran 3 setmanes d’assessorament i mentoria personalitzada  
per dissenyar i crear els seus prototips als UAB Open Labs. 

Es garantitza el finançament de la construcció dels prototips fins a un màxim de 5.000 
euros a repartir entre tots els equips que hagin passat a aquesta fase.

Fase 4: 
Concurs final

Fase 3: 
Propotipatge

4

3

17/12/2020

23/11/2020
-

16/12/2020



Personal formador

Personal mentor

Col·laboradors

Júlia Palma 
Cap de l’àrea 

d’Emprenedoria, Parc 
de Recerca UAB

Marta Tort
Tècnica en patents i 

transferència tecnològica 
de l’Oficina de Valorització i 

Patents de la UAB.

Raúl Aragonés  
Founder, President and 

Business Developer, AEInnova.

Marçal Rossinyol
CTO & CoFounder at 

AllRead Machine Learning 
Technologies

Alfons Miàs  
Coordinador dels 
UAB Open Labs.

Miguel Angel Marco 
Exdirector d'innovació 

de Roche

Juan Antonio Caballero 
Environmental Department 
Manager, Roca Sanitario

Carles Martinez 
Director Ciane 

Consulting.

Josep M. Valero Pascual
IT System Engineering 
Analyst Senior, Nestlé 

Iberia.

Josep Miquel Torregrossa
Director d’inversions 

d’InnoEnergy.

Gabriel Izard
Director del Executive 

Master in Business 
Management (UAB).

Juanjo Villanueva
Catedràtic Emèrit de 

Ciències de la 
Computació a la UAB.

David Hernández  
Dissenyador Industrial, i 

expert en Design Thinking

Bibiana Villa 
Coach executiva i 

formadora

Eulàlia Clos  
Managing Partner, 

E2c Consulting.

Miquelina Saborit 
Marketing & Communication 
Manager, Casa Tarradellas



Reptes

Com podem optimitzar 
els processos de gestió i 
de tractament actual dels 
residus per maximitzar la 
recuperació de materials

Recuperació de 
Biomassa Urbana i 

Forestal

Recuperació de les 
aigües residuals 

industrials 

Integració de totes les 
borses de subproductes 

per maximitzar i escalar la 
simbiosi entre les Pimes

Reutilització dels 
envasos de plàstic

Valorització del 
sobrant alimentari

Recuperació 
dels fangs de 
depuradores

Repte lliure sobre la 
simbiosi industrial. 

Aporta les teves 
pròpies idees!

Cerca de solucions 
per incrementar 

el triatge al sector 
textil

Revalorització dels 
recursos del café: 

sacs de jute, la 
pellofa i el marro

Mineria d’abocadors: 
recuperació de 

materials mitjançant 
tècniques d’extracció



Col·labora



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
T. +34 93 586 88 91  
  

Edifici Eureka - Campus UAB

*Les sessions es celebraran de 
forma presencial o online en funció 
de l'evolució de la situació sanitària 
provocada per la Covid-19.!
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