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Programa de generació i 
desenvolupament d’idees en 
biotecnologia industrial i biomedicina

El Programa de Generació d’Idees pretén contribuir 
a fomentar l’esperit emprenedor, la cultura de la 
innovació i donar suport als investigadors i doc-
torands del campus de la UAB i dels centres de la 
Xarxa de Referència en Biotecnologia que tinguin 
interès en desenvolupar i generar solucions de mer-
cat a partir de la seva recerca.

L’objectiu és donar als investigadors l’empenta 
necessària perquè la seva tecnologia arribi al mer-
cat.

Segon Premi
1.500€ i 6 mesos d’incubació

Tercer Premi
1.000€ i 3 mesos d’incubació

Primer Premi
2.500€ i 6 mesos d’incubació

Premis als 
tres 

milLors 
projectes!

1

2

3



Participants
Investigadors i 
doctorands del campus 
UAB i dels centres XRB 
de qualsevol àmbit de 
recerca. 

Localització
Ed. Eureka Parc de 
Recerca UAB. Aprop de 
totes les facultats

Horizon 2020
Formació útil per 
millorar l’impacte 
de les teves 
propostes a l’H2020.

Grups de treball 
Oportunitat per 
treballar amb 
diversos grups 
d’investigació sobre 
una mateixa temàtica 

PLACES LIMITADES
Per estricte ordre 
d’inscripció

Calendari
Del 3 d’octubre al 
30 de novembre de 
2017

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

preu
Curs gratuït pel 
personal del campus 
UAB i dels centres XRB

idiomes
Català, castellà i
algunes sessions en 
anglès



PROGRAMA

1 Fase 1: 
Generació d’Idees

03/10/2017 Presentació

Definició dels grups i dinàmiques de grup amb tots els participants

Mercat d’Idees:

 - Exposició dels reptes per part dels patrocinadors
 - Explicació dels projectes dels investigadors amb sense grup.
 - Dinàmica d’identificació d’idees i/o problemàtiques

06/10/2017 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

Cas d’èxit: Aelix Therapeutics amb 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)

10/10/2017

Mentoring

Assessorament individualitzat dels equips amb experts del sector, 
per ajudar a identificar les millors oportunitats de mercat. 

20/10/2017

24/10/2017 Exposició dels projectes

Presentació de les idees treballades i dels Business Models canvas:

 - Necessitat de mercat/oportunitat
 - Proposta de valor
 - Model de negoci
 - Competidors i riscos

17/10/2017 l’ecosistema DEL SECTOR: finançament i empreses

Taula rodona amb empreses del sector
Moderador: Francesc Gòdia, professor de la UAB i emprenedor

 - Ofir Arad d’Anaconda
 - Laura Soucek de Peptomyc
 - Rosendo Garganta de Devicare
 
Taula rodona amb fons d’inversió
Moderador: Josep Lluís Falcó, soci-director d’Antares Consulting 

 - Àlex Casta de CaixaCapitalRisc
 - Sara Sacall d’Inveready 
 - Lluís Pareras del Col·legi de Metges
 - Montse Vendrell d’ALTA Life Sciences

 - Ruth Risueño de Leukos Biotech
 - Pere-Joan Cardona de Manremyc



Fase 2: 
Sessions formatives2

27/10/2017 TÈCNIQUES DE PRESENTACIÓ

Coneix les claus per adquirir l’habilitat que necessita un líder 
per presentar el seu projecte de manera directa i convincent en 
qualsevol circumstància.

31/10/2017

COM PROTEGIR LA TEVA TECNOLOGIA

A càrrec de Xavier Vallvé, cap de l’Oficina de Valorització i Patents de la UAB.

 - Propietat Intel·lectual i Industrial
 - Cerca de patents

03/11/2017

INDUSTRIALITZACIÓ D’UN PRODUCTE BIOTECH

A càrrec d’Isabel Amat, Business development manager en Reig Jofre 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.
 

cas d’èxit D’ARCHIVEL

A càrrec d’Olga Rue, CEO d’Archivel

10/11/2017

07/11/2017 Disseny i validació del model de negoci per a solucions en ciències de la salut: un nou 
enfocament

A càrrec de Sergi Trilla, fundador i CEO de Trifermed

 - Claus a tenir en compte en el disseny de business models
 - Stakeholder profiling.
 - Novetats per accedir a la gestió de grans volums de dades
 - Validació del model de negoci mercat a mercat
 - Deal making

FORMES JURÍDIQUES PER A EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA

A càrrec d’Alejandro Griffiths, advocat associat a Rousaud Costas Duran

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

 - Ruth Risueño de Leukos Biotech
 - Pere-Joan Cardona de Manremyc

Valorització d’un producte Biotech

A càrrec de Lluís Ruiz, CEO de Spherium Biomed S.L 
 
 - Com valorar les noves tecnologies – models de valorització



Fase 3: 
Concurs final3

17/11/2017 mentoring
A càrrec dels expert de mercat de la primera fase. Seguiment dels 
projectes

21/11/2017 Simulació de la presentació final

Es presenten els projectes davant d’un jurat. En aquesta sessió 
s’escolliran els 5 projectes que passaran a la final.

presentació finaL i acte de cloenda

Els participants presentaran el seu projecte davant d’experts en 
valorització d’idees de negoci i de les empreses patrocinadores. 
Es seleccionaran els tres projectes guanyadors i es durà a terme 
l’entrega de premis.

30/11/2017

14/11/2017 finançament públic i privat d’un producte biotech

A càrrec de Josep Lluís Falcó, soci director d’Antares Consulting i Juan 
F.Sangüesa, cap de l’àrea de projectes del Parc de Recerca UAB.  

 - 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
 - Programes públics de finançament
 - 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

Segon Premi
1.500€ i 6 mesos d’incubació

Tercer Premi
1.000€ i 3 mesos d’incubació

Primer Premi
2.500€ i 6 mesos d’incubació

Premis als 
tres 

milLors 
projectes!
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2
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REPTES

Els projectes que es generin durant el programa podran respondre a algun dels reptes 
plantejats pels patrocinadors o de temàtica lliure. 

Fabricació de proteïnes d’origen diferent

La necessitat de proteïnes alternatives 
a les habituals (històricament d’origen 
animal), es veu impulsada per diverses 
tendències actuals i futures, com ara:

– El fort creixement de la població 
mundial i la corresponent demanda 
d’aliments.
– El flexitarianisme suposa un 
desplaçament del consum de proteïnes 
animals cap a proteïnes vegetals, 
provocant la necessitat de crear un mix 
adequat de proteïnes i aminoàcids per a 
l’alimentació humana.
– La creixent demanda d’aliments 
funcionals.
– La necessitat de revisar a la baixa 
el consum de proteïnes d’origen animals 
per motius de sostenibilitat i impacte 
ambiental.
– Un major aprofitament de proteïnes 
procedents de subproductes alimentaris.

Mòdul d’anàlisi metagenòmic de virus de 
vertebrats

El patrocinador conta amb un sistema 
de captura de seqüències (SEqCap EZ) 
que serveix per capturar les seqüències 
de tots els virus que ataquen a 
vertebrats. El que faltaria desenvolupar 
és l’aplicació que, a partir de la 
seqüència, identifiqui els virus 
presents a la mostra.

sistema d’esterilització low-cost

Desenvolupament d’un sistema 
d’esterilització low-cost per a equips 
grans d’anàlisis de diagnòstic per a 
un posterior desacoblament i reciclat 
segur.



ISABEL AMAT
Business development manager en RJ-Biotech 

Directora d’Innovació Col·laborativa i Desenvolupament de Negoci 
Biotech a Reig Jofre des de 2013. Més de 15 anys d’experiència en 
l’àmbit de les Start-ups de Recerca biomédica, participant  en 
la fundació de diferents start-ups: Archivel Farma, una Empresa 
Biotech enfocada en el desenvolupament d’una vacuna de tuberculosi, 
Manremyc i Specypig. Adjunta a la Presidència de CataloniaBio. 
Màster in Business education in IESE. Química per la Universitat de 
Barcelona.

 

Formadors

JOSEP LLUÍS FALCÓ
soci director d’Antares Consulting 

Amb 16 anys d’experiència en la indústria farmacèutica, ha treballat 
tant per a grans companyies farmacèutiques (Sanofi), com per a petites 
i mitjanes empreses (Ferrer). A més a més, ha treballar a les Oficines 
de Transferència de Tecnologia de la UB i a diverses consultories, 
com ara Antares Consulting, de la qual és soci-director. La seva 
experiència es basa en gestió de projectes, màrqueting, accés al 
mercat, estratègia, desenvolupament de negocis, assumptes regulatoris 
i d’administració de comptes.

alejandro griffiths
Rousaud Costas Durant Senior Associate

Advocat en exercici des de 1999. Té una àmplia experiència en els
camps de la innovació i l’assessorament d’universitats, centres
de recerca, empreses tecnològiques i la creació d’empreses.
També és expert en la transferència de tecnologia i la propietat
intel·lectual, així com en els contractes d’investigació
i col·laboració, tant a nivell nacional com
internacional.

JULIA PALMA
RESPONSABLE DE L’ÀREA D’EMPRENEDORIA DEL PARC DE RECERCA UAB

És llicenciada en Direcció i Administració d’Empreses per la UB 
amb un Postgrau en gestió d’empreses europees per la Universitat 
de Bournemouth. Té experiència a l’empresa privada a les àrees 
de màrqueting i comerç exterior i porta més de 6 anys com a 
responsable de l’Àrea d’Emprenedoria i Creació Empresarial del Parc 
de Recerca UAB. Ha acompanyat a més de 300 projectes emprenedors 
del Campus UAB.

LLUÍS RUIZ
CEO DE JANUS DEVELOPMENTS

CEO de Spherium Biomed S.L (former Janus Develoments). És doctor en 
biologia molecular. Després de deu anys de recerca acadèmica, el 1997 
va començar la seva trajectòria empresarial a Almirall, en gestió de 
projectes i desenvolupament de negoci. El 2001 va deixar Almirall per 
participar en la creació d’Advancell, on va exercir de CEO des del 
seu inici fins al desembre de 2008, any que va deixar el seu càrrec 
per crear Janus. El 2002 va participar en la creació d’ERA-Plantech 
(avui ERA-Biotech). És fundador de CataloniaBio (l’associació 
catalana d’empreses de biotecnologia) i membre de la junta directiva.



SERGI TRILLA
FUNDADOR I CEO DE TRIFERMED

Fundador i director general de Trifermed Group. Llicenciat en 
Medicina i Cirurgia per la UAB, MBA per la UB i diplomat en gestió
estratègica de PIMES, passa els primers anys en la pràctica mèdica 
entre Birmingham (UK) i Barcelona. Al 1998 comença la seva carrera a 
la indústria farmacèutica, inicialment a Sanofi i posteriorment al 
Grupo Ferrer amb responsabilitats sobre màrqueting internacional. 
L’any 2002 funda Trifermed, empresa especialitzada en gestió de 
projectes en l’àmbit de Partnerships in Life Sciences, amb més de 120 
acords signats a nivell mundial entre empreses del sector. Membre de 
diverses organitzacions internacionals (Canadian Healthcare Licensing 
Association, Oxford Biosciences Network, One Nucleus, Licensing 
Executive Society), ponent en diferents fòrums internacionals i tutor 
del Departament de Direcció General i Estratègia – Entrepreneurship 
Institute d’ESADE.

XAVIER VALLVÉ
cAP DE L’OFICINA DE VALORITZACIÓ I PATENTS DE LA UAB

És l’actual cap de l’Oficina de Valorització i Patents de la UAB. 
Anteriorment va treballar com agent de patents i com a investigador 
en el sector privat. És llicenciat en química i bioquímica per 
la Universitat de Barcelona, té un màster en Economia Aplicada i 
ha realitzat formació especialitzada en propietat industrial en 
diferents centres internacionals. Regularment imparteix cursos a 
diverses institucions i universitats de l’Estat espanyol, a més de 
ser professor en matèria de patents a la UAB. És Agent Europeu de 
Patents després de superar l’European Qualifying Examination al 2012.

JUAN F. SANGÜESA
RESPONSABLE DE L’ÀREA DE PROJECTES DEL PARC DE RECERCA UAB

És enginyer i doctor en Bioquímica per l’INSA de Lió i la 
Universitat de Montpeller, respectivament. Entre 2009 i 2013 va 
treballar a la Unitat de Projectes de l’Institut de Bioenginyeria de 
Catalunya (IBEC). Al novembre de 2013 es va incorporar a l’equip del 
PRUAB per posar en marxa i coordinar la nova àrea de Finançament i 
Gestió de Projectes.



Sergi audivert
CEO-COO d’Abbiotics
És un dels fundadors de 
l’empresa AB-BIOTICS, 
creada al 2004, on 
exerceix tasques de CEO-
COO. La seva activitat es 
centra principalment en el 
desenvolupament de negoci, 
la relació amb clients, 
proveïdors i inversors.

mentors

Sergi gassó
Ceo de pragmatic diagnostics 

És co-fundador de l’empresa 
Fuelium i fundador i CEO de 
Pragmatic Diagnostic. Les 
dues empreses participen 
activament en introduir 
la innovació en el camp 
del diagnòstic in vitro, 
amb l’objectiu d’apropar 
solucions de diagnòstic a 
la societat.

jaume mir
CEO DE biochemize
CEO i fundador de l’empresa 
Biochemize, dedicada a 
la recerca, disseny, 
optimització i escalat 
industrial de bioprocessos 
basats en l’ús d’enzims 
i/o microorganismes per 
a la producció a escala 
industrial de principis 
actius farmacèutics i 
cosmètics i – en general- 
de molècules i compostos 
d’elevat valor afegit

JOSEP LLUÍS FALCÓ
soci director d’Antares Consulting 

Actualment és soci i director 
d’Antares consulting. La seva 
experiència es basa en Gestió 
de Projectes, Màrqueting, 
Accés al Mercat, Estratègia, 
Desenvolupament de Negocis, 
Assumptes Regulatoris i 
d’administració de comptes.

agustí garcia
Ceo de cimab
És el director general 
de CIMAB, una empresa 
dedicada a la investigació 
en biologia reproductiva 
i infertilitat humana. A 
més, té el títol de doctor 
en biologia cel·lular per 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona.

carlos lurigados
Ceo de ventura innovació 

Llicenciat en Veternària  i 
màster en Gestió de Projectes 
a La Salle. Actualment és 
cofundador i CEO de Ventura 
Innovació; una empresa que 
té l’objectiu de fomentar 
projectes innovadors en el 
Sector de Ciències de la vida 
per convertir-se en empreses 
orientades al mercat.

rosendo garganta
Ceo de devicare 

Fundador i director de 
Devicare, EBT dedicada 
al desenvolupament de 
dispositius mèdics d’ús 
domèstic per controlar els 
pacients crònics a través 
de biosensors, l’IO i grans 
volums de dades. També és 
inversor privat.



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
Fax. +34 93 581 28 41

edifici eureka-campus uab



www.GENERACIOIDEES.COM


