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SALUT MENTAL I BENESTAR
EMOCIONAL

pROGRAMA 2018

www.GENERACIOIDEES.COM

Organitza:

Patrocina:

Amb el suport de:

Col·labora:

Programa de generació i
desenvolupament d’idees en
salut mental i benestar emocional
En aquesta setena edició, el programa es centra en
generar idees en l’àmbit de la Salut Mental i el
Benestar Emocional, fomentant projectes enfocats
tant a millorar el diagnòstic, tractament i maneig
dels trastorns mentals, com a la promoció del benestar emocional de diferents grups poblacionals
(nens, ancians, pacients crònics,etc.).
Enguany el Programa de Generació d’Idees s’organitza conjuntament entre el Parc de Recerca UAB i
la Comunitat de Recerca Estratègica (CORE) en Salut
Mental.

Premis als
tres
milLors
projectes!
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Primer Premi

2

Segon Premi

3

Tercer Premi

2.500€ i 6 mesos d’incubació

1.500€ i 6 mesos d’incubació

1.000€ i 3 mesos d’incubació
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JUNY 2018
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Calendari
Del 25 d'abril al
21 de juny 2018

inscripció oberta
Fins el 20
d'abril de 2018

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

idiomes
Català, castellà i
anglès

Localització
Ed.Eureka del Parc
de Recerca UAB

Grups de treball
Equips de treball
multidisciplinaris

preu
Curs gratuït
Places limitades

Participants
Investigadors,doctorands,
entitats, empreses del
sector i administració

PROGRAMA

1
24/04/2018

Fase 1:
Generació d’Idees
Primera sessió de co-creació d'idees

Sessió dedicada a plantejar reptes, acotar grups de treball
i identificar projectes amb els participants, empreses
especialitzades del sector, associacions d’usuaris i
administració.

04/05/2018

Segona sessió de co-creació d'idees

Els equips generats presentaran els projectes sorgits
durant la primera sessió a grups d’usuaris finals perquè
els hi donin feedback de les propostes.

11/05/2018

Tercera sessió de co-creació d'idees

Redefinició dels projectes a partir del feedback dels
usuaris.
1) Al final de la sessió els equips hauran d’escollir
la millor idea per transferir.
2) Presentació de tots els projectes.
cas d'èxit: L'empresa bioeclosion
a càrrec d'Isabel Pividori, CEO de Bioeclosion, sorgida a la segona edició
del Programa de Generació d'Idees

2
15/05/2018

Fase 2:
Sessions formatives

Disseny i validació del model de negoci
a càrrec de Júlia Palma, coordinadora de l'àrea d'emprenedoria
del Parc de Recerca UAB
cas d'èxit: mjn neuroserveis
Empresa que realitza el disseny, la fabricació i la comercialització d’un
dispositiu portable capaç de preveure amb antelació una crisi epilèptica.

18/05/2018

IP i valorització d'un producte
a càrrec de Xavier Vallvé, cap de l’Oficina de Valorització i Patents de
la UAB.

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

22/05/2018

Sessió de mentoring individualitzada per projecte
a càrrec de professionals experts

25/05/2018

Com finançar el teu projecte
a càrrec de Lluís Rodriguez, professor associat de creació d'empreses de
la UAB

-Conceptes comptables i financers
-Construcció d’un Pla d’Inversions i Finançament
-Previsionals de resultats i tresoreria
-Càlcul del Punt d’Equilibri
-Principals factors de fracàs a nivell financer en un
Pla de negoci.
29/05/2018

compra pública innovadora
a càrrec de Ramon Maspons, coordinador d'innovació a l'agència de qualitat i
avaluació sanitàries de catalunya (aquas)
finançament públic
a càrrec de Juan Fran Sangüesa, cap de finançament del Parc de Recerca UAB.

01/06/2018

Sessió de mentoring individualitzada per projecte
a càrrec de professionals experts

05/06/2018

tècniques de presentació
a càrrec de Matthew Ray

L'objectiu és que cada participant conegui les eines per donar
una excel·lent presentació capaç d'impactar a l'audiència.
- Els objectius del Pitch
- La importància de l'equilibri em l'estructura de la
presentació
- Conceptes bàscics per dissenyar una presentació
- Els primers 30-90 segons
- El gestors, la postura, la veu i el contacte visual

08/06/2018

Sessió de mentoring individualitzada per projecte
a càrrec de professionals experts

12/06/2018

Simulació de la presentació final
En aquesta sessió s'escolliran els 5 projectes que passaran a la final
del programa

3
21/06/2018

Fase 3:
Concurs 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.

Formadors
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 10 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.

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.

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.

Lluís Rodriguez

consultor i Professor de creació d'empreses uab

És llicenciat en Direcció i Administració d’Empreses i ha cursat un Postgrau
d’especialització en Desenvolupament Econòmic Local i Regional i diversos
Cursos d’especialització en l’àmbit de la Creació d’empreses. Ha desenvolupat
la seva carrera professional en l’àmbit de l’assessorament a la creació
d’empreses i el Desenvolupament Econòmic Local. Ha dirigit en aquest marc
projectes, programes i grups de treball en l’administració local, regional
i autonòmica. És a més professor associat de Creació d’Empreses de la uab i
consultor d’Emprenedoria i Models de Negoci a Internet a la UOC. També és CEO i
co-fundador de IDaccion.com.

MATTHEW RAY

General manager de ziggurat language services

Matthew Ray és llicenciat en filologia espanyola i estudis llatinoamericans
per la Califòrnia State University, màster en lingüística per la universitat
de Califòrnia a Davis, i candidat doctoral a la teoria de l'adquisició dels
idiomes en la mateixa universitat. Posseeix també un Executive MBA (EADA Business
School de Barcelona) i el DELTA (Diploma in Teaching English to Speakers of
Other Languages) de la Universitat de Cambridge. Té una extensa experiència en
consultoria d'idiomes i habilitats directives. Durant gairebé 20 anys ha dirigit
equips en institucions acadèmiques i empreses privades. Des de 2003 lidera
Ziggurat Language Services i imparteix formació d'anglès i leadership skills a
directius i professionals de diversos àmbits.

Ramon maspons

coordinador d'innovació a l'agència de qualitat i avaluació sanitàries de catalunya (aquas)

Enginyer industrial de formació, va ser director del Pla estratègic de Granollers
i director de IALE Tecnologia des de 1998. Va treballar en el projecte RASTEI
(Regional d'ajustament per Strategies to Technological Change in the Context
of European Integration). És professor consultor de la UOC i professor del
Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC). Actualment és el coordinador d'innovació de l'Agència de Qualitat i
Avaluació Sanitària de Catalunya (Aquas)

irene lapuente

fundadora i directora de la mandarina de newton

És directora i fundadora de La Mandarina de Newton. A més a més, acumula gairebé
deu anys d'experiència en educació, museus, desenvolupament d'estratègies de
comunicació científica i gestió de projectes. Va ocupar càrrecs com el de Cap
de Comunicació de l'Institut Català de Paleontologia (ICP) i del Departament de
Llenguatges i Sistemes (LSI) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Al llarg de la seva carrera ha dissenyat processos de co-creació en cultura,
art, ciència i educació. També ha organitzat i facilitat tallers per promoure el
metadisseny en el sector cultural. El seu interès principal rau en la intersecció
de les formes d’aprenentatge i és especialista en promoure projectes que
potenciïn i creuïn el mètode científic, el pensament de disseny i els processos
creatius.
Es va graduar en Física per la Universitat de Barcelona. Disposa d'un Diploma de
Postgrau en Comunicació de la Ciència (UPF), un Diploma de Postgrau en Creació de
Documentals Científics (UPF) i un Diploma en Aptituds Pedagògiques (UPC).
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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

edifici eureka-campus uab
Avinguda de Can Domènech (Campus de la UAB)
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) - Barcelona
Tel. +34 93 586 88 91

