
 
 

 Taula rodona: Sortides professionals en el camp de la 
biotecnologia a Catalunya: Reptes i Oportunitats 
 
Objectiu: Transmetre als assistents els reptes i oportunitats que es troba un/a llicenciat/da en 
Biotecnologia (o carreres en ciències afins) i l’ampli ventall d’oportunitats que ofereix la 
Biotecnologia. Aquest objectiu s’aconseguirà explicant les diferents vies de formació i 
experiència laboral de cada un dels participants a la taula rodona.  
 
A la taula rodona,  s’han triat perfils professionals molt diferents entre ells, amb la intenció de 
donar diferents punts de vista: Acadèmic (X. Triadó, UB), Biotech mitjana (Reig Jofré), Biotech 
gran (Amgen), Biocat (Bioregió de Catalunya) i un emprenedor procedent de d’un grup de 
recerca (Anilling). 
 
Es busca crear motivació en els assistents de cara a millorar la seva carrera professional.  
 
Dia 11 de Juliol del 2014  al CRAG (UAB) 
Horari: 12:30h a 14:00h  
 
 
Participants en la taula rodona (ponents confirmats):  
Moderador: Gemma Hernàndez, Promotora R+D+I  XRB  
 
Xavier M Triadó, Professor Titular d'Organització d'Empreses (UB) 
Director de Màster en Gestió Econòmica d'Entitats Esportives (UB) 
Director del ‘Grupo Consolidado de innovación en Docencia en Organización de 
Empresas’(GIDOE) 
Llorenç Coll, PhD – CEO Aniling SL.  
David Basart, Coordinador de Projectes, Reig Jofré 
Carlos Lurigados, Responsable d’Emprenedoria i Creixement Empresarial, Biocat Head of 
Entrepreneurship and Business Growth 
 Núria Salvat, Medical Info. , Amgen 
 
 

Les línies de la taula rodona *:  
 

1. Breu descripció de cada un dels participants:  
a. Perfil professional actual i tasques que desenvolupen + Trajectòria professional (5 
min/participant)  

25’ en total (5 min/participant) 

2. Oportunitats del mercat laboral des del punt de vista de cada participant  (en quines 
posicions a la industria es requereix la titulació de Biotecnologia o carreres afins?)  

25’ en total (5 min/participant) 

3. Competències (competències transversals) que es busquen actualment  
a. Formació continuada  

b. Formació específica  



 25’ en total (5 min/participant) 

4. Creació d’empresa 
a. Importància de l’equip en el procés emprenedor 
b. Etapes d’aprenentatge per emprendre de forma efectiva 
c. Capacitats i habilitats per entendre les necessitats del consumidor i definir el 

segment de mercat 
10’ en total  

5. Preguntes dels assistents  
  5’ en total 

 
*Les línies a tractar son orientatives. 


