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Data: 
Dimecres 31 de Maig 

Lloc:   
Sala Dolors Aleu 
Parc Científic de Barcelona (PCB) 
C/ Baldiri Reixac, 4-8 
08028 Barcelona 

Horari: 

De 16:00h a 19:30h  
 

Dirigit a:  

 Empresaris i emprenedors 

 CEOs, Project Managers, 
COOs... 

 Professionals d’empreses 
biotec i tecmed 

 Responsables d’Oficines de 
Transferència Tecnològica 

Registre: 

45€ (IVA inclòs) 
Places gratuïtes limitades 
per a socis de CataloniaBio 

Amb la col·laboració de:  

    

 

 

 

 

 

La transferència de tecnologia és un conjunt d’accions 

orientades a facilitar el rendiment comercial en el 

mercat de les capacitats investigadores i els resultats 

d’investigació de les activitats de R+D que realitzen les 

universitats, instituts, centres d’investigació i empreses. 

Correspon a una etapa del procés global de valorització 

i posterior comercialització de la tecnologia. 

En aquesta jornada veurem com es fomenta la 

transferència de tecnologia i de coneixement des d’un 

centre públic fins a una empresa, parlarem de les 

col·laboracions publico-privades i també de programes 

innovadors que pretenen valoritzar tecnologies que 

estan als centres acadèmics. 

Les jornades Lessons Learned són un fòrum de 

coneixement i networking adreçat als professionals 

d’empreses de l’àmbit de les ciències de la vida, que té 

per objectiu compartir experiències i reflexions en 

diferents àrees estratègiques de coneixement i 

capacitats necessàries per reforçar la competitivitat de 

les empreses biotecnològiques. Experts  i professionals 

del sector compartiran amb tots els assistents els seus 

coneixements i punts de vista sobre diferents 

temàtiques clau pel desenvolupament de les empreses 

del sector. A les jornades els assistents podran 

conèixer, relacionar-se i interactuar amb diferents 

professionals i experts d’empreses i entitats del sector.  

Inscripció a través de l’enllaç: 

https://es.xing-events.com/LL-TransferenciaTecnologia 

 

Més informació:  sramirez@biocat.cat  93 310 33 89 

 

 

INNOVACIÓ EN TRANSFERÈNCIA 
DE TECNOLOGIA 

http://www.biocat.cat/
https://es.xing-events.com/LL-TransferenciaTecnologia
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Programa  

 
16:00 Benvinguda i presentació 
 

Silvia Ramírez – Project Manager 
Business Development, Biocat 
 
Melqui Calzado – Secretari 
 General, CataloniaBio 
 

 Moderació 
 

Felip Miralles – Director Unitat 
eHealth, Eurecat 

 
 

 
16:20   Nextcare, de la comunitat 

RIS3CAT de Salut, per la  
transferència de tecnologies 
multidisciplinàries en medicina 
personalitzada 

 
Felip Miralles – Director Unitat 
eHealth, Eurecat 

 
            
16:35   Caixaimpulse: transferir buscant 

Impacte, no solament Resultats 
 

Gemma Torruella – Project & 
Program Manager, Caixa Capital Risc 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

16:50 Mind the Gap, un catalitzador de 
Transferència de Tecnologia 

Francisco Moreno – Director del Área 
de Ciencia y Transferencia de 
Tecnología, 
Fundación Botín 
 
 

17:05 La visió de l'empresa en la 
Transferència de Tecnologia 

Carlos Plata – Chief Scientific Officer 
Chief Medical Officer and Head of R&D, 
Esteve  

 
17:20 Debat i torn de preguntes   

 
18:15  Conclusions i cloenda 
 
18:30  Cafè i networking 
 
  
 
 
 
 
 
 

INNOVACIÓ EN TRANSFERÈNCIA 

DE TECNOLOGIA 
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