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MODERADOR 
 

Jordi Naval 
Cofundador i membre del  

Consell d’Administració 

AELIX Therapeutics 

Director General  

Fundació Bosch i Gimpera 

Jordi Naval és el director de la Fundació Bosch i Gimpera (FBG), l’Oficina de Transferència de 

Tecnologia de la Universitat de Barcelona (UB). Llicenciat en Farmàcia per la UB i en Bioquímica per la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). És fundador i president de la Fundació Escola 

Emprenedors. Els darrers 18 anys ha cofundat cinc  empreses i desenvolupat nous conceptes de 

negoci en la indústria biofarmacèutica amb èxit. L’any 2014  cofunda AELIX Therapeutics, una spin-off 

per impulsar el desenvolupament de la primera vacuna terapèutica capaç de curar la infecció per 

VIH, aconseguint  un finançament 11,5M€.  

www.aelixtherapeutics.com  / www.fbg.ub.edu 
 
 

PONENTS 
 

Carles Domènech 
PhD, CEO 
Ability Pharmaceuticals SL 

Carles Domènech és cofundador i conseller director general de l’empresa 

biofarmacèutica Ability Pharmaceuticals, SL. És doctor en biologia i té formació 

empresarial a ESADE. Després de dedicar-se 8 anys a la recerca científica 

oncològica, va incorporar-se durant 12 anys a la farmacèutica Almirall en 

desenvolupament de negoci i llicències on va signar importants acords de llicència internacionals 

amb Johnson & Johnson, Pharmacia, Lundbeck i la japonesa Dainippon entre d’altres. Més endavant 

va ser director d’inversions en biotecnologia a la societat de capital risc Barcelona Emprèn i a 

Keiretsu Forum Barcelona, director de llicències a Lacer y director de creixement empresarial, 

inversions i valorització tecnològica a ACCIÓ i a la Fundació Catalana per la Recerca. 

www.abilitypharma.com 
 
 
 

http://www.aelixtherapeutics.com/
http://www.fbg.ub.edu/
http://www.abilitypharma.com/
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Jordi Carrera  
CEO  
STAT-Diagnostica & Innovation 

 

En Jordi Carrera és Enginyer Aeronàutic.  L’any 2000, inicia la seva participació en 

activitats de recerca al NASA’s Glenn Research Center, en projectes experimentals 

pel desenvolupament de sistemes de suport biològics. Aquesta línia de recerca el 

porta posteriorment al Center of Applied Space and Microgravity Research (ZARM), a les 

instal·lacions externes de l’Agència Espacial Europea situades a Bremen (Alemanya). A Werfen Group 

lidera i participa en diversos projectes de recerca i investigació en el camp de la biología en 

aplicacions diagnòstiques, especialment orientades en tècniques de diagnòstic molecular i en 

instrumentació  Point of Care (propera al pacient). Al 2010 va confundar STAT-Diagnostica. 

www.stat-diagnostica.com 

 
 
 
 
 
 

Daniel Oliver 
Director  
Capital Cell  

 

Licenciado en biología por la Universidad de Barcelona y especializado en la rama 

biosanitaria. Es asesor de la Comisión Europea en legislación de financiación 

alternativa desde enero de 2015, miembro del European Stakeholders Forum y  

cofundador y miembro de la Junta Directiva de la European Equity Crowdfunding 

Association desde hace más de un año. También imparte clases en Barcelona Activa de 

emprendimiento y financiación empresarial. En 2015 dirigió la campaña de crowdfunding más grande 

del país y a lo largo de su trayectoria laboral ha trabajado en la industria farmacéutica y para otras 

grandes empresas como Accenture, Mondial Assistance, ECA o VWR, tanto aquí como en el Reino 

Unido. Dedicado al crowdfunding de inversión desde 2013 y cada día más comprometido con la 

necesidad de cambiar el modelo de financiación tradicional. 

www.capitalcell.net 

 

  

 

http://www.stat-diagnostica.com/
http://www.capitalcell.net/
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Alain Garcinuño 
Business Angel 
Interim CFO 
Anaconda Biomed 

 
Ingeniero de Caminos por la UPC de Barcelona, Master de Finanzas por HEC Paris, 

Alain ha trabajado para varios bancos de inversión, entre ellos Citigroup y Credit 

Suisse, en Paris, Londres y Ginebra entre 2002 y 2012. Especialista en Derivados y en los Mercados de 

Capital, Alain trabajó como responsable del área de productos de inversión en Ginebra, cubriendo 

Family Offices y Banca Privada, desarrollando un extenso network de inversores privados. En el 2012, 

deja la banca para crear su propia consultora y actuar como business angel y emprendedor en serie. 

En los últimos 4 años, Alain ha participado en varios proyectos de Private Equity y Venture Capital. 

Actualmente es el CFO interino de una de las mas prometedoras start-ups del panorama Europa de 

dispositivos médicos. Vive entre Barcelona y Ginebra y domina perfectamente el ingles, francés, 

español y catalán. 

 

www.anaconda.bio   

 

Lluís Pareras 
Director 
Healthequity SCR 

 
Llicenciat i PhD en Medicina, especialista en neurocirurgia,  i Global Executive 

MBA per IESE. És Director del fons de capital risc Healthequity, SCR, que inverteix 

en el sector sanitari. Des de la seva posició en el COMB lidera el programa “Metge 

Emprenedor” d’incubació i inversions en start-ups del sector sanitari, analitzant uns 300 plans de 

negoci cada any. Ha estat directament implicat en operacions d’inversió i en el seguiment de 

diferents companyies participades des dels seus consells d’administració. Experiència en la creació de 

start-ups a títol personal, va ser un dels fundadors de Medicina Televisión, de la qual va ser director 

general i conseller durant quatre anys, procés durant el qual va negociar finançament de capital risc 

des de la perspectiva de l’emprenedor. Es autor de nombrosos llibres, el mes recent el de “Innovar y 

emprender en el sector sanitario” publicat en castellà i anglès en un mercat internacional. Firma 

diverses columnes periòdiques sobre l’entorn del capital risc en diferents revistes econòmiques. 

 healthequity.es  

http://www.anaconda.bio/
http://healthequity.es/

