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Data: 
Dijous, 21 de maig de 2015 

Lloc:   
Sala Polivalent 
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:  

    

 

 

 

 

 

 

En aquesta jornada hi participaran experts i 

emprenedors que en algun moment han hagut de 

prendre decisions d’estratègia d’IP; mitjançant la seva 

experiència donaran resposta a preguntes com: En 

quins països i en quines condicions és més avantatjós 

internacionalitzar la meva patent? És un bon moment 

per protegir la meva tecnologia, i quina és la millor 

manera per fer-ho? Quins riscos he de tenir en compte 

a l’hora de dissenyar la meva estratègia? Experts en 

consultoria, professionals provinents d’hospitals, grans 

empreses, pimes, spin-off i start-ups ens explicaran 

quins són els principals aspectes que cal tenir en 

compte a l’hora de preparar l’estratègia de protecció; 

quin és el millor model de col·laboració per gestionar la 

propietat intel·lectual, i quins aspectes jurídics ens 

poden afectar actualment.   

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: 

http://lessonslearned-ip.eventbrite.com 

 

Més informació:  lrogel@biocat.cat  

Tel. +34 93 310 33 89 

PROTEGIR, TRANSFERIR, EXPLOTAR 

PATENTS I CONEIXEMENT: QUINA 

ESTRATÈGIA EM CONVÉ MÉS? 
 

http://www.biocat.cat/
http://lessonslearned-ip.eventbrite.com/
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Programa  

 

16.00 Benvinguda i presentació                     

Jordi Fàbrega – Director de 
Desenvolupament de Negoci, 
Biocat 

Melqui Calzado – Secretari 
General, CataloniaBio 

 

 Moderació 

Bernabé Zea – Soci, ZBM Patents 
& Centre de Patents UB 

 

16:20   I per on comencem? Dissenyar 
una estratègia de protecció d’IP 

Lluís Ribas – Fundador i CSO, 
Omnia Molecular 

 
16:35 Del laboratori al mercat: quines 

estratègies seguir per 
desenvolupar projectes més enllà 
de la publicació? 

Elisenda Vendrell – Directora de 
Coneixement  i TTO, IDIBAPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
16:50  Quins criteris busca una empresa a 

l’hora de llicenciar un projecte? 
Nicolás-Vincent Ruiz – Director d’IP, 
Esteve 

 

17:05  El risc com un company de viatge que 
cal gestionar en tot el projecte 

 Josep Maria Carulla –  Director, Marsh 
Risk Consulting  Iberia 

 

17:20 Aspectes jurídics de l’explotació,  
llicència de patents i know-how 

Javier Merino – Fundador i Soci 
Director, Innovatech Law Firm 

 

17:35  Debat i torn de preguntes   

 

18:30  Conclusions i cloenda 

 

18:45  Cafè i networking  
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