
16h00 Recepció

16h15 Benvinguda institucional

16h30 “Com innovar…sense ser Google”

 

17h15 Pausa cafè

Dijous 21 de novembre 2019

X Meetings
Innovació

Albert Cirera
Vicerector d’Emprenedoria, Transferència i Innovació de la UB

Ramón Alemany
Degà de la Facultat d’Economia i Empresa

Matilde Villarroya
Directora General d’Indústria (Generalitat de Catalunya)

Ana Lauroba
Directora del Departament d’Empresa de la UB

Jaume Valls
Director Càtedra d’Iniciativa Emprenedora de la UB

Alfons Cornella
Fundador d’Infonomia i Institute of Next



17h30 Taula rodona
INNOVAR A LA EMPRESA 
La visió dels responsables d’innovació de:

COMSA 
Valentí Fontserè (Director Àrea Tècnica i Innovació)

DAMM
Laura Gil (Directora de Transformació Digital)

FCB
Albert Mundet (Director del Barça Innovation Hub)

IDILIA FOODS
Agata Gelabertó (Innovació i Nous negocis)

 

 

19h30 Cloenda

Carme Verdaguer
Directora General de la Fundació Bosch i Gimpera

Moderadora: Aïda Bravo (professora associada al Dept. d'Empresa) 



Alfons Cornella
Fundador i president d’Infonomia
(www.infonomia.com)

Infonomia, empresa de serveis d’innovació i font d’idees 
per a inquiets i innovadors, des de l’any 2000.

És consultor de grans empreses del país, i ha dirigit més 
de 100 projectes sobre creació de cultura i dinamització 
d’equips d’innovació a tot tipus d’organitzacions, en espe-
cial, el sector privat. 

A través de conferències i seminaris sobre innovació, trans-
ment personalment les seves idees i experiències sobre 
‘com innoven els millors’ a unes 10.000 persones anual-
ment. 

Fundador el 2009 de co-society (www.co-society.com), 
una iniciativa per a l’estímul de la intersecció sistemàtica 
de negocis entre empreses de sector no coincidents, en la 
qual participen les empreses més innovadores del país. 

Fundador l’any 2013 de l’Institute of Next, una empresa de 
serveis per a entrenar a equips d’innovació a les empreses. 

Ha publicat 31 llibres i més de 1000 articles breus sobre la 
ciència, la tecnología i la innovació, com a motors de 
transformació de les empreses. 

Físic teòric de formació universitària, encara que mai ha 
exercit com a científic, va ampliar posteriorment la seva 
formació amb un postgrau en Alta Direcció d’Empreses a 
ESADE Business School i un MS en Gestió de Recursos 
d’Informació per la Universitat de Syracuse a Nova York. 



Valentí Fontseré
Director Àrea Tècnica i Innovació de COMSA

Des de la seva incorporació l’any 2002 a COMSA Corpora-
ció (empresa multinacional familiar amb més de 125 anys 
d’experiència en el sector de la construcción), Valentí s’ha 
encarregat de crear i desenvolupar tota l’estratègia d’inno-
vació del grup, des de la seva posición de Director Tècnic i 
d’Innovació. Un repte important –amb una dura crisi 
enmig- pel contrast de l’encàrrec: innovar en un sector 
marcadament tradicional i que viatja, en molts dels ocn-
tractes, al ritme dels clients públics. Tot i això, ha aconse-
guit introduir paraules com Open Innovation, Start-up, 
Corporate Venturing, etc., en el dia a dia del grup I s’han 
desenvolupat realitats molt interessants des de tots els 
punts de vista. En pocs anys, COMSA Corporació s’ha con-
solidat com un referent del sector en temes d’innovació. 

Ágata Gelabertó
Responsable d’Innovació i Nous negocis a Idilia 
Foods, multinacional espanyola coneguda per les
emblemàtiques marques ColaCao i Nocilla 

Emprenedora per naturalesa i apassionada per la innova-
ció, col·labora a NeuroChange Lab i The Global Co-Crea-
tion Lab at MIT IMES. Capaç de transformar una complexa 
experiència personal en alguna cosa positiva, va cofundar 
Regenear, que va rebre el Premi Emprenedor XXI. Aquesta 
Start-up biomédica, dedicada a la regeneració del cartílag 
facial per a reconstruccions d’orella i nas, va crear vincles 
entre la comunitat científica de Boston i Barcelona. Amb 
aquest esperit va fundar l’Assocació Microtia –que avui 
presideix- liderant 3 congressos nacionals.



Laura Gil
Directora de Transformació Digital de Damm

Gràcies a una intensa carrera de més de 20 anys en una 
multinacional com Danone -R&D, Marketing, Comercial i 
Nous Negocis- aposta pel lideratge emocionalment res-
ponsable, la proactivitat i l’ètica personal i profesional. 

Compromesa amb el lideratge femení i la igualtat d’opor-
tunitats, es coordinadora del Programa Consejer@sBCN 
de Eje&Con.

Agata és candidata en 2019 a “Las top 100 Mujeres líderes 
en España”

Laura Gil es Llicenciada en Economia per la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Forma part de l’equip de profes-
sionals de Damm des de fa 20 anys. Al llarg de la seva 
trajectòria a la companyia, ha ocupat càrrecs en diverses 
àrees, com a finances o a la direcció corporativa de Rodi-
lla, el que li ha permès tenir-ne una visió global. 

El 2016 assumeix les funcions de Directora de Transforma-
ció Digital de Damm, per aportar tot el seu coneixement 
transversal adquirit al llarg dels anys a l’empresa, una de 
les Claus per a portar a terme aquest projecte amb èxit.



Albert Mundet
Barça Innovation Hub Director at FCB

He is a former physicist, with a multidisciplinary back-
ground and extensive experience in Innovation Manage-
ment across different sectors: Sports, Life Science or Media 
/ Entertainment. He is a strong advocate for creating value 
through building innovation platforms across diverse enti-
ties. He holds a Masters in Science and Technology Stu-
dies for University of Salamanca and an MA Media Mana-
gement at Parsons The New School (New York). He is also 
a La Caixa grantee and a Fulbright Fellow.

Barça Innovation Hub is a key strategic project that aims 
to leverage FC Barcelona’s know-how to rethink the future 
of the sports industry. It promotes activities including 
research, innovation and education under an open and 
collaborative culture, working closely with leading brands, 
universities, research centres, and start-ups from around 
the world. 

Aïda Bravo
Professora associada al Departament d’Empresa 
de la UB

És professora associada al Departament d’Empresa de la 
Universitat de Barcelona, on imparteix assignatures rela-
cionades amb la creació d’empreses i la transferència de 
coneixement i tutoritza pràctiques curriculars i treballs fi 
de grau orientats a l’elaboració d’un pla d’empresa. 

Ha estat sempre vinculada al foment de l’emprenedoria 
i a l’impuls de les relacions universitat-empresa-societat, 
tant des de la Càtedra d’Emprenedoria, com en el 
Laboratori Docent de Creativitat i Projectes Empresarials



Facultat d’Economia i Empresa - UB

Innovadors o actualment a l’StartUB!, on acompanya la
comunitat universitària amb inquietud per emprendre i 
exerceix les funcions de business developer. 

Entre d’altres, ha participat en la creació de la Xarxa d’Em-
prenedoria Universitària, en el desplegament d’escoles 
d’estiu internacionals i en la consolidació dels Meetings 
UB d’Innovació.

 
Avgda. Diagonal, 690 
08034 Barcelona 
(Aula Magna 690)

catempren@ub.edu  
#innovacionub


