
Dimecres 28 d'abril 2021

16h15 Benvinguda institucional

16h30 “Evidències sobre la presència 
de la innovació en les empreses”

 

17h10 Descans

Xavier Testar
Delegat del Rector per a la Innovació i la Transferència, Universitat de Barcelona

Ana Lauroba
Directora del Departament d'Empresa de la UB

Carme Verdaguer
Directora de la Fundació Bosch i Gimpera

Jaume Valls
Catedràtric del Dep. de Empresa de la UB

Andrea Bikfalvi
Professora agregada 'Serra Húnter' a la Universitat de Girona
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17h15 Taula rodona
INNOVACIÓ EN L’EMPRESA 
La visió dels responsables d’innovació de:

BAYER ESPAÑA
Anabel León (Digital Lead PH Spain)

FICOSA
Jordi Mestre (Enginyer de producte. Director de la Unitat de Negoci eMobility)

GIRBAU
Mariona Sanz (Directora de LAB i Estratègia de Mercat)

Moderador: Pere Condom (Director Oficina de Recerca i Transferència de 
Tecnologia). Universitat de Girona

 

 

18h30 Cloenda



Andrea Bikfalvi
Professora agregada 'Serra Húnter' a la 
Universitat de Girona

Dra. Andrea Bikfalvi, Professora agregada “Serra Húnter”, 
personal docent i investigador en el Departament 
d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte 
de la Universitat de Girona. 

Premi al millor doctorat industrial (2007), ha participat i 
liderat varietat de projectes regionals, nacionals i 
internacionals en l’àmbit de la innovació. 

Amb interessos de recerca centrats en l’emprenedoria, 
digitalització, estratègia i innovació, ha publicat en varies 
revistes internacionals com Technovation, Journal of 
Cleaner Production, Journal of Organisational Change 
Management, entre altres. 

Fruit de la seva estada pre-doctoral al Fraunhofer ISI, 
gestiona l’enquesta European Manufacturing Survey 
(Encuesta Europea de Innovación en Producción) edició 
Espanya. 



Anabel León
Digital Lead PH Spain

Enginyera de Telecomunicacions per la UPC i màster en 
Gestió de les Tecnologies de la Informació per La Salle, 
Universitat Ramon Llull. 

Amb més de 20 anys d'experiència en el sector de les 
tecnologies de la informació, des de 2008, la seva 
trajectòria professional està lligada a l'empresa Bayer, on 
ha ocupat diferents posicions dins del departament de IT, 
com la de Business Partner per a diferents divisions i 
funcions, la qual cosa li ha permès tenir una visió global 
de la companyia. 

L'any passat assumeix les funcions de Digital Lead per a la 
divisió de Pharma a Espanya amb l'objectiu principal 
d'accelerar la transformació digital, explorant nous models 
digitals de negoci i empoderant la transformació del 
negoci.
 
Paral·lelament, en 2018, després de participar en un 
programa d'emprenedoria interna, comença a treballar 
per a fer que la innovació sigui una realitat a nivell local, 
implementant programes d'intra emprenedoria, conreant 
el canvi de “Mindset" i construint llaços amb l'ecosistema 
extern local d'innovació, ajudant a desenvolupar una 
estratègia local d'innovació interna i externa (Open 
Innovation).



Jordi Mestre
Enginyer de producte Director de la Unitat de 
Negoci eMobility de Ficosa

Professional amb més de 30 anys d'experiència en el 
negoci automotriu, en diferents rols i responsabilitats en 
l'àrea de desenvolupament i recerca. En FICOSA des de 
2016, on actualment és responsable del desenvolupament 
de productes per als sistemes de Gestió de Bateries i 
Sistemes de Càrrega On Board.

Mariona Sanz
Directora de Girbau LAB i Estratègia de Mercat del 
Grup Girbau (maig de 2018-Actualitat)

Girbau LAB és la Plataforma d'Innovació Oberta de Girbau, 
per a portar noves oportunitats a Girbau gràcies a la 
innovació disruptiva, buscant coneixement avançat, noves 
tecnologies, nous materials o nous models de negoci que 
ofereixin impacte de futur al sector de la bugaderia. 
Centrant les seves activitats en Transformació Digital, 
Sostenibilitat i Circularitat i Salut i Benestar de les 
persones.

Com a Directora d'Estratègia de Mercats del Grup Girbau 
és responsable de desenvolupar i implementar les 
següents 4 P´s del Màrqueting: Producte 
(Desenvolupament de Product & Solutions roadmap); 
Price (Desenvolupament i implementació de l'estratègia 
de preus de productes i solucions); Lloc (Avaluació de 
mercat, vertical i geogràfica) i Posició (Posicionament 
estratègic del Grup Girbau i les seves propostes de valor). 
El Director d'Estratègia de Mercat impulsa les iniciatives 
de Girbau Lab i crea el pont entre Màrqueting, Girbau Lab 
i I + D + i.



Pere Condom
Director Oficina de Recerca i Transferència de 
Tecnologia. Universitat de Girona

Més de 25 anys en gestió de la investigació, transferència 
de tecnologia i creació d’empreses tecnològiques. Ha 
estat director de dos parcs científics i tecnològics i 
director d’emprenedoria a la Generalitat de Catalunya 
(2014 - 2019). Durant anys, va formar part del consell 
d’administració d’Inveready, una empresa de capital risc, i 
va dur a terme serveis de consultoria sobre polítiques 
públiques d’innovació. Situat en el Top 50 de 
l’emprenedoria a Espanya 2020, segons l’empresa Zinkup. 

Recentment ha publicat el llibre "Ciència, Tecnologia y 
Startups". 

És enginyer industrial i també doctor, amb una tesis sobre 
transferència de tecnologia, amb premi extraordinari de 
doctorat. 

Actualment és director de l’Oficina de Recerca i 
Transferència de Tecnologia de la Universitat de Girona i 
professor associat a la Universitat de Barcelona (Màster en 
Creació d’empreses tecnològiques).
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