
CICLE DE CONFERÈNCIES

SEGONA SESSIÓ: Dimecres 1 de Juny de 2011

CICLE DE CONFERÈNCIES
“QUÍMICA EMPRÈN: GUANYANT FUTUR AMB LA INNOVACIÓ” 

SEGONA SESSIÓ: Dimecres 1 de Juny de 2011,
Sala d’Actes de la Facultat de Ciències

9.45 h. Conferència (1): “El rol de la química en el descobriment de 
nous fàrmacs”
A càrrec de: Dr Antoni Torrents (Responsable de Col∙laboracionsA càrrec de: Dr. Antoni Torrents (Responsable de Col laboracions
Externes i Aliances Estratègiques, Laboratoris Esteve)

17 30 h Conferencia (2): “Reptes i oportunitats d’un científic en17.30 h. Conferencia (2):  Reptes i oportunitats d un científic en 
el marc de la Innovació oberta”
A càrrec de: Dr. Jordi Marquet (director general del parc de

UAB)recerca UAB)



CICLE DE CONFERÈNCIES

TERCERA SESSIÓ: Dijous 2 de Juny de 2011

CICLE DE CONFERÈNCIES
“QUÍMICA EMPRÈN: GUANYANT FUTUR AMB LA INNOVACIÓ” 

TERCERA SESSIÓ: Dijous 2 de Juny de 2011,
Sala d’Actes de la Facultat de Ciències

9.30 h. Conferència (1): “Metallic complexes and nanoparticules as 
catalyst in ionic liquid: reactivity and immobilization”
A càrrec de: Dra Montserrat Gómez (Universitat Paul SabatierA càrrec de: Dra. Montserrat Gómez (Universitat Paul Sabatier,
Tolosa)

16 00 h Conferencia (2): “Experiencia del CERPTA UAB en la16.00 h. Conferencia (2):  Experiencia del CERPTA‐UAB en la 
creación de empresas de base tecnológica”
A càrrec de: Dr. Buenaventura Guamis (Centre Especial de Recerca
Pl t d T l i d l Ali t UAB)Planta de Tecnologia dels Aliments, UAB)



Química Emprèn: guanyant futur amb la innovació

En l’àmbit de l’any temàtic de la química, el departament de química amb col·laboració amb la “Càtedra Bancaja Jóvenes
Emprendedores-UAB" organitza un cicle de seminaris anomenat “química emprèn: guanyant futur amb la innovació “dirigit bàsicament
a professors i joves investigadors (estudiants de màster i doctorat).

E t i i té d i ió d l i ió l ó i l i l t f è i d i t d d lEn aquests seminaris es pretén donar una visió de la innovació en el món empresarial i la transferència de coneixement des de la
universitat a l’empresa, donant respostes a qüestions com: Quin és el paper del científic en l’empresa? Pot convertir-se un resultat
científic (acadèmic) en una activitat econòmica rentable?, Com és un projecte de R&D en una empresa? o en què es diferencien els
projectes d’innovació industrials dels projectes d’investigació científica.

Esperem que aquesta iniciativa us sigui engrescadora.

Pròximes jornades :

08/06/2011:  Dr. Rodolfo Romañach (Universidad de Puerto Rico);  Dr. Carlos Conde (president de Conde Induservices Corp)

14/06/2011:  Daniel Jordà (pans creatius), Dra. Mireia Esteruellas (universitat Rovira i Virgili)

Coordinadors: Ramon Alibés i Gregori Ujaque (Departament de Química-UAB) i Carlos Guallarte (Director Cátedra Bancaja Joves Emprenedors 
UAB)


