
   

 
 

EconomistesBAN celebra el XXXI Fòrum Inversor. 

 

El passat 4 d’octubre del 2018 a les 16.30 hores, es va celebrar el XXXI Fòrum 
Inversor EconomistesBAN, la xarxa de Business Angels del Col·legi. Va presidir 
l’acte el Sr. Pol Font,  president d’EconomistesBAN, que va donar la benvinguda als  

assistents i va desitjar als emprenedors una bona presentació dels seus projectes i als 
inversors, Business Angels de la xarxa EconomistesBAN, els agraeix la seva presència i 

el recolzament que presten a l’ecosistema emprenedor i la confiança que dipositen en 

els projectes que es presenten als Fòrums del CEC. 

El Sr. Font va comentar que en aquest Fòrum no tindrem la ponència habitual ja que 
en el seu lloc presentarà FOTORAPORTO, un dels projectes d’impacte social del SIR 

PROJECT -  Projecte Social Investment Ready. 

Al Fòrum es van presentar 8 projectes, d’un alt nivell, de sectors diversificats i que van 
despertar l’ interès dels assistents: 

 
CRUMWARE 

Plataforma cloud AD & D (Sol Development & Deployment) que facilita el 
desenvolupament ràpid d'aplicacions, en un entorn segur, robust i escalable, amb 
menors costos.  

 
GOPOPUP 
Go-PopUp, la plataforma líder europea de lloguer de curt termini d’espais comercials, 

per pop-up stores i esdeveniments corporatius. 
 
SINQRO 

Permet que un restaurant, des d’una única app de punt de venda (POS), pugui rebre 
comandes i reserves de múltiples marketplaces i de la seva pròpia web o app, així com 

contractar múltiples empreses de delivery i comandes de producte a proveïdors locals. 
 
WEAR TECHNOLOGIES 

Startup nascuda a l’Institut d’Intel·ligència Artificial, es dediquen a la  monitorització de 
l’activitat física, aplicant Intel·ligència Artificial en el camp de la rehabilitació i la 

fisioteràpia.   
 

FOTORAPORTO 
Plataforma online de fotoprotesta i fotoproposta, de dinamització de causes d’impacte 
social mitjançant la fotografia, formada per una aplicació mòbil i una webapp.  

 
AGRASYS 

Desenvolupament i comercialització del Tritordeum, un nou cereal amb avantatges 
nutricionals i agronòmiques del que Agrasys té adquirits els drets exclusius de 
comercialització. 

 
 

 
 



   

 
 

 
 

MOLOMICS 
Molomics és una empresa de disseny de fàrmacs que usa la seva pròpia tecnologia 
patentada per crear fàrmacs més segurs i més eficaços. 

 
BONADRONE 

Té com a objectiu proporcionar serveis i eines per facilitar l’adopció de les TIC o STEM 
(Science, Technology, Engineering and Maths) en el sistema educatiu. 
 

Es pot consultar el vídeo de les presentacions a la web del CEC: EconomistesBAN-
noticies - XXXI Fòrum 

 
Com a cloenda es va mantenir l’habitual NETWORKING de connexió entre 
emprenedors i inversors.  

Si esteu interessats en algun dels projectes, ampliar la seva informació, contactar amb 
els emprenedors o incorporar-vos a algun dels grups de seguiment per a invertir que 

s’han creat en el XXXI Fòrum, així com ser membres del Club Inversors 
EconomistesBAN, feu-nos-ho saber a economistesban@coleconomistes.cat 

 

Miquel Sacristán 
Director EconomistesBAN 
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