EconomistesBAN celebra el XXXIV Fòrum Inversor.
El 4 d’abril del 2019 a les 16.30 hores, es va celebrar el XXXIV 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.

La plataforma Watchity inicia una segona ronda de
finançament de 700.000€ coliderada per
EconomistesBAN
EconomistesBAN celebra la 34a edició del Fòrum Inversor on el projecte
Watchity inicia la segona ronda de finançament de 700.000€, després de
superar els 800.000 d’euros de finançament privat durant la primera ronda,
coliderada per EconomistesBAN. Durant la 34a edició del Fòrum Inversor,
s’han presentar 6 altres projectes i s’ha exposat el programa de la Fundació
Barcelona Mobile World Capital “The Collider”, que pretén connectar el món
científic amb el talent emprenedor
El Col·legi d’Economistes de Catalunya ha celebrat la 34a edició del Fòrum Inversor
organitzada per EconomistesBAN, la xarxa Business Àngels del Col·legi, on s’hi ha
presentat un total de 7 projectes innovadors. Entre ells, s’ha presentat la segona ronda
de finançament del la plataforma Watchity, la qual va aconseguir més de 800.000
d’euros de capital privat en la primera ronda coliderada per EconomistesBAN i Sputnik
Capital. En aquesta segona ronda de finançament Watchity, una plataforma Saas de
producció de vídeo per a web i xarxes socials, pretén aconseguir 700.000€ amb
l’objectiu de realitzar el llançament internacional de cara al 2020. Actualment,
Watchity opera a Espanya, França i Amèrica Llatina.
Al llarg de la 34 edició del Fòrum Inversor d’EconomistesBAN també s’ha dut a terme la
ponència “The Collider – Programa de Tech Transfer de la Fundació Barcelona Mobile
World Capital” a càrrec de Javier Avellaneda, economista CFA i Venture Builder
Strategist de la Mobile World Capital. Avellaneda ha presentat “The Collider”, un
programa impulsat per la Fundació pública-privada Mobile World Capital, que te com a
partners fundadors, el Ministeri d’Economia i Empresa, la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Barcelona, la Fira de Barcelona i GSM Mobile, que pretén connectar el
talent emprenedor amb el talent científic per tal de fomentar la implementació de
solucions tecnològiques a la indústria. “El nostre objectiu és fer de nexe comunicador
entre les noves tecnologies i el sector industrial per tal de crear companyies amb una

base tecnològica molt potent”, ha assegurat Avellaneda, el qual ha identificat una
dificultat notable per traslladar solucions científiques al mercat. El projecte es centra en
quatre tecnologies principals: IoT, Blockchain, Intel·ligència Artificial i realitat virtual i
pretén incidir en la indústria energètica, de la mobilitat i la indústria 4.0.
Es pot consultar la presentació a la web del CEC-EconomistesBAN-noticies-XXXIV
Fòrum.
D’altra banda també s’han presentat altres projectes basats en solucions
tecnològiques, com ara l’App Psonrie, que permet connectar usuaris amb psicòlegs
professionals de forma anònima i assequible amb un model de negoci escalable. També
s’ha presentat el portal Yoplan.com, un Marketplace que connecta viatgers d’arreu del
món amb guies locals que ofereixen activitats molt personalitzades que actualment
s’ofereixen en diversos països d’Amèrica Llatina. Al seu torn, s’ha presentat “Buy
Yourself”, un sistema de compra intel·ligent que permet comprar en botigues sense
passar per caixa i sense necessitat de l’ús de cap aplicació i que ja està implementat en
més de 220 botigues. El Fòrum Inversor també ha comptat amb la presentació de
Lobster, una marca contemporània d’ulleres amb una organització horitzontal que
permet oferir ulleres de disseny graduades a un preu revolucionari gràcies a la
capacitat de control de tota la cadena de valor dels productes que ven l’empresa.
Finalment, s’ha presentat la plataforma “Hipoo”, un broker hipotecari digital que
permet trobar i sol·licitar la millor hipoteca de forma simple, transparent i precisa. El
trenta-quatrè Fòrum Inversor d’EconomistesBAN ha tancat amb la presentació de “Lex
Go App”, un Marketplace d’advocats que permet posar en contacte a particulars i
empreses amb necessitat de contractar un advocat.
Es pot consultar la presentació en vídeo del XXXIV Fòrum complert a la web del CECEconomistesBAN-noticies-XXXIV 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 XXXIV Fòrum, així com ser membres del Club Inversors
EconomistesBAN, feu-nos-ho saber a economistesban@coleconomistes.cat.
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