
   

 
 

EconomistesBAN celebra el  XXXVIII Fòrum Inversor 

 

El 5 de març a les 16.30 hores es va celebrar el XXXVIII Fòrum Inversor 
EconomistesBAN, la xarxa de Business Angels del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya (CEC). 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 va agrair la seva presència, el suport que presten a l’ecosistema 
emprenedor i la confiança que dipositen en els projectes que es presenten als Fòrums 

del CEC.  

El Sr. Pol Font va aprofitar per donar la benvinguda i presentar a la nova Directora 

d’EconomistesBAN, la Sra. Marta Alsinella, que substitueix al Sr. Miquel Sacristán, 

també present a la taula, el qual ha dirigit EconomistesBAN durant els darrers 5 anys.  

El Sr. Pol Font va aprofitar aquest relleu per comentar les xifres assolides per 
EconomistesBAN els darrers sis anys destacant que ha atès un total de 1.161 projectes 
emprenedors de diversos sectors, facilitant inversió per valor de 2,2 milions d’euros a 

un total de 22 iniciatives empresarials en 26 operacions. 16 d’aquests projectes 
segueixen actius i van facturar més de 24,2 milions d’euros al 2019, ocupen més de 

325 persones de forma directa i generen més de 2.528 llocs de feina addicionals. 
 

També va destacar que en 36 fòrums d’inversió organitzats en aquests darrers 6 anys 
han assistit més de 2.500 inversors propiciant 1.135 contactes entre inversors i 
emprenedors. En aquest sentit va remarcar que s’ha assolit la missió d’impulsar la 

voluntat del CEC de contribuir activament a la promoció efectiva de l’activitat 
econòmica, facilitant la canalització d’inversió dels projectes que es presenten als 

Fòrums d’Inversió que organitza EconomistesBAN. 

Al XXXVIII Fòrum es van presentar  7 projectes d’un alt nivell, de sectors 

diversificats i que van despertar l’interès dels assistents, destacant en aquesta ocasió 
unes qualificacions molt elevades dels projectes per part dels inversors participants. 

SMART MONKEY 

És un projecte d’optimització logística de la última milla que permet reduir un 30% els 
costos de la logística mitjançant una optimització de rutes que és capaç d’aprendre dels 

comportaments de clients i dels repartidors. 
 

EVIX 
Primer sistema d’airbag de protecció cervical per a cascs escalable a tot tipus de 
verticals. A més també es desenvolupa un software que permetrà la creació d’una APP i 

la recollida i comercialització de dades. 
 

JARDINITIS 
Venda online de productes de jardineria i mobles a domicili del client final, consolidant 
la internacionalització amb l’obertura el 2020 de 40 països per assolir el 75% 

d’exportació en 2 anys. 
 

 



   

 
 

MIWENDO 
Sistema de detecció de càncer colorectal basat en microones. Amb aquest radar ara un 

endoscopista pot disposar d’una alarma auditiva si s’aproxima a un pòlip, de tal 
manera que té més oportunitats d’identificar el 100% d’aquestes lesions 
precanceroses. 

 
ONALABS 

Dispositius de mesura biomèdica en suor per millorar el rendiment esportiu. La 
tecnologia permet la monitorització continua del lactato de manera no invasiva, a 
través de la suor, perquè l’esportista pugui tenir un control directe del seu rendiment 

muscular generant un canvi de paradigma en la metodologia de l'entrenament. 
DE CONNADDADES DE CONTACTE D 

COPERNIC TECHNOLOGIES 
La primera plataforma web modular i inter-empresarial de gestió, enginyeria i 
innovació oberta per a empreses i clústers empresarials que facilita fomentar la 

generació d’idees i reptes entre els seus associats per incrementar el nombre de 
sinergies.  

 
THE PREDICTIVE COMPANY 

Solució SaaS que, basant-se en la Intel·ligència Artificial, optimitza les operacions dels 
sistemes energètics en edificis en consums, costos i emissions de CO2. Els algoritmes 
d’autoaprenentatge permeten identificar el perfil energètic del edifici i pronosticar la 

seva demanda energètica. 
 

Es poden consultar les exposicions i presentacions dels projectes a la web del CEC-
EconomistesBAN-noticies-XXXVIII Fòrum. 
 

Al llarg de la XXXVIII edició del Fòrum Inversor d’EconomistesBAN també es va dur a 
terme la ponència “La protecció de dades personals a les Startups” a càrrec 

d’Alba Mª Almarcha,  advocada del despatx “Legal & Tax Meeting” i  professora de 
Dret Mercantil,  especialista en noves tecnologies i comerç electrònic. El President 
d’EconomistesBAN, el Sr. Pol Font, li va agrair a ella i al seu despatx la seva 

col·laboració sempre que s’ha requerit. 

La Sra. Almarcha va comentar que l’objectiu de la seva ponència era compartir amb les 

startups les directrius bàsiques del que s’ha de fer per a complir amb la normativa i 
traslladar la consciència que és quelcom important que cal tenir molt present, més en 
el cas de les startups que amb les noves tecnologies fan que tractin milers de dades, 

sense oblidar que les sancions poden ser molt elevades. 

 

Els punts que va tractar a la seva exposició van ser: 

1. Normativa aplicable 

▪ “REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de 

abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos” 

 

 

 

 



   
 

 

▪  “Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales” 

▪  “Criterios Agencia Española de Protección de Datos i Autoritat Catalana de Protecció 

de Dades” 

 

2. Definició de dada de caràcter personal.  

▪ Dada personal: Art. 4.1 RGPD: “toda información sobre una persona física 

identificada o identificable”.  

▪ “Tota informació”: interpretació àmplia del concepte i amb independència del suport 

on es tracti. 

▪ “Persona física identificada o identificable”: identificadors suficients per aconseguir la 

identificació de la persona en el context. P. ex.: cognom, identificació de sessió, 

cookies, etc.  

 

3. Tractament de dades a les Startups i els drets “ARSLOP”. 

▪ Tractaments comuns: Clients, Treballadors, CV, Proveïdors, Cookies, Dades 

biomètriques 

▪ Com obtenir dades, Contingut del dret d’informació, Polítiques de Privacitat, Com 

s’ha s’informar?  

▪ No serà vàlid el consentiment: 

o Quan l’interessat no té verdadera o lliure elecció o no pot denegar o retirar el 

seu consentiment sense patir un perjudici. 

o Acceptació mitjançant silenci i inactivitat. 

▪ “Si no diu res en un termini de 15 dies entenem que accepta” 

o Acceptació mitjançant caselles ja marcades. 

▪ Exemple habitual, amb sanció greu “   ×   Elimini la marca a la casella 

si no accepta”  

 

4. Quan es poden enviar emails publicitaris? 

▪ Podem enviar emails publicitaris en dos supòsits:  

a) Consentiment exprés 

b) Interessats que siguin clients de l’empresa. La comunicació ha de referir-se a 

productes o serveis similars als que van ser objecte de contractació. 

▪ Novetat: consultar “Listas Robinson” 

 

5.  Com complir amb la Llei? 

▪ Art. 24 RGPD: “El responsable del tratamiento aplicará medidas técnicas y 

organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es 

conforme con el presente Reglamento. Dichas medidas se revisarán y actualizarán 

cuando sea necesario”. 

▪ El Responsable decideix què mesures ha d’aplicar en funció de la valoració del risc i a 

més ha de ser  capaç de demostrar que les mesures que ha elegit són adequades. 

▪ L’empresa ha de tenir un programa de compliment normatiu que incorpori entre 

d’altres: Clàusules informatives al tractament, Registre d’Activitats de Tractament, 

Anàlisis Riscos. Avaluació d’Impacte, Mesures de seguretat adaptades als riscos 

 



   

 

 

6. Règim sancionador. 

En aquest punt la Sra. Almarcha va remarcar que el nou reglament va 

augmentar les seccions que ja teníem, deixant als estats membres el límit de les 
mateixes i per últim va fer esment a un tema que moltes empreses fan sense 
tenir en compte la secció molt greu que comporta, com es el fet de marcar un 

consentiment con una casella premarcada. 

 

La Sra. Almarcha finalitza la seva exposició indicant que esperava haver assolit el seu 
objectiu de conscienciar a les startups de la importància de complir amb la normativa i 
no caure en el risc d’assumir les importants sancions que pot comportar l’incompliment 

de la normativa. 
 

Nota: Recomanem seguir la seva presentació (PDF i gravació de la seva exposició) a la 
web del CEC-EconomistesBAN-noticies-XXXVIII 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 invertir que 

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

 

Miquel Sacristán                              Marta Alsinella 
Ex-Director EconomistesBAN            Directora EconomistesBAN 


