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Eladio Crego 
Managing Director de 
EFT Consulting 
Licenciado en Ciencias Empresariais pola 
Universidad de Santiago de Compostela, MBA 
pola Escola de Negocios NovaCaixa Galicia e 
Program for Management Development (PMD) 
por ESADE Business School. Dende 2009 é 
consultor senior independente, xestor do Fondo de 
Ciencia da Fundación Barrié (5M€), membro do 
consello de administración de empresas como 
Nasasbiotech e Qubiotech, CFO de empresas como 
Torus Software Solutions e Teimas desenvolvemento, 
anteriormente, entre 2003 e 2009, foi xerente de 
inversores en Uninvest SGECR e Unirisco Galicia SCR, ambas 
entidades de inversión especializadas en empresas 
tecnolóxicas, onde xestionou inversión en 11 empresa 
Biotecnolóxicas por un importe superior aos 10M€. Ao longo 
da súa traxectoria profesional centrou a súa especialización 
nos campos do emprendemento, a planificación financeira, 
a evaluación e negociación de inversións e a valorización e 
transferencia de tecnoloxías ao mercado.

Jesús Díaz 
Consultor senior de Estratega Consulting Global, S.L.
Licenciado en Ciencias Empresariariais pola Universidad de 

Santiago de Compostela e MBA en Dirección y Administración de 
Empresas. Dende 2008 é consultor senior de ESTRATEGA 

CONSULTING GLOBAL, anteriormente, entre 2006 e 2008, foi 
analista de inversións en UNIRISCO (Sociedade de Capital Risco 

especializada na inversión en SpinOffs Universitarios), controller en 
Pull&Bear (2005-2006) e técnico de emprendimento do Programa 

Empresa Concepto (2004-2005). Ao longo da súa traxectoria 
profesional centrou a súa especialización nos campos da planificación 

da innovación, o emprendemento e os plans de comercialización de 
tecnoloxías, a valorización tecnolóxica e os procesos de innovación.

Sandra Rodríguez
Directora de Growcom, S.L.

Licenciada en Ciencias da Información pola Universidade de Santiago de 
Compostela. 17 anos de experiencia profesional en comunicación, 10 

de eles especializada en proxectos de difusión e divulgación da 
ciencia e a innovación. Responsable do Programa de Sensibilización 

Social do Plan Galego de I+D+I entre os anos 2000 e 2003. Entre 
2003 e 2007 exerceu como subdirectora da Axencia Galega de 

Noticias. En 2007 iniciou a súa traxectoria como profesional 
independente fundando Growcom SL, dende onde desenvol-

veu proxectos de comunicación para o Parque Tecnolóxico de 
Galicia, a Axencia Galega de Innovación (Gain), a Real 

Academia de Ciencias de Galicia (RAGC) e a Fundación 
Barrié, entre outros, ademáis de proxectos europeos 

como ERINNOVA e BIOCAPS.



15/09 ao 11/10
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FASE I: Formación e mentorizaxe
//Do 15 de setembro ao 29 de setembro
Santiago de Compostela (Edificio Emprendia)

I XORNADA: 15 de setembro. De 09:30 a 14:00

FASE II: Elevator Pitch
//11 de outubro
Santiago de Compostela (Edificio Emprendia)

11 de outubro de 09:30 a 14:00

II XORNADA: 22 de setembro. De 09:30 a 14:00

III XORNADA: 29 de setembro. De 09:30 a 14:00

Do 15 de setembro ao 29 de setembro
*9 de mentorizaxe

Formación + Mentorizaxe*

Máis información
e inscricións

(máximo 12
proxectos participantes):

carolina@bioga.org

881 120 459

Inscríbete antes do 30/06 
para participar!


