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Imatge corporativa per a l’empresa Mind the Byte Mind the Byte és una empresa bioinformàtica especialitzada en el descobriment de fàrmacs 
computacionals, fent servir una plataforma de pagament per l’ús de SaaS (Programari com a 
Servei), situada al Parc Científic de Barcelona i el Parc Biocientífic de Copenhaguen.
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Papereria, carpeta i targetes comercials

SCIENTIFIC 
CLOUD 
SOLUTIONS

Mind
theByte

mindthebyte.com

DAVANT

mindthebyte.com

SCIENTIFIC 
CLOUD 
SOLUTIONS

INTERIOR + SOLAPADARRERA

Mind the Byte, SL
Parc Científic de Barcelona

Baldiri Reixac, 4-8
08028 Barcelona

Tel. [+34] 93 402 09 38
info@mindthebyte.com

@MindtheByte
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Papereria, carpeta i targetes comercials

Mind
theByte

SCIENTIFIC 
CLOUD 
SOLUTIONS

Alfons Nonell-Canals, PhD
CEO

Mind the Byte, SL
Parc Científic de Barcelona
Baldiri Reixac, 4-8
08028 Barcelona

alfons@mindthebyte.com
Tel. [+34] 93 402 09 38
Cell. [+34] 644 12 11 80

Mind
theByte

알폰스 노넬 커널스 PhD
대표이사

alfons@mindthebyte.com
Tel. 031-268-5250
Fax. 031-268-5104

마인더바이트
파마페닉스 한국사무소
경기도 수원시 장안구 서부로 
2067 201-1904
[우편번호: 440-705]
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Cartells jornades SciCloud 2013-2014-2015

SciCloud
Scientific Cloud Annual Conference

June 12th. 2013

Organized by: With the support of:

June 12th in the Auditorium of the Barcelona Science Park (Baldiri Reixac, 4-8, Barcelona)

Program
08:30-09:15  Registration
09:15-09:30  Opening session
	 	Dr.	Jesús	Purroy,	Scientific	Business	Development,	Barcelona	Science	Park
  Dr.	Alfons	Nonell-Canals,	CEO	at	Mind	the	Byte,	S.L.
	 Dra.	Montserrat	Vendrell,	CEO	at	Biocat

SeSSion 1  ChaiRman: Dr. Jesús Purroy, Barcelona Science Park

09:30-10:15  Briefing on how to do chemistry with computers
  Dr.	Jordi	Villà-Freixa,	Director	of	the	Polytechnic	School	at	the	UVic
10:15-11:00  Cloud with Amazon Web Services
  Mr.	Tiago	Henriques,	Solution	architect,	Amazon	Web	Services
11:00-11:30  Coffee break

SeSSion 2 ChaiRman: Dr. Jordi Villà-Freixa, Polytechnic School of the UVic

11:30-12:00  iMols, the cloud based WebApp for drug discovery
  Dr.	Alfons	Nonell-Canals,	CEO	at	Mind	the	Byte,	S.L.
12:00-12:30  Why using cloud computing
  Mr.	Oscar	Huertas,	CTO	at	SOM	Innovation	Biotech,	S.L.
12:30-14:00  Chatting&Tapas
  Meet	the	speakers	and	enjoy	the	networking	tapas.	Put	into	practice	the	“connecting	

perspectives”	tips	given	by	Dr.	Jordi	Robert-Ribes.
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Dra. montserrat Vendrell
 Ceo at Biocat
Dr. Jesús Purroy
   Scientific Business Development,  

Barcelona Science Park
Dr. Jordi Villà-Freixa
  Director of the Polytechnic School at the UVic

mr. Tiago henriques
 Solution architect, Amazon Web Services
Dr. Alfons Nonell-Canals
  Ceo at Mind the Byte, S.L.
mr. Oscar huertas
 CTO at SOM Innovation Biotech, S.L.

Speakers

www.mindthebyte.com/events/scicloud/
More info

Mind
theByte

SCientifiC 
Cloud 
SolutionS

SciCloud
2nd Scientific 

Cloud Conference
Auditorium of the Parc Científic de Barcelona 
(Baldiri Reixac, 4-8, Barcelona)
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Organized by:

Mind
theByte

SCientifiC 
Cloud 
SolutionS

June 19th 2014

08:30-09:00 RegistRation
09:00-09:15 opening session
 Dr. Alfons Nonell-Canals, CEO, Mind the Byte
 Ms. Ana Maiques, board member, CataloniaBIO
 Dr. Jesús Purroy, Scientific Business Development, Parc Científic de Barcelona 

 SeSSion 1
 Cloud, seCuRity And legAl issues
ChAIrMAN  Dr. reimund Fickert, Director of Projects, Barcelona Biomedical research Park (PrBB)
09:15-11:10 InItIatIveS of the euroPean PuBlIC SeCtor In the ClouD SCene
  Ms. aleida alcaide, member of the WG of european Cloud Partnership,  

Spanish Ministry of finance and Public administrations
 ProGreSS toWarDS SeCurIty In the ClouD 
 Mr. héctor Sánchez, national technology office and Chief Security advisor, Microsoft
 IP StrateGIeS to ProteCt your ClouD teChnoloGy
 Dr. florian Michalek, european Patent attorney, Bardehle Pagenberg 

11:10-11:30 Coffee bReak

 SeSSion 2
 Round tABle: sCientifiC Cloud exPeRienCes 
ChAIrMAN Dr. Alfons Nonell-Canals, CEO, Mind the Byte
11:30-13:30   Dr. Peter Kunszt, Director Service and Support for Science It Center,  

university of Zurich
  Mr. Manel Garcia, head of Security Service, Department of health,  

Government of Catalonia (to be confirmed)
  Mr. Ignasi Garcia-Milà, eu project manager, fundació tICSalut

13:30-13:45 Closing session
  Dr. enric Canela, vice-rector for Science Policy, university of Barcelona 

 WorkShop. Working With iMols.
15:30-17:30 Room 4, toRRe i, PARC CientífiC de BARCelonA 
  Mr. eduardo Santamaría-navarro, MSc, head of Scientific Software  

Development, Mind the Byte

More info and registrations: 
scicloud.mindthebyte.com

With the collaboration of:

09:00-09:15  RegistRation

09:15-09:30  opening session
• alfons nonell-Canals, CEO at Mind the Byte
• Jordi Quintana, Business Development at Parc Científic de Barcelona 

session 1 ChaiRman: alfons nonell-Canals, Ceo at mind the Byte

09:30-10:15 intRoduCtion to Big data 
 Xavier Rafael, Head of Health Market at Barcelona Digital  
Technology Centre (BDigital)  

10:15-11:00  entenent la CompleXitat del moment aCtual  
amB les dades
Karma peiró, freelance journalist specialized on ICT

11:00-11:30 Coffee BReaK

session 2   ChaiRman: Xavier testar, Vicedirector of the Barcelona  
entrepreneurship institute, universitat de Barcelona

11:30-13:30 Big data appliCations in BiomediCine enViRonment 

• Josep m. argimon, Director of the Agency for Health Quality  
and Assessment of Catalonia (AQuAS) 

• alexandre perera, Associate Professor, Biomedical Research  
Center (CREB), Universitat Politècnica de Catalunya

• arcadi navarro, ICREA professor, Director of the Department of 
Experimental and Health Sciences (Universitat Pompeu Fabra) and 
Responsible for the European Genome-phenome Archive (EBI-CRG)  
at the Centre for Genomic Regulation

13:30 Closing session
• enric i. Canela, Vice-Rector for Science Policy at Universitat de Barcelona
• alfons nonell-Canals, CEO at Mind the Byte

Organized by: Sponsored by:
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More info and registrations: www.mindthebyte.com/events/scicloud2015/

SciCloud
3rd Scientific Cloud Conference

Fèlix Serratosa Hall. Parc Científic de Barcelona (Baldiri Reixac, 4-8, Barcelona)

April 14th. 2015

BiG Data & Health

With the support of:



Imatge corporativa per a l’empresa Mind the Byte Mind the Byte és una empresa bioinformàtica especialitzada en el descobriment de fàrmacs 
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Imatge corporativa

Àvida Biotech treballa amb el desenvolupament d’un antiviral d’ampli espectre per 
prevenir les malalties infeccioses desateses. Els objectius prioritaris són el Dengue, el 
Chikungunya i Zika.

Imatge corporativa per a l’empresa Àvida Biotech

Breaking through infectious diseases
àvidabiotech
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Imatge corporativa per a l’empresa Àvida Biotech

Targetes comercials i paper de carta

avida-biotech.com

Breaking through infectious diseases
àvidabiotech

Jesús Purroy
jesus@avida-biotech.com
Cell. [+34] 653 05 43 49

| ENTREPRENEUR

| ÀVIDA BIOTECH, SLPau Claris, 100, 6è
08009 Barcelona

@avidabiotech

Àvida Biotech treballa amb el desenvolupament d’un antiviral d’ampli espectre per 
prevenir les malalties infeccioses desateses. Els objectius prioritaris són el Dengue, el 
Chikungunya i Zika.
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Imatge corporativa per a l’empresa Àvida Biotech

Targetes comercials i paper de carta

avida-biotech.com

avida-biotech.com
avida-biotech.com

àvidabiotech
Breaking through infectious diseases

davant
interior amb pestanya

àvidabiotech
Breaking through infectious diseases

Àvida Biotech treballa amb el desenvolupament d’un antiviral d’ampli espectre per 
prevenir les malalties infeccioses desateses. Els objectius prioritaris són el Dengue, el 
Chikungunya i Zika.



10

TORNAR

Imatge corporativa

La Fundació Lluita contra la Sida és una entitat sense ànim de lucre que es dedica a l’assistència, 
la recerca i la docència en el camp del VIH/sida. Va ser creada l’any 1992 pel Dr. Bonaventura 
Clotet i està situada a la Unitat de VIH de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Badalona).

Fundació Lluita contra la Sida
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Disseny de les memòries anuals d’activitats

La Fundació Lluita contra la Sida és una entitat sense ànim de lucre que es dedica a l’assistència, 
la recerca i la docència en el camp del VIH/sida. Va ser creada l’any 1992 pel Dr. Bonaventura 
Clotet i està situada a la Unitat de VIH de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Badalona).

Fundació Lluita contra la Sida
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Disseny de tot tipus de material promocional

La Fundació Lluita contra la Sida és una entitat sense ànim de lucre que es dedica a l’assistència, 
la recerca i la docència en el camp del VIH/sida. Va ser creada l’any 1992 pel Dr. Bonaventura 
Clotet i està situada a la Unitat de VIH de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Badalona).

Fundació Lluita contra la Sida
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Disseny d’estands

La Fundació Lluita contra la Sida és una entitat sense ànim de lucre que es dedica a l’assistència, 
la recerca i la docència en el camp del VIH/sida. Va ser creada l’any 1992 pel Dr. Bonaventura 
Clotet i està situada a la Unitat de VIH de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Badalona).

Fundació Lluita contra la Sida
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Imatge Nit per la recerca i Nit Solidària. Material promocional

La Fundació Lluita contra la Sida és una entitat sense ànim de lucre que es dedica a l’assistència, 
la recerca i la docència en el camp del VIH/sida. Va ser creada l’any 1992 pel Dr. Bonaventura 
Clotet i està situada a la Unitat de VIH de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Badalona).

Fundació Lluita contra la Sida

En bEnEfici dE la 

càtEdra dE la sida 

i malaltiEs 

rElacionadEs 

de la UVIC-UCC

Nit per la

rEcErca
a la catalunya central 

Dijous, 12 de juny de 2014. 
El Serrat del Figaró (Taradell).

Nit per la

recerca
a la catalunya central 

en benefici de la càtedra 
de la sida i malalties 
relacionades de la UVic-Ucc

més informació i compra de tiquets 
www.nitperlarecerca.com

#nitrecerca 
ORGANITZEN PARTNER

—�Els�fons�obtinguts�es�destinaran�a�finançar�els�projectes�de�
rercerca�de�la�Fundació Lluita contra la Sida.

—Sopar�elaborat�per�Nandu Jubany,�xef�amb�estrella�Michelin
—Amb�les�actuacions�del�Mag Lari,�Cobosmika�i�Zip Zap Circus

MÉS�INFORMACIÓ�AQUÍ

NitSolidàriaCostaBrava
PER LA RECERCA DE LA CURA DE LA SIDA

Divendres 8 de juliol, 20h
Claustre de Mas del Vent, Palamós

Contacte:�comunicacio@flsida.org
Laura�Duran�-�620286127
Gemma�Guillén�-�638087430

VINE!



15

TORNAR

Gràfics del joc per a mòbils i tauletes

Dibuixos i gràfics del joc «EPIDEMIA THE GAME». Cada pantalla, cada moviment per a després 
ser programat per a l’app. Un personatge diferent per apple i l’altre per android.

Fundació Lluita contra la Sida

EPIDEMIA
THE GAME
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Disseny de cartells per a la fundació

La Fundació Lluita contra la Sida és una entitat sense ànim de lucre que es dedica a l’assistència, 
la recerca i la docència en el camp del VIH/sida. Va ser creada l’any 1992 pel Dr. Bonaventura 
Clotet i està situada a la Unitat de VIH de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Badalona).

Fundació Lluita contra la Sida

CONCERT D’ESTIU 
DONEM LA CARA PER LA SIDA

3 de juliol de 2009, SALA BIKINI. 
A les 21 h.

Organitza: 
www.fl sida.org

Venda d’entrades: 
www.ticktackticket.com

Col·laboren:

Mitjans col·laboradors:

CONCERT D’ESTIU CONCERT D’ESTIU 

Els benefi cis que s’obtinguin amb la venda 
d’entrades es destinaran als projectes de 
recerca de la Fundació Lluita contra la Sida.

EDICIÓ AMB LA 
COL·LABORACIÓ DE:

EDITA:AMB LA 
COL·LABORACIÓ DE:

ORGANITZA:
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La Taula d’Infància, Adolescència i Famílies (TIAF)-La Marina és una xarxa d’entitats, serveis 
i persones que treballem pel benestar infantil a La Marina de Port i la Marina del Prat Vermell.
És un espai de participació comunitària impulsat pel Districte de Sants-Montjuïc.Campanya «drets dels nens»

TIAF-Disctricte Sants-Montjuïc 

tiaflm.org

prevenció

promoció

protecció

participació

tiaflm.org

prevenció

promoció

protecció

participació
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Campanya «drets dels nens»

TIAF-Disctricte Sants-Montjuïc 

Dret a la 
NO discriminació

Els nens i les nenes tenim els 
mateixos drets.

Dret a l’educació
Els nens i les nenes tenim el dret a aprendre.

Dret a la
 comprensió i l’afecte

Els nens i les nenes tenim el dret 
a estar amb la família.

Dret a la salut
Els nens i les nenes tenim el dret a prevenir-nos 

de les malalties.

Dret a la pau 
i el benestar

Els nens i les nenes tenim el dret 
a la pau, a ser protegits.

Dret a jugar
Els nens i les nenes tenim el dret 

a fer esport.

La Taula d’Infància, Adolescència i Famílies (TIAF)-La Marina és una xarxa d’entitats, serveis 
i persones que treballem pel benestar infantil a La Marina de Port i la Marina del Prat Vermell.
És un espai de participació comunitària impulsat pel Districte de Sants-Montjuïc.
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Campanya «drets dels nens»

TIAF-Disctricte Sants-Montjuïc 

	Inscripcions:	www.tiaflm.org/inscripcio-vi-jornades-tiaf

VI	JORNADES		|	TIAF	La	Marina	-	2017

ADOLESCÈNCIAiInfancia

Participació i Afectivitat

17 
de novembre

2017

Sala Pepita Casanellas (Passeig de la Zona Franca, 185)

NOM:

PASSAPORT

DELS DRETS

ESPAI FAMILIAR MUNICIPAL CASA DELS COLORS:
• Un espai pensat per a infants de 0 a 3 anys i les seves famílies.
• Els infants hi troben un ambient de joc i relació amb altres nens  

i nenes, amb materials suggerents i creatius.
• Les famílies hi trobaran un espai per intercanviar i compartir 

experiències al voltant de la criança dels seus fills i filles.
• Un espai acollidor, una illa de tranquil·litat per a infants i sobretot 

adults per gaudir d’una bona estona,  tot fent “tribu”.

C/Pg Zona Franca, 54-56, 1r pis
➜ espaifamiliarzf@gmail.com

C/ Mare de Déu de Port 350 (Pl. de les Matemàtiques), 
08038, Barcelona. (Som a l’església de Sant Bartomeu 
als locals del primer pis)
➜ espai.trobada@gmail.com

• Actualment sóm un esplai del barri de la Marina i està obert a infants 
d’entre 6 i 17 anys, pels quals cada dos dissabtes fem jocs, gimkanes, 
excursions, sortides… i ens ho passem genial! 

• A més, durant el curs celebrem Carnestoltes, anem de romeria a 
Montserrat i a l’estiu marxem de Campaments!

La Taula d’Infància, Adolescència i Famílies (TIAF)-La Marina és una xarxa d’entitats, serveis 
i persones que treballem pel benestar infantil a La Marina de Port i la Marina del Prat Vermell.
És un espai de participació comunitària impulsat pel Districte de Sants-Montjuïc.



Amb la co l · laborac ió de TG 
comptem amb e ls coneixements, 

les e ines i  e ls  prove ïdors per 
atendre les vost res necess i ta ts. 

Ofer im so luc ions f lex ib les, 
pràct iques,  evo lut ives i 

adequades a cada pressupost .
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Pro jec te  Cu l tu ra l .  D i s seny  i  c reac ió  de  processos  par t i c ipa t ius

El projecte de Construïm tenia per objectiu construir una comunitat virtual acompanyada d’un procés de participació, on la societat catalana 
exposava quins valors creia que havia de tenir Catalunya, i així anar construïnt el nou país. En aquest projecte es va dissenyar el logotip, la 
web informativa i blog, díptics i rollups que acompanyaven les xerrades que van tenir lloc en diferents punts estratègics de Catalunya.

Projecte Construïm

Generalitat de Catalunya En aquest projecte es va dissenyar el logotip, la web informativa i blog, díptics i rollups 
que acompanyaven les xerrades que van tenir lloc en diferents punts estratègics de 
Catalunya.
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ACIST.  Assoc iac ió  de  Comerc ian t s  i  Serve i s  T ianencs

Amb l’objectiu potenciar el comerç de proximitat a la vila de Tiana, s’engega la campanya de l’ACIST, que gira al voltant del concepte de 
“les històries que esdevenen quan surts a comprar a Tiana”. S’ha redissenyat el logotip de l’associació i, per a la campanya que porta el 
claim de “Tiana i Tu”, s’han dissenyat cartells i pancartes.

Associació de Comerciants i Serveis Tianencs

ACIST - TIANA Amb l’objectiu potenciar el comerç de proximitat a la vila de Tiana s’ha redissenyat el logotip 
de l’associació i, per a la campanya que porta el claim de «Tiana i Tu», s’han dissenyat cartells i 
pancartes.
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Val ldore ix .  P la  d ’Ac tuac ió  Mun i c ipa l  2015-2019

La proposta de logotip definitiu dissenyada pel projecte de Valldoreix “PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015-2019” es basa en els conceptes principals que caracteritzen el projecte: 
Connexió de vies verdes, Centralitat de Valldoreix, Millora del govern, Transparència, Avinguda Baixador.

Pla d’Actuació Municipal 2015-2019

La proposta de logotip definitiu dissenyada pel projecte de Valldoreix “PLA D’ACTUACIÓ 
MUNICIPAL 2015-2019” es basa en els conceptes principals que caracteritzen el projecte: 
Connexió de vies verdes, Centralitat de Valldoreix, Millora del govern, Transparència, 
Avinguda Baixador.

Ajuntament Valldoreix
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Campanya de civisme

Disseny del logotip per a les campanyes de civisme de la vila de Valldoreix, així 
com també els materials promocionals per a difondre la campanya. 

Ajuntament Valldoreix

Cuida Valldoreix:
és cosa de tots.

Vbc
Cuida Valldoreix:
és cosa de tots.

Campanya de  c iv i sme

Disseny del logotip per a les campanyes de civisme de la vila de Valldoreix, així com també els materials
promocionals per a difondre la campanya. 
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GRAPHIC  & I L LUSTRAT ION

Event
VIA VENETO
Festival de Musica Cap Roig, 2016

Muntatge de l’estand «Festival de Música Cap Roig»

Restaurant d’alta cuina catalana de temporada de decoració modernista amb un 
celler destacat.

Via Veneto



quest ions.cat  
xav i@quest ions.cat  
666 089 189

Busquem les mi l lo rs so luc ions 
gràf iques i  tècn iques.  Contro lem 
tot  e l  procés de creac ió i 
desenvolupament f ins a la  seva 
sor t ida a l  mercat .


