
JORNADA TECNOLÒGICA

Proves de Concepte
La clau per accelerar la innovació

9:00 Registre d’assistents

9:30 Benvinguda i introducció de la jornada i Eurecat
José Antonio Gago, Market Manager Product Innnovation a Eurecat

9:45 Estudis de viabilitat i proves de concepte per a medical
devices i smart products
Irene Ràfols, Responsable Unitat Innovació de Producte a Eurecat

10:15 Cas: PureSpume, del concepte al mercat
Dr. Enric Roche i Federico Grego, Fundadors de Vascular Barcelona Devices

10:45 Aspectes reguladors en el desenvolupament de productes 
sanitaris
Dominique Monferrer, Scientific & Regulatory Affairs Associate Director en Asphalion

11:15 Pausa-cafè networking

11:30 Electrònica impresa per a nous conceptes
Cristina Casellas, Promotora Unitat de Printed Electronics a Eurecat

12:00 Planta pilot In Mold Electronics d’Eurecat
Enric Fontdecaba, Responsable Unitat de Plàstics a Eurecat

12:30 Instruments del CDTI per al finaçament de Proves de 
Concepte
Emilio Iglesias, Departament de Promoció Institucional i Cooperació Territorial
Direcció de Programes de la UE i Cooperació Territorial

13:00 Consultes personalitzades

13:30 Fi de la jornada

Eurecat
es membre:

Cibernàrium Edifici MediaTIC
Roc Boronat, 117 
08018 Barcelona (Districte 22@)

Dijous, 4 d’abril de 2019
de 10h a 13:30h

Contacte - Eurecat Events:
Tel: 932 381 400  events@eurecat.org

www.eurecat.org

Inscriu-t’hi

Estudis de viabilitat tecnològica i 
proves de concepte per agilitzar 
els processos de llançament de 
nous conceptes.

OBJECTIUS DE LA JORNADA:

Des d’Eurecat hem identificat la importància d’agilitzar els 

processos d’avaluació de nous conceptes per potenciar la 

capacitat innovadora de les empreses de Catalunya. En el 

competitiu entorn actual és vital que les empreses siguin 

capaces de generar múltiples idees de nous conceptes 

d’una forma sistèmica i que aquests puguin ser testats i

avaluats d’una forma àgil, ràpida i econòmica, per 

accelerar la presa de decisions.

En aquesta jornada veurem com realitzar estudis i proves 

de viabilitat tecnològica per avaluar nous conceptes, tant 

a nivell de metodologia com de casos exemple i amb la 

participació de diferents actors de la cadena de valor en 

l’avaluació de nous conceptes.

A QUI VA DIRIGIDA:

Empreses comercialitzadores de producte propi, de 

qualsevol sector (medical devices, Internet of Things, 

electrodomèstics,  wereables, transport i mobilitat, etc.) 

que estiguin interessades en com accelerar els processos 

d’avaluació  de nous conceptes.

*Nota: donat l’aforament limitat de la sala, es prioritzarà l’assistència al perfil 

d’empreses per al qual ha estat ideada aquesta jornada.. 

Organitza:

Col·laboren: Amb el suport de:

https://eurecat.org/es/
https://www.tfaforms.com/4724320

