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Presentació

El Fòrum serà un 
espai dinamitzador 
de les relacions 
entre les empreses 
i investigadors que 
treballin en l’àmbit 
de les tecnologies 
socio-sanitàries

El Fòrum de Tecnologies i Innovació: solucions per a les persones dependents pretén dina-
mitzar les relacions entre les empreses i investigadors de l’entorn de la B30 que treballin en 
l’àmbit de les tecnologies socio-sanitàries. 

Tindrà lloc el proper dijous 14 de novembre de 2013 al matí a Fira Sabadell.

L’activitat generada en aquest esdeveniment ha de donar resposta als problemes habituals 
de persones dependents.

Aquest acte està organitzat per Promoció Econòmica de Sabadell (PES), el Parc de Recerca 
UAB (PRUAB) i la col·laboració de la Corporació Sanitària Parc Taulí. Forma part dels projec-
tes atorgats pel Servei Català d’Ocupació (SOC) “Dinamització Econòmica de l’Entorn de la 
B30 mitjançant la transferència de coneixement i la innovació” i “Nous mecanismes de coope-
ració per millorar la competitivitat de les empreses” al PRUAB i a PES respectivament.

El “Fòrum de Tecnologies i Innovació: solucions per a les persones dependents” s’organitza 
en tres parts:

1. Conferència marc sobre innovació en l’àmbit socio-sanitari
2. Marketplace per presentar les tendències en recerca
3. Brokerage entre els participants

Esperem que el Fòrum sigui un punt de trobada on el coneixement, la recerca i la col·labora-
ció entre entitats, investigadors i empreses esdevingui d’utilitat per promoure acords, pro-
jectes i innovacions en l’àmbit socio-sanitari i de solucions tecnològiques per a les persones 
dependents.

Comité Organitzador
Promoció Econòmica de Sabadell i el Parc de Recerca UAB amb la col·laboració de la Corporació Sanitària Parc Taulí.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre 
EMO/312/2012 

Fòrum de Tecnologies i Innovació: solucions per a les persones dependents



Conferència
La conferència principal del Fòrum porta com a títol “Health 360: Millorant les experiències 
en salut per mitjà del disseny”. 

En aquesta ponència, s’exposaran diferents punts de vista sobre el disseny orientat al co-
neixement i la col·laboració multidisciplinar, considerats essencials per a la innovació, i 
s’il·lustrarà amb exemples com es pot animar a les empreses a veure les oportunitats de 
creixement sostenible i a respondre amb solucions i estratègies viables. Tot amb l’objectiu 
de millorar la manera en què les persones experimenten la salut, fet que és d’una impor-
tància rellevant en l’àrea de dependència.

“Health 360: Millorant les experiències en salut per mitjà del disseny”

En la conferència 
s’exposaran diferents punts 
de vista sobre el disseny 
orientat al coneixement 
i la col·laboració 
multidisciplinar, considerats 
essencials per a la 
innovació

Ponent

La ponent encarregada és Lekshmy Para-
meswaran, socia fundadora de la consultora 
Fuelfor, on també és responsable de l’àrea 
d’Investigació i Estratègia del Coneixement. 

Amb una formació d’enginyera d’arquitec-
tura i dissenyadora de producte, ha exercit 
com a directora de disseny d’innovació a la 
indústria sanitària durant 15 anys.
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ConferÈnCia

Health 360: 
Millorant les 
experiències en 
salut per mitjà 
del disseny*

MarketPlaCe

Presentacions* 
breus tipus
“Elevator pitch”  
de tecnologies 
i  innovacions

Brokerage

Reunions
bilaterals* 
e n t r e 

investigadors 
i empreses

*Disseny orientat al coneixe-
ment i la col·laboració multi-
disciplinar: trobar oportunitats 
de creixement sostenible 
i  respondre amb solucions i 
estratègies viables. Tot amb 
l’objectiu de millorar la manera 
en què les persones experimen-
ten la salut.

*30 presentacions de 3 minuts 
d’empreses i investigadors, 
on els participants i assistents 
podran conèixer les tendències 
en l’àmbit de la recerca de so-
lucions per a persones depen-
dents. Es pot assistir només 
com a oient.

*Els participants al Brokerage 
tindran una agenda d’entrevis-
tes concertades i reunions entre 
investigadors i empreses, amb 
l’objectiu d‘obtenir contactes 
per conèixer i compartir la 
recerca aplicada en l’àmbit de 
la dependència.

Com participar
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Accessibilitat de la informació: continguts audiovisuals, tècniques de subtitulat i         
audiodescripció, accessibilitat cultural, plataformes educatives accessibles

Adaptació a espais i accessibilitat: domòtica, smartcities i habitatges accessibles i        
intel·ligents, mobiliari funcional, arquitectura accessible

Atenció domiciliària i/o centres socio-sanitaris a persones dependents

Atenció sanitària i rehabilitació: dependència, cronicitat i gent gran

Dispositius i tecnologies mèdiques: apps, plataformes web, xarxes socials

Sistemes d’ajuda i teràpies per disfuncions i envelliment: discapacitats motores,         
visuals, cognitives, mentals, neurològiques, trastorns de l’aprenentatge

Teleassistència: vigilància i autonomia personal, monitoratge de persones

Transport accessible

El Fòrum de Tecnologies i Innova-
ció: solucions per a les persones 
dependents vol esdevenir un espai 
de relació de la recerca en l’àmbit 
socio-sanitari. Els sectors d’apli-
cació engloben tots els àmbits 
per oferir solucions tecnològi-
ques a les persones dependents.

Sectors del 
fòrum



Marketplace

Qui pot participar?
Qualsevol empresa o investigador que disposi d’una tecnologia o innovació que resolgui un problema de dependència. També qual-
sevol persona interessada en assistir com a oient de les presentacions.

Com puc presentar-me?
Al formulari de registre, hi haurà un apartat específic per inscriure’s al Marketplace. En aquest haurà de presentar breument la 
seva proposta. Té de termini fins el 14 d’octubre de 2013. Es comunicarà als interessats l’acceptació de les seves propostes el dia 
21 d’octubre de 2013. Un cop la seva proposta sigui acceptada, rebrà un correu electrònic amb la plantilla de presentació que haurà 
d’enviar complimentada abans del 4 de novembre de 2013. 

Quantes places hi ha?
Les places estan limitades a 30 presentacions. La participació al Marketplace estarà condicionada a una validació d’acord a criteris 
tècnics i per rigorós ordre de recepció de la proposta

Com ha de ser el format de les presentacions?
L’organització oferirà una plantilla model en Power Point per utilitzar durant la presentació. L’extensió de la mateixa en diapositives 
és lliure, però el temps de durada haurà de ser de 3 minuts màxim.

Si la meva proposta és acceptada tècnicament, però no pot entrar perquè s’han esgotat les places, puc presentar-me?
En cas que les 30 places s’esgotin i la seva proposta tècnicament pugui ser acceptada, entrarà a formar part d’una llista d’espera 
per cobrir possibles baixes. 

Per a més informació i dubtes, consulti el nostre web.

Els participants al Fòrum tindran la possibilitat de presentar la seva entitat, projecte o oferta 
de tecnologia associada a l’àmbit socio-sanitari. Mitjançant un sistema de presentacions 
de tres minuts, els participants i assistents podran conèixer les tendències en l’àmbit de la 
recerca de solucions per a persones dependents. Les places per fer presentacions estan limi-
tades a 30 presentacions i estarà condicionada a una validació d’acord a criteris tècnics i per 
rigorós ordre de recepció de la proposta.

Aprofiti l’oportunitat única que suposa fer una presentació de la seva tecnologia, innovació o 
projecte a més de 200 persones d’empreses, centres de recerca i institucions especialitzats 
en l’àmbit socio-sanitari i de tecnologies mèdiques. 

Al Marketplace 
podrà 
conèixer 
i difondre 
les ofertes i 
tendències 
en recerca de 
l’àmbit de la 
dependència 
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Brokerage

Qui pot participar?
Qualsevol empresa o investigador que disposi d’una tecnologia o innovació que resolgui un problema de dependència.

Com puc presentar-me?
Al formulari de registre, hi haurà un apartat específic per inscriure’s al Brokerage. En aquest caldrà seleccionar el/s 
àmbit/s de la seva empresa o institució i el seu  sector d’interès. Hi ha temps fins el 31 d’octubre de 2013.

Com puc seleccionar empreses i entitats amb les quals estic interessat en entrevistar-me?
A partir del 15 d’octubre de 2013, podrà accedir al seu perfil de participant, mitjançant un usuari i codi personal que 
rebrà al seu correu. Un cop allà, podrà seleccionar fins a tres empreses, investigadors i/o entitats amb les quals vol 
entrevistar-se. L’organització intentarà garantir les seves peticions d’entrevistes. 

Per a més informació i dubtes, consulti el nostre web.

El Fòrum de Tecnologies i Innovació: solucions per a persones dependents preveu l’organització d’un brokera-
ge amb una agenda d’entrevistes concertades i reunions entre investigadors i empreses.

Per als investigadors, el Brokerage suposa una oportunitat única per:

Donar a conèixer a les empreses la seva cartera de serveis, línies de recerca aplicada, coneixement i 
know-how propers al mercat del sector socio-sanitari.
Aportar solucions i serveis basats en recerca d’alta qualitat.
Incrementar la seva xarxa de contactes empresarials.
Conèixer de primera mà els reptes i necessitats de les empreses. 

Per a les empreses, participar-hi és una oportunitat per poder:

Trobar serveis i solucions de millora basats en la recerca per als reptes en R+D.
Obtenir nous contactes amb investigadors i generar xarxes de cooperació.
Contribuir amb la seva visió al desenvolupament de nova recerca i nou coneixement en sectors 
estratègics del seu interès. Durant el Brokerage 

podrà obtenir 
contactes amb 
altres institucions i 
empreses i conèixer 
i compartir la 
recerca en l’àmbit de 
la dependència
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Per inscriure’s al Fòrum de Tecnologies i Innovació: solucions per a persones 
dependents s’ha d’omplir el registre disponible al web 
www.forumdependencia.cat. 

Per a qualsevol dubte amb la inscripció, no dubti en contactar al 935 868 891 
o al correu electrònic parc.recerca@uab.cat

8:30 h Registre

9:00 h
Benvinguda inStituCional

- Sr. Juan Carlos Sánchez, Alcalde de Sabadell
- Sr. Buenaventura Guamis, Director General del Parc de Recerca UAB

9.15 h

ConferÈnCia Health 360: Millorant les experiències en salut 
per mitjà del disseny

- Sra. Lekshmy Parameswaran, responsable de l’àrea d’Investigació i 
Estratègia del Coneixement de Fuelfor

10:00 h MarketPlaCe

11:30 h Coffee break

12.00 h Brokerage

13.30 h Cloenda

Programa

inscripcions

Seu
El Fòrum de Tecnologies i Innovació: Solucions per a les per-
sones dependents tindrà lloc al recinte de Fira Sabadell.

- Pl. de la Sardana s/n (08203 Sabadell, Barcelona)

CoM arriBar-hi?

Fira Sabadell es troba ubicada en la Gran Via de Sabadell i a 
pocs metres de l’estació de Renfe Centre, de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya (Estació Rambla) i de l’Estació 
d’autobús de Sabadell.

Hi ha Parking de pagament disponible davant mateix de l’en-
trada principal del recinte firal. 

Més informació a www.forumdependencia.cat/seu.html
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Col·labora



Més Informació sobre el Marketplace:

Eduard Juanes
ejuanes@ajsabadell.cat
937 453 161

Més Informació sobre inscripcions i dubtes:

parc.recerca@uab.cat
935 868 891

Més Informació sobre el Brokerage:

Marta Cortijo
marta.cortijo@uab.cat
935 868 891
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