


• Viatges de vacances a mida, personalitzats en privat o per a grups. 

• Viatges d’incentius per a grups d’empreses. 

• Viatges de feina per a professorat, universitats… 

• Viatges d’intercanvis i Erasmus. 

• Estades particulars de perfeccionament d’anglès a Londres:  

– Escola de negocis RIVERSDOWN HOUSE (Universitat de Cambridge) 

• Viatges a SAN FRANCISCO combinant plaer e                                                             

intercanviant coneixements a SILICON VALLEY  







Barcelona 27 i 28 de novembre de 2020 



OBJECTIUS 

Posar en coneixement els últims avanços en noves tecnologies aplicades a la 

Salut.  

Conscienciar sobre la necessària adaptació i implementació de les noves 

tecnologies al servei de la salut. 

Abordar els beneficis i potencials riscos per als pacients, professionals sanitaris i 

les seves estructures organitzatives. 

Crear un fòrum de debat sobre la implicació i com afectaran les noves 

tecnologies en el futur de la medicina i els seus centres hospitalaris, així com els 

futurs abordatges i relacions amb els pacients i la població general. 

Crear una sèrie de grups de treball multidisciplinaris amb la participació de 

personal altament qualificat tant del sector públic com del privat de tots dos 

sectors, tant tecnològic com Mèdic i Farmacèutic.  



PROGRAMA 

Divendres 27 Novembre 2020: 

15:00  Taula rodona: UTILITZACIÓ de les APLICACIONS MÒBILS (APPs) en SALUT. 

16:30  Sessió de COMUNICACIONS. 

17:30  Cafè Networking i Sessió de PÒSTERS. 

18:00  Taula rodona: BIG DATA, REAL WORLD DATA i REAL WORLD EVIDENCE. 

Dissabte 28 Novembre 2020: 

09:00  Taula rodona: BIG DATA, BIOINFORMÀTICA i BIOMEDICINA: Genòmica i dades 

massives. 

10:30  Coffee break. 

11:00  Taula rodona: INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL APLICADA a les imatges mèdiques i 

diagnòstiques. 

12:30  Taula rodona: BIOIMPRESIÓ 3D en salut i les seves aplicacions. 

14:00  Dinar networking. 

15:00  Taula rodona: ROBÒTICA APLICADA A LA MEDICINA. 

16:30  Taula rodona: CONECTIVITAT i 5G: Els hospitals i quiròfans del futur. 

18:00  Tancament. 



        Sol.licitem una col.laboració no econòmica                                        

a les Universitats:  

 Difusió a professors, alumnes i exalumnes.  

 Possibilitat de participar en el programa científic, 

comitè organitzatiu i comitè tècnic científic.               

Estem oberts a rebre propostes. 

 Inclouríem sense cost els vostres logos com a 

col.laboradors, en el programa, web i anuncis. 

També hem sol.licitat col.laboració a Col.legis professionals 

i Associacions Regionals i Nacionals tant del sector salut 

com del sector tecnològic, per a la seva participació i difusió 

del congrés. 
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