
EL SEMINARI ESTÀ ADREÇAT A: 

• Gerents 

• Directors d’I+D

• Directors tècnics amb alta proactivitat i 

ganes d’innovar i diversificar en àrees de 

futur. 

• Dissenyadors 

Espanya és el segon país amb major utilització de dispositius wearables i la utilitat

d'aquests articles no es limita a la salut i l'activitat física per als consumidors. També

augmenten la productivitat empresarial. La visió dels dissenyadors, el feedback de

les experiències d'usuari i l'ús de materials sostenibles determinaran que el futur

dels wearables sigui una realitat a curt termini.

Eurecat juntament amb el Clúster Functional Print i la Plataforma 3NEO,

organitzen aquest seminari orientat a fomentar la innovació i el desenvolupament

tecnològic entre les empreses de l'àmbit de la impressió avançada i wearables,

start-ups i dissenyadors per a donar resposta a diferents reptes de la societat.

L'objectiu és identificar oportunitats de mercat, en relació a productes i aplicacions

concretes, que el sector d'electrònica impresa pugui oferir al sector dels gadgets i

wearables on es necessiti electrònica flexible customizada a mesura i anàlisi de

dades recollides durant el seu ús.

Seminari online

El futur dels wearables
“Com el disseny i els nous materials poden  
aportar valor als wearables del futur” 

Dimecres, 28 octubre 2020

de 10h a 12:20h

Organitzen:

INSCRIU-TE

Col·laboradorsAmb el suport de:

http://www.3neo.org/
http://functionalprint.com/
https://eurecat.org/
https://www.tfaforms.com/4846743
https://www.elisava.net/
https://www.bcd.es/ca/
https://www.ciencia.gob.es/


AGENDA
• 10:00h

Benvinguda i introducció de la jornada. 

Reptes de la societat.

Susana Barasoain Arrondo

Cluster Manager

Functional Print Cluster

Plataforma Tecnológica Española de 

Impresión Avanzada 3NEO

Laura Clèries

Director of Elisava Research

Project Lead @materialdesigners.org 

Director of Master in Design through 

New Materials|Co-editor@visions-by.com

ELISAVA Barcelona School of Design 

& Engineering 

• 10:30h

Mirada del disseny per una producció i un 

consum més sostenibles.

Ernest Perera
Founder & Chief Designer

Ernest Perera Design Studio | Amor 

de Madre

• 10:50h 

Bateries sostenibles per a aplicacions d'un

sol ús.

Juan Pablo Esquivel
Científic Titular | 

Co-fundador & Assesor científic

IMB-CNM (CSIC) | Fuelium

• 11:10h

Wearables per a detecció i 

monitoratge fatiga esportistas.

Jaime Punter
CTO

ONALABS

• 11:30h 

E-glove guant intel·ligent per a 

rehabilitació pacients hospitals.

Maziar Ahmadi
Co-founder

IMAZTech

• 11:50h 

Electrònica flexible per als wearables 

del futur. SmartEEs.

Cristina Casellas
Promotora tecnològica de la 

Unitat de Functional Printing & 

Embedded Devices.

Eurecat

• 12:10h 

Torn de preguntes i respostes.

• 12:20h 

Fi de la jornada.

http://functionalprint.com/
http://www.3neo.org/
https://www.elisava.net/
http://www.ernestperera.com/
http://www.amordemadre.com/
http://www.imb-cnm.csic.es/index.php/en/
https://www.fuelium.tech/
https://www.onalabs.com/
http://imaztech.org/es/inicio/
https://eurecat.org/es/

