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Organitza l Organiza: Col·labora l Colabora:

Jornada 
Fabricació Additiva:

Dijous, 16 MARÇ 2017
de 9:00h a 12:30h

El canvi de paradigma en el disseny i la 
enginyeria de productes i components

PROGRAMA
A qui s’adreça*:

Empreses que comercialitzin producte

propi a qualsevol sector i vulguin conèixer

com la fabricació additiva pot revolucionar

el seu model de negoci.

La fabricació additiva representa un nou

paradigma en la forma de produir les

peces i els productes, permetent optimitzar

materials, crear noves formes, fer dissenys

personalitzats, etc., però requereix una nova

forma de conceptualitzar-les i desenvolupar-les

per treure tot el profit d’aquesta tecnologia.

Eurecat organitza aquesta jornada amb la

col·laboració d’Autodesk, amb l’objectiu de

donar als assistents una visió de les

possibilitats d'innovació que ofereix la

fabricació additiva (3D printing funcional,

impressió estructural, 3D printing multiprocés,

reducció de costos, etc).

INSCRIU-T’HI

Registre d'assistents

Benvinguda. Presentació d’Eurecat.
José Antonio Gago, Market Manager Product Innnovation & Design
Thinking a Eurecat.

Canvi de paradigma en el disseny i la enginyeria amb la
fabricació additiva.
Miquel Domingo, (PhD) Enginyer R+D de la unitat Advanced
Manufacturing Systems a Eurecat.

Solució completa de software per al disseny i la fabricació en 
processos additius
Oriol Llort, Spain & Portugal Territory Sales Executive for Design & 
Manufacturing – Autodesk.

Pausa-cafè

Revolucionant els materials per a la fabricació additiva
Marc Crescenti, Enginyer R+D de la Unitat d’Innovació de Producte
a Eurecat.

Desenvolupament de projectes d’innovació incorporant la 
fabricació additiva
Irene Ràfols, Responsable de la Unitat d’Innovació de Producte a 
Eurecat.
José Antonio Gago, Market Manager Product Innnovation & Design
Thinking a Eurecat

+PIME, programa de cofinançament de projectes d’innovació
Patricia Arcos, Directora programa +PIME a Eurecat.

Fi de la jornada + visita al centre i a la Unitat Tecnològica
d’Advanced Manufacturing Systems d’Eurecat

Eurecat Centre Tecnològic de Catalunya
www.eurecat.org

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

Eurecat és membre:

(*)Donat l’aforament limitat, l'organització es reserva el dret de 

prioritzar l'accés a empreses, quedant excloses entitats de 
recerca, administracions públiques, consultories, estudiants, 
entre altres.
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