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1. QUÈ ENTENEM PER TECH4GOOD?

 Accessible, assequible
i per a tothom 

 Apodera les persones

 Té un equip amb talent 
per desenvolupar-la

 Ideada per resoldre
reptes o necessitats de la 
societat

 Dissenyada de manera 
responsable 

 No necessàriament escalable 
però sempre amb l’ànim 
d’anar més enllà

 Utilitza tecnologies 
innovadores o dóna un nou ús 
més eficient a les ja existents

CARACTERÍSTIQUES 

És un terme paraigües 
emprat per referir-se a la 
tecnologia que comporta 
un bé per a la societat. 

Amb aquesta etiqueta 
trobarem totes aquelles 
tecnologies innovadores 
que busquen donar 
solució als reptes socials i 
que han estat  ideades per 
tenir un impacte 
exponencial.

Organiza: 



UN ESPAI PER MOSTRAR 
ELS PROJECTES MÉS INNOVADORS

Un congrés per a la reflexió, inspiració i exhibició sobre els 
avenços que gràcies a la tecnologia faran millorar la 
humanitat en un futur proper i llunyà. Es mostraran els 
reptes socials però també econòmics que afecten les 
persones de forma global.

2. QUÈ ÉS EL TECH4GOOD CONGRESS?

UN CONGRÉS ON ES MOSTRARAN 
ELS DARRERS AVENÇOS TECNOLÒGICS

Un entorn on donar visibilitat a les iniciatives i solucions 
tecnològiques que volen produir un impacte exponencial 
sobre la societat i ajudar-les a implantar al mercat, i escalar 
a nivell global.

ENTORN D’INTERACCIÓ 
I GENERACIÓ DE CONEIXEMENT

Un espai d’interacció entre els agents que formen part i 
potencien aquest ecosistema que ens condueix cap a la 
revolució social digital.

Organitza: 

Objectius:

El congrés TECH4GOOD està impulsat i 
organitzat per Eurecat amb la finalitat 
d'oferir una visió de les idees i les 
tendències de les aplicacions de la 
tecnologia que comporten un bé per a la 
societat. 

Trobarem totes aquelles tecnologies 
innovadores que busquen donar una 
solució als reptes socials i que han estat 
ideades per tenir un impacte exponencial, 
el que augmentarà els nivells de sofisticació 
i competència empresarial, a més, del 
benestar de les persones.



3. TEMÀTIQUES 2018-2019-2020

2018: FOODTECH & BIOTECH 

FOOD HEALTHWATER

2019: GREENTECH

ENERGY CITYENVIRONMENT

2020: SOCIALTECH
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BIOTECNOLOGIA I NOVES FONTS DE PROTEÏNA

NUTRICIÓ PERSONALITZADA

MICROBIOTA

4. EIXOS TEMÀTICS EDICIÓ 2018

Els aliments fets a mida, la nutrició personalitzada i els ingredients als quals
s'atribueixen efectes saludables, en el marc d'una dieta equilibrada, responen a una
tendència detectada en les expectatives del consumidor, que busca un millor
aprofitament dels recursos alimentaris als quals pot accedir

La microbiota ha demostrat la relació entre la microbiota intestinal i la salut humana.
Una flora intestinal saludable és, en gran mesura, responsable de la salut general de
l'hoste, de fet, els experts ho consideren actualment un "òrgan“, però és un òrgan
"adquirit", ja que els nadons neixen estèrils; és a dir, la colonització intestinal comença
just després del naixement i evoluciona a mesura que creixen.

Amb una producció de carn projectada de 470 milions de tones per al 2050 per
alimentar la creixent població mundial, els investigadors diuen que la sostenibilitat i els
beneficis per a la salut de les alternatives a la producció de carn poden tenir un
impacte enorme en les persones i el planeta.



5. A QUI ES DIRIGEIX?

El TECH4GOOD és el punt de trobada obligat de professionals, proveïdors i empreses que vulguin 
desenvolupar projectes en l’àmbit de les tecnologies que milloren  el benestar de les persones, 
concretament en els camps FOODTECH & BIOTECH.

TARGET OBJECTIU: Business Developers, Marketing Managers, Sales Managers, R+D Managers, Senior
researchers,  Doctorandos, CEOs.

SECTOR OBJECTIU: Laboratoris que estiguin investigant en els camps de la salut i la nutrició, centres de 
recerca i universitats, clústers i associacions especialitzades, empreses privades dels sectors food i salut.



6. DATA I UBICACIÓ

El congrés TECH4GOOD se celebrarà al CaixaForum Barcelona el dia 13 de Juny de 2018 
Aforament: 350 localitats a l’auditori i 150 localitats a l’aula 1

Organiza: 



7. L’ORGANITZADOR

Eurecat, a través del TECH4GOOD, vol compartir la visió, les idees i els resultats dels projectes executats tant a nivell de recerca 
aplicada com a nivell industrial. El centre tecnològic de Catalunya treballa conjuntament amb les empreses en més de 200 projectes 
d'R + D + I d'alt valor afegit, entre els quals, alguns centrats en el consum d'aliments i la salut, especialment en el camp dels
nutracèutics i els aliments funcionals.
TECH4GOOD és una clara oportunitat per conèixer el potencial tecnològic del país i dels directors d'empreses i centres de recerca 
del territori.

Eurecat proveeix al sector industrial i empresarial amb tecnologia diferencial i coneixement avançat per a donar resposta a les 
seves necessitats d’innovació i impulsar la seva competitivitat. Els serveis del centre es concentren en: R+D aplicada, serveis 
tecnològics, consultoria tecnològica, formació d’alta especialització, desenvolupament de productes i serveis innovadors , i 
promoció i difusió de la innovació tecnològica. 

L’activitat d’ Eurecat es dirigeix a tots els sectors empresarials, però especialment, als set grans àmbits estratègics del RIS3Cat: 
Alimentació, Energia i recursos, Sistemes industrials, Indústries basades en el disseny, Indústries relacionades amb la mobilitat 
sostenible, Indústries de la salut i Indústries culturals i basades en l’experiència. 

Més informació a: www.eurecat.org



8. CONTACTA AMB NOSALTRES

EURECAT
Carrer Bilbao, 72 Edifici A
Complex Cornerstone - Barcelona

Gemma López
Head of Institutional & Business Events
gemma.lopez@eurecat.org
Tel.:  +34 93 238 14 00
Mòbil: +34 650 43 50 10

Organiza: 

https://goo.gl/maps/J24aViHdARQ2
https://goo.gl/maps/J24aViHdARQ2
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