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MISSIÓ TECNOLÒGICA A BOSTON
en l’àmbit de la IMPRESSIÓ 3D i els DISPOSITIUS MÈDICS
Del 16 al 19 d’Abril de 2018
Boston i l’estat de Massachusetts són el principal pol de generació de tecnologia als
Estats Units i també a nivell global. Compta amb un vibrant ecosistema innovador,
format per universitats com el MIT i Harvard, centres de R+D corporatius, hospitals
punters com el Boston Children’s Hospital i start-ups, entre d’altres. En aquest
ecosistema, Boston destaca per comptar amb un sector salut dels més dinàmics del
món. La irrupció de la tecnologia d’impressió 3D ha fet que Massachusetts n’esdevingui
l’epicentre indiscutible, sobretot pel que fa a les seves aplicacions en el sector salut.
T’oferim la possibilitat de participar a la missió tecnològica a Boston en els àmbits dels
dispositius mèdics i de la impressió 3D aplicada al sector salut. La missió està
dissenyada per ajudar-te a explorar l’oferta de solucions i de tecnologia, les oportunitats
de comercialització i els casos d’èxit en el sector mèdic/hospitalari de la zona. La missió
també inclou la visita a la fira BIOMEDevice de Boston durant els dies 18 i 19 d’abril de
2018 com a oportunitat per connectar amb més de 4.500 participants , tots ells amb un
perfil tècnic i/o executiu, i més de 450 proveïdors especialitzats. Aquesta fira inclou tant
una àrea d’exposició com un congrés amb ponents de reconegut prestigi. La fira està
organitzada amb el suport del Massachusetts Medical Device Industry Council
(MassMEDIC).

A qui va dirigit
Empreses, start-ups, proveïdors tecnològics, entitats de suport, de recerca i centres
hospitalaris amb interès en conèixer de primera mà l’estat de l’art de (1) les tecnologies
d’impressió 3D amb aplicació en l’àmbit de la salut, i (2) dels dispositius mèdics.
Programa previst
Dia 16 d’abril:
▪ Recepció dels participants per part dels responsables de l’oficina de Boston el dia
d’arribada: Introducció i localització, revisió del Programa de la Missió, dubtes i
preguntes.
Dia 17 d’abril:
▪ Agenda de visites i reunions grupals per tal de conèixer el sector, les tendències
tecnològiques, i les principals innovacions que s’hi estan duent a terme.
▪ Agenda de reunions individuals, segons els interessos de cada participant.
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Tant les visites grupals com individuals inclouran empreses i centres tecnològics i de
recerca de referència i actors claus del sector a Massachusetts.
Dies 18 i 19 d’abril:
▪ Congrés: Accés i visita a l’àrea d’exposició del Congrés BIOMEDevice 2018.
De manera opcional, els participants podran adquirir, a un preu reduït,
l’entrada al Congrés.
▪ Participació a la MassMEDIC’s 22nd Annual Conference, dins del congrés.
Nota: L’agenda és provisional i s’acabarà definint en funció de la tipologia de
participants.

CONDICIONS ECONÒMIQUES
El cost de participació a la missió suportat pels participants és de aproximadament
2.500€, inclosa quota d’inscripció de 500€
Nota: aquest és un pressupost aproximat que inclou les despeses indicades a l’apartat
següent. El pressupost pot variar en funció del número de participants i del moment de
reserva de vols i hotels.
Què inclou
La participació als esdeveniments de l’Agenda Empresarial com:
✓ Vol Barcelona – Boston (16/4/2018) i Boston-Barcelona (19/4/2018)
✓ 3 nits d’hotel
✓ Entrada a l’espai d’exhibició del BIOMEDevice Boston i accés a la
MassMEDIC’s 22nd Annual Conference
✓ 3 dies d’agenda, incloent visites grupals i individuals a Massachusetts i
acompanyament a la fira, organitzada per l’Oficina Exterior d’ACCIÓ a
Boston
✓ Coordinació de l'equip d'ACCIÓ a Barcelona i a Boston
Les empreses participants podran gaudir d’un ajut de 1000 € (import bossa viatge) en
concepte de bossa de viatge (segons normativa). El nombre de bosses de viatge és
limitat i es concedirà per ordre d’inscripció.
Nota: l’import de la bossa de viatge es descomptarà directament de la factura de
l’agència de viatges seleccionada per ACCIÓ.
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No inclou
Despeses de trasllats interns i manutenció.
Opcional: Seguiment/Aftercare posterior a la missió per ajudar al seguiment dels acords
iniciats i suport en la reorientació estratègica. Cost per determinar en funció del nombre
de contactes.
Termini d’inscripció
En cas d'estar-hi interessats, cal emplenar la inscripció (també adjunta al missatge) i
enviar-la abans del 9 de febrer a: Tomàs Megía, Coordinador Iniciatives 3DPrinting/AM,
tmegia@gencat.cat , telèf. 627 481 306.
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