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CONVOCATÒRIA DE PREMSA 
 
 

 
Comença Design Health Barcelona, un programa que 
aportarà innovació disruptiva al sector sanitari català 
 
 

d·HEALTH Barcelona és el primer programa formatiu en biodisseny que 
s'imparteix a Espanya 

 
La primera promoció d'alumnes està formada per 12 joves brillants 
procedents dels EUA, Itàlia, Alemanya i de l’estat espanyol que, en conjunt, 
sumen 105 publicacions científiques, 6 patents i 18 premis professionals 

 
 
Barcelona, 5 de setembre de 2013. - El proper divendres 13 de setembre començarà 
la primera edició de Design Health Barcelona, un programa formatiu impulsat per 
Biocat per desenvolupar el talent emprenedor en el sector de la salut. 
 
La sessió inaugural tindrà lloc al Mobile World Centre de Barcelona i inclourà la 
conferència del Dr. Josep Amat, doctor en enginyeria industrial per la Universitat 
Politècnica de Catalunya i catedràtic d'arquitectura i tecnologia de computadors i 
robòtica. Amat és un brillant científic, de prestigi internacional, que va aconseguir, 
entre altres coses, la identificació i discriminació del radar marí, la comunicació amb 
l'ordinador amb la mirada i l'aplicació del control robotitzat a la guia de la càmera en 
cirurgia laparoscòpica. Durant la seva conferència, explicarà com innovar des dels 
hospitals i com utilitzar la robòtica per construir una nova medicina, més eficient i 
econòmicament sostenible. 
 
Durant l'acte tindrà lloc també la presentació pública de la primera promoció 
d'alumnes de Design Health Barcelona formada per 12 joves brillants i amb talent 
procedents dels EUA, Itàlia, Alemanya i Espanya que, en conjunt, sumen 105 
publicacions científiques, 6 patents i 18 premis professionals. 
 
d·HEALTH Barcelona és el primer programa formatiu en biodisseny que s'imparteix al 
nostre país i respon a una necessitat creixent d'experts capacitats per fomentar la 
innovació, l'esperit empresarial i el desenvolupament professional en l'àmbit biomèdic. 
Inspirat en el prestigiós Stanford Biodesign Fellowship i al programa FutureMed de 
l'exigent Singularity University, a d·HEALTH Barcelona, les necessitats reals 
detectades en tres hospitals de la ciutat, l'Hospital Clínic, l'Hospital Sant Joan de Déu i 
l'Institut Guttmann, esdevindran la base per crear noves tecnologies que milloraran la 
qualitat de l'atenció al pacient . 
 
Et convidem a assistir a la conferència del Dr. Josep Amat i a conèixer a la 
primera promoció de Design Health Barcelona, una incubadora de futurs 
emprenedors que transformaran el sector salut . 
 
 

http://www.moebio.org/programs/d-health-barcelona
http://www.biocat.cat/
http://www.mobileworldcentre.com/
http://biodesign.stanford.edu/bdn/index.jsp
http://futuremed2020.com/
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CONVOCATÒRIA: 
 

COMENÇAMENT d·HEALTH Barcelona 

Data: Divendres, 13 de Setembre 

Hora: 9:30 – 10:45 h 

Lloc: Mobile World Centre (Auditori). 

C/ Fontanella 2, 2ª Planta. 08003 Barcelona 

 
 

PER A MÉS INFORMACIÓ:  
 
Biocat:  
Gabinet de premsa · press@moebio.org 
Mònica López  · 657 985 544 
Zuberoa Marcos · 686 575 178 
 
http://www.moebio.org/media 
www.biocat.cat/sala-de-premsa 
 
També ens pots seguir a: 
Blog, Twitter, Facebook i LinkedIn 
 
 

mailto:premsa@biocat.cat
http://www.moebio.org/media
http://www.biocat.cat/sala-de-premsa
http://blog.moebio.org/
https://twitter.com/moebiobarcelona
https://www.facebook.com/moebiobarcelona
http://www.linkedin.com/in/moebiobarcelona

