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NanoDay 2021

Reptes empresarials i nanotecnologia: la innovació amb impacte



2

Esdeveniment virtual per a conèixer tendències, casos i experiències d’aplicació de 

la Nanotecnologia als sectors de l’Alimentació, la Salut, la Cosmètica i el Cicle de 

l’Aigua.

Consta d’una sessió plenària inicial en què es presentarà l’informe La Nanotecnologia 

i la Nanociència en Catalunya en productes i processos -a la recerca pública i a la 

privada- elaborat per ACCIÓ. També tindrà lloc una taula rodona que tractarà sobre 

aspectes transversals vinculats amb les ODS (economia circular, ètica, etcètera).

A continuació, hi haurà 4 fòrums sectorials en paral·lel (Alimentació, Salut,  Cosmètica 

i Cicle de l’Aigua), estructurats a partir de reptes empresarials. El format, taules 

rodones moderades pels clústers de cada àmbit, comptaran amb experts referents i 

líders de cada àrea i amb ponents d’empreses on s’han trobat diferents solucions.

Què és el NanoDay?

L’FCRI organitza aquesta jornada 

multisectorial, amb motiu del Dia 

Internacional de la Nanociència i 

Nanotecnologia.

L’objectiu és acostar aquesta 

tecnologia habilitadora clau a les 

empreses.
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 Tendències, casos i experiències en l’aplicació d’una tecnologia clau

 Reptes en busca de solucionadors

 Fem visible el talent i la innovació del territori

 Jornada multisectorial i transversal: centres de recerca, universitats, empreses, entitats i associacions

 Seguiment de l’impacte de la jornada: trobades posteriors grupals i matchings bilaterals per a la generació de projectes 

col·laboratius

 Màxima difusió de la jornada

 Assessorament inicial per als projectes generats arran del NanoDay

Reptes empresarials i nanotecnologia: la innovació amb impacte
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Tendències, casos i experiències empresarials

NanoDay 2021

4 Fòrums sectorials paral·lels: Alimentació, Salut, Cosmètica, Aigua 

Científics experts, empresaris i directors d’RDI

Networking i reunions bilaterals posteriors

14 d’octubre | 10.00 a 12.30

Promotors: FCRI i Jordi Díaz  (CCiTUB-

IN2UB) 

Coorganitzadors: FCRI, ACCIÓ i Cambra de 

Comerç de Barcelona

Amb el suport de: ICN2, l’Institut Català de 

Seguretat i Salut Laboral, els clústers de 

Materials Avançats, Packaging, Beauty, Aigua 

i la UB
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SESSIÓ PLENÀRIA

10:00 h -11:00 h

La nanotecnologia a Catalunya: de la recerca pública a la recerca privada

BLOC 1

10:00 h - 10:10 h

Benvinguda i presentació inaugural de la jornada a càrrec de les autoritats: ACCIÓ, Cambra de Comerç i 

FCRI

BLOC 2

10:10 h - 10:25 h

L’ecosistema innovador a Catalunya

Ponent: a Confirmar

BLOC 3

10:25 h -10:45 h

Presentació de l'informe d'ACCIÓ: La Nanotecnologia i la Nanociència a Catalunya 

Ponent: Maria Dolors Núñez Sánchez 

BLOC 4

10:45 h -11:25 h

Projecció del vídeo sobre El Llibre Blanc de les Nano

Taula rodona: Impacte de les nanociències en les ODS: ètica, sostenibilitat i seguretat laboral

Moderador: Jordi Díaz (CCiTUB-IN2UB)

Ponents: Joan Mendoza, (CCiTUB-IN2UB) ; Anna Oliete (ICSSL); Pedro Serena (Institut de Ciència de 

Materials de Madrid)

Torn de preguntes i conclusions

Programa provisional
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Programa provisional

SESSIONS PARAL·LELES

11:25 h – 12.30 h

Alimentació | Salut | Cosmètica | Aigua

TAULA 1 ALIMENTACIÓ Aplicacions en ingredients funcionals i en optimització de processos

Taula rodona

Moderador: Àlex Brossa, Mànager del Clúster del Packaging

Ponents a confirmar
TAULA 2 SALUT

Presentació GRAPHCAT, a càrrec d’Àlex Argemí (ICN2)

Taula rodona

Moderador: Àlex Argemí

Ponents: Santi Sala (Nanomol); VHIR; Sant Pau

TAULA 3 COSMÈTICA

Taula rodona

Moderadora: Patrícia Gisbert, Mànager d’Innovació del Beauty Cluster

Ponents: Juan Cebrián (Lubrizol);  Maria Pilar Vinardell (UB)

TAULA 4 AIGUA

Taula rodona

Moderador: Xavier Amores, Mànager del Clúster de l’Aigua

Ponents a confirmar
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