
09:00h Recepció dels assistents

09:15h Benvinguda i presentació de la sessió

09:30h Ponència: ‘Afegint intel·ligència i funcions 
als components plàstics’
Dr. Paul Lacharmoise, director de la unitat d’Impressió 
Funcional i Dispositius Integrats a Eurecat

10:00h  Ponència: 'Funcionalització de superfícies 
mitjançant la sobre-injecció de circuits impresos’
Dr. Enric Fontdecaba, director unitat de Materials Polimèrics 
i Processos a Eurecat

10:30h Pausa cafè

11:00h Visita a la Planta Pilot de Plastrònica
d’Eurecat

12:00h Conclusions i fi de la sessió -retorn a sala-

Eurecat és membre:

PER QUÈ HAURIES D’ASSISTIR-HI?

T'interessa si ets:

• Una PIME, gran empresa o entitat tecnològica vinculada a la 

sensòrica, la domòtica, la fabricació de components 

plàstics, etc. que treballi o vulgui treballar per aportar noves 

funcionalitats al seu producte.

• Una PIME industrial amb un repte relacionat amb aquestes 

tecnologies que vulgui implementar una solució innovadora a 

l’empresa.

• Una gran empresa, associació o un altre tipus d’entitat amb 

necessitat d’un producte amb major valor afegit, que 

incorpori noves funcions i serveis més complexos: smart;  que 

connectin entre ells per compartir informació a temps real; 

amb multitecnologia, que integrin electrònica; que incorporin 

materials avançats, amb dissenys atractius i funcionals.

AGENDA:

Entitats
Col·laboradores:

SESSIÓ PLASTRÒNICA
Usos i aplicacions per a la Indústria

Organiza:

Eurecat Cerdanyola
Av. Universitat Autònoma, 23

Cerdanyola del Vallès, Barcelona

La nova planta pilot de Plastrònica d’Eurecat és la primera d’aquestes
característiques a Europa. La plastrònica, també coneguda com a In Mold
Electronics (IME), és una tecnologia emergent que uneix l’electrònica i
els materials plàstics i que té com a objectiu l’obtenció de productes d’alt
valor afegit dotant-los de funcions o prestacions avançades, fabricats a gran
escala. La Plastrònica representa una revolució per als sectors
automoció, aeronàutica, packaging, electrònica de consum, mèdic o
esportiu.

Dijous, 27 febrer 2020
De 9:00h a 12:00h

INSCRIU-T’HI

AMBITS ALS QUALS S’ADREÇA LA SESSIÓ:
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