
GRUP PROFESSIONAL FARMACÈUTIC

L'evolució de l'automatització i la integració en 
temps real dels diferents processos està 
relacionada amb la innovació tecnològica i amb 
l'actualització regulatòria.
Amb la integració dels diferents mòduls, al llarg 
de la cadena productiva, es busca la 
comunicació entre els diferents sistemes, de 
forma dinàmica per operar en temps real. La 

inclusió de les xarxes permet la interconnexió 
amb els sistemes de control a un nivell superior 
(MES, etc.) integrant la producció automatitzada, 
en les operacions globals de la Companyia.
En aquesta Jornada, s'abordarà l'escenari actual 
de l'automatització des del punt de vista de 
l'Administració Sanitària, els integradors, i les 
Companyies Farmacèutiques.

AUTOMATITZACIÓ A LA INDÚSTRIA FARMACÈUTICA: 
REPTES I OPORTUNITATS

JORNADA 12 . 11 . 2019



8.45  Registre i entrega de documentació

9.15   Inauguració i presentació de la Jornada, 
  a càrrec del Sr. Albert Puyuelo, president de 

l’AIQS

9.30  Visió global del sector. Industria Pharma 4.0 
Dr.  Octavi Colomina, TDV 

 
10.10  Farma intel·ligent: optimització a través de la 

integració 
             Sr. Sergio Olmo, Elion

10.40  Cafè

11.10  Procés cap a la Digitalització 
  Sr. Carlos Rodríguez Mosquera, Laboratorios 

Boehringer Ingelheim

11.50  Ciberseguritat en entorns industrials
             Sr. Roberto López, Pfizer

12.30  Automatització de fluxos de materials en la 
indústria farmacèutica

  Sr. Joan Sansalvador, Labware S.A. grupo Azbil 
Telstar

12.45   Taula Rodona
•  Introducció a la Taula Rodona: Sr. Salvador 

Cassany, Cap del Servei de control farmacèutic 
i productes sanitaris, de la Direcció General  
d’Ordenació i Regulació Sanitàries, Dept. De 
Salut, Generalitat de Catalunya

•  Discussió amb tots els ponents i preguntes dels 
  assistents

13.30  Clausura de la Jornada a càrrec de la Dra. Núria 
Vallmitjana, 

  directora d’IQS Tech Transfer 

13.45  Dinar

Secretaria: AIQS
     Vía Augusta, 380 - 08017 Barcelona
     tel.  932 672 012
     e-mail: aiqs@aiqs.es

Lloc:     Sala Multimèdia d’IQS
     Vía Augusta, 390
     08017 Barcelona

Dia:     Dimarts 12 de novembre de 2019

Drets 
d’inscripció:        280€ + I.V.A.
     230€ + I.V.A. (associats  AIQS)
     25% de dte. en la segona inscripció 
     de la mateixa empresa
 
     Dinar inclòs

COL·LABORA:

Revista Profesional para Proveedores de la Industria Farmacéutica y Tecnología de LaboratorioFI

PATROCINA:

https://goo.gl/maps/NBejY3XaoLQ2
mailto:aiqs%40aiqs.es?subject=
http://www.iqs.edu/es/


AUTOMATITZACIÓ EN LA INDÚSTRIA FARMACÈUTICA:
REPTES I OPORTUNITATS  DIMARTS 12 DE NOVEMBRE DE 2019

TARJA D’INSCRIPCIÓ (Preguem ens avancin la seva inscripció per correu electrònic : aiqs@aiqs.es)

SR./SRA.---------------------------------------------------------------------------- E-MAIL ------------------------------------------------------------

EMPRESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N.I.F. ------------------------------

CÀRREC----------------------------------------------------------------------- TEL ------------------------------- MÒBIL ---------------------------------

ADREÇA ---------------------------------------------------------------------- CP -------------------------- CIUTAT -----------------------------------

FORMA DE PAGAMENT (abans de l’inici de la jornada):    soci AIQS    

 Transferència bancària:  Banc Sabadell Atlantico – BSABESBB-ES90-0081-0150-5700-0110-7316

 Targeta de Crèdit: 

Número de targeta--------------------/--------------------/--------------------/-------------------- Data caducitat ---------/ --------- Número de seguretat-----------------------

Donant compliment a la LOPD 15/1999, les dades facilitades pels interessats, són tractats de conformitat amb el que disposa la Llei i altra normativa relativa a la protecció de dades. Podran exercir els drets ARCO remetent una comunicació 
a: Associació de Químics i Enginyers de l’Institut Químic de Sarrià a l’adreça indicada anteriorment.


	Botón 15: 
	Botón 26: 
	Botón 27: 
	Campo de texto 103: 
	Campo de texto 104: 
	Campo de texto 105: 
	Campo de texto 106: 
	Campo de texto 107: 
	Campo de texto 108: 
	Campo de texto 109: 
	Campo de texto 110: 
	Campo de texto 111: 
	Campo de texto 112: 
	Casilla de verificación 48: Off
	Casilla de verificación 41: Off
	Casilla de verificación 40: Off
	Campo de texto 113: 
	Campo de texto 114: 
	Campo de texto 115: 
	Campo de texto 116: 
	Campo de texto 117: 
	Campo de texto 118: 
	Campo de texto 119: 


