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Sabadell, 18 de febrer de 2022. L'Hospital Quirónsalud Vallès, en col·laboració amb la direcció 
de Projectes i Millora Continua, ha subscrit un acord marc de col·laboració amb el centre 
tecnològic Eurecat per al desenvolupament d'activitats de recerca científica i desenvolupament 
tecnològic en salut.
Aquest conveni estableix la cooperació en l'execució de projectes i programes de recerca, la 
col·laboració en aspectes tècnics i comercials, incloent-hi la promoció de projectes pilot i de 
demostració, així com en la validació, proves de concepte i desenvolupament de prototips en 
projectes centrats en dispositius mèdics.
Ambdues organitzacions també col·laboraran a valorar iniciatives conjuntes amb l'objectiu 
comú d'aportar iniciatives d'innovació en salut a l'entorn empresarial i productiu.

Sobre Eurecat
Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya, aplega l’experiència de més de 650 professionals que 
generen un volum d’ingressos de 50 milions d’euros anuals i dona servei a prop de 2.000 
empreses. R+D aplicat, serveis tecnològics, formació d’alta especialització, consultoria 
tecnològica i esdeveniments professionals són alguns dels serveis que Eurecat ofereix tant per 
a grans com per a petites i mitjanes empreses de tots els sectors. Amb instal·lacions a 
Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, 
Tarragona, Amposta i Vila-seca, participa en més de 200 grans projectes consorciats de R+D+i 
nacionals i internacionals d’alt valor estratègic i compta amb 153 patents i 8 spin-off. El valor 
afegit que aporta Eurecat accelera la innovació, disminueix la despesa en infraestructures 
científiques i tecnològiques, redueix els riscos i proporciona coneixement especialitzat a mida 
de cada empresa. Més informació a www.eurecat.org
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Sobre Quirónsalud
Quirónsalud és el grup hospitalari líder a Espanya i, juntament amb la seva matriu 
Fresenius-Helios, també a Europa. A més de la seva activitat a Espanya, Quirónsalud està també 
present a Llatinoamèrica, particularment a Colòmbia i Perú. Conjuntament, compta amb més 
de 40.000 professionals en més de 125 centres sanitaris, entre els quals es troben 54 hospitals 
que ofereixen aproximadament 8.000 llits hospitalaris. Disposa de la tecnologia més avançada i 
d'un gran equip de professionals altament especialitzat i de prestigi internacional. Entre els seus 
centres, es troben a l'Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz, Centre Mèdic Teknon, Ruber 
Internacional, Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, 
Hospital Universitari Dexeus, Policlínica de Guipúscoa, Hospital Universitari General de 
Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrat Cor, etc.
El Grup treballa en la promoció de la docència (vuit dels seus hospitals són universitaris) i la 
investigació mèdic-científica (compta amb l'Institut d'Investigació Sanitària de la FJD, acreditat 
per la Secretaria d'Estat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació).
Així mateix, el seu servei assistencial està organitzat en unitats i xarxes transversals que 
permeten optimitzar l'experiència acumulada en els diferents centres i la translació clínica de 
les seves investigacions. Actualment, Quirónsalud està desenvolupant multitud de projectes 
d'investigació a tot Espanya i molts dels seus centres realitzen en aquest àmbit una feina 
puntera, sent pioners en diferents especialitats com oncologia, cardiologia, endocrinologia, 
ginecologia i neurologia, entre d'altres.
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