
 

 

Dia Mundial de les Telecomunicacions, Internet  
i la Societat de la Informació 

“Les telecomunicacions i les TIC: motors de la innovació” 
Barcelona, 15 de maig, 12h.  Fundació Balmesiana 

 
Amb motiu del DMTSI -que aquest any té com a objectiu commemorar l’aportació única que les 
telecomunicacions i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) han proporcionat per 
impulsar la innovació i accelerar el desenvolupament social i econòmic- l’Associació Catalana 
d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de 
Catalunya (COEINF) organitzen la taula rodona “Les telecomunicacions i les TIC: motors de la 
innovació”, acte emmarcat dins les activitats de la Unió Internacional de les Telecomunicacions 
(ITU) per celebrar aquesta efemèride, que enguany coincideix amb el 150è aniversari de la 
signatura del primer Conveni Telegràfic Internacional i de la creació de la Unió Telegràfica 
Internacional  (http://itu150.org).     
PROGRAMA: 

12.00h Benvinguda. Intervenen:  

 Xavier Peiró, vocal d’Innovació de Telecos.cat i director de l’Àrea de Serveis TIC del 
Centre de Serveis Universitaris de Catalunya  

 Xavier Llobera, vicedegà d’Innovació del COEINF i director de Desenvolupament de 
Negoci de Wuaki.tv  

12.10h Vídeo-salutació de Mr. Houlin Zhao, secretari general de la ITU 
 

12.15h Taula Rodona: “Les telecomunicacions i les TIC: motors de la innovació”, amb:  

 Sr. Adrià Batlle, director d’Innovació i Emprenedoria de la Mobile World Capital   

 Sr. Roger Bou, director de l’IOTS World Congress de Fira de Barcelona 

 Sra. Montserrat Guàrdia, enginyera de Telecomunicació, directora de Serveis 
d’Enginyeria de Software a Technip i membre de l’Imagine Creativity Center 

 Sra. Rosa Castro, enginyera Informàtica i directora IT de Laboratorios Diafarm  
Modera: Marc Alier, professor agregat i director de l'Institut de Ciències de l'Educació de la  UPC i 
co-director de l’espai radiofònic ‘Mossegalapoma’’ 
13.00h Torn obert de paraules 
 

13.10h Reconeixement especial a l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) de l’Ajuntament de 

Barcelona en motiu del seu 25è aniversari 

13.20h Cloenda amb l’Hble. Sr. Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 

13.30h Copa de cava 

Quan: Divendres, 15 de maig de 12 a 14h  
On: Fundació Balmesiana (carrer Duran i Bas, 9, 08002 Barcelona). Mapa 

Organitzen: Telecos.cat (www.telecos.cat) i COEINF (www.enginyeriainformatica.cat)  
Inscripció gratuïta a través del següent formulari (places limitades) 

Patrocina: Col·laboren Media partners:  
 

 

  

 

  

 

http://itu150.org/
https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+Duran+i+Bas,+9,+08002+Barcelona/@41.3858691,2.174101,17z/data=!4m2!3m1!1s0x12a4a2f9ffc367c3:0x8c512b6f4b1427de
http://www.telecos.cat/
http://www.enginyeriainformatica.cat/
http://goo.gl/forms/Au9hPsq62Y

