Dades de la jornada
Data: 24 de gener de 2017
Lloc: Sala d’actes de la Diputació de Lleida
C/del Carme 26. 25007 Lleida
Per a més informació contacteu amb el coordinador de la
jornada, Esteve Aymerich, al correu eaib@eaib.cat

Inscripció
La inscripció és gratuïta i cal fer-la per un d’aquest mitjans:
Web: http://www.telecos.cat/Forms/wfInscripcio.aspx
Correu electrònic: inscripcio@telecos.cat
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Col·labora

Patrocina

Disseny: Estudi Jordi Cots, 2017

Tecnologia, telecomunicacions i territori
al servei de la societat i de les persones

Tecnologia, telecomunicacions i territori
al servei de la societat i de les persones

Acreditacions

9.45 h

Inauguració de la jornada a càrrec
del Sr. Joan Reñé i Huguet,
president de la Diputació de Lleida

10 h

10.15 h

Cafè Networking

11 h

Ponència

—Josep Bardallo, responsable de
Seguretat IT de SEMIC.

Cal disposar del coneixement necessari a
l’hora de prendre decisions que permetran
gestionar més eficientment i millor els serveis. Som conscients que és imprescindible,
per afavorir el criteri a l’hora d’encarrilar
futures inversions, compartir les solucions
amb les administracions i les perspectives
de futur amb els professionals.

11.30 h

12 h

12.30 h

13 h

Panel 1

Transformació digital i
ciberseguretat: actualitat
i tendències

Les telecomunicacions i les TIC continuen
sent motor d’impuls del desenvolupament
cap a l’actual Societat de la Informació i
del Coneixement del nostre país. L’objectiu d’aquesta jornada és el fer una reflexió
i el d’informar, de primera mà, sobre l’estat
de les infraestructures, els serveis i els projectes innovadors que ens proporcionen
les TIC i la tecnologia en general.

Cloenda Jornada, a càrrec del
Sr. Pedro Linares, president de
Telecos.cat.

Avui, disposar de bons equipaments i òptimes infraestructures hauria de ser possible per a tots els territoris i col·lectius. Les
solucions d’accés a les informacions i les
noves aplicacions estan transformant els
processos de gestió dels serveis. Ser més
eficients, millorar notablement l’operativa i
aportar més valor és possible, si coneixem
i utilitzem, correctament, les eines que la
tecnologia ens posa al nostre abast.

Les infraestructures de telecomunicacions, eina clau pel desenvolupament
—Jaume Salvat. CEO d'Aggaros.
—Artur Llobera. Àrea de telecomunicacions de l’Ajuntament de Lleida.
—Jorge Fernández. CEO de NXT-Telecom.
Modera: Josep A. Troguet, representant territorial de Telecos.cat Lleida-Pirineus.

Panel 2

La nova societat dels serveis. La transformació digital
—Ramon Palacio. Assessor tecnològic i autor del llibre “Cap els municipis smarts”.
—Gerard Serra. Assessor de l’àrea de noves tecnologies de la Diputació de Lleida.
—Albert Polo. Soci i director de Xtrategics.
Modera: Esteve Aymerich, consultor, membre de Telecos.cat

Panel 3

Projectes d’innovació i tecnologies emergents
—Rosa Paradell. Directora de la unitat de Smart Cities Innovation Business de i2CAT.
—Gabriel Anzadi. Director de la unitat de Smart Management Systems de Eurecat.
—Toni Granollers. Doctor en Informàtica, especialitat Interacció Persona-Ordinador. UDL.
Modera: Daniel Tarragó, representant territorial de Telecos.cat a Lleida

