
 

 

 

LA TDT A DEBAT 

Anàlisi del nou escenari televisiu: de l’IPTV al 4G 

DADES I INSCRIPCIONS 
Quan: 3 d’octubre de les 10:30 h a les 13.30 h.  
On:  Espai Francesca Bonnemaison (Sant Pere Més Baix, 7, Barcelona; veure mapa)  
Inscripció (gratuïta) per mitjà de formulari web o a inscripcio@telecos.cat 

 
PRESENTACIÓ 
 
L’apagada analògica de les emissions televisives marcava l’inici del que havia de ser “la TV del futur”. 
Però, tres anys després, la realitat és que aquest futur encara està per definir i sembla clar que la TDT no 
ha complert les expectatives creades.  
 
Quin és doncs el futur de la TV? No és fàcil donar una resposta i és que són diversos els factors que 
condicionen l’actual escenari televisiu. Ens trobem, efectivament, en un moment clau, amb la 
reorganització imminent de canals a causa del dividend digital en favor del 4G, la redefinició dels 
múltiplex, l’Smart TV, els nous hàbits de consum...  
 
És per aquest motiu que el Col·legi i l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació han volgut 
reunir algunes de les veus més representatives del sector en una Jornada que servirà alhora per 
commemorar Sant Gabriel, patró de les telecomunicacions.  
 
PROGRAMA 
 
10:30 h. Recepció dels assistents     
 
10:45 h. Inauguració de la Jornada     

Il·lma. Sra. Mercè Conesa – vicepresidenta 2a de la Diputació de Barcelona 
Sr. Joan Solé – degà del Col·legi d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya i president de 
l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació.  
Presenta: Gemma Busquets, periodista i cap de la secció Comunicació a El Punt Avui 

    
11:00 h. Videopresentació   

Entrevista Tomás Cascante. Amb les intervencions  de:  

 Eudald Domènech, CEO de Total Channel 

 Pedro Linares, director de l'Oficina del Dividend Digital d’Abertis Telecom 

 Antoni Esteve, president de Lavinia 

 Josep Maria Guerra, president de Telespectadors Associats de Catalunya 

 

11:05 h. Taula rodona: “Quin és el futur de la TV? Anàlisi del nou escenari televisiu”   

Amb les intervencions de:   

 Alícia Richart, assessora del Ministeri d’Indústria 

 Josep Pont, vicepresident del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 

 Francesc Pena, conseller delegat de la Xarxa Audiovisual Local 

 Román Lantarón, president de FECEMINTE 

 Pere Mier, president d’AMETIC 

 José Antonio Guzmán, director del Proyecto TV d’Orange 

Modera: Gemma Busquets, periodista i cap de la secció Comunicació a El Punt Avui 

 

 

https://maps.google.es/maps?ie=UTF-8&q=espai+francesca+bonnemaison&fb=1&gl=es&hq=espai+francesca+bonnemaison&hnear=0x12a49816718e30e5:0x44b0fb3d4f47660a,Barcelona&cid=0,0,10395937068688955913&ei=j7IpUujUEczg7Qax2oG4Ag&ved=0CJcBEPwSMAo
http://www.telecos.cat/Forms/wfInscripcio.aspx
mailto:inscripcio@telecos.cat


 

 

 

 

12:45 h. Debat obert   

13:00 h. Cloenda   

Sr. Josep Martí, secretari de Comunicació del Govern de la Generalitat 

Sr. Joan Solé – degà del Col·legi d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya i president de 

l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació. 

Presenta: Gemma Busquets, periodista i cap de la secció Comunicació a El Punt Avui 

13:15 h. Vermut Espinaler: acte de networking i  celebració de Sant Gabriel (patró de les 

telecomunicacions)   

 

Organitza: 

 

Amb el patrocini de:  

 

 

Amb la col·laboració de:  

 

 

Media Partners: 

 


