
Dimarts, 24 de novembre

Data i hora
Dimarts, 24 de novembre de 2015 a les 10.00

Lloc
Auditori Pompeu Fabra
Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
Via Laietana, 39 - Barcelona

Membres protectors de l'IDES

Enginyeria i seguretat
a la Catalunya del futur
Riscos i oportunitats d'un nou Estat

Informe 2015 de l'Observatori del Risc
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L�Observatori del Risc es va crear l�any 2001 com una
plataforma d�anàlisi permanent del risc que ofereix
un punt de vista estratègic del model actual de
societat. Amb el pas dels anys, s'ha consolidat com
a una eina útil perquè dóna elements d'informació
i reflexió estratègica a aquells que han de prendre
decisions.

Seguint el fil argumental de l'Informe de l'any passat
i ubicant-lo en l�excepcionalitat de la situació de la
Catalunya actual; l�IDES i els seus col·legis patrons
han vist convenient mantenir la temàtica de l�any
passat, però dotant-la d�un altre punt de vista: com
caldria organitzar un nou estat d�una manera més
eficaç, moderna i propera a la realitat actual? De
quins organismes, entitats i estructures caldria que
dotéssim el país per tirar endavant el repte de crear
una nova organització més desenvolupada i
competent?

El proper dimarts, 24 de novembre analitzarem
aquestes qüestions amb representants d'entitats
tant estratègiques com Ferrocarrils  de la Generalitat,
Servei Català de Trànsit, Institut Català d'Energia  i
amb Manel Medina, expert en seguretat a la xarxa.

10.00h. Benvinguda

Sr. Pere Torres, Secretari d'Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya.

Sr. Jordi Guix, vicepresident de l'Institut d'Estudis
de la Seguretat

Sr. Miquel Darnés, president de l'Institut d'Estudis de
la Seguretat

10.30h. Presentació de l'Informe 2015

Sr. Joan Ribó, director de l'Observatori del Risc.

10.50h. Presentació dels continguts de l'Informe

Sr. Enric Ticó, president de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya

Sra. Eugènia Doménech, directora del Servei Català
de Trànsit

Sra. Mercè Rius,directora de l�Institut Català
d�Energia

Sr. Manel Medina, catedràtic de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) i coordinador de
l'Anti-phishing Working Group de la UE

12.10h. Col·loqui

12.30h. Cloenda

Àmbits analitzats

Ferroviari

Viari

Energètic

Tecnologies de la Informació i Comunicació

A partir del 25 de novembre tots els continguts estaran
disponibles a l'apartat de publicacions de la web de
l'IDES: www.seguretat.org


