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

“Emprenedoria TIC amb impacte social”
Barcelona, 17 de maig, 12h. Espai Mobile World Centre
Amb motiu del DMTSI -que aquest any centra la seva atenció en el paper que els emprenedors
TIC (start-ups i PIMEs) juguen com a impulsors de solucions innovadores que contribueixen a
un creixement econòmic sostenible i inclusiu- 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 “Emprenedoria TIC amb impacte social”, acte emmarcat
dins les activitats de la Unió Internacional de les Telecomunicacions (ITU) per celebrar aquesta
efemèride (més informació a: http://www.itu.int/en/wtisd/2016/)
PROGRAMA:
12.00h Benvinguda. Intervenen:
 Pedro Linares, president de Telecos.cat
 Eduard Martín, degà del COEINF
 Jaume Xarriè, vicepresident d’Innovació i Emprenedoria de Telecos.cat i soci-director
de T-partner
 Albert Castellana, vicedegà d’Innovació, Emprenedoria i Societat del Coneixement del
COEINF i CEO d’Atraura
12.10h Inauguració oficial, a càrrec de Jordi Puigneró, Secretari per a la Governança de les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la Generalitat de Catalunya
12.25h Vídeo-salutació de Mr. Houlin Zhao, secretari general de la ITU
12.30h Taula Rodona: “Emprenedoria TIC amb impacte social”, amb:
 Adrià Batlle, director executiu de mVenturesBCN i impulsor del 4YFN (Fundació MWC)
 Julian Vinué, director de Wayra Barcelona (Telefónica OpenFuture_)
 Alejandro Ortiz Puigdomènech, fundador d’Unlimitec
 Elisenda Bou, co-fundadora i CTO de Vilynx
Modera: Toni Mascaró, president de Barcelona Loves Entrepeneurs i director d’eMascaró
13.00h Torn obert de paraules
13.15h Cloenda, a càrrec de Paco Rodríguez, gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de
l’Ajuntament de Barcelona
13.30h Copa de cava
Quan: Dimarts, 17 de maig de 12 a 14h
On: Mobile World Centre (Plaça Catalunya amb Portal de l’Àngel, 08002 Barcelona). Mapa
Organitzen: Telecos.cat (www.telecos.cat) i COEINF (www.enginyeriainformatica.cat)
Inscripció gratuïta a través del següent formulari (places limitades)
Amb la col·laboració de:

