
 

 

 

TAULA RODONA AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL DE LES 
TELECOMUNICACIONS, INTERNET I LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

 

DADES I INSCRIPCIONS 
Quan: 17 de maig, de les 12:00 h a les 14 h.  
Lloc: Recinte de l’Escola Industrial - Edifici El Vagó (entrada pel carrer Rosselló, 121, 08036 Barcelona; 
metro L5 Hospital Clínic; veure mapa)  
Inscripcions per mitjà del formulari web o a inscripcio@telecos.cat 

 
PRESENTACIÓ 
 
El dia 17 de maig tindrà lloc la jornada “Les Telecomunicacions al servei de la societat”, en 
commemoració del Dia Mundial de les Telecomunicacions, Internet i la Societat de la informació.  
 
L’acte, organitzat pel Col·legi d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya,  servirà  per mostrar com les 
telecomunicacions estan al servei de la societat i permeten abordar la realitat actual amb noves 
aplicacions que s'estan desenvolupant per oferir nous serveis , fins ara impensables en diferents camps 

d’ordre social. 
 
PROGRAMA 
 
12:00 h   Inauguració de l’acte: 
 

 Il·lm. Sr. Joan Solé i Viñas, degà del Col·legi d’Enginyers de Telecomunicació de 
Catalunya 

 
Taula rodona: ”Les Telecomunicacions al servei de la societat” 
Modera: Marta Palencia, periodista 

 
Ponències: 

  

 Les tecnologies de la informació i les comunicacions en la gestió de la salut, per 
Josep Manel i Picas, metge internista, diplomat en Gestió Sanitària a ESADE, 
president del Fòrum Català d’Informàtica i Salut, i president de l’European 
Association of Healthcare IT Managers a Brussel·les. 

 Les tecnologies de la informació i les comunicacions al servei de la gent gran, per 
Eulàlia Hernández i Encuentra, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de 
l’Educació i coordinadora del grup de recerca PSiNET de la UOC. 

 Plataformes tecnològiques al servei de la societat: Teaming, crowdfunding i 
crowdsourcing, per Jil Van Eyle, emprenedor social  i creador de Teaming, nominat 
als premis Princep d’Astúries de 2013. 

 Alliberant les dades de la nostra salut, per Joan Guanyabens, metge, diplomat en 
Gestió Sanitària a ESADE i director IT Salut PwC. 

 
Torn obert de paraules 

 
13.45  h  Cloenda de l’acte: 
 

 Sr. Francesc Garcia Cuyàs, director de la Fundació TicSalut 
 
 

https://www.google.es/search?q=carrer+rossell%C3%B3+121+barcelona&aq=f&oq=carrer+rossell%C3%B3+121+barcelona&aqs=chrome.0.57.6964j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.telecos.cat/Forms/wfInscripcio.aspx
mailto:inscripcio@telecos.cat

