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dimecres, 11 de gener de 2017

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

El proper dia 24 de gener es durà a terme la Jornada "Tecnologia, telecomunicacions i territori al servei de
l a  s o c i e t a t  i  d e  l e s  p e r s o n e s "  [  

, que organitza http://www.telecos.cat/uploads/documentacio/2016/DIPTIC_JornadaLleida_24012017.pdf ]
 i Telecos.cat [ http://www.telecos.cat/Inicio.aspx ] Diputació de Lleida [ 

, i que es celebrarà a la sala d'actes de la Diputació de/sites/Eps/.content/sgevento/www.diputaciolleida.cat/ ]
Lleida.

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 de 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.

La Jornada es realitzarà d'acord al següent : PROGRAMA 9.45 a 10 h. Acreditacions 10 h. Inauguració
 a càrrec del Sr. Joan Reñé i Huguet, president de la Diputació de Lleida. jornada 10.15 a 11 h. Ponència

, a càrrec de Josep Bardallo, responsable deTransformació Digital i Ciberseguretat: actualitat i tendències

Informació de l'esdeveniment

Inici:
11 de de gener de 2017
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Seguretat IT de SEMIC.  11.15 a 11.30 h. Cafè networking 11.30 a 12 h. Panel 1 | Les infraestructures de
 - Jaume Salvat. CEO d'Aggaros. - Artur Llobera. Àrea detelecomunicacions, eina clau pel desenvolupament

telecomunicacions de l'Ajuntament de Lleida. - Jorge Fernández. CEO de NXT-Telecom. Modera: Josep A.
Troguet, representant territorial de Telecos.cat a Lleida-Pirineus. 12 a 12.30 h. Panel 2 | La nova societat dels

 - Ramon Palacio. Assessor tecnològic i autor del llibre "Cap els municipisserveis. La transformació digital
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 12.30 a 13 h. Panel 3 |

 - Rosa Paradell. Directora de la Unitat de Smart CitiesProjectes d'innovació i tecnologies emergents
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. , a càrrec del Sr. Pedro13 h. Cloenda Jornada
Linares, president de Telecos.cat. DADES I INSCRIPCIONS
Data: 24 de gener de les 9.45 a 13.30 h.

Lloc: Sala d'actes de la Diputació de Lleida. Carrer del Carme, 26, 25007 Lleida [veure mapa [ 
https://www.google.es/maps/place/Diputaci%C3%B3+Provincial+De+Lleida/@41.6180397,0.6294666,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5a2c78d272bf23a1!8m2!3d41.6180397!4d0.6294666
]]

Inscripció gratuïta per mitjà de  o correuformulari web [ http://www.telecos.cat/Forms/wfInscripcio.aspx ]
electrònic a inscripcio@telecos.cat [ mailto:inscripcio@telecos.cat ]
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