Els ponents de l’Idees e-futur:
12 de Gener.
Xavier Verdaguer, emprenedor instal·lat a Silicon Valley, amb la seva empresa
Innovalley.

Cicle de conferències “Idees d'e-futur”
Projecte FEDER – Clúster TIC MEDIA de Girona

26 de Gener.
Jordi Llompart, periodista i director de la primera pel·lícula en 3D a Europa
23 de Febrer.
Ronald Firedlander, impulsor de Review Pro

L’Ajuntament de Girona està executant el projecte FEDER – Clúster TIC MEDIA
de Girona en col·laboració amb el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de
Girona.

30 de Març.
Genís Roca, soci director de RocaSalvatella i expert en posicionament 2.0 i l’ús
empresarials de les xarxes socials

En el marc d’aquest projecte, l’Àrea de Desenvolupament Local i Promoció de
la Ciutat de l’Ajuntament de Girona ha contractat a Catalunya Valley per
l’organització d’activitats de difusió. Us presentem tot seguit el “Cicle de
conferències Idees d’e-futur”, en format esmorzars/col·loquis, que al voltant de
les TIC i el Media pretén divulgar la innovació, la creativitat i promoure el
“networking”.

27 d’Abril.
Xavier Pascual, vicepresident de Toshiba al Sud d’Europa

Durant sis mesos, de gener a juny, s'ha previst un col·loqui amb un ponent
com a convidat cada mes per analitzar el moment actual i els conceptes de
futur en relació aspectes com el format en 3D, la televisió del futur, l'esclat de
les xarxes socials, la rendibilitat del comerç electrònic, el posicionament d'una
marca a internet...
La primera conferència, de presentació del cicle, es farà el 12 de gener i el
convidat serà l’emprenedor Xavier Verdaguer, que fa un any que s’ha instal·lat
a Silicon Valley. La segona part del cicle es farà a partir de setembre i fins a
desembre.

Cicle de conferències “Idees d’e-futur”
Format: esmorzars/col·loquis
Estructura de l’acte:
9.10h. Presentació jornada
9.15h Inici ponència
9.50h Intervenció dels assistents amb preguntes al convidat
10.15h Esmorzar / Networking
11h Cloenda de la jornada
 Lloc: Edifici Narcís Monturiol, Parc Científic i Tecnològic de la UdG
 Accés: gratuït i obert




25 de Maig.
Ferran Güell, director global de màrqueting de Privalia
29 de Juny.
Antoni Flores, president i dirigent de LOOP.
28 de setembre.
Anna Escoda, directora de Cetemmsa
26 d’octubre.
Marta Carballo, emprenedora i assessora d’emprenedoria.
16 de novembre
Marta Martí, presidenta AIJEC
30 de novembre
Emprenedors i emprenedores del Parc Científic i Tecnològic de la UdG.

