Divendres dia 22 - Ciutats i territoris digitals
Lloc: Sala d'actes del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edifcacii
Horari: de 09:30 a 14:00 h i de 16:00 a 19:00 h
Agent Coordinador: Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edifcacii i AENTEG
Públic objectu : professionals del sector com enginyers, aparelladors, arquitectes, planifcadors urbans,
gestors polítcs, contractstes, promotors, professionals relacionats amb les noves tecnologies de la
informacii i la comunicacii, ...i ciutadania en general.
De 9h a 9:30h arribada dels assistents
9:30h
Inauguracii del Mobile Week Girona, per part de, i en aquest ordre:
Sr. Quim Salvi, Rector de la Universitat de Girona
Sr. Miquel Vendrell Deulofeu, President del Col·legi d'Aparelladors
Sr. Esteban Redolf, Director de Mobile Week.
Sra. Marta Madrenas, Alcaldessa de l’Ajuntament de Girona
9:30h a 10:45h TAULA RODONA (I COL·LOQUI)
Joan Puaté i Puy
Consultor Multdisciplinari que compren les noves tecnologies de Smart City. Clúster digital de
Catalunya linkedin.com/in/joanpuatepuy
Albert Cortna
Advocat especialista en urbanisme, ordenacii del territori, medi ambient y gesti del paisatge –
Director en Estudi DTUM linkedin.com/in/albert-cortna-ramos-estudio-dtum-90146328
10:45h a 12:00h EXPERIÈNCIES
10:45h Andrea Carandell
CEO Novatlu
https://www.linkedin.com/in/andreacarandell/ooriginalSubdomainSes
11:05h Krist Shalla, Directora de projecte, CENIT Experta en transport i movilitat urbana
https://www.linkedin.com/in/kristi-shalla-4a3bb04/?originalSubdomain=es
11: 25h Angel Arenas Director / Gerent del Patronat de Turisme de Tarragona. App de Realitat
augmentada Imatge Reliving Tarraco, una autèntca Smart City al servei dels visitants
linkedin.com/in/arenas-angel-6a06515
12:00h a 13:30h Smart Cites Taula i debat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (Demarcació Girona)
Mar Santamaria arquitecta urbanista, és co-fundadora de 300.000 Km/s empresa
d’urbanisme i visualitzacii de dades que desenvolupa eines que faciliten la comprensii
de la ciutat als diversos agents que intervenen en la seva gesti.
Joan Murillo responsable de Divulgacii Analítca i Dades pel Bé Comú a BBVA Data &
Analytcs. En la iniciatva que dirigeix s'apliquen les metodologies pròppies de la ciència de
dades per a arribar a una visii millorada sobre de fuxos econòpmics i tendències de consum.

De 16:00 a 17:10 h "BIM, Noves tecnolgies, noves maneres de pensar les nostres ciutats»:
Partcipen:
Ignasi Pérez Arnal Soci fundador de BIM Academy -empresa dedicada a la transformacii i a
l’optmitzacii dels perfls BIM, a la consultoria per a la implementacii experiencial de BIM en
empreses la creacii d’esdeveniments BIMBA-creador i director de contnguts de
l’European BIM Summit.
Andrei Bejenaru, BIM manager corporatvo en PGI Grup, Miembro Autodesk Expert Elite,
Col·laborador Master BIM en univ. UPC, Col·laborador Master BIM en Unv Ramon Llull.
Mihai Brencea, soci cofundador d'A3D Consultng, empresa líder de consultoria BIM,
especialitzada en la formacii, implantacii, construccii virtual tridimensional, creacii de
contngut i sotware BIM.
De 17:30 a 19:00 h TAULES RODONES TECNOLOGIA
17:30h INICI Taules rodones "Com podem millorar el desenvolupament del territori amb els serveis
intel·ligents"
17:30h Taula 1:"TURISME I TECNOLOGIA: CONDEMNATS A ENTENDRE’S?":
PARTICIPEN:
Eloi Fàbrega, Director d’Efmatca, serveis informàtcs per a empreses turístques. Vocal de lo
AENTEG (Associacii d’Empreses de Noves Tecnologies de les comarques gironines)
Joan Ribas de Pouplana, CEO a GNA Hotel Solutons, consultoria i enginyeria en estratègia i
tecnologia hotelera. Vocal de la junta directva de l'AENTEG (Associacii d'Empreses de Noves
Tecnologies de les comarques gironines).
David Mart, Director de Playbrand, consultoria estratègica en màrquetng digital.
President
de l'AENTEG (Associacii d'Empreses de Noves Tecnologies de les comarques
gironines).
Presenta i dinamitza: Guillem Alsina professional de la tecnologia que, des de fa anys, exerceix com a
periodista especialitzat en matèria tecnolòpgica per a diferents publicacions.
18:00h Taula 2: " INFORMACIÓ GEOLOCALITZADA PER A UNA CIUTAT MÉS SOSTENIBLE I
COL·LABORATIVA":
PARTICIPEN:
Francesc Varela, cofundador de Nexus Geographics. Empresa especialitzada en geolocalitzacii,
mapes i rutes intel·ligents per empreses i administracii pública.
Montserrat Jordi, COO i cofundadora de Wikiloc, plataforma col·laboratva on una
comunitat internacional d'usuaris comparteixen rutes a l'aire lliure de qualsevol raci del
planeta. Vocal de la junta directva de l'AENTEG
Xavier Muñoz, CEO a DSET, solucions en IoT (Internet of Things)
Presenta i dinamitza: Albert Alemany, CEO de Alterego Web. Consultoria i serveis web
especialitzats en comerç electròpnic.

18:30h Taula 3 "SENSORS I INTEL·LIGÈNCIA AL SERVEI DELS CIUTADANS":
PARTICIPEN:
David Blánquez Caurel, CEO de MJN Neuroserveis, enginyer i expert en automattzacions
industrials. MJN és l'empresa que ha desenvolupat un dispositu mèdic portable i discret
capaç d'avaluar en temps real el risc de patr una crisi d'epilèpsia.
Jaume Gelada, CEO de Insylo Technologies. Startup especialitzada en sensors volumètrics
intel·ligents, que està desenvolupant una nova solucii per monitoritzar amb precisii
l'estat dels contenidors de residus i optmitzar-ne la logístca de recollida.
Lluís Olivet, CEO de OTC Engineering. Empresa especialitzada en productes i solucions
per
a la mobilitat intel·ligent i sostenible i el vehicle connectat
Presenta i dinamitza: Josep Maria Teixidor, CEO de Sixtemia, empresa especialitzada en el disseny i
desenvolupament d’apps mòpbils.

Dissabte 23 de febrer - Educació i aprenentatge
LLOC: Auditori del Centre Cultural La Mercè
Horari: 10h a 14h
Agent Coordinador: Cambra de Comerç de Girona
Públic Objectu: Educadors de diversos àmbits (Facultat de Pedagogia de la UdG, ...), Escola d’adults,
AMPES, Empreses
Conductor de l’acte, Xavier Graset. Periodista, Llicenciat en Ciències de la Informacii per la Universitat
Autòpnoma de Barcelona, a l’actualitat dirigeix i presenta el programa Més 324, del canal informatu 324.
10:00h Benvinguda Sr Domènec Espadalé, President de la Cambra de Comerç de Girona.
10h a 11:30h DIÀLEGS
10:00h a 10:45h «Acttud d’aprenentatge permanent al llarg de la vida»
Aina Juliol ( Managing Partner Chief Executve PGI Engineering) VS
Jaume Vilalta (Director del programa cientfc de TV3 3Què, Qui, Com”)
10:45h a 11:30h «Aprenentatge a l’empresa. Transferències de coneixement.»
Judith Viader (Directora General de Frit Ravich) VS
M Àngels Pèlach (Directora de l’Escola Politècnia Superior de la Universitat de Girona)
11:35h a 14h EXPERIÈNCIES (RELATS I COL·LOQUI)
Realitat professional de la dona en àmbits empresarials tradicionalment masculins.
11:35h a 11:55h Fadima Diawara, fundadora de Kunfabo, marca low cost de mòpbils i rellotges
smart pensada per cobrir les necessitats del mercat africà en aquest sector.
11:55h a 12:15h Gisela Vaquero, Presidenta de l'Associacii Women in Games Spain. Programadora
de Vídeo Jocs. Founder & CEO de Jellyworld Interactve, companyia de videojocs que promou la
igualtat.
12:15h a 12:35h Mariona Serra, Doctora, cofundadora i CEO de GoodGut, empresa biotecnolòpgica
que es dedica ala investgacii i el desenvolupament de sistemes no invasius per el diagnòpstc i
tractament de malaltes digestves.
12:35h a 12:55h Absolutely Khaoula, creadora de contnguts amb més e 45.000 seguidors al seu
perfl d’Instagram des del que contribueix a potenciar i enfortr la marca 3Girona”

12:55h a 13:15h Montserrat Jordi, COO de Wikiloc. Wikiloc Outdoor es basa en una pàgina web on
una comunitat internacional d'usuaris comparteixen rutes a l'aire lliure de qualsevol raci del
planeta.
13:15h a 13:35h Elena Rico Enginyera en Superior de Telecomunicacions i MBA per la Universitat Ramon
Llull - La Salle, actualment fundadora de People and Planet Partners, una nova gestora de fons d'inversii
d'impacte que recolza a companyies que busquen una doble rendibilitat, la fnancera i la
social/mediambiental.

14:00h Cloenda de la Jornada, per part de, i en aquest ordre:
Sr. Jaume Fàbrega, Vice-President de la Cambra de Comerç de Girona
Sr. Esteban Redolf, Director de Mobile Week.
Sra. Marta Madrenas, Alcaldessa de l’Ajuntament de Girona
14:00h a 15:00h - Lunch al Claustre del Centre Cultural La Mercè.

Dilluns dia 25 Noves economies
Lloc: Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona
Horari: de 10:00 a 12:00 h i de 15:30 a 18:30 h
Agent Coordinador : Universitat de Girona (ARPA – VUSINESS)
Públic objectu: Educadors, empreses, estudiants, enttats socials, ...
Mat
10:00h Benvinguda
10:15H EXPERIÈNCIES I DEBAT
10:15h a 10:45h: Mohamed El Amrani, Comunicador i emprenedor social. President de
l’Associacii Azahara o membre del Consell Assessor de la Càtedra de
Responsabilitat Social de la Universitat de Girona.
10:45h a 11:30h: Merche Dalmau Cortés Propietària i Directora de Clos Galena, bodega orgànica
amb una mirada innovadora. linkedin.com/in/merchedalmaucortes closgalena.com/
11:30h a 12:30h DEBAT
Presenta i dinamitza: Dra. Carme Echazarreta, Investgadora responsable del Grup de Recerca ARPA, i
professora de Comunicacii Audiovisual i Publicitat de la Universitat de Girona.
12:30h

Networking-Cofee reak

13:30h

Dinar (lliure)

TARDA
15.30 h

LES NOVES ECONOMIES A DEBAT
Quins canvis estructurals proposen aquestes economies en el teixit socialo Son escalables més enllà del
context localo Quines oportunitats d’empoderament ofereixen a la ciutadaniao
Agustn Mata, gerent de Down Espanya
Marc Casadellà, enginyer & empresari.
Salvador García, professor d’emprenedoria i innovacii social a la UB i escriptor sobre la intel·ligència
de valors.

Presenta i dinamitza: Dra. Carme Echazarreta, Investgadora responsable del Grup de Recerca ARPA, i
professora de Comunicacii Audiovisual i Publicitat de la Universitat de Girona.

16.30 h

CASOS VUSINESS
“La Fageda”. La Fageda aconsegueix, a través del treball de més de cent persones de les quals en un
percentatge elevat tenen una discapacitat física o trastorns mentals severs, deixen de ser passius
per contribuir actvament a la societat fent iogurts, melmelades i gelats.
Albert Riera Sans, Director de Comunicacii
Projecte Arnau (Assistent Robòptc de Navegacii Autòpnoma per Ultrason). Els alumnes de l’insttut
Montlivi de Girona han dissenyat un sistema de control que permet detectar obstacles a les
persones que van en cadira de rodes. Ha estat dissenyat per a l’Arnau Estanyol, un jove gironí
de 19 anys amb paràlisi cerebral i ceguera.
Mireia Giol Miralles, Emma Malet-Giroud, Alexandra Tudor, Àlex Sánchez Alonso i Xavier
Llopart Cateura, alumnes promotors/es del projecte de l’INS Montlivi de Girona
Celler de la Vinyeta. La Vinyeta és un jove projecte empordanès, encapçalat pel Josep i la Marta,
una parella que amb poc més de vint anys van iniciar aquesta aventura amb molta il·lusii i
una gran professionalitat el 2002. Des de llavors, han consolidat la seva oferta vitvinícola i l’han
ampliat, oferint vins especials com el Sols, el Sereno, És Poma, el Fil i el Puntapart 14, considerat el
millor vi negre de l’Empordà a la 10a edicii dels premis Arrels del Vi 2017. També son
productors d’oli verge i d’ous ecolòpgics. Es caracteritzen per la seva cura a la terra i al medi.
Josep Serra, Vitcultor i emprenedor.
Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la UdG. Promou estudis i recerques per
fomentar la responsabilitat social en tots els àmbits: solidari, econòpmic i ambiental i en els
diferents sectors: empresarial, social, insttucional, personal. Actualment està treballant per tal
que totes les enttats del territori s’impliquin en un projecte comú que permet conceptualitzar
la comarca 3El Gironès” com a territori socialment responsable.
Maria Rosa Terradellas. Directora. Responsable de l’àmbit de Solidaritat

Presenta i dinamitza: Albert Costa, Grup de Recerca Arpa, professor de comunicacii audiovisual i publicitat de
la Universitat de Girona
18:30H CLOENDA MOBILE WEEK GIRONA
Partcipen en aquest ordre:
Sr. Quim Salvi, Rector de la Universitat de Girona
Sr. Esteban Redolf, Director de Mobile Week.
Sra. Marta Madrenas, Alcaldessa de l’Ajuntament de Girona

