Mobile Week Girona és un espai obert de reflexió entorn a l'impacte de la transformació digital, que connecta tota la ciutat a través de l'art, ciència i tecnologia. Una iniciativa única i integradora per liderar el canvi tecnològic des del
conjunt de la ciutadania abordant els grans reptes i oportunitats que ens plantegen les tecnologies en clau de cultura, qualitat de vida, privacitat, ètica, sostenibilitat o seguretat. El progrés tecnològic i científic ha d'estar connectat a
tota la ciutat perquè és una garantia d'igualtat d'oportunitats.

Dijous 21 de febrer / Noves economies
Edifici Sant Domènec - Campus Barri Vell de la Universitat de Girona
Economies socials i solidàries
Dins de les noves economies, les anomenades economies socials i solidàries -aquelles que prioritzen la satisfacció de les necessitats de les persones per sobre del lucre empresarial- estan creixent gràcies a la transformació digital. Però quins canvis estructurals proposen aquestes economies en el teixit social? Són escalables més enllà del context local? Quines oportunitats d'empoderament ofereixen a la ciutadania?
Horari: de 09.30 a 12.30 h i de 15.30 a 18 h
Matí
De 9 a 9.30 h arribada dels assistents
9.30h Inauguració del Mobile Week Girona, per part de, i en aquest ordre:
Sr. Quim Salvi, Rector de la Universitat de Girona
Sr. Esteban Redolfi, Director de Mobile Week.
Sra. Marta Madrenas, Alcaldessa de l’Ajuntament de Girona
10 h Experiències i Debat
10 a 10.45 h - Javier Creus. Ideas for change i autor Pentagrowth
10.45 a 11.30 h - Mohamed El Amrani, Comunicador i emprenedor social. President de l’Associació Azahara o
membre del Consell Assessor de la Càtedra de Responsabilitat Social de la Universitat de Girona.
11.30 a 12.30 h Debat
Presenta i dinamitza: Dra. Carme Echazarreta, Investigadora responsable del Grup de Recerca ARPA, i
professora de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat de Girona.
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12.30 h Networking-Coffee break
13.30 h Dinar (lliure)
Tarda
15.30 h Les noves economies a debat
Quins canvis estructurals proposen aquestes economies en el teixit social? Son escalables més enllà del
context local? Quines oportunitats d’empoderament ofereixen a la ciutadania?
Agustín Matía, gerent de Down Espanya
Marc Casadellà, enginyer & empresari.
Salvador García, professor d’emprenedoria i innovació social a la UB i escriptor sobre la intel·ligència de valors.
Presenta i dinamitza: Dra. Carme Echazarreta, Investigadora responsable del Grup de Recerca ARPA, i professora de
Comunicació 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 activament a la
societat fent iogurts, melmelades i gelats.
Albert Riera Sans, Director de Comunicació
Projecte Arnau (Assistent Robòtic de Navegació Autònoma per Ultrason). Els alumnes de l’institut Montilivi 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 Montilivi 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·lusió i una gran professionalitat el 2002. Des de llavors,
han consolidat la seva oferta vitivinícola i l’han ampliat, oferint vins especials com el Sols, el Sereno, És Poma, el Fil i
el Puntiapart 14, considerat el millor vi negre de l’Empordà a la 10a edició dels premis Arrels del Vi 2017. També son
productors d’oli verge i d’ous ecològics. Es caracteritzen per la seva cura a la terra i al medi.
Josep Serra, Viticultor i emprenedor.
Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la UdG. Promou estudis i recerques per fomentar la responsabilitat social en tots els àmbits: solidari, econòmic i ambiental i en els diferents sectors: empresarial, social, institucional,
personal. Actualment està treballant per tal que totes les entitats del territori s’impliquin en un projecte comú que
permeti conceptualitzar la comarca “El 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 comunicació audiovisual i publicitat de la
Universitat de Girona
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Divendres 22 de febrer / Ciutats i territoris digitals
Sala d’actes del Col·legi d’Aperalladors, Aquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació
Ciutats intel·ligents, tecnològiques i tecnològicament intel·ligents
Amb el desenvolupament de la tecnologia ha canviat la manera d'entendre i dissenyar l'espai urbà. Tenim
accés a una quantitat d'informació impressionant que ens permet preveure les necessitats de les persones i
de les ciutats del futur. Les ciutats s'han convertit en enormes generadors i continents de dades i la seva
evolució depèn més d'aquestes dades.
En tot això, els ciutadans cada vegada més senten la importància de participar en la construcció de les seves
ciutats i volen que la seva veu s'escolti. Pot la capa digital mesurar la salut de les nostres ciutats? Pot anticipar
embussos, evitar malbarataments energètics o disminuir la contaminació? Són les dades una infraestructura
més de les nostres ciutats com el transport públic, el port, les autopistes, la xarxa d'electricitat, etc.?
Horari: de 09.30 a 13.30 h i de 16 a 18 h
Matí
De 9.30 a 10.30 h Taula Rodona
Joan Puaté i Puy - Consultor Multidisciplinari que compren les noves tecnologies de Smart City. Clúster digital de
Catalunya.
Albert Cortina - Advocat especialista en urbanisme, ordenació del territori, medi ambient y gestió del paisatge.
Director en Estudi DTUM

10.45h Experiències
10.45 h Andrea Carandell, CEO Novatilu
11.05 h Kristi Shalla, directora de projecte, CENIT Experta en transport i movilitat urbana
11.25 h Angel Arenas, director i Gerent del Patronat de Turisme de Tarragona. App de Realitat
augmentada. Imatge Reliving Tarraco, una autèntica Smart City al servei dels visitants
12 a 13.30 h Smart Cities (taula i col·loqui)
Tarda
16 a 17.10 h "BIM, Noves tecnolgies, noves maneres de pensar les nostres ciutats»
Ignasi Pérez Arnal. Soci fundador de BIM Academy
Andrei Bejenaru. BIM manager corporativo en PGI Grup
Mihai Brencea. Soci cofundador d'A3D Consulting

17.20 a 18.30 h Tecnologia. Tres taules rodones amb experts tecnològics del territori sobre “Com podem
millorar el desenvolupament del territori amb els serveis intel·ligents”
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17:30h Taula 1: "Turisme i tecnologia: Condemnats a entendre’s?"
Eloi Fàbrega, Director d’Efimatica, serveis informàtics per a empreses turístiques
Joan Ribas de Pouplana, CEO a GNA Hotel Solutions, consultoria i enginyeria en estratègia i tecnologia hotelera
David Martí, Director de Playbrand, consultoria estratègica en màrqueting digital
Presenta i dinamitza: Guillem Alsina periodista especialitzat en matèria tecnològica

17.30 h Taula 2: "Informació geolocalitzada per a una ciutat més sostenible i col·laborativa"
Francesc Varela, cofundador de Nexus Geographics. Empresa especialitzada en geolocalització, mapes i rutes
intel·ligents per empreses i administració pública
Montserrat Jordi, COO i cofundadora de Wikiloc, plataforma col·laborativa on una comunitat internacional d'usuaris
comparteixen rutes a l'aire lliure de qualsevol racó del planeta
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
electrònic

18.30h Taula 3 "Sensors i intel·ligència al servei dels ciutadans"
David Blánquez Caurel, CEO de MJN Neuroserveis, enginyer i expert en automatitzacions industrials
Jaume Gelada, CEO de Insylo Technologies
Lluís Olivet, CEO de OTC Engineering
Presenta i dinamitza: Josep Maria Teixidor, CEO de Sixtemia, empresa especialitzada en el disseny i desenvolupament d’apps mòbils
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Dissabte 23 de febrer / Educació i aprenentatge
Centre Cultural La Mercè
La tecnologia juga un paper molt important en l'educació
D'una banda, els nostres mòbils s'han convertit en biblioteques portàtils, contenidors de saviesa. Així doncs,
es tracta d'una nova eina d'aprenentatge dins i fora de les aules. D'altra banda la societat es polaritza cada
dia més, entre els quals gaudeixen dels avantatges o els que pateixen els inconvenients de l'accés a aquests
coneixements generats i/o difosos en línia. En aquest sentit, l'especialització tecnològica i l'aprenentatge a
través de les tecnologies s'han convertit en dues premisses indispensables del camp de l'educació.
Aquest bloc qüestiona els nous models d'educació i aprenentatge que s'estan derivant de la transformació
digital, estiguin o no homologats com a part del sistema educatiu.
Interessa posar a debat quina formació fa falta per incorporar talent i coneixement digital a les necessitats
actuals i futures de les organitzacions, empreses i institucions. Les empreses ho han de fer de manera coordinada juntament amb les universitats i els centres de formació d'FP per adaptar-se a les necessitats
presents i futures del mercat de treball.
És youtube la nova escola? Quins coneixements tecnològics cal transmetre a les nenes i nens? Quins usos
cal limitar?
Horari: de 10 a 14 h
Formació i Tecnologia – Digitalització i Empresa
Diàlegs
De 10 a 10.45 h Actitud d’aprenentatge permanent al llarg de la vida
Aina Juliol (Managing Partner Chief Executive PGI Engineering)
Jaume Vilalta (Director del programa científic de TV3 “Què, Qui, Com”)

10.45 a 11.30 h Aprenentatge a l’empresa. Transferències de coneixement
Judith Viader (Directora General de Frit Ravich)
M Àngels Pèlach (Directora de l’Escola Politècnia Superior de la Universitat de Girona)

Experiències
11.35 a 11.55 h Fadima Diawara, fundadora de Kunfabo, marca low cost de mòbils i rellotges smart pensada
per cobrir les necessitats del mercat africà en aquest sector
11.55 a 12.15 h Gisela Vaquero, Presidenta de l'Associació Women in Games Spain. Programadora de Vídeo
Jocs. Founder & CEO de Jellyworld Interactive
12.15 a 12.35 h Mariona Serra, Doctora, cofundadora i CEO de GoodGut
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12.35 a 12.55 h Absolutely Khaoula, creadora de continguts amb més e 45.000 seguidors al seu perfil
d’Instagram des del que contribueix a potenciar i enfortir la marca “Girona”
12.55 a 13.15 h Montserrat Jordi, COO de Wikiloc
13.15h a 13.35h Merche Dalmau Cortés, Propietària i Directora de Clos Galena
13.35 a 14.00 h Col·loqui
14 h Cloenda de la Jornada i de la Mobile Week Girona
Sr. Domènec Espadalé, President de la Cambra de Comerç de Girona
Sr. Esteban Redolfi, Director de Mobile Week.
Sra. Marta Madrenas, Alcaldessa de l’Ajuntament de Girona
14 a 15 h Lunch al Claustre del Centre Cultural La Mercè servit per l’empresa EGG Gastronomia

Trobareu més informació durant
els propers dies a girona.cat/mobileweek
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