www.penedesfera.cat

Les Jornades de la Penedesfera s la trobada de blocaires del Peneds,
aquells que tenen relaci amb les comarques de lÕAnoia, lÕAlt i Baix
Peneds i el Garraf. Tots els actes programats seran gratuts. La seu
universitria de les jornades i el carcter emprenedor de la ciutat de
Vilanova i la Geltr s referent per mostrar les millors iniciatives en
lÕmbit acadmic, investigador i cientfic.
LÕobjectiu de lÕesdeveniment s traslladar al conjunt de la societat
el fenomen blocaire grcies a les eines del web 2.0 i les noves
tecnologies des dÕuna vessant social, ciutadana, participativa i
col.laborativa. Les jornades estan adreades a tothom qui vol introduirse en les Tecnologies de la Informaci i la Comunicaci (TIC).
Amb la participaci de ms de 40 ponents sÕha preparat a la capital
del Garraf una trobada de gran relleu amb activitats que sorprendran
en tots els mbits. Hi haur cinc taules rodones sobre lÕacci ciutadana
a internet, els recursos educatius digitals, Turisme 2.0, mitjans de
comunicaci i innovaci a Catalunya. Tamb hi haur un concert de
porttils, un taller de cincia ldica o una connexi per videoconferncia
amb un blocaire que est fent la volta al mn seguint la teoria dels
6 graus de separaci. Tamb hi haur un dinar cctel, moment de
networking per a tots els assistents. Durant lÕestona del caf els
representants de les esferes blocaires i TIC assistents compartiran les
seves experincies. La celebraci dÕuna edici especial de
lÕesdeveniment mensual Innosfera impulsat per la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC), on la innovaci s protagonista i els professionals
convidats proporcionen un espai de debat i relaci per a compartir
coneixement.
Tots els actes sn gratuts, noms cal una inscripci prvia. Es podran
seguir a http://www.penedesfera.cat. El tag a twitter ser #Penedesfera.
Les sessions es desenvoluparan a la Sala dÕactes de lÕEdifici Principal
(VG 1-2-3 Planta baixa). El campus universitari disposa de servei
wi-fi grcies a la xarxa XSF-UPC eduroam.
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Campus UPC Vilanova i la Geltr
11 i 12 de juny de 2010

Sala d'Actes de l'Escola Politcnica Superior dÕEnginyeria
de Vilanova i la Geltr (Av. Vctor Balaguer, 1)

3es Jornades de la

Penedesfera
Educaci, innovaci i cincia
Divendres 11 juny de 2010
17:00 Presentaci i inauguraci de les Jornades de la Penedesfera a
crrec de les autoritats

Daniel Garca Peris, Impulsor de la Penedesfera
Ramon Arnabat, President de l'Institut dÕEstudis Penedesencs
Enric Trullols, Director de l'Escola Politcnica Superior d'Enginyeria
de Vilanova i la Geltr (EPSEVG)
Joan Ignasi Elena, Alcalde de Vilanova i la Geltr
Ernest Benach, President del Parlament de Catalunya
Entrega de vals de descompte per al registre de dominis .cat per la
Fundaci puntCat.

18:00 Taula rodona: ÒInternet refora lÕacci ciutadana?Ó

Aprendre de destacades experincies socials sorgides des de la xarxa.

Roger Melcior, Rodalia.info
Daniel Juli i Anna Fuster, pimpampum
David Torras, IgualadaNeta
Dani Reguera i Jon E. Eguiluz, Colabora Euskadi
Berta Baquer i Renata Piazza, pares i mares del CEIP Tur de Can Mates
Modera i organitza: Redall (Gemma Urgell i Ricard Espelt)

19:30 Concert de lÕOrquestra de Porttils de lÕEscola Superior de
Msica de Catalunya (ESMUC)

LÕOrquestra de Porttils de lÕEsmuc es va fundar el juny del 2008 i
actualment la coordina en Josep M Comajuncosas, professor del
departament de Sonologia dÕaquest centre i de l'Escola Municipal de
Msica d'Igualada (EMMI). La integren alumnes i exalumnes de
lÕEsmuc aix com investigadors del Music Technology Group de la
Universitat Pompeu Fabra. Com el seu nom indica, els seus membres
utilitzen lÕordinador porttil amb o sense instrumental electrnic
addicional, com poden ser interfcies de control casolanes, sensors
o actuadors diversos.

20:30 Fi del 1r dia de les jornades

www.penedesfera.cat
Dissabte 12 juny de 2010
10:00 Taula Rodona: ÒContinguts digitals, eines tecnolgiques i educaciÓ
Cap a on van els continguts digitals que sn capaos dÕensenyar?

Albert Garcia Pujadas, CEO de Nikodemo (Clico Electrnico)
Simon Lee, CEO de Digital Legends
Ramon Barlam, professor de lES Quercus, membre dÕEspurna
Narcs Vives, professor, CEO dÕIntinerarium
Modera i organitza: Trina Milan, Departament dÕEducaci de la
Generalitat de Catalunya i STIC.cat

11:30 Coffee Break
12:00 Taula Rodona: ÒTurisme 2.0Ó

Com sorprende i fidelitzar el turista mitjanant les eines de la
web 2.0.
Albert Barra, Impulsor de la xarxa social Turismo 2.0 i marketing
hoteler Hoteljuice
Jos Antonio Donaire, Director de lÕInstitut Superior dÕEstudis
Turstics de la UdG (INSETUR)
Pilar Garca, Directora del Museu del Ferrocarril de Vilanova
i la Geltr
Enric Lpez, Director Master Gesti Estratgica Empreses Turstiques
(e-Tourism) EUHT CETT-UB
Francesc Balagu (videoconferncia), La Volta al mn porta a porta
Modera i organitza: Daniel Garca Peris, Patronat de Turisme
de Subirats

13:30 Dinar penedesfric i Caf de les esferes

Dinar cctel i moment de networking per a tots els assistents. Durant
lÕestona del caf els representants de les esferes blocaires i TIC
assistents compartiran les seves experincies.

15:00 La Mandarina de Newton

Taller de cincia ldica amb Irene Lapuente.

16:00 Taula Rodona: ÒEscoltem el pblic?"

Com ha canviat el consum de mitjans? Els lectors se senten escoltats?
Parlen? I els mitjans de comunicaci escolten?

Tots els actes sn gratuts, noms cal una
inscripci prvia a http://www.penedesfera.cat

Ral Llims, editor del Primer Toc de RAC1
Joan Carreras, 3cat24.cat

David Navarrete, Catalunya Digital
Modera i organitza: Sergi Sabat, esportiu.cat

17:30 Taula Rodona: ÒLa innovaci a casa nostra t moltes caresÓ
Diferents visions en lÕmbit d'impacte directe al ciutad, amb
innovaci feta per catalans.

Jordi Urquijo, CEO de 1d3a
Javier Galn, S21Sec
Sandra Redn, Centre d'excelálencia de la Generalitat de Catalunya
T-Systems
Carles Cortada, CIO del Consorci Sanitari de Mollet
Joan Carles Castro, i2Cat
Jos Antonio Galaso, CitiLab Cornell
Modera i organitza: Rafael Pardo, expert en eHealth

19:30 Innosfera: ÒAprendre en un mn en canvi"

Edici especial per a la Penedesfera de lÕesdeveniment mensual
impulsat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) on la
innovaci s protagonista i els professionals convidats proporcionen
un espai de debat i relaci per a compartir coneixement i
experincies.
Miquel Duran, "Twitterversitat: vrtex o vrtex?"
Doctor en Cincies Qumiques per la UAB, va ser investigador
postdoctoral a la Universitat de Califrnia, Berkeley, s catedrtic
de la Universitat de Girona des de 1992 i participa a la Ctedra
de Cultura Cientfica i Comunicaci Digital de la UdG. Dediaca
atenci especial a la utilitzaci inteláligent de les TIC i de les eines
de la Web 2.0 a lÕmbit universitari i a la comunicaci cientfica.
Marc Pallars, "Universitat, innovar o morir"
Editor de Geeks.cat, un blog que pretn ser la guia geek de
tecnologia (i internet) en catal.
Andrs Ortiz, "Bestiario, narratives de la complexitat"
Arquitecte, emprenedor i dissenyador dÕeines de visualitzaci de
xarxes socials i les seves interrelacions.
Modera: Diego Fernndez, dissenyador convertit a publicista,
creient de l'online i fundador de diverses companyies de
comunicaci.

21:00 Cloenda de les jornades

