Aquesta Jornada vol posar de manifest com l’aplicació de les tecnologies mòbils als municipis esdevé un procés irreversible
que ha de permetre una millora de la relació amb la ciutadania i de la mateixa gestió local. Alhora, ha d’ajudar a configurar
el camí cap a les Smart Cities, fent pobles i ciutats més habitables i on l’ús de les TIC ja és imprescindible per a que siguin
més ecològiques, sostenibles, econòmiques, eficients, transparents i participatives.
El programa de la Jornada s’estructura entorn a dos grans eixos. Un de primer, en què es contextualitza el panorama actual
de les apps als municipis, així com les perspectives d’evolució i on, seguidament, representants d’empreses que estan
treballant en aquest àmbit respondran les preguntes i qüestions que se’ls plantegin en una taula rodona. I una segona part,
en la que seran diversos representants locals que ens presentaran les seves experiències en l’aplicació de les tecnologies
mòbils (model adoptat, finançament, incidència en la gestió, ciutadania, etc.)
Aquesta Jornada, organitzada per Localret en el marc del TecnoWeek, i amb el suport de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat i del CTecno, s’adreça tant a càrrecs electes com a tècnics de les administracions locals.
Inscripcions >>

PROGRAMA

10:00

Benvinguda i presentació de l’acte
Jordi San José, alcalde de Sant Feliu de Llobregat
Andreu Francisco, vicepresident de Localret

10:15

Apps urbanes, la visió de les empreses, a càrrec de Lluís Just, cap de l’Àrea de Coneixement i Tecnologia de Localret
‐

Presentació de la taula i introducció a la qüestió de les aplicacions mòbils per a les ciutats: panorama actual,
usos, accés a les dades i definició d’estàndards, etc.

‐

Intervencions:
∙ Jacint Bofias, Open Data Cities (Repara Ciudad)
∙ Francesc Pallarols, Compartir (Alercar)
∙ Xavier Miró, Icon‐Touch (Girona IN)
∙ Carlos Cuenca, w3is2 (Berguedà 24H, Cambrils 24H)
∙ Tania Cazalis, Park Smart Solutions (iParquing)

‐
11:45

Precs i preguntes

Pausa‐cafè

12:15

A
Apps urbanes, la visió dels ajuntaments,
a
a càrrec de Mario
M
Alguacil, director de TTecnologies i Gestió del
C
Coneixement de
d l’Ajuntame
ent de Sant Fe liu de Llobreggat
‐

Presenttació de la tau
ula rodona i in troducció a laa visió municip
pal: l’experiènncia de Sant Fe
eliu de Llobregat per
què web mòbil i no app nativa?; diiferents mode
els, outsourcin
ng i crowdsouurcing; tecnologia, rol del govern
g
i
a
la ciutadania; comuniccació i promoció de l’ús de les aplicacionns; resultats i feedback,
f
cob
bertura
relació amb
de la xarxa mòbil; etcc.

‐

ncions:
Interven
∙ Ramon
n Viader, direcctor de Serveiis Generals, Ajjuntament de
e Viladecans.
∙ Jordi Blanch,
B
directo
or del Patronaat de Turisme,, Diputació de
e Lleida.
∙ Jordi Valls,
V
gestor de
e projectes TI C de l’Oficina de Comunica
ació, Ajuntameent de Girona
a.
∙ Sergi Jerez, directorr d’eAdministrració, Ajuntam
ment de Barce
elona.

‐
13:30

Precs i preguntes

Cloenda
X
Xavier Furió, director genera
al de Localret
M
Manel Carrión,, president de
e l’Àrea de Serrveis Generalss de l’Ajuntam
ment de Sant FFeliu de Llobre
egat

Inscripcion
ns >>
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