Jornada del Dia Mundial de les Telecomunicacions, Internet
i Societat de la Informació
Taula rodona: ”Una banda ampla accessible i assequible:
objectius aconseguits i nous reptes”
Dia: dijous dia 15 de maig de 2014
Lloc: Auditori Pompeu Fabra - COETTC – (c/ Via Laietana, 39, 5a planta de Barcelona)
El 15 de maig tindrà lloc la jornada “La banda ampla per al desenvolupament sostenible”, en
commemoració del Dia Mundial de les Telecomunicacions, Internet i la Societat de la
informació.
L'acte, organitzat pel Col·legi d'Enginyers Tècnics i Perits de Telecomunicació de Catalunya
(COETTC) i el Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica (COETIC), reunirà a
professionals del sector per abordar la realitat actual de la banda ampla i el seu paper en el
desenvolupament d'una societat avançada que garanteixin la utilització de les TIC com a
element imprescindible per al creixement socioeconòmic sostenible.
En aquesta edició del Dia Mundial, la temàtica de l'esdeveniment, d'acord amb la ITU (Unió
Internacional de Telecomunicacions), centrarà la seva atenció en el compromís de les parts
implicades i interessades en aconseguir l'accés universal a la connectivitat de la banda ampla,
reduir l’escletxa digital, així com fomentar la voluntat política d'aconseguir aquest objectiu.
PROGRAMA
12:00 h Inauguració de l’acte:
• Pere Torres, secretari d’empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya.
• Ferran Amago, degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de
Catalunya (COETTC)
Modera: Xavier Casanovas, cap de Programes i Informatius d’ONDA CERO a Catalunya
Ponents:
- María Bartolomé, HO. Regional Network de Vodafone
- Josep M. Rabés, director tècnic de Catalunya, País Basc i Aragó d’Orange
- Pablo Sánchez-Izquierdo, director Territorial d’ONO Catalunya
- Kim Faura, director general de Telefónica Catalunya
Debat obert de paraules
13.45 h Cloenda de l’acte:
• Jordi Puigneró, director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la
Generalitat de Catalunya
•
Albano Sanchez-Ossorio, degà del Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica
de Catalunya (COETIC).
Membres Col·laboradors de la 13a Diada de les Telecomunicacions de Catalunya
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