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DIVENDRES, 20 DE MARÇ  
Auditori Centre Cultural La Mercè

Acte inaugural  19.00 h  

- Joan Camp, director de la Catosfera

- Carles Puigdemont, alcalde de Girona

- Antoni Castellà, secretari d’Universitats  
i Recerca de la Generalitat de Catalunya

Taula inaugural: Internet, Estructura d’Estat  
19.30 h  

- Pep Salazar, director del Mobile World Center  
de Barcelona 

- Albert Castellon, conseller estratègic de Moritz  
i responsable de màrqueting de Parlem

- Imma Tubella, catedràtica de comunicació de la 
UOC i doctora en ciències socials

Presenta i modera Saül Gordillo, cap de continguts 
digitals d’El Periódico de Catalunya

Tast de vins escumosos DO Clàssic Penedès   
21.00 h 

Exposició: «El Procés» en 10 imatges d’èxit dins 
i fora de la xarxa
De Jordi Calvís, dissenyador gràfic i il·lustrador

Mostra d’impressió en 3D
L’empresa 3DPrintCat farà una mostra 
d’impressions 3D amb la GIBOX, la primera 
impressora 3D dissenyada i fabricada a Girona.

DISSABTE, 21 DE MARÇ 
Centre Cultural La Mercè

— MATÍ

Presenta i modera Enric Borràs, periodista  
del diari Ara

Estratègia .CAT: de Catalunya al món   
de 10.30 a 11.30 h

- Santi Ribera, director de la Fundació.cat

- Manel Prat, cap de comunicació i màrqueting  
de Bonpreu

Oci i entreteniment: Catalunya al capdavant  
de la indústria del vídeojoc  de 11.45 a 12.45 h

- Gina Tost, GenDigital. Periodista especialitzada 
en videojocs i tecnologia

- David Darnés, cap de comunicació d’Ubisoft 
Barcelona

Legalitat a la xarxa: es pot legislar per 3.000 
milions d’usuaris?  de 13.00 a 14.00 h

- Carlos Sánchez Almeida, soci director Bufet Almeida

- Benjamí Villoslada, confundador de Menéame

— TARDA

Presenta i modera Isaac Salvatierra, periodista  
del diari Ara 

Turisme 2.0: Internet i l’empoderament de 
l’usuari  de 16.00 a 17.00 h

- Joan Ribas de Pouplana, CEO de Gna Serveis 
Telemàtics i president de l’Aenteg

- Adam Barnes, analista web de Vueling

La cultura a Internet: què ha canviat?   
de 17.15 a 18.15 h

- Bernat Dedéu, filòsof, músic, crític i programador 
musical

- Miquel Curanta, director del Club TR3SC

Comunicació i nous formats de periodisme.  
Taula Rodona  de 18.30 a 19.30 h

- Elisenda Rovira, coordinadora de l’anuari  
Mèdia.Cat

- Maiol Roger, periodista a El País

- Germà Capdevila, editor de la revista Esguard

- Oriol Lladó, periodista digital

Inscripcions gratuïtes

PLACES LIMITADES
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DILLUNS, 23 DE MARÇ

La Universitat connectada: oportunitats i riscos 
de la comunicació digital al món acadèmic   
Facultat de Lletres de la UdG  de 12.00 a 14.00 h

- Meius Ferrés, gestora de la comunicació digital 
de la UdG

- Gemma Geis, vicerectora de desenvolupament 
normatiu, governança i comunicació de la UdG

- José Antonio Donaire, director de l’Institut 
Superior d’Estudis Turístics

- Joan Miró, professor del departament  
de química i exsíndic de la UdG

- Mariàngela Vilallonga, catedràtic de filologia  
llatina a la UdG

- Roberto Fernández, estudiant de dret de la UdG

La transformació mobile en l’àmbit de 
l’educació: mSchools 
Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG 
de 19.00 a 20.30 h

- Fina Ferrés, Grup de recerca sobre tecnologies 
de la informació i la comunicació en educació

- Albert Forn, director associat a GSMA

DIMARTS, 24 DE MARÇ   
Biblioteca Carles Rahola

Domini.Cat: èxit d’un reconeixement 
internacional  de 19.00 a 20.30 h

DIMECRES, 25 DE MARÇ  
Museu del Cinema de Girona

Noves formes de consum audiovisual a la xarxa 
de 19.00 a 20.30 h

- Francesc Bellmunt, director de cinema  
i president del Cercle de Cultura

- Jordi Torrent, director de PR de Wuaki.tv

Presenta i modera Jordi Dorca del Museu del 
Cinema de Girona

DIJOUS, 26 DE MARÇ   
Centre Cívic Barri Vell

Internet, un gran altaveu musical 
de 19.00 a 20.30 h

- Carlos Medina, gerent d’ScannerFM

- Jan Riera, membre d’Els Catarres

Presenta i modera Robert Garcia de Música Global

DIVENDRES, 27 DE MARÇ   
Biblioteca Carles Rahola

Inauguració de l’exposició «Portades  
de l’ARA. Quatre anys de periodisme creatiu» 
de 19.00 a 20.30 h

DISSABTE, 28 DE MARÇ 
Biblioteca Carles Rahola 

Taller d’Amical Wikimedia  
de 9.00 a 14.00 h

Viquimarató sobre la Internet catalana, amb 
l’objectiu d’ampliar i completar les biografies 
dels personatges del llibre Sobirania.cat de Saül 
Gordillo.

Taller de SoftCatalà   
de 10.00 a 14.00 h

Jornada de traducció de programari al català, 
amb una primera part explicativa, i una segona 
part pràctica de traducció del projecte Gnome.

Taller de CryptoParty   
de 11.00 a 14.00 h

Instal·lació, configuració i formació de les eines 
bàsiques per fer servir Internet de manera més 
segura.

Si voleu participar en algun d’aquests tallers caldrà que  
porteu el vostre PC portàtil. Si no en teniu, feu-nos-ho saber,  
i mirarem si us en podem facilitar un. 

També hi ha la possibilitat d’assistir d’oient.

El punt de trobada de la Internet catalana
Internet, Estructura d’Estat 
Del 20 al 28 de març de 2015
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