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L’e-governance, definit com l’aplicació de les noves Tecnologies de
la Informació i la Comunicació (TIC) en la interacció entre el
govern i els ciutadans per implementar els aspectes democràtics
i comercials de la governança, és una qüestió clau del món actual.
Internacionalment, diverses ciutats de Corea, la Xina, les Filipines
o l’Índia ocupen els primers llocs en estratègies d’e-governance.
Malgrat tot, la seva implementació a la societat del segle XXI afecta
a tots els ciutadans del món, i cada cop és més necessària la
posada en comú d’experiències a nivell global. Per això, Casa Àsia
i la Fundació Barcelona Digital es complauen a convidar-vos a les
jornades sobre:

Ciutats digitals i e-governance a Àsia

16.00 h Inauguració. Paraules de benvinguda
Jordi William Carnes, tinent d’alcalde d'Hisenda i Promoció
Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona
Jesús Sanz, director general de Casa Àsia
Vicenç Gasulla, director general de la Fundació Barcelona Digital

16.30 h Primera sessió plenària
José Ramón Rodríguez, gerent d'Organització i Sistemes
d'Informació de l’Ajuntament de Barcelona
Duk Hee Lee, director de l’IT Business Research Institute de la
Universitat d’Informació i Comunicació de Corea
Xiudian Dai, professor de la Universitat de Hull, Regne Unit

18.30 h Segona sessió plenària
Amadeo Jensana. director del Cercle de Negocis de Casa Àsia
Raj Kumar Prasad, assessor executiu del Commonwealth Centre
for e-governance of India
Jesse M. Robredo, alcalde de la ciutat de Naga, Filipines

El e-governance, definido como la aplicación de las nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) en la interacción entre
el gobierno y los ciudadanos para implementar los aspectos
democráticos y comerciales de la gobernanza, es una cuestión
clave en el mundo actual. Internacionalmente, varias ciudades de
Corea, China, Filipinas o India ocupan los primeros puestos en
estrategias de e-governance. Sin embargo, la implementación de
las mismas en la sociedad del siglo XXI afecta a todos los ciudadanos
del mundo, haciéndose necesaria la puesta en común de
experiencias a nivel global. Por ello, Casa Asia y Fundació Barcelona
Digital se complacen en invitar le a las jornadas sobre:

Ciudades digitales y e-governance en Asia

16.00 h Inauguración. Palabras de bienvenida
Jordi William Carnes, teniente de alcalde Hacienda y Promoción
Económica del Ayuntamiento de Barcelona
Jesús Sanz, director general de Casa Asia
Vicenç Gasulla, director general de la Fundació Barcelona Digital

16.30 h Primera sesión plenaria
José Ramón Rodríguez, gerente de Organización y Sistemas de
Información del Ayuntamiento de Barcelona
Duk Hee Lee, director del IT Business Research Institute de la
Universidad de Información y Comunicación de Corea
Xiudian Dai, profesor de la Universidad de Hull, Reino Unido

18.30 h Segunda sesión plenaria
Amadeo Jensana, director del Círculo de Negocios de Casa Asia
Raj Kumar Prasad, asesor ejecutivo del Commonwealth Centre
for e-governance of India
Jesse M. Robredo, alcalde de la ciudad filipina de Naga, Filipinas
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