El Director de la Càtedra RED.ES, Sr. Juan Antonio Fernández Rubio,

Agenda de la Jornada

es complau a convidar-vos a la jornada organitzada per la Càtedra RED.ES que
tindrà lloc el proper dia 7 de JULIOL de 2009, de 9:30 A 13:15, a l’ Aula Màster,
situada a l'edifici A3 del Campus Nord de la UPC.

9:00 - 9:30
9:30 - 10:00

Jornada”Sensorització de la ciutat”
Un àmbit d'aplicació en el qual les xarxes de sensors poden resultar molt
interessants és en la gestió urbana. Els municipis disposen de gran quantitat
d'equips i infraestructures que han de ser monitoritzats. Les xarxes de sensors en
un entorn urbà apareixen com una eina per a la millora de la gestió municipal i en
el lliurament d'informació als ciutadans. La informació es pot emmagatzemar per
identificar problemes o marcar tendències o es pot usar per comprovar a posteriori
queixes dels ciutadans. La informació és rellevant per a que el ciutadà vegi com
funciona la seva ciutat i pugui organitzar-se millor. La informació es capta de
forma automàtica, es concentra en una base de dades i es pot publicar
automàticament. El futur d'aquestes xarxes és prometedora i per això, per poder
dissipar els dubtes sobre la seva utilitat, cost o viabilitat econòmica es presenta
aquesta jornada on es pretén plasmar opinions dels gestors municipals, de les
empreses que n’han iniciat l'ús i del món de la innovació que investiga les
possibilitats futures de les tecnologies, responent a qüestions com ara: De què es
tracta? Què m’ofereix? Què puc fer amb aquesta tecnologia? Està la tecnologia a
punt pel seu ús? Quins costos té la seva implantació? Quins són els costos de
manteniment?
La jornada està orientada a:
 professionals de l’àmbit de la gestió municipal: gestors d’ infraestructures i
serveis, responsables de comunicacions, promotors de participació ciutadana.


al ciutadà o associacions de ciutadans interessats en la millora de la ciutat.



empreses de serveis per al sector municipal, tant en l’àmbit de les
telecomunicacions com en qualsevol altre servei que pugui ser monitoritzat
mitjançant l’ús de les xarxes de sensors.

Acreditacions
Inauguració

Sr. Juan A. Fernández, Director de la Càtedra Red.es a la ETSETB
Sr. Carlos Gómez, Regidor de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
10:00 - 11:00

Ponències: “Sensor a la ciutat: per què, a on i què“

Visió del Gestor - Sr. Joan Batlle de l’Ajuntament de Barcelona
Visió de l’Empresa - Sr.Toni Brey d’URBIOTICA
Visió de la Recerca i la Innovació - Sr. Josep Paradells. UPC
11:00 - 11:30

Coffe break

11:30 - 13:00

Taula rodona: “La sensorització: vigilància, gestió o informació?”

Moderador: Sr. Jordi López Benasat de Localret
Visió del Gestor - Sr. Xavier Valverde de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts
Visió de l'Empresa de Tecnologia - Sr. Armengol Torres de Signaletics,
Visió de l'Empresa d'Equipaments - Sr. Mia Serra de Santa & Cole
Visió de l'Empresa de Serveis - Sr. Josep A. Plaza de Kialti
Visió de la Recerca i la Innovació - Sr. Albert Vidal de la Fundació i2cat
13:00 - 13:15

Tancament de la Jornada

Sra. Pilar Díaz, Alcaldessa de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
Barcelona, juny de 2009
Es prega confirmació d’assistència als telèfons 934054311/934016832
o per e-mail: direccio@etsetb.upc.edu

AULA MÁSTER
Edifici A3
Campus Nord. UPC

ETSETB.UPC
Jordi Girona 1-3
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Campus Nord. UPC

