
 
 
 
Una vegada superada l'apagada analògica de la televisió tradicional es 
plantegen nous reptes dintre del nou escenari de la TDT en la difusió del 
senyal de televisió. Més enllà dels avantatges (i alguns inconvenients) que 
suposa aquesta tecnologia, així com d'altres alternatives que estan competint 
amb ella en la difusió de la televisió digital (satèl·lit, cable, fibra òptica, xDSL, 
etc.), cada vegada emergeixen amb més força noves formes de consumir 
televisió. Prenent aquest fet com a punt de partida ens volem plantejar anar 
més enllà i analitzar com serà la televisió del futur? 
 
Sovint, s'organitzen jornades i esdeveniments enfocats a explicar les bondats 
de determinades tecnologies o a analitzar-ne les limitacions de cadascuna. En 
aquesta ocasió volem fugir d'analitzar aquests aspectes, i deixar que sigui 
només la nostra imaginació qui posi límits al que volem que sigui la televisió 
del futur. Xarxes socials, navegació pels continguts, videoconferències, 
mobilitat, creació col·laborativa, independència del mitjà, control vocal i 
gestual..., són conceptes nous que comencen a estar presents en l'ecosistema 
al voltant de la televisió. Tothom intueix que tindran un paper important en el 
futur de la televisió, igual que el que ara ja estan jugant Internet, el 3D, els 
PVR, la publicitat interactiva i d'altres tecnologies en el present de la televisió. 
 
Per a veure aquesta evolució, des del passat fins al present, i saber cap a on 
podem –i necessitem– anar, hem convidat  uns experts de diverses empreses 
que ens explicaran com serà la televisió del futur. Aquests experts provenen 
d'àmbits diferents, des dels mateixos productors  fins als clients finals, passant 
pels proveïdors de la tecnologia necessària per fer possible tot això. Amb la 
seva visió i la teva participació us convidem a conèixer de primera mà com 
serà el futur de la televisió. 
 



 
Taula rodona 
 
 
17:00 h. Benvinguda  a càrrec del vicerector de Docència i Ordenació 
Acadèmica de la UPF, Sr. Josep Eladi Baños, i del vicepresident del Consell 
Audiovisual de Catalunya, Sr. Josep Pont. 
 
 
Hi intervenen:  
  
17:15 h. Introducció a la taula rodona moderada pel Sr. Josep Pont i Sans, 
vicepresident del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 

  

• ANDRÉS ROMÁN (Sony): "Televisió en tres dimensions, una «utility»." 

• JOAN ROSÉS (Activa Multimèdia): "Oportunitats i amenaces de la TV 
híbrida." 

• JAUME TEODORO (Lavinia): "La tele i la xarxa social." 

• PERE VILA (RTVE): "Internet o Televisió." 

 

19:00 h.  Debat 
 
19:30 h. Cloenda i visita guiada a les instal·lacions del Campus de la 
Comunicació de la UPF. 
 
 
 
 
Si us plau confirmeu assistència a  jornades.cac@gencat.cat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jornada organitzada per:                   


