SETMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRER

Programació i robòtica STEAM
A càrrec d’Ingenium Creatiu

Taller creatiu amb materials reciclats perquè els alumnes aprenguin
a dissenyar, construir i programar amb l’enfocament educatiu STEAM
- 19 de febrer de 9.30 a 10.30 h a l’escola Font de la Pólvora
- 20 de febrer de 11.30 a 12.30 h a l’escola Vila-Roja

ACTES D'ENTITATS

17 DE FEBRER

El coneixement tecnològic,
un actiu per a la inclusió

Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació
Sala d'actes del Col·legi / La Punxa Sta. Eugènia, 19 GIRONA

CENTRE CULTURAL LA MERCÈ

Domòtica, una solució per a la inclusió

18.00 h Xerrada i debat

Benvinguda del president del Col·legi, Miquel Vendrell

La Mobile Week d'aquest 2020 té l'objectiu de ser integradora
i inclusiva, planteja espais de reflexió, debats integradors
i activitats participatives obertes a tothom, i vol que les eines
que ofereix la tecnologia digital serveixin per integrar a totes
les persones, grans, joves, de diverses capacitats...
La tecnologia digital s'ha d'escampar a tots els ciutadans,
reduir la bretxa digital i que tothom participi del coneixement
i la ciència com a eines d'igualtat d'oportunitats i de
sostenibilitat. Volem mostrar com la tecnologia i la mobilitat
afavoreixen la inclusió social de tothom.

Solucions constructives i tecnològiques
per a l'autonomia
Carles Serrano, BJ adaptacions i ADOM Autonomia

18 DE FEBRER
Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona
Sala d'actes del Col·legi / Carrer Barcelona, 33 GIRONA
18.00 h Xerrada i debat

Enginys, inclusió i persones, un debat necessari
Benvinguda del degà del Col·legi, Jordi Fabrellas

més de 50 ponents

xerrades debats
experiències

taules rodones
solucions

conferències

PGI Engineering, coneixement, experiència i exemples
Josep Rubau, Red Shark Bikes
Anna Güell, gerent d’Ecosol

19 DE FEBRER
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Girona
Sala d'actes del Col·legi / Edifici Pia Almoina Pl. Catedral, 8 GIRONA
16.00-18.00h

Accessibilitat universal i la nova Clínica Girona
Marta Bordas, doctora arquitecta per la UPC-BarcelonaTech (SP) i la TUT
(FIN), àrea d'expertesa en accessibilitat universal i disseny inclusiu
18.00-20.00 h
Luís Gotor, arquitecte associat, PMMT arquitectura i director del projecte
de la Clínica de Girona
Blanca Fernández, Clear Code Manager, PMMT arquitectura i experta
en accessibilitat
PMMT arquitectura, estudi especialitzat en arquitectura hospitalària

20 DE FEBRER
Cambra de Comerç de Girona
Sala d'actes de la Cambra / Gran Via de Jaume I, 46 GIRONA

Una iniciativa de:

Organitza:

10.00-12.00 h

Ús efectiu i responsable de les xarxes socials
per a joves fins a 30 anys
En col·laboració amb:

Amb el suport de:

Xavier Romo, expert en noves tecnologies

Mobile Week Girona
20 i 21 de febrer de 2020

De l’11 al 21 de febrer - Claustre de La Mercè

Exposició “Capacitats i preparats”
Exposició sobre com les noves tecnologies digitals ajuden a la inclusió
professional i social.

20 DE FEBRER
9.30-10.00 h Inauguració
David Ferrer, secretari general de Polítiques Digitals
Marta Madrenas, alcaldessa de Girona
10.00-10.45 h

Conferència Inaugural
Chus García, expert en estàndards W3C i govern obert de la Fundación
Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC).
Coordinador de l’Oficina Espanyola del World Wide Web Consortium
(W3C).
11.00-12.00 h Espai de debat

Els estereotips de gènere en les
professions anomenades STEM
Joana Barbany Freixa, directora General de Societat Digital
Marta Madrenas, alcaldessa de Girona
Maria Àngels Pèlach, directora de l'Escola Politècnica Superior - UdG
Maria del Carmen Echazarreta, doctora especialitzada en Filologia
i comunicació de la UdG
Chus García, coordinador de l’Oficina Espanyola del World Wide Web
Consortium (W3C)
Patrícia Carenys, estudiant del Màster en Enginyeria Industrial de l’Escola
Politècnica Superior de la UdG, graduada en Enginyeria en Tecnologies
Industrials
12.00-13.30 h Taula rodona

Protagonistes: les professions
Un espai de debat amb les següents entitats

Joan Ribas, vicepresident de la Cambra de Comerç de Girona.
CEO de GNA Solutions
Miquel Vendrell, president del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics
i Enginyers d'Edificació de Girona
Miguel Usandizaga, arquitecte, Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
Demarcació Girona
Jordi Fabrellas, degà del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics
Industrials de Girona
David Martí, president de l'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies
de Girona (AENTEG) i CEO de Playbrand
Representant de l’Associació Digitals Girona
13.30 h Aperitiu networking
16.00-18.00 h

El Valòmetre, el sistema europeu d'indicadors
empresarials per a la gestió basada en valors
UdG Universitat de Girona
Sala de Graus de la Facultat de Lletres

Presentació:
Carmen Echazarreta, professora de Publicitat i Relacions Públiques - UdG
Albert Costa Marcé, professor de Publicitat i Relacions Públiques - UdG
16.20 h Taula de debat

El reptes de les empreses al s. XXI:
pas ferm cap a la gestió empresarial
basada en valors
Marcos Eguiguren, director executiu de Global Alliance for Banking
on Values
Aniol Barnadas, analista estratègic de Cobega
Josep M. Carbó, president de l'Economia del Bé Comú – Girona
Presenta i modera: Carmen Echazarreta, Universitat de Girona

21 DE FEBRER
9.00-12.00 h

Continguts accessibles per a totes les persones
Un espai-taller amb tres temps / Auditori de La Mercè

09.00 h
Espai teòric i didàctic sobre la demanda cada cop més important
de continguts accessibles
David Sabaté, CEO de Tothomweb. Enginyer superior de Telecomunicacions
i en Electrònica
10.00 h
Espai a on es mostrarà i es podrà participar i veure de manera pràctica com
accedeixen a una aplicació, web, etc, les persones amb diferents discapacitats
Isaac Padrós, de l'Associació Multicapacitats
David Sabaté, CEO de Tothomweb. Enginyer superior de Telecomunicacions
i en Electrònica
11.00 h Taula rodona

Com la tecnologia i la mobilitat afavoreixen la
inclusió de les persones amb diversitat funcional
Espai de debat sobre la importància de les noves tecnologies en la inclusió
professional de les persones amb diversitat funcional.
Josep Maria Soler, Support – Fundació Tutelar
Albert Carbonell, Grup Mifas
Sandra Fernández, Astrid21
Pepita Perich, Fundació Ramón Noguera
Isaac Padrós, Associació Multicapacitats
12.00-13.30 h Debat Associació Digitals Girona

Com les noves tecnologies faciliten la inclusió
professional i social de totes les persones
Albert Alemany, AlterEgo Web
Judit Abellí, Associació Femmeinline
Gerard Yanes, Artic Studio
Gerard Guiu, Entretenemos
13.30 h Aperitiu networking
16.00-18.00 h

Desconferències AENTEG

Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona
- Gent gran, tecnologia i comprensió
- Addiccions digitals
Guillem Alsina, periodista, especialitzat en internet i noves tecnologies

18.00-19.30 h

Girona en positiu. La Girona de les solucions
Conductor/presentador Enrique San Juan
Periodista, especialitzat en noves tecnologies
TRES PONÈNCIES DE CONCLUSIONS
Tres temàtiques: les professions, tecnologies per a persones amb capacitats,
programació i robòtica educativa.
- Les professions. Construïm una societat més igualitària en què es
trenquin els estereotips de gènere.
Pilar Marquès, directora de la Fundació UdG, innovació i formació
- Tecnologies per a persones amb capacitats. La tecnologia com a eina
fonamental per la inclusivitat.
Cristina Sánchez Miret, doctora en Sociologia, professora titular de
sociologia de la UdG.
- Programació i robòtica educativa. Una educació de qualitat que sigui
un reflex de l'actualitat tecnològica.
Jordi Freixenet, doctor titular en arquitectura i tecnologia de computadors
de la Universitat de Girona. VICOROB

Solucions
- Com impulsem l'educació de les nenes en ciències, tecnologia,
enginyeria i matemàtiques (STEM)?
Dones&Ciència amb Susaina Figuera, cap de Disseminació i Innovació
de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.
- Com ensenyem als nens i nenes donar resposta als problemes socials
dins d'un entorn digital?
Globalchangemakers amb Eduard Muntaner, enginyer informàtic expert
en cooperació al desenvolupament.
- Com millorar la qualitat de vida dels pacients amb immobilitat?
XKELET amb Jordi Tura, Director General de Xkelet; Background:
Dissenyador Gràfic, Web, App, 3D y Empresari.
- Com aprofitem la integració de les persones autistes en benefici
d'una millor societat?
Videojocs per la socialització de nens i nenes amb trastorn autista
amb Narcís Parés, professor titular del Departament TIC (DTIC) de la Universitat
Pompeu Fabra
- Com desenvolupem un millor model educatiu en tecnologia per als
estudiants en benefici del seu futur laboral?
Playful Coding amb Eduard Muntaner, enginyer informàtic expert
en cooperació al desenvolupament.
- Com afavorim les competències dels alumnes dins d'un escenari
altament tecnològic?
Aprendre robòtica amb Lego. Amb Rocío Lara, enginyera industrial i
consultora d'equipament i solucions innovadores per a l'ensenyament
STEM, LEGO® Education Academy Teacher Trainer Certified i responsable
de l'Àrea Educativa de l'empresa RO-BOTICA

Educació i un nou paradigma
Conferència amb Joan Anton Sánchez i Valero, doctor en Pedagogia.
Professor Agregat a la UB. Especialista en l'àrea d'educació.
19.30 h

Clausura de la Mobile Week Girona 2020
Marta Madrenas, alcaldessa de Girona

