LA MOBILITAT,
FACTOR DE COMPETITIVITAT
I D’OPORTUNITATS
17 NOVEMBRE 2010

CÚBIC

Av. Segle XXI s/n
(cruïlla amb Passeig de la Marina)
Viladecans
Organització:

Amb la col·laboració:

WGS84 Coord:
LAT: N 041º 18' 51"
LON: E 002º 01' 34"

PROGRAMA
09:00-09:30 RECEPCIÓ I ACREDITACIÓ
09:30-09:45 OBERTURA INNOV! 2010
Il·lustríssim Sr. Carles Ruiz Novella, alcalde de Viladecans.
09:45-10:30 SESSIÓ PLENÀRIA
L'ESPERIT EMPRENEDOR: NOU REPTE A L'EMPRESA
Aprendre per emprendre, raonar per crear, col·laborar per competir, vendre per obtenir beneficis i
reinvertir per crear riquesa, són algunes de les capacitats necessàries per la transformació del
model econòmic i productiu actual.

Sr. Marc Vidal: empresari, emprenedor i creador d’un dels blocs econòmics
més influents del país.
10:30-10:45

PRESENTACIÓN DEL CLÚSTER 6m,
Sr. Jorge Fuentes, mànager Clúster 6m.

10:45-13:45 TAULES RODONES
10:45-11:30

SOLUCIONS DE NAVEGACIÓ I POSICIONAMENT
PER AFAVORIR L’ACTIVITAT EMPRESARIAL
El futur sistema de navegació per satèl·lit GALILEO i els nous sistemes de posicionament
mitjançant tecnologies de comunicacions sense fils, entre altres tecnologies, ofereixen tot
un ventall de possibilitats de desenvolupament de nous serveis i increment del valor afegit
de productes i serveis ja existents.

11:30-12:15

EL FUTUR DE LES COMUNICACIONS ALS VEHICLES
Els vehicles incorporaran progressivament més sistemes de comunicacions per incrementar
la nostra seguretat, per millorar l’eficiència de les nostres xarxes viàries i per interaccionar
amb la xarxa elèctrica, a més d’oferir-nos nous serveis per al nostre comfort, aprofitament
del temps i entreteniment.

12:15-13:00

DISPOSITIUS I APLICACIONS DE MOBILITAT PERSONAL
Els telèfons mòbils han evolucionat per esdevenir ordinadors de dimensions reduïdes
i els PDA han incorporat el telèfon com una més de les seves funcions. Quin és el futur
d’aquestes plataformes i de les possibilitats que ofereixen per a aplicacions i serveis?
Quines tendències s’observen i podem preveure?

13:00-13:45

EINES DE SUPORT I MILLORA PER A LA GESTIÓ DE FLOTES
I XARXES DE SERVEI
Eines, dispositius i aplicacions milloren la mobilitat de persones, vehicles i mercaderies.
De quina manera afectarà l’aplicació d’aquestes tecnologies de mobilitat l’eficiència
en les operacions de les empreses? Quins altres efectes beneficiosos es poden obtenir?

13:45-14:00 PRESENTACIÓ: SISTEMES TERRITORIALS D’INNOVACIÓ A CATALUNYA,
Sr. Joan Martí, gerent de Dinamització de Clústers del Centre d'Innovació
Empresarial ACC1Ó. Generalitat de Catalunya.
14:00 CLOENDA
Sra. Maria Salmerón Chacón, primera tinenta d’alcalde i presidenta
de l’Àrea de Promoció de la Ciutat.
Durant tota la jornada disposareu d’un espai per fomentar contactes i relacions entre les
empreses assistents i els ponents que participaran en les diferents taules rodones.

INSCRIPCIONS: Telèfon 93 635 18 04 www.cancalderon.es

