
Mobile Week

Del 2 al 6 de maig.

#mWeekCat22  
Inscriu-t’hi a: 
mweek.com/catalunya

On la ciutadania i la 
tecnologia connecten.

Hola,  
Tecnologia.
Ei,  
Manresa.

Amb el suport de:

Col·laboradors:

Una iniciativa de: En col·laboració amb:

Dijous 5 de maig, 19 h / Pati de l’UPC  
(Av. de les Bases, 61-73)

           Afterwork del sector  
de les TIC del Bages
WorkShop entre empreses, centres 
formatius i professionals del sector de les 
TIC al Bages, amb l’objectiu de reforçar 
el sector al territori per crear sinergies 
i projectes col·lectius. Organitzat per 
TicBages.

Divendres 6 de maig, 10 h / Maccion  
(C/ Josep Uró, 1, de Salelles)

     Visites 4.0
Visita a Maccion o empresa client 
per conèixer in situ els processos de 
digitalització. Maccion és una empresa del 
Bages l’objectiu de la qual és la integració, 
desenvolupament i consultoria per 
implementar la solució per la indústria 4.0.

Divendres 6 de maig, de 10 a 12 h / Online

           La digitalització  
de la petita empresa.  
Per on comencem?
Xerrada sobre les opcions de digitalització 
de les empreses. A càrrec de TIC Bages, 
associació del sector de les tecnologies 
de la informació i la comunicació de la 
Catalunya central.

Divendres 6 de maig, a partir de les 18 h / 
Biblioteca i jardins del Casino  
(Passeig Pere III, 29)

Mobile Family Day
Activitat adreçada a famílies perquè 
experimentin l’ús de les TIC d’una manera 
diferent i divertida. Es realitzaran 3 activitats:
1. L’impacte ecològic d’internet: Exercici 
dinàmic per visualitzar l’impacte d’enviar 
un correu electrònic i una carta per correu 
postal. Adreçat sobretot a infants de 12 a 14 
anys.
2. Catà Mapping: Projecció Mapping de 
treballs realitzats amb scratch per l’alumnat 
de 2n d’ESO de l’Institut Guillem Catà de 
Manresa dins el projecte Magnet-UPC. 
Adreçada a alumnes i famílies de primària i 
del 1er cicle d’ESO.
3. Piano XL Makey Makey: Kit de creació 
interactiva, creat per alumnes, que 
converteix objectes quotidians en panells 
tàctils i els combina amb internet o scratch. 
Els assistents podran interactuar i tocar un 
piano diferent amb els peus.



Hola,  
Tecnologia.
Ei,  
Manresa.

Dilluns 2 de maig, de 18 a 19.30 h / Sala 
d’actes de l’INS Lacetània  
(Av. Bases de Manresa, 51)

       Ciberseguretat:  
Acte inaugural
Ciberseguretat per a empreses. Conferència  
a càrrec de Tomàs Roy, director 
d’Estratègia de la Seguretat de l’Agència de 
Ciberseguretat de Catalunya.
Ciberseguretat ciutadana: Bons hàbits en 
la ciberseguretat. Conferència a càrrec de 
Tomàs Moré, RSL training&awareness de 
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

Dimarts 3 de maig, de 17 a 19 h / Sala d’actes 
de l’UPC (Av. de les Bases, 61-73) 
Dimecres 4 de maig, de 10 a 12 h / Sala de 
reunions del Centre Cultural del Casino 
(Passeig Pere III, 29)

Conviure  
amb la tecnologia 
Taller adreçat a persones grans, on 
s’explicarà el funcionament d’eines digitals, 
a càrrec d’estudiants de l’UPC de Manresa.

Dimarts 3 de maig, de 16 a 18 h / Cedem  
(C/ Castelladral, 5-7) 

Automatització de 
processos. L’ERP com a 
eina de gestió integral
Taller adreçat a emprenedors i a pimes que 
vulguin aprendre diferents sistemes de 
planificació dels recursos empresarials.

Dimarts 3 de maig, de 16 a 20 h / Laboratori 
de l’UPC (Av. de les Bases, 61-73)

Tele-robòtica
Taller adreçat a alumnes d’ESO i batxillerat, 
consistent en programar una aplicació mòbil 
per controlar robots de creació pròpia.

Dimecres 4 de maig, de 9.30 a 13.30 h / CIO 
(c/Verge de l’Alba, 5-7)

Sigues un ciutadà digital:  
        Com relacionar-te amb 
l’Administració Pública
Taller adreçat a tothom qui vulgui 
conèixer les eines per relacionar-se amb 
l’administració pública. A càrrec de Mies 
Bono, Formador àmbit TIC

Dimecres 4 de maig, 10 h / FUB2  
(Av. de les Bases de Manresa, 3)

Transició digital  
de la salut
Taula rodona del projecte d’especialització 
i competitivitat territorial (PECT) BAGESS, 
amb la finalitat de crear un ecosistema 
dinàmic en salut digital al Bages. Ponents: 
Gemma Cuberas ( Althaia), Jordi Mir 
(Ampans), Juanjo Martin (Eurecat), Xavier 
Gironès (FUB), Josep Vidal (IDIAP-ICS), Maria 
Bosch (Sant Andreu Salut), Carles Clotet (Aj.
Manresa).

Dimecres 4 de maig, de 17.30 a 19 h / Espai 
Jove Joan Amades (c/ Sant Blai, 14) 

Teatre Fòrum Enxarxats.  
Vine a explorar sobre  
        les xarxes socials
Taller de teatre, adreçat a joves i a famílies, 
on es tractaran diversos temes relacionats 
amb l’ús de les xarxes socials, amb l’objectiu 
de sensibilitzar i prevenir riscos. A càrrec de 
TeatrAcció.

Dimecres 4 de maig, 18 h / Biblioteca del 
Casino (Passeig Pere III, 29)

       5G, Metavers...  
què està passant?
Conferència a càrrec de Genís Roca, expert 
en transformació empresarial i social, 
desenvolupament de negoci i cultura digital.

Dijous 5 de maig, de 9 a 10.30 h / Cambra de 
Comerç (Muralla del Carme, 17)

    Solucions de digitalització  
per la indústria
Conferència a càrrec d’Iván Guillén de 
Daitec Engineering, especialitzat en 
enginyeria i disseny industrial. Xerrada sobre 
la monitorització i automatització de les 
línies de producció industrial, adreçada a 
empreses, enginyers, tècnics de promoció 
econòmica, responsables de RRHH, 
empreses de selecció personal...

Dijous 5 de maig, 10 h / Sala d’Actes del 
Centre Cultural del Casino (Passeig Pere III, 27)

           Aplicació de  
Robots Socials
Xerrada sobre l’aplicació de robots a 
la vida quotidiana i social, a càrrec de 

Glòria Serrano, de Pal-Robòtics, empresa 
especialitzada en trobar la solució robòtica 
que s’adapti a les necessitats de les 
empreses.

Dijous 5 de maig, 19 h / Biblioteca de l’Ateneu 
Les Bases (C/ Cintaires, 32)

La percepció ciutadana  
sobre la intel·ligència 
artificial
Xerrada a càrrec de Liliana Arroyo, experta 
en transformació digital i impacte social.

Dijous 5 de maig, de 16.30 a 20.30 h / Pati de 
l’UPC (Av. de les Bases, 61-73)

Restart Party 
La Restart Party és un esdeveniment on pots 
dur allò que ja no funciona per donar-hi una 
segona vida. Gràcies a l’equip de tècnics 
voluntaris, podràs aprendre a reparar el teu 
dispositiu en un ambient lúdic i comunitari, i 
ser així partícip d’un nou model de consum 
més responsable Amb Aleix Badia i Pau 
Lafoz, Enginyers, cofundadors del l’empresa 
La Codornella.

Dijous 5 de maig, de 18.30 a 19.15 h / Sala 
d’actes de l’UPC (Av. de les Bases, 61-73)

Incidència de les noves  
tendències tecnològiques 
en l’àmbit social
Conferència a càrrec de Jordi Marín, Senior 
Advisor expert en Transformació digital.
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