Cap a la societat digital:
el desplegament del 5G al territori
Organitzen:

Dimarts 3 de desembre de 2019
Barcelona
Palau Macaya
Passeig de St Joan 108

Amb la col·laboració de:

El desplegament del 5G suposarà una transformació sense precedents de les activitats productives i de consum. Aquesta
revolució requerirà un desplegament intensiu d’infraestructures en les ciutats i el territori. Però, avui, el model de
planificació, implantació i gestió d’aquestes infraestructures i serveis encara està pendent de definir, així com la posició i el
paper que han de tenir els diversos agents públics i empreses de la cadena de negoci del sector.

La jornada té com a objectiu confrontar la visió dels diversos actors i establir criteris per fer un desplegament eficient,
sostenible i inclusiu en el marc d’un procés de transició digital de la societat.

E l despl ega m ent del 5G a l t erri t o ri
9:00 - 9:15

Recepció dels participants

9:15 - 9:30

Benvinguda i presentació de la jornada
• David Ferrer. Secretari de Polítiques Digitals. Departament de Polítiques Digitals i Administració
Pública. Generalitat de Catalunya
• Eduard Martín. Director de 5G Mobile World Capital Barcelona.

9:30 - 10:00

Presentació de les conclusions de l’estudi “Estratègia per a la densificació i racionalització de la xarxa 5G
al territori”. Lluís Inglada i Renau, Fundació Institut Cerdà

10:00 – 10:45

1a Taula de debat: les aplicacions del 5G i la transició digital
• Moderador: Eduard Martín. Director de 5G Mobile World Capital Barcelona
- Sergi Figuerola. Director Tècnic d’I2CAT
- SEAT
- Daniel Marco. Director General de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya

10:45-11:00

Pausa i cafè

11:00-11:45

2a Taula de debat: integració en el territori i models de gestió
• Moderador: Lluís Inglada i Renau. Fundació Institut Cerdà
- Jordi Cirera, Director de l’Oficina de la Societat del Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona
- Vodafone
- Albert Cuatrecasas, Director general de Cellnex Espanya
- Andreu Francisco, Director General de Localret

11:45-12:00

Conclusions i clausura

Preguem que ens confirmeu la vostra assistència a través del següent enllaç

