JORNADA
“LA TRANSFORMACIÓ
DIGITAL DE
L’ENGINYERIA”
Divendres 15 de novembre de 2019
De 10h a 14h
Sala d’actes d’ENGINYERS BCN
(c/Consell de Cent, 365)
Es requereix confirmació d’assistència a:
jornadaenginyeria@lidera.cat

jornada

Des de la METGEC us proposem la jornada “La transformació digital de l’enginyeria”
que ha de servir, entre més coses, per reflexionar sobre l’entorn digital de les activitats
dels enginyers i treure’n conclusions útils per avançar cap a la inevitable i necessària
digitalització. Cap especialitat de l’enginyeria pot mantenir-se aliena al tsunami
digital que ens envaeix. Per tant, ens hem posat les piles per poder oferir una jornada
atractiva i completa que abasti el màxim espectre de la digitalització present en el món
professional. Així doncs, ens hem esforçat per poder aplegar reconeguts especialistes
i professionals de prestigi en una mateixa jornada i de ben segur que tots plegats en
traurem profit. Que la gaudiu!
Miquel Darnés

programa

President de la METGEC i Degà del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers
Tècnics Industrials de Barcelona

10:00h Benvinguda
A càrrec de Miquel Darnés, president de la METGEC,
i Xavier Font, vicepresident de la METGEC

10:15h Ponència
A càrrec de Raúl Fuentes, especialista en enginyeria digital de la Universitat
Politècnica de València

11:05h Coffee Break
11:30h Taula Rodona
Modera Albert Cuesta, periodista
··Xavier Torra, president d’Eurecat
··Ramon Pastor, vicepresident mundial d’HP
··Núria Salan, presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia

12:30h Ponències pràctiques
··Lluís Verdaguer, fundador i CEO d’Effitronix, sobre Indústria 4.0
··Antoni Magariños, subdirector General Adjunt de Serveis Tècnics de l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
··Mateo Valero, fundador i director del Barcelona Supercomputing Center

13:30h Cloenda
A càrrec de l’Hble Conseller de Polítiques Digitals i Administració pública,
Jordi Puigneró

què és la
METGEC?

13:45h Fi de la jornada
La Mesa d’Enginyeria Tècnica i de Graduats en Enginyeria de Catalunya (METGEC)
es va fundar el passat setembre de 2018 amb l’objectiu de posar en valor les titulacions
dels enginyers tècnics i de grau i de defensar els interessos comuns de les professions. Es
tracta d’una associació que ha de servir per potenciar els lligams entre tots els col·legis
professionals de les diverses especialitats i per fixar posicionaments estratègics de
consens.
Formen la METGEC tretze col·legis de l’àmbit territorial català que apleguen més de
catorze mil col·legiats de les especialitats d’Aeronàutica, Agrícola, Forestal, Industrial,
Informàtica, Mines, Obres Públiques, Telecomunicacions i Topògrafs.
La seu social és al carrer Consell de Cent, 365. 08009 Barcelona. Telèfon 934961420.

