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Dimarts, 18 de febrer del 2020 
 
Conferència inaugural Mobile Week Olot 2020 
19.00 h | Sala Torín 
 
Tecnologia, innovació i equilibri social. Aquests són els pilars de la conferència inaugural 
de les activitats previstes per la Mobile Week Catalunya 2020 a Olot. L’acte, a càrrec del 
consultor Xavier Marcet - expert en el desplegament de models d’innovació per a 
empreses- es portarà a terme a la Sala Torín d’Olot i està pensat perquè pugui ser un 
punt de trobada per a tota la ciutadania; des de treballadors d’empreses privades, 
entitats públiques i estudiants.  
 
De les moltes incògnites dins del sector de la innovació, Marcet reflexionarà i detallarà 
quines són les necessitats de les empreses i de la ciutadania; com casen, quines són 
les eines digitals més eficients, les bretxes de competència digital existents i com podem 
donar-hi resposta tecnològica. 
 
Un bon tret de sortida a tres dies plens d’innovació i nous coneixements a Olot.  
 
Col.labora: DinàmiG 
 
 
 
Dimecres, 19 de febrer del 2020 
 

📌Gimcana Virtual 
09.30 – 12.30 | Sala Torín 
 
Mitjançant dispositius mòbils, tauletes i ulleres de realitat virtual, els assistents podran 
recórrer una ruta ben sorprenent, des de les Fonts de Sant Roc d’Olot fins a la Plaça 
Major de la capital de La Garrotxa. Durant el seu recorregut, podran geolocalitzar els 
punts d’interès de la ciutat que es vagin trobant pel camí.  
 
L’activitat, dinamitzada pels alumnes de 4t de Primària de l’Escola de Sant Roc conté 
diferents proves, preguntes i activitats.  
 
Col·laboradors: Escola Sant Roc | Institut Municipal d’Educació i Joventut (IMEJO) 
 
 
Reptes matemàtics amb el robot artista! 
09.30 – 12.30 | Sala Torín  
 
Per si encara no els havíeu vist, existeixen robots que dibuixen i, mitjançant aquest taller 
didàctic, els participants podran utilitzar-los resolent reptes geomètrics a través del 
programa ARTIE 3000. Els assistents hauran de posar-se a treballar de valent per crear 
una programació que els permeti representar diverses figures geomètriques. Esteu a 
punt? 
 
 
Col·labora: Innova Didàctic | IMEJO 
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Connecta’t amb el comerç de proximitat 
15.00 h | Sala d’actes de DinàmiG 
 
La digitalització és clau per al comerç local. És una de les principals vies perquè els 
comerços de proximitat, de barri, puguin connectar amb la ciutadania i mostrar els seus 
productes i serveis. No obstant això, internet ha creat una escletxa entre els comerciants 
de tota la vida i les noves generacions.  
 
Com es pot afrontar aquesta situació perquè els comerços puguin ser més competitius 
i generar una millor experiència a la ciutadania? L’Aleix Lagares, CEO de Dopuo, respon 
a aquesta pregunta.  
 
Col·labora: Ayonow |  Associació de Comerciants d’Olot  
 
 
Com estalviar en la factura de la llum? 
17.00 h | Energy Tools  
 
Per a moltes persones, les factures de la llum i l’electricitat són tot un trencaclosques. 
Mitjançant aquesta xerrada del CEO d’Energy Tools Jordi Rabat oberta a tota la 
ciutadania, els assistents podran conèixer com es poden analitzar les dades del 
comptador elèctric per així poder optimitzar la potència contractada i escollir, amb criteri, 
quina tarifa s’adequa més a cada perfil.  
 
Col·labora: Energy Tools  
 
 

📌Taula rodona: Una gran oportunitat i 4 grans reptes  
19.30 h | Sala de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa  
 
Una taula rodona participativa. Així és aquesta nova fórmula de taula rodona que versarà 
sobre les oportunitats, reptes i preocupacions dels veïns i veïnes d’Olot. Per conèixer 
aquests elements i tractar aquelles temàtiques que realment afecten els ciutadans i les 
ciutadanes, dues setmanes abans de realitzar-se la taula rodona s’enviarà una enquesta 
a la ciutadania i a les escoles.  
 
Part dels resultats obtinguts es desgranaran i debatran durant l’activitat, la resta es 
guardaran en una càpsula del temps. L’objectiu? Conèixer si, l’any 2030, s’han pogut 
solucionar i hi ha respostes a part d’aquells elements que es mencionaven 10 anys 
abans.  
 
Participants:  
Imma Reguant. Subdirectora d’Inclusió Educativa del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya.  
Lluís Olivet. Tècnic d’OTC Engineering.  
Assumpta Farran. Patrona de la Fundació Renovables  
Giovanni Inturrisi. CEO de Zoetis 
 
Moderadora:  
Paula Nuñez. Periodista d’Olot Televisió.  
 
Col·labora: Volcànic Internet | Associació de Joves Empresaris de la Garrotxa | Campus 
Garrotxa 
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Dijous, 20 de febrer del 2020 
 
3D i noves aplicacions digitals en salut 
10 – 19.00 |  Hall de l’Hospital d’Olot i Comarcal de La Garrotxa  
 
Avui dia la medicina i el camp de la salut avança ràpidament gràcies a les noves eines 
tecnològiques, la robotització, la innovació i la multitud d’estudis, recerques i aplicacions 
que sorgeixen cada dia.  
 
El propòsit d’aquesta jornada és demostrar amb tallers pràctics de robòtica, 
d’intel·ligència artificial, d’impressió 3D d’aliments o de continguts audiovisuals en format 
360º poden millorar la vida de les persones. A més, petits i grans podran conèixer el 
robot Pepper! 
 
 
Col·labora: YASYT Robotics - Nuria Infiesta | Althaia Manresa - Dr. Bartomeu Ayala | 
Comissió Innovació Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de La Garrotxa  
 
 
 
La tecnologia al servei de les persones 
12.00 h | Sala d’Actes de l’Hospital d’Olot i Comarcal de La Garrotxa  
 
Rosalia Alonso és la Delegada Territorial de Tunstall Televida, una empresa dedicada 
al servei de teleassistència; un suport que s’ha convertit en una eina clau per a moltes 
persones i que els permet viure autònomament en el seu propi domicili. Durant la seva 
xerrada, Alonso mostrarà de forma teòrica i pràctica els beneficis d’aquest servei i la 
seva projecció de cara als pròxims anys.  
 
Col·labora: Rosalia Alonso | Tunstall Televida  
 
 
 
Clausura Mobile Week Catalunya 2020 a Olot 
19.30 | Sala d’Actes de l’Hospital d’Olot i Comarcal de La Garrotxa  
 
Xantal Llavina és periodista i, des de fa anys, treballa i col·labora en diversos mitjans de 
televisió, ràdio i premsa catalana. Concretament el 2018 va emportar-se el Premi Dona 
TIC Divulgadora de la Generalitat per la seva tasca en la divulgació de les TIC a través 
del programa Revolució 4.0, un espai on són ben presents conceptes com la innovació, 
la creativitat, la competitivitat i la transformació digital.  
 
Ella serà l’encarregada d’entregar els guardons del Concurs Innova’t de la Fundació 
Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa als professionals que han aportat les seves 
idees o projectes en matèria d’innovació i creativitat aplicada a la salut digital, la qualitat 
assistencial i l’entorn.   
 
L’acte està obert a tota la ciutadania.  


