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La mobilitat urbana i el pagament amb mòbil, al BDigital
Global Congress
2.000 persones assistiran a la XIV edició de la trobada, del 4 al 6 de juny
EFE

CERCA A lamalla.cat

El BDigital Global Congress, que celebra la seva XIV edició del 4 al 6 de juny,

CERCA PER MUNICIPI
Cerca

tindrà com a eixos temàtics aquest any la mobilitat urbana del ciutadà
digital, els canvis que els social media estan produint en les empreses i la
imminent revolució de la banca amb els pagaments amb mòbils. Prop de
2.000 persones s'han inscrit (gratuïtament) ja a aquesta cita organitzada pel
centre tecnològic Barcelona Digital, que se celebra al Caixafòrum de la
capital catalana.

Altres notícies
Una plataforma per buscar feina a
través de l''smartphone'
[30/05/2012 14:05]

El director general de Barcelona Digital, Carles
Fraderas, ha explicat que el congrés té com a
lema la gestió de l'ecosistema digital i, en

PUBLICITAT

aquest sentit, s'analitzarà la transformació

Premien Barcelona per impulsar un
protocol internacional per a 'smart
cities'

tecnològica en àmbits com l'adaptació de les

[29/05/2012 13:04]

(dilluns 4), l'aportació de les TIC en la mobilitat

Innovació en tecnologia i gestió de
crònics, claus per preservar la
sanitat

urbana (dimarts 5) i la posada en marxa dels

[25/05/2012 13:49]

(dimecres 6).

empreses a l'entorn de les xarxes socials

nous sistemes de pagament per mòbils

Entre els ponents previstos destaquen
l'activista digital Mary Joyce, qui el primer dia parlarà sobre com les xarxes socials
poden convertir el ciutadà competitiu en un ser que col·labora, o Mark Turrell,
president d'Airbase Systems (empresa de sensors que controlen la qualitat de
l'aire des del mòbil) que parlarà de l'impacte de la tecnologia mòbil en el dia a dia
del "ciutadà digital".
Fraderas ha recordat que l'assistència al congrés és gratuïta gràcies a l'aportació
de la quinzena de patrocinadors i al suport de la Generalitat i de l'Ajuntament de
Barcelona.
Premis a la Innovació Digital
En el marc del congrés, el dimarts 5 de juny es lliuraran els premis a la Innovació
Digital, guardons que arriben a la seva desena edició i que tenen com a objectiu
recolzar aquelles idees i projectes innovadors en tres categories diferents.
Els projectes d'Ottium (aplicació per crear itineraris d'oci), Typeform (una eina per
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Enquesta

a formularis) i Murs Lliures (un portal de gestió d'espais urbans per a artistes)
concorren a la categoria d'"Idees innovadores i projectes pilot".
VirtualRehab (una eina basada en els videojocs pensada per a pacients en
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dies les botigues obertes, l'ha de jugar"

rehabilitació física), Cognicor (un sistema d'intel·ligència artificial per gestionar
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multiplataforma de manera senzilla) es disputen el premi en la categoria
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"Projectes de petites empreses i emprenedors".
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són Smart Cities de BBVA (que analitza la informació que ofereixen les targetes de
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crèdit per a redissenyar serveis), PayPark, de la Fundació MIFAS (una app de gestió
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de les zones d'aparcament regulat per mitjà d'un mòbil) i Simplext de Fundosa
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queixes) i Planet Factory Maker (un software per crear continguts interactius

A l'àrea de "Mitjanes i grans empreses, institucions i universitats" els candidats

Technnosite (un sistema que permet la comprensió de textos tècnics).
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