
la revolució de  
LES COMUNICACIONS 

MÒBILS
CONFERÈNCIES, TALLERS I ACTIVITATS SOBRE ELS  

USOS DE LES TECNOLOGIES

DEL 15 DE FEBRER AL 2 DE MARÇ  

#lh
mobile
tech



Generar noves oportunitats per a la ciutadania i contribuir al 
desenvolupament econòmic de L’Hospitalet. Amb aquestes 
dues premisses treballem creant sinergies amb diferents 
administracions i organitzacions, com les que hem esta-
blert amb l’organització del Mobile World Congress (MWC), 
un esdeveniment global que cada any converteix el recinte 
firal de Granvia L’Hospitalet en el referent de les tecnologies 
d’avantguarda.

Fa quatre anys vam decidir que aquest esdeveniment ens 
havia de servir per apropar les noves tecnologies a uns sec-
tors molt concrets: empreses, emprenedors, salut, recerca, 
estudiants i startups i, en aquesta edició, també al món de 
l’esport. La programació #LHMobileTech ens proposa, les  
setmanes prèvies i durant la celebració del MWC, ponèn-
cies, conferències, tallers i demostracions d’empreses 
innovadores, activitats que ens permeten tenir una visió 
més àmplia dels avenços tecnològics, sobretot els que ens 
arriben a través del mòbil.

El MWC arrela cada any amb més força a L’Hospitalet i 
així, en aquesta edició, el YoMo, la proposta adreçada a 
infants i joves, es farà per primer cop al recinte firal de La 
Farga; i per segon any consecutiu, s’impulsarà el programa 
Women4Tech a L’H,  per enfortir el paper de les dones que 
treballen en el sector tecnològic. D’altra banda, ciutadania 
i congressistes tornarem a gaudir de L’H Experience, un 
tast de la cultura i la gastronomia de la ciutat, a la plaça 
d’Europa.

L’Hospitalet manté ferm el seu compromís per desenvolu-
par iniciatives que contribueixin a aconseguir nous recursos 
per a la ciutat que ens permetin continuar endavant amb els 
projectes de futur i l’atenció a les persones.

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat



Tecnologia per a la 
medicina del futur

ADREÇADA A PROFESSIONALS  I INSTITUCIONS 
DE LA CIUTAT QUE TREBALLEN EN EL CAMP DE 
L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I LA RECERCA EN 
BIOMEDICINA

L’activitat compta com a moderador amb el Dr. Albert 
Barberà, director general de Recerca i Innovació en 
Salut del departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya

Núria Montserrat, líder del grup Junior, 
Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC):  
Les bioimpressores obren el camí cap a la creació 
d’òrgans en 3D.

Samuel Sánchez, líder del grup Smart nano-bio-
devices, Institut de Bioengineria de Barcelona 
(IBEC): Nanorobots que alliberen fàrmacs de manera 
controlada.

Romain Quidant, cap del grup Plasmon NanoOptics, 
Institut Català de Fotònica (l’ICFO): Aplicacions a la 
Biomedicina de la Llum i la Nanotecnologia.

15 DE FEBRER
JORNADA

13 h 
Auditori  

Universitari  
de l’Hospital  
de Bellvitge.

INSCRIPCIÓ PRÈVIA 
AL WEB

dinamitzaciolocallh.cat

Emprendre a la ciutat 
del segle XXI 
Activitat del “Racó de #REPENSAR”  
Pla Estratègic Metropolità de barcelona

ADREÇADA AL SECTOR DE L’EMPRESA I 
L’EMPRENEDORIA, STARTUPS I SECTORS 
ECONÒMICS I SOCIALS DE LA CIUTAT

Es presenta el llibre Post-Capitalist Entrepreneurship: 
Startups for the 99%, de Boyd Cohen, que parteix del  
paradigma per a l’emprenedoria que conjuga un ús 
intensiu de les tecnologies de la comunicació amb una 
creixent sensibilitat social i ecològica.

La jornada es completa amb un debat de l’economista 
i coordinadora de l’Institut d’Emprenedoria de 
Barcelona, Aïda Bravo, el CEO de Barcelona Tech City, 
Miquel Martí, i la cofundadora de LabCoop, Guernica 
Facundo, que també moderarà l’acte. 

21 DE FEBRER
JORNADA
18.30 h
Torre Barrina

INSCRIPCIÓ PRÈVIA 
AL WEB 
pemb.cat



22 DE FEBRER
PONÈNCIA
18.30 h
Auditori Planeta  
Formació i  Universitats

AMB INVITACIÓ.  
NO OBERTA AL PÚBLIC 

“COM arribar  
a crear un 
UNICORN:
El cas de 
wallapop”
S’ADREÇA A ESTUDIANTS  DELS INSTITUTS DE LA 
CIUTAT, ENTITATS EMPRESARIALS I SOCIALS, I 
ESTUDIANTS DEL GRUP PLANETA A L’H

Conferència d’Agustín Gómez, cofundador i director 
executiu de Wallapop 

Descobreix les claus de l’èxit de Wallapop. L’aplicació 
Wallapop va néixer el 2013 amb l’objectiu de ser un 
negoci d’economia col·laborativa entre particulars, 
amb un sistema de geolocalització que ofereix 
la compra i venda de proximitat a través d’un xat 
instantani. El seu model de funcionament respon 
a un entorn on el telèfon intel·ligent està sempre 
connectat i a la mà de l’usuari . Es centra en un públic 
jove, que ha nascut amb les noves tecnologies i utilitza 
l’smartphone amb naturalitat.



“

23 DE FEBRER
JORNADA
17.30 h
Sala d’actes Centre
cultural Tecla Sala

INSCRIPCIÓ PRÈVIA 
A LA WEB 
dinamitzaciolocallh.cat

La tecnologIa al 
servei de l’esport  
i la salut
S’ADREÇA A EMPRESES DEL SECTOR ESPORTIU, 
CENTRES, INSTAL·LACIONS,  CLUBS  ESPORTIUS 
DE LA CIUTAT, PERSONES RELACIONADES AMB 
L’ACTIVITAT ESPORTIVA, PERSONAL TÈCNIC I 
PROFESSIONALS DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA

Xavier Balius, cap de Ciències, Medicina i Tecnologia 
del CAR

Alex Rivera, gerent del clúster INDESCAT

Francesc Cos, responsable de l’Àrea de Coneixement 
de Rendiment Esportiu del Barça Innovation Hub

Presentacions: Startups  i empreses tecnologiques 
de l’esport

La jornada pretén mostrar, a través de dues ponències, 
les cerques que s’estan realitzant a nivell tecnològic 
per a la millora del rendiment esportiu i de la salut. 

 

Eines digitals per 
cercar oportunitats 

de feina
EL TALLER S’ADREÇA A PERSONES DESOCUPADES 
DE LA CIUTAT DE L’HOSPITALET EN RECERCA 
ACTIVA DE FEINA

Taller a càrrec de Miguel Abrajan, CoFounder de 
MQL MasQuelearning: “Col·lecciones contactes o 
aconsegueixes oportunitats d’ocupació?”

En aquest taller pràctic aconseguiràs millorar els 
3 eixos que mesuren la força del teu perfil: la teva 
marca personal, la teva xarxa de contactes i la 
interacció i aportació de contingut, amb l’objectiu 
d’aconseguir aprendre a buscar ofertes d’ocupació 
que encaixin amb el teu perfil, trobar empreses 
que estan contractant a la xarxa, captar l’atenció de 
reclutadors i empreses en recerca de nou talent i 
aprendre a crear missatges efectius per contactar a 
empreses contractants.

 

22 DE FEBRER
TALLER

10 h
Gornal Activa

INSCRIPCIÓ PRÈVIA 
A LA WEB

dinamitzaciolocallh.cat



26 I 28 DE 
FEBRER
ALTRES
ACTIVITATS 
Plaça d’Europa  
Fun  Space  
(L’H Experience)

AMB INVITACIÓ. NO 
OBERTA AL PÚBLIC

WOMEN4TECH 
S’ADREÇA A DONES I HOMES QUE TREBALLEN 
EN EL SECTOR TECNOLÒGIC, AIXÍ COM EMPRE-
NEDORES I EMPRENEDORS D’ AQUEST ÀMBIT O 
RELACIONATS AMB L’ÚS DE LA TECNOLOGIA.

El programa GSMA Women4Tech pretén donar suport 
i enfortir les comunitats i xarxes professionals de 
dones dins de la indústria tecnològica, posant el 
focus en la persistent fractura de gènere dins de la 
indústria mòbil i del sector tecnològic

26 de febrer (de 18 a 20h). Taller interactiu: “Social 
Selling”. Optimitzar al màxim l’estratègia comercial 
d’una empresa i del networking. Taller interactiu 
innovador i dinàmic amb oportunitats per construir 
valuoses xarxes professionals. Dirigit per Alex López, 
expert mundial en xarxes professionals.

28 de febrer (de 9.30 a 11h). Fòrum sobre la diversitat: 
igualtat de gènere en el sector mòbil i  tecnològic i 
del networking. Moderat per Gina Tost, periodista 
amb àmplia experiència en tecnologia, videojocs, 
economia mobile i startups.

YOmO (Youth  
Mobile Festival)

THE YOUTH MOBILE FESTIVAL (YOMO) VOL 
INSPIRAR A MILERS DE JOVES I AJUDAR-
LOS A CONÈIXER MILLOR LES CARRERES 
PROFESSIONALS DELS SECTORS STEAM 
(CIÈNCIA, TECNOLOGIA, ENGINYERIA, ART I 
MATEMÀTIQUES), EN UN MÓN CADA VEGADA 
MÉS MÒBIL.

YoMo rebrà prop de 15.000 estudiants i educadors 
de Catalunya i Espanya en una enorme exposició de 
ciència i tecnología a les instal·lacions de la Farga. 
Amb espectacles de teatre en viu, tallers interactius 
i activitats pràctiques per a tots els joves, així com 
tallers per als educadors i conferències. YoMo ha 
estat dissenyat per portar l’aprenentatge de l’aula a 
la vida real mitjançant la demostració d’oportunitats 
professionals emocionants i gratificants disponibles 
en l’ecosistema mòbil i del sector STEAM.

DEL 27 DE 
FEBRER
AL 2 DE 

MARÇ
ALTRES

ACTIVITATS 
La Farga de 
L’Hospitalet 

TANCAT AL PÚBLIC



#lh
mobile
tech

 @LHDinamitzacio
 @LHDinamitzaciolocal

www.dinamitzaciolocallh.cat
 Telèfon: 93 403 69 53

#LHospitalet
#LHMobileTech
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