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Participació

Les entitats que vulguin donar a conèixer els projectes d’investigació aplicada que 

estan duent a terme ho podran fer participant en l’àrea	d’exposicions de la Jornada. 

Els formats amb què es pot presentar material són els següents: pòsters, pòsters 

digitals, articles, audiovisuals o prototips. 

Els projectes es classificaran en tres àmbits: sistemes de comunicació, diagnòstic 

i atenció a distància. Tanmateix, un comitè d’experts valorarà els projectes més 

rellevants, que optaran a la difusió en l’apartat de càpsules	de	comunicació.

Eixos temàtics 

Sistemes	 de	 comunicació: intercanvi d’informació per mitjà d’infraestructures i 

xarxes de telecomunicacions, accés a banda ampla, TDT, dispositius multicanal,etc.

Atenció	a	distància: Ús de les TIC per a l’atenció remota i personalitzada d’una persona 

que, estant a la seva llar, requereix algun tipus d’ajuda o seguiment. Telemonitorització 

de malalts i comunicacions entre pacient i metge.

Diagnòstic: eines de suport i ajuda a la diagnosi. Suport a la detecció d’una malaltia 

mitjançant l’avaluació de dades.
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Presentació

Ens complau anunciar-vos la celebració de la I	 Jornada	 R+D+i	 en	 TIC	 i	 Salut	 a	
Catalunya:	 per	 a	 centres	 universitaris,	 tecnològics,	 assistencials	 i	 empreses	 del	
sector, que organitza el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, amb la 

col·laboració de TicSalut, el 13 de maig de 2010.

L’objectiu d’aquesta jornada és esdevenir un espai de trobada entre els diferents actors 

rellevants en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades al 

sector de la salut a Catalunya. 

Aquesta trobada permetrà fomentar la interacció entre els agents implicats en la 

recerca i implantació de les TIC en l’àmbit de la salut; difondre els projectes implantats 

amb èxit, així com els projectes que s’estan duent a terme; identificar les tendències 

que marcaran el futur en TIC i salut, i detectar noves necessitats en tecnologies de la 

informació i la comunicació del sector sociosanitari.

A qui s’adreça?

1. Grups de recerca del sistema públic (universitats, centres tecnològics, etc.) que 
tinguin vocació i activitat de recerca aplicada

2. Centres assistencials i de salut (entesos com a receptors i aplicadors dels resultats 
de la recerca indicada) 

3. Projectes i plataformes de recerca: Europeus, CENIT, Avanza, Living Labs... 

4. Empreses del sector TIC

Dijous, 13 de maig                 

8.45	 Lliurament	d’acreditacions

9.00 Benvinguda	i	inauguració	de	la	Jornada
Intervencions
Anna	M.	Geli, presidenta de la Fundació del Parc Científic i Tecnològic de 
la Universitat de Girona i rectora de la Universitat de Girona
Joan	Cornet, president de la Fundació TicSalut
Marina	Geli, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya

9.30	 Sessió	d’obertura : “Les TIC i la salut. Tendències i realitats”
Joan	Guanyabens, coordinador general de les TIC del 
Departament de Salut i conseller delegat de l’Agència d’Avaluació de   

 Tecnologia i Recerca Mèdica

10.00 Taula	rodona	1	: Sistemes de Comunicació
Josep	Maria	Colomé, responsable del cluster e-Health i e-Dependence 
del Centre Tecnològic i2CAT (moderador)
Josep	Ramon	Ferrer, director general de Xarxes i Infraestructures de 
Telecomunicació de l’STSI
Ismael	Cerdà,  tècnic del  Sistema d’Informació Sistema Integrat de   

 Salut d’Osona (SI-SISO) 
Jesús	Alcober, cap del grup de recerca de MEDIA-ENTEL    

 i professor del Departament de Telemàtica de la UPC
Albert	Arnó, director general de ONMEDIC

11.00  Pausa	i	cafè

11.30	 Càpsules	de	comunicació: Sistemes de Comunicació / Diagnòstic / Atenció 
a Distància
(ponències rotatives de 4 minuts de duració. Condició necessària: 
presentació de material per exposar)

12.30 Taula	rodona	2 : Diagnòstic
Jordi	Freixenet, cap del grup de recerca VICOROB de la UdG (moderador)

 Petia	Radeva, Barcelona Perceptual Computing Lab, Dept. MAIA, UB,  
 & Computer Vision Center
 Imma	Boada, responsable d’investigació Imatge Mèdica del Laboratori  
 de Gràfics i Imatge - GILab de la UdG
 Alícia	Casals, catedràtica de la UPC i cap del programa de Robòtica i   
 Imatge Mèdica de l’IBEC
 Alejandro	Frangi, director del grup de recerca CISTIB de la UPF
 Lluís	Blanch, director científic de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell

13.30 Dinar

15.00 Taula	rodona	3 : Atenció a Distància
	 Josep	L.	Marzo, cap del grup de recerca BCDS de la UdG  

 (moderador)
	 Josep	Roca, cap de la Secció de Pneumologia, consultor   

 sènior de l’Hospital Clínic i professor titular de la Facultat de  
 Medicina de la UB

	 Francesc	Saigí, professor. Direcció de la Línia de Telemedicina  
 de la UOC

	 Antoni	Yuste, director de Docència, Investigació i Innovació.  
 Consorci Sanitari del Garraf - Fundació Sant Antoni Abat.  
 CETpD-ABAT

	 Alberto	Garcia-Molina, investigador en l’aplicació de les TIC  
 en la rehabilitació neuropsicològica de l’Institut Guttmann

16.00 Sessió	plenària	4
 Ponència a càrrec de
	 Joan	Roca	Acín, director general de Recerca del Comissionat  
 per a Universitats i Recerca 

16.30 Síntesi	de	la	Jornada:	“Projecció de futur: conclusions 
 i compromisos”

	 Joan	Cornet, president de la Fundació TicSalut
	 Ramon	Brugada, degà de la Facultat de Medicina de la UdG
	 Josep	Calbó, vicerector de Recerca i Transferència de la UdG

17.00	 Sessió	de	cloenda
	 Jordi	Bosch	i	Garcia, secretari de Telecomunicacions i Societat  
 de la Informació de la Generalitat de Catalunya

17.30	 Còctel	de	clausura	de	la	Jornada

9-17.30	 Àrea	d’exposició	permanent
 Modalitats: pòsters, articles, material audiovisual, prototips 
 (Living Labs)
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