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11 de febrer del 2019 DIARI DE L’HOSPITALET

MWC’19. Programa paral·lel al Mobile World Congress per difondre les TIC i posar-les a l’abast de la ciutadania

La fira internacional del mòbil
impregna de tecnologia L’H
Amb motiu del gran
esdeveniment mundial
del mòbil, la ciutat
organitza el programa
#LH Mobile Tech per
a tota la població
Les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) són una de les eines del futur i la celebració de l’edició 2019 del Mobile World Congress a la ciutat és una oportunitat
ideal per fer-les arribar a la ciutadania. Així neix el programa #LH Mobile Tech, un seguit de conferències i
tallers adreçats a la població.
L’obertura tindrà lloc el 18 de
febrer amb la conferència inaugural
que impartirà la doctora en física
quàntica Sònia Fernández-Vidal,
especialista en divulgació científica
que s’adreçarà al públic estudiant acompanyada del director de
l’MWC, John Hoffman, i l’alcaldessa, Núria Marín, a l’Auditori Planeta.
També hi ha programades jornades temàtiques amb la participació
de professionals de cada sector:
tecnologia per a emprenedoria (13
febrer, Torre Barrina), ocupació
(14 de febrer, Gornal Activa), salut
i recerca (19 de febrer, Auditori
Hospital de Bellvitge) i esport (21
de febrer, Poliesportiu Gornal).
Entre els ponents hi ha Carles
Antón-Haro, director de programes
R&D del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya; Eduard Martin, director de 5G del Mobile World Capital Barcelona; José
Antonio Garrido, professor d’ICREA
especialitzat en nanotecnologia;
Mounir Zok, exdirector de tecnologia del Comitè Olímpic d’EUA,
i Miguel Abrajan, cofundador de
l’empresa local MasQueLearning. y
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Més info.: www.dinamitzaciolocallh.cat

LA CITA A FIRA GRANVIA

Conferència de Boyd Cohen, especialista en urbanisme sostenible i ‘smart cities’, a Torre Barrina l’any passat

Música i gastronomia al Village de plaça d’Europa
L’MWC és una bona cita per
donar a conèixer la cultura i la
gastronomia local a visitants
i ciutadans. Un any més,
l’Ajuntament organitza el Village
del Mobile, que conformen
el Chillout Space per als
congressistes –davant la porta
principal de Fira Granvia– i el
Fun Space per al públic general,
al bell mig de la plaça d’Europa.
El primer obrirà els dies del
congrés, de 8 a 19h. El segon
començarà a funcionar el 23
de febrer i tancarà el dia 27. El
dissabte oferirà activitat d’11 a
23h; diumenge, d’11 a 18h, i els
dies laborales, d’11 a 19h.
El Village comprèn una àmplia
mostra de la cuina tradicional
catalana i de la resta de

La xef Ada Parellada, al Village de l’MWC de l’edició 2018

l’Estat, amb la participació de
restauradors locals. Els preus
de les degustacions són: una
beguda i una tapa, 3,50€, i
dues begudes i 4 tapes, 12€.
Els tiquets es vendran al mateix

Village. A més, la iniciativa
prepara un programa cultural
que reflecteix la varietat
musical que es dona a la
ciutat, avalada per La Casa
de la Música i l’EMMCA.

El Mobile World Congress,
la fira de tecnologia més
important del món, tindrà
lloc a Fira Granvia del 25
al 28 de febrer. Enguany,
les temàtiques centrals de
l’esdeveniment seran la
tecnologia 5G, que permetrà
més circulació de dades i
a més velocitat; l’internet
de les coses, que aplica la
tecnologia a la vida quotidiana,
i el Big Data, la recopilació i
anàlisi de dades amb finalitats
de coneixement i comercials.
En aquest camp, tindrà
un paper destacat el saló
de les startups (empreses
emergents), amb més de
20.000 participants i que ha
de ser l’espai capdavanter en
matèria d’innovació. A més,
l’MWC ha signat un acord
amb el Festival Sónar, que
tindrà un espai destacat al
Mobile del 2020.
Segons els organitzadors,
la fira d’aquest any rebrà
107.000 visitants, suposarà
un impacte econòmic de 473
milions d’euros i crearà prop
de 14.000 llocs de treball
temporal.
Una vegada més, els
treballadors del Metro han
anunciat que convocaran
aturades de dues hores
per torn durant els dies de
l’esdeveniment per protestar
contra l’automatització de les
estacions i la gestió que està
fent TMB sobre la presència
d’amiant. El conseller
delegat de GSMA, l’empresa
organitzadora de l’MWC,
John Hoffman, ha declarat
que espera que el conflicte es
resolgui de forma professional.

Educació. La Farga acull del 26 de febrer a l’1 de març The Youth Mobile Festival, que uneix ciència, tecnologia i ‘smartphone’

Els centres educatius de
la ciutat exposen al YoMo
Per segon any, La Farga de L’Hospitalet acull el YoMo, la fira del Mobile
per als joves, que en aquesta edició
se centra en la relació entre ciència,
tecnologia i dispositius mòbils. Del
26 de febrer a l’1 de març, més de
22.000 estudiants i educadors assistiran als tallers, demostracions i conferències i, per primera vegada, els
centres educatius de L’Hospitalet tindran un estand instal·lat per l’Ajuntament per exposar els seus projectes.

Hi participaran 10 centres educatius de primària i secundària. Les
escoles Busquets i Punset i Bernat
Desclot mostraran el treball del seu
programa Tàndem amb Nubòtica,
la primera acadèmia de robòtica
de la ciutat. La robòtica també és
la temàtica que han triat l’Institut de
Bellvitge, l’Escola Joan XXIII i l’Institut Mercè Rodoreda, que també
farà experiments de nanotecnologia.
L’Escola Frederic Mistral i l’Insti-

tut Bisbe Berenguer exposaran els
seus coneixements en audiovisual
que han treballat amb la Televisió
de L’H, mentre que l’Institut Jaume
Botey farà impressions 3D i l’Escola Pere Lliscart mostrarà la tasca
del seu tàndem amb Torre Barrina
sobre cinema fet amb el mòbil. Per
acabar, l’Institut Apel·les Mestres
treballarà el projecte Rock’in que realitza amb La Casa de la Música, per
aprendre a tocar un instrument amb

Taller del YoMo a La Farga en l’edició 2018

un programari d’autoaprenentatge.
El YoMo obrirà un dia més, el
Family Day el 2 de març, perquè els
alumnes de 8 a 12 anys hi assisteixin
amb les seves famílies. Per visitar-lo

cal inscriure’s al web del certamen
abans del dia 15. y
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Més info.: www.mwcyomo.com

