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11ª edició del BDigital Global Congress
http://www.bdigitalglobalcongress.net
Del 18 al 21 de maig tindrà lloc a Barcelona (CaixaFòrum) el BDigital Global Congress.
Organitzat pel centre tecnològic Barcelona Digital, aquest és un dels esdeveniments
de referència sobre els avenços de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació
(TIC) i la seva aplicació en l'àmbit empresarial, tecnològic i social. El congrés
s'organitza en 8 sessions i tractarà temes vinculats a l'aplicació de les TIC en els
àmbits de la seguretat, la salut i la mobilitat.
Dedicarà, també, una sessió específica al debat sobre els reptes de la Societat de la
Informació, inaugurant-se amb una interessant tertúlia, on els ponents convidats
respondran a la pregunta: Quins canvis ens portaran en el nostre dia a dia quotidià la
influencia de les TIC? Podeu consultar el programa i fer la vostra inscripció en el
mateix web del congrés. L’assistència és gratuïta tot i que l’aforament és limitat.
En el marc del congrés, s’entregaran un cop més els Premis BDigital a la innovació
digital en les seves tres categories: projectes de grans i mitjanes empreses, projectes
de petites empreses i emprenedors i projectes universitaris i d'institucions, per als
quals -en aquesta edició- s'han rebut 92 candidatures.
El BDigital Global Congress se celebrarà tot just després del Dia d’Internet (17 de
Maig). Un esdeveniment que va impulsar fa cinc anys l’Asociación de Usuarios de
Internet a Espanya, i que comparteix els mateixos objectius del Dia Mundial de les
Telecomunicacions i de la Societat de la Informació,

ZV (Zona Vídeo) . AFC-ITV-The African Film Club and Internet TV, un canal de TV a
Internet i una comunitat internacional de cinema africà, per a fans, cineastes…i totes
aquelles persones interessades en el tema.

