Antecedents
TICAnoia, la comissió TIC de la Unió Empresarial de
l’Anoia (UEA) va néixer a partir l’acord de col·laboració
establert entre la UEA i el Col·legi Oficial d’Enginyeria
en Informàtica de Catalunya (signat al mes de maig de
2008) i es va crear amb l’objectiu de disposar d’un
espai de reflexió i de propostes, a nivell comarcal,
sobre els aspectes relacionats amb la incorporació i ús
de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a
les nostres empreses i al nostre territori.
Si bé va ser constituïda, formalment, a l’octubre de
2008, durant els mesos de juliol a setembre ja va
iniciar les seves activitats de divulgació.

Objectius
La Comissió TIC de la UEA pretén treballar des de tres òptiques diferents: el
propi teixit industrial i empresarial TIC (Tecnologies de la Informació i la
Comunicació) del territori, dinamitzant tant les empreses com els professionals
d’aquest àmbit, i el teixit empresarial en general, usuari d’aquestes tecnologies.
És per això, que es planteja aquests objectius
•

•

•
•

•
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OB1 - Constituir un espai de reflexió sobre l’ús de les TIC a les empreses
del territori i donar-los suport per tal que esdevinguin mes competitives
i productives a partir de l’ús d’aquestes tecnologies.
OB2 - Oferir suport al teixit empresarial TIC local donant-los a conèixer
els ‘recursos’ que tenen disponibles a diferents nivells (associacions,
col·legis, patronals, mapa TIC, ajudes,…), així com facilitar l’intercanvi
d’experiències, problemàtiques,... entre elles.
OB3 - Promoure les empreses TIC locals a nivell local, nacional i
internacional
OB4 - Esdevenir una veu autoritzada dins la UEA en aquests temes
relacionats, actuant a la vegada com a ‘lobby’ davant les administracions
públiques (Societat de la Informació i el Coneixement, Tecnologies
Digitals,…)
OB5 - Debatre i promoure activitats de foment de la Societat de la
Informació a la comarca
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Membres de la comissió
La comissió està formada per un màxim de 20 membres, professionals
provinents d’empreses, associades a la UEA i/o membres del Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, representants d’organitzacions en
conveni amb TICAnoia, i directius de departaments de Sistemes d’Informació,
d’empreses no TIC, que es renoven anualment.
Actualment, formen part de la mateixa les següents persones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cesc Alcaraz (FeedBackGround)
Ramon Aubanell (C.O.Eng. Informàtica de Catalunya)
Jaume Balcells (Praktics)
Jordi Carner (Kobemedia)
Jaume Catarineu (C.O.Eng. Informàtica de Catalunya , Ubiquat)
Ramon Costa (C.O.Eng. Informàtica de Catalunya , CIP Microsoft)
Lleonard del Río (C.O.Eng. Informàtica de Catalunya , Tecdencies)
Isidre Guixà (IES Milà i Fontanals)
Manel Lopez (Ceina)
Isidre Mensa (MPM Software)
Ramon Muntaner (Engisoft)
Blai Paco (Intarex)
Carles Ramos (Aladetres)
Màrius Rosell (Trilogi)
Aleix Solé (Associació IGLU)
Enric Vidal (Aladetres)

Presidència
Ramon Felip
Jaume Catarineu
Xussi Muñoz

2

President de la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA)
Vicepresident comissió TIC de la UEA, TICAnoia
Secretària General UEA
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Activitats (Oct 2008 – Des 2011)
Per aconseguir els objectius marcats, des de TICAnoia s’han planificat i posat en
marxa diferents iniciatives i projectes:

Activitats de divulgació, organitzades des de, o amb el suport
de la comissió, dirigides a les empreses TIC del territori
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

3

Directori d’empreses TIC de l’Anoia, online i en paper (Fira de Setembre
d’Igualada 2009)
Caracterització d’empreses TIC de l’Anoia, a través de la web de la
comissió, a través de la web www.ticanoia.cat, desenvolupada per
Aladetres.
27/Gen/09, I Dinar networking i presentació de la comissió amb les
Empreses TIC del territori, amb la participació de Josuè Sallent (Societat de
la Informació, Generalitat de Catalunya), Jordi Marin (CATEI) i Albert
Esplugas (Centre d’Innovació en Productivitat).
17/Feb/09, Esmorzar de treball amb el Secretari de Telecomunicacions i
Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, en Jordi Bosch.
22/Set/09, II Dinar networking amb Ernest Benach (Parlament de
Catalunya) i Jordi Bosch (Generalitat de Catalunya), Jordi Marin (CATEI).
12/Nov/09, Jornada “Formació i Certificacions: claus per competir”,
conjuntament amb TIC.cat
6/Mai/10, III Dinar networking, amb la participació de Jordi Bosch
Generalitat de Catalunya), Carles Flamerich (Cercle Tecnològic de
Catalunya) i Albert Esplugas (Centre d’Innovació en Productivitat).
Elaboració d’un vídeo promocional de TICAnoia
22/Feb/11 IVrt Dinar networking Desplegament de xarxa Fibra òptica a
Igualada amb la participació de Sergi Marcén (Generalitat de Catalunya) i
Jordi Aymamí (Aj. d’Igualada).
25/Mar/2011 – I Trobada de Treball d’ens TIC Territorials de Catalunya
amb Carles Flamerich (Dtor. General de Telecomunicacions i SI de la
Generalitat de Catalunya)
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Jornades de divulgació i foment, organitzades des de o amb el
suport de la comissió, dirigides a les empreses finalistes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9/Oct/08, Jornada “Eines programari lliure per a la gestió de les
empreses”. Praktics i UEA.
11/7/09, Esmorzar empresarial TIC amb Carles Grau (Director Microsoft
Catalunya) amb el patrocini de Raona.
Articles de divulgació a la revista UEA Magazine
Creació d’un premi TIC al Sopar de l’Empressari. Guanyador 2009: Munich
Sports, guanyador 2010: Sita Murt, guanyador 2011: Globus Kon-Tiki
30/Jun/09, Taller 7x7 Internet, a la UEA
17/Nov/09, Taller 7x7 Eines Web 2.0, dins la Setmana de la Innovació, a
Igualada
18/Nov/09, Taller 7x7 Eines TIC per a la Productivitat, dins la Setmana de la
Innovació, a Igualada
2/Des/09, Participació a la jornada “Oportunitats davant de la crisi”,
organitzada per la UEA al CTC-Masquefa
7/Jul/10, Participació a la jornada “Mobilitat per a les empreses”,
organitzada per la UEA, a Igualada
25/Oct/10, Taller 7x7 Casos d’Innovació en el Model de Negoci amb les
TIC, dins la Setmana de la Innovació a l’Anoia
28/Oct/10, Taller 7x7 Eines TIC per a la mobilitat, dins la Setmana de la
Innovació a l’Anoia
25/Nov/10 Com un ERP pot ajuda a la PIME? per Xavi Anaya (Openbravo) i
Jaume Balcells (Praktics)
24/Set/10, Taller 7x7 Eines TIC que ens han canviat la vida, a la Fira de
Setembre, d’Igualada
Espai Connecta’t a Ràdio Igualada cada dimecres de 8,40 a 9,00h amb
Marc Mañé, Rble. de comunicació de la comissió TIC de la UEA.

Activitats de divulgació, organitzades des de o amb el suport
de la comissió, dirigides als professionals TIC del territori
•
•
•
•
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27/Nov/08, Jornada “La carrera del professional TIC”, Lleonard del Río,
Manel Lopez, Ramon Costa
28/Nov/08, Creació del grup de treball “Els professional TIC a l’Anoia” al
Facebook
Suport als estudis de Grau Mig i Grau Superior de Formació Professional
en Informàtica de l’IES Milà i Fontanals
25/Feb/10, Conferència “Tendències de futur en l’entorn Web”,
conjuntament amb TIC.cat
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•

Maig/10 a Set/11, Campanya “Busquem joves per 30 futurs llocs de
treball”
27/Ene/11 Els Sistemes d’Informació a les Organitzacions per Ramon Costa
(EADA) i Isidre Mensa (MPM Software).
• 23/Nov/11, Fira d’igualada. Taula Rodona: Comunicacions Digitals amb
Jordi Pont (Rdor. Urbanisme Aj. Igualada), Ernest Companys (Technotrends)
i Aleix Solé (IGLU)
• Cafés Digitals “Innovació i Empresa”
• 15/Des/09, I Café, Toni Olivé, EADA
• 16/Feb/10, II Café, Pep Valls, NBOWNM
• 20/Abr/10, III Café, Miquel Huguet, AS-INNOVA
• 22/Jun/10, IV Café, Eugeni Castejon, Compostadores.com
• 28/Set/10, V Café, Albert Riba, KINETICAL
• 23/Nov/10, VI Café, Sandra Sieber, IESE
• 20/Feb/11 VII Café Comerç-e amb Marius Cirera de Munich i Lloreç
Palomas de Trilogi
•
•
•
•

12/Abr-17/Mai/11 – 5 Cafès digitals amb candidats alcaldia.
28/Jun/11 – XIVè Café, Patatabrava, xarxa social universitària
30/Set/11 – XVè Café, Grera, Xarxa social d’empreses
22/Nov/11 – XVIè Café, Rafaela Almeida, Web 2.0 i empresa

Suport i difusió d’activitats TIC, organitzades per tercers, al
nostre territori i/o assistència i representació de la comissió
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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9/Oct/08, Guille Community Tour. Centre de Serveis a les Empreses.
CatDotNet.
12/Nov/08, TIC Speed Networking, Manresa – CATIC.
18/Nov/08, Administració Linux - Certificació Oficial LPIC1, Igualada-CEINA
20/Nov/08, Jornada Sectorial per al comerç d’Igualada - UBIC, IgualadaCATIC
24/Nov/08 al 27/Nov/08, Setmana de la Innovació, Igualada – Ajt Igualada
25/Set/09, Taller 7x7 Eines TIC per a Empreses, a la Fira de Setembre,
d’Igualada
22/Oct/09, Jornada Les TIC i el Desenvolupament Professional, amb Fitex i
Ajuntament d’Igualada
11/Nov/09, Jornada de CATIC per al Sector TIC.
21/Mai/11 – Moderació de Taula Rodona Penedesfera: Com les TIC han
transformat les empreses tradicionals
14/Des/11 – Què és el Fòrum GSM? Projecció en el territori? Amb Miquel
Fuertes (Fira de Barcelona) organitzat per Igualadins en el Mon i
Ajuntament d’Igualada
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Participació en programes institucional de foment de les TIC a
les empreses del territori
•
•

Programa EinesTIC – Barcelona, PIMESTIC (GenCat)
Participació a la comissió TIC.cat (GenCat)

Sessions de treball i altres activitats
•

7/Mai/10, Workshop intern sobre eines web 2.0 i els models de negoci

Reunions amb agents, organitzacions i associacions del
territori i de Catalunya
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conveni col·laboració entre UEA i el Centre d’Innovació en Productivitat
Conveni de col·laboració entre TICAnoia i TIC.cat
Convenis de col·laboració amb IES Milà i Fontanals, Cercle Tecnològic de
Catalunya, Associació IGLU i AnoiaDiari.cat
Reunions de treball amb Fira d’Igualada, Cambra de Comerç de Barcelona,
AESCO, TICOsona, CATIC, TICVallès, TICBerguedà
Participació al projecte AnoiaOn
Suport a l’Ajuntament d’Igualada en el projecte de desplegament de la
Fibra Òptica a la ciutat (2009-2010)
Participació en l’elaboració del Pla Estratègic de l’Anoia 2010
Participació en l’anàlisi de necessitats de formació professional
Participació en el projecte HUB 2010-2011

Per a més informació
www.ticanoia.cat / www.uea.cat
twitter: www.twitter.cat/ticanoia
facebook: Professionals TIC de l’Anoia
youtube: www.youtube.com/user/ticanoia
info@ticanoia.cat
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