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El VIIè Dinar Networking de TICAnoia servirà
per presentar el primer projecte d’espai TIC
a l’Anoia
Aquest proper dimecres 5 d’abril se celebra el setè Dinar Networking de TICAnoia, la trobada dels
professionals i responsables TIC de la comarca de l’Anoia, en la que TICAnoia presentarà en societat
el primer projecte per a la construcció d’un hub TIC a l’Anoia. Aquest és un nou projecte innovador
per a les empreses TIC anoienques i per això el Dinar comptarà amb la presència de representats
de Pier01 Tech Barcelona i Palo Alto – Barcelona, dos dels espais TIC de referència de Barcelona.
També hi serà present el Conseller d'Empresa i Coneixement, Sr. Jordi Baiget.
Igualada, 29 de març.- TICAnoia organitza aquest proper dimecres 5 d’abril de 2017 la setena
edició del Dinar Networking TICAnoia, la trobada per a professionals i responsables TIC de la
comarca de l’Anoia, i en la que es presentarà el primer projecte per dotar a la comarca de l’Anoia
del seu primer hub per al sector digital i tecnològic. El Dinar Vndrà com a protagonistes a Jordi
Baiget, Conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i dos dels espais TIC de
referència del país: el Pier01 Tech Barcelona i Palo Alto – Barcelona.
Miquel Mar\ i SanVago Errando, responsables, respecVvament, del Pier01 Tech Barcelona i de
l’espai Palo Alto – Barcelona, presentaran aquests dos centres TIC, n’explicaran el seu
funcionament i caracterísVques i permetran que els assistents puguin descobrir de primera mà
com són i com funciona un espai TIC.
Els espais TIC de Pier01 Tech Barcelona i Palo Alto – Barcelona són dos dels centres TIC de
referència del país. El primer es troba al Moll Vell de Barcelona i el segon al Poble Nou de
Barcelona, però els dos comparteixen ﬁlosoﬁa i necessitats. Els dos hubs es van construir en grans
ediﬁcis abandonats per acollir diverses empreses i professionals del sector TIC i així crear espais de
coworking i de networking. En aquests espais, les empreses TIC i els seus professionals poden
comparVr recursos, crear sinergies entre d’elles i relacionar-se per oferir millors solucions. A més,
aquests dos espais han aconseguir recuperar dos espais abandonats, dotant-los d’una nova vida i
visió.
Fa temps que les empreses vinculades a TICAnoia veuen aquests dos hubs com a centres de
referència i van iniciar els contactes per crear un espai similar a la comarca. Un hub d’aquestes
caracterísVques concentraria les empreses TIC en un únic ediﬁci i milloraria la comunicació i la
coordinació entre totes elles amb l’objecVu de consolidar el teixit digital i tecnològic de la ciutat i
comarca.
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Els responsables d’explicar el projecte igualadí seran Xavier Claramunt, arquitecte i consultor, i
Ramon Enrich, director d’art i cofundador de REC.0, i en deﬁniran les seves línies mestres. Al ﬁnal
de les presentacions hi haurà una taula rodona amb ponents i assistents per resoldre dubtes i
conèixer més detalls del projecte per crear un hub TIC a la comarca.
Aquest projecte s’emmarca dins de l’estratègia de desplegament i consolidació del sector TIC a
Igualada que duen a terme conjuntament l’associació TICAnoia i l’Ajuntament d’Igualada.
La trobada està adreçada a empreses TIC de la comarca i als responsables dels departaments
informàVcs d’altres empreses, a part de totes les persones interessades en l’univers tecnològic de
la comarca.
Les inscripcions ha aquest dinar són limitades i s’han de fer al web de TICAnoia (www.Vcanoia.cat).
El dinar es farà al restaurant Somiatruites a parVr de les 13.30h i el seu preu és de 35€ per a socis
de l’enVtat i de 40€ per a la resta de persones.
En l’úlVma edició del Dinar Networking, celebrada a principis de 2015, es van tractar les tendències
i reptes de l'entorn tecnològic, de la mà d’Ivan González, Director de Penteo i analista TIC, que va
enumerar els reptes tecnològics per als propers anys.
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