Dia Mundial de la TV
Ara els nous reptes tecnològics afectaran
de nou la percepció de la televisió per part
de la societat. La TDT, la TV en mobilitat
(DVH-H, DVB-SH i MediaFLO) i la TV-3D
ens porten a un nou concepte que pot
provocar una fragmentació de l’audiència,
“la TV ja té cognoms”. Amb tots aquests
avenços tecnològics, podem remarcar les
següents novetats: s’afavoreix la televisió
de proximitat, un augment considerable
del canals que emeten, es fa possible la
televisió d’alta definició, es fa possible la
interactivitat, la TV de mobilitat i la 3D.

Dia Mundial de la TV
Organitza:

Collaboren:

DIA MUNDIAL DE LA TV
*
La TV DE MOBILITAT. Un repte
de la societat del segle XXI

*
Amb l’impuls de:

24 de novembre de 2010
Auditori de la Torre Banc Sabadell
Av. Diagonal, 407-Bis,
08008 Barcelona.

Tots aquest avenços tecnològics, que ja
són una realitat a dia d’avui, ens evoquen
cap a una nova televisió que ofereix
moltes oportunitats de negoci que sense
cap mena de dubte està impulsant el
sector.
Més enllà dels aspectes tècnics, també
volem analitzar l’impacta social que ha
tingut la Televisió i preveure com els nous
avanços tecnològics podran afectar als
comportaments i conductes socials.
També hi han altres aspectes, que són de
singular interès com és el divident digital.
“A tots els assistents que ho sol·licitin se'ls
lliurarà un certificat d'assistència”.

24 de novembre de 2010
Auditori de la Torre Banc Sabadell,
Av. Diagonal, 407-Bis,
08008 Barcelona.

Informació i inscripcions
La inscripció és gratuïta i podeu fer-la a
info@coettc.com
...........
Per a més informació, us podeu adreçar al
servei d’informació del COETTC, al telèfon 93
434 20 70 o a al correu: info@coettc.com

Organitza:

Presentació
El Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics
de Telecomunicació de Catalunya
(COETTC), us convida a la jornada del
“Dia Mundial de la TV”
Una jornada pensada per a
professionals i estudiants del sector de
les Telecomunicacions, periodisme,
multimèdia, audiovisuals i del món de
la TV en general. També a empreses
del sector: productors radiodifusors,
operadors d’infraestructures,
fabricants, generadors de continguts,
etc.
Interessats en entendre com serà la
TV del futur. En el decurs de la
Jornada,
entre
d’altres
punts,
s’analitzaran els punts conflictius de
les Ordenances Municipals actuals
relatives al soroll i també es
reflexionarà si s’està avançant en els
temes relatius a la contaminació
acústica.
La jornada tindrà lloc el dia 24 de
novembre al matí a l’Auditori de la
Torre BancSabadell, i l’adreça és Av.
Diagonal, 407-Bis, 08008 Barcelona.
Les places són limitades i la inscripció
és gratuïta.
Us hi esperem!!!
Podeu fer les inscripcions a
info@coettc.com

10:15h Acreditacions

Programa

10:45h Acte inaugural
Ramon Font, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC)
Ferran Amago, degà del COETTC
Daniel Condeminas, degà Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya

Taula rodona:
“Està afrontant la TV els nous reptes de la societat del segle XXI amb
solvència?”
Modera: Vicent Partal, director general de Vilaweb.
11:00h Ponents:
Gestió de l’espectre, neutralitat i universalització de serveis, per Antoni Elias Fusté,
Conseller de la Comisión el Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)
Sinèrgies entre les tecnologies i els continguts. La finestra 3D: noves oportunitats
empresarials, per Josep Maria Aragonés, director general d’Apuntolapospo
Continguts, multiplataforma, TDT Internet, per Marc Mateu, cap Àrea Continguts
Multiplataforma de Televisió de Catalunya
La TDT i els nous serveis, per Iony Razakamanantsoa, responsable del Dept. de
Desenvolupament Tecnològic d’Abertis Telecom
De TV3 a l’Anella Cultural: el mitjà és el missatge, per Artur Serra, adjunt a Direcció de
la Fundació i2Cat
La televisió ha mort; visca la televisió! per Francesc Escribano, membre de la Junta de
Govern del Col·legi de Periodistes
13:00h Debat moderat per: Jordi Marín, director d’Administracions Públiques per Catalunya i
Balears d’Indra
13:30h Cloenda:
Carles Mundó, Secretari de Mitjans de Comunicació del Dept. Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya
Ferran Amago, degà del COETTC

