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Granollers fa ciutat a internet 

Digital Granollers 2014 són unes jornades sobre 
novetats tecnològiques a internet organitzades per 
l’Ajuntament de Granollers. Les jornades prenen el 
relleu de la Catosfera, organitzada per l’Ajuntament 
anualment des de l’any 2008. 
 
Les jornades es plantegen on és i cap on va internet 
en dues dimensions clau a la vida urbana: l’empresa i 
el servei públic. L’enfocament vol recolzar la 
construcció crítica de la internet catalana per part de 
la ciutadania des del coneixement de les noves 
tendències de big data, open data i govern obert.  
 
Des de la perspectiva de servei, les jornades 
incorporen el coneixement de projectes d’empresa 
amb vocació internacional, una nova perspectiva 
cultural basada en la participació de les persones i 
les institucions en nous projectes, com ara el Google 
Art Project. 
 
 



ORÍGENS I HISTÒRIA  

L’Ajuntament de Granollers comença a organitzar esdeveniments de promoció de la internet 2.0 amb les 

jornades de la Catosfera l’any 2008, de la mà del blocaire i empresari granollerí Marc Vidal. Marc Vidal va 

estar-ne al capdavant en les seves tres primeres edicions conjuntament 

amb l’equip de l’Ajuntament de Granollers i el Centre Tecnològic i 

Universitari de Granollers. Aquest equip, amb posterioritat, ha 

col·laborat amb diverses empreses i col·laboradors per organitzar les 

jornades. Les jornades inicialment es feien a Roca Umbert Fàbrica de 

les Arts, primer al CTUG i després a La Troca, però l’èxit de públic ha 

fet que les darreres tres edicions s’hagin fet al Teatre Auditori de 

Granollers, un espai emblemàtic, cèntric, de majors dimensions i amb 

recursos de valor afegit. L’any 2014 l’Ajuntament de Granollers canvia 

el model de gestió de les jornades i opta per la gestió directa i centrar la 

temàtica en aspectes vinculats a servei públic anant més enllà de la 

promoció econòmica i promovent una reflexió crítica sobre quina ciutat, 

informació pública i ciutadania volem a internet. 

Calendari de les 6 edicions  
- 1a edició: 25, 26 i 27 gener de 2008  
- 2a edició: 27, 28 i 29 març de 2009  
- 3a edició: 28 i 29 de gener 2010  
- 4a edició: 25 i 26 de març de 2011 
- 5a edició: 28 i 29 de setembre de 2012 
- 6a edició 27 i 28 de setembre de 2013  
 

FORMAT DE LES JORNADES  

El format de Granollers Digital consisteix a obrir el divendres al vespre 

amb les ponències inaugurals i, l’endemà dissabte, diferents taules al 

matí i a la tarda amb temàtiques diverses totes elles amb el fil conductor 

del títol que emmarca les Jornades.  

Concretament, divendres es compta amb 3 ponències de 30 minuts 

màxim d’exposició inicial cadascuna sobre la temàtica de les jornades 

d’aquella edició, presentades i coordinades per un moderador i amb 

personalitats catalanes destacades de la xarxa, ja sigui en l’àmbit de 

l’emprenedoria, la comunicació, la publicitat, l’enginyeria, etc. Totes 

elles compten amb algun tipus de suport visual per facilitar el seguiment 

de les intervencions. Posteriorment es dedica uns minuts a debatre i es 

dóna pas al públic -el present a la sala i el que intervé a través 

d’internet- perquè adreci els seus dubtes i qüestions als ponents.  

Al dissabte s’aplica un format molt més àgil. Hi ha 3 taules al matí i 3 

taules més a la tarda. Cadascuna dura 1 hora i compta amb 3 ponents -

que disposaran de 20 minuts cadascun per exposar- i 20 minuts més 

perquè el públic hi pugui interactuar. D’aquesta manera s’incentiva el 

discurs àgil, clar i concís, a la vegada que la durada de cada taula no 

s’allarga de manera indefinida. Després, entre xerrada i xerrada, hi ha 

15 minuts de marge, que resulten ideals per fer el cafè i compartir 

comentaris amb la resta d’assistents.  

El contingut troncal de les taules del matí es focalitza en el títol de la 

jornada, mentre que a la tarda es concentra la presentació de projectes 

d’emprenedors i empreses catalanes més rellevants del darrer any.  

D’aquesta manera, es mira d’oferir una tribuna única en format i temàtica, per tal que es pugui explicar el 

projecte en qüestió a un públic totalment receptiu.  

 
Les jornades han aplegat unes 2.000 persones, una mitjana de 300 persones cada any  

Han passat per les jornades 
ponents com Enrique Dans, 
Dicac Lee, Genís Roca, 
Marc Vidal,  
Pau Garcia-Milà i empreses 
com Netflix, Spotify,  
Atrápalo, Lets Bonus, 
Linkedin, Groupalia  
o Microsoft  

S’ha anat incorporant 

progressivament a les 

jornades la dimensió 

empresarial i de servei 

públic del sector 

d’Internet a Catalunya  

 

 

 



PREMSA   

Recull d’alguns articles de l’impacte de la Catosfera als mitjans de comunicació catalans. Per veure 

continguts d’edicions anteriors consulteu www.catosfera.cat:  

 



LES JORNADES DE DIGITAL GRANOLLERS 2014  

Digital Granollers de l’any 2013 va voler donar una imatge dels 

catalans que treballen al sector internet a l’estranger, i com podria ser 

un sector estratègic gràcies al canvi de model productiu que es 

desprèn d'aquest sector. Per fer-ho es va donar veu a alguns dels 

catalans que treballen a les empreses digitals més rellevants del món 

com ara Netflix, Spotify o Microsoft. Ells ens van explicar com, 

malgrat la crisi, els seus projectes havien crescut i s’havien solidificat 

de manera important en els darrers anys, arribant a esdevenir 

referents estatals, europeus o mundials.  

Per a l’edició d’aquest 2014 es pretén fer un pas cap al servei públic 

i, a més de donar veu a les empreses, donarem veu a persones que 

ens ajudin a millorar en l’ús de les tecnologies. 

Sota el títol ‘Fem ciutat a Granollers’ volem mostrar com la inversió en 

projectes tecnològics crea uns nous hàbits socials i de consum a la 

ciutadania que pressionen el sector públic en diversos àmbits: a l’hora 

de proveir serveis, a l’hora de posar límits, de vetllar per la seguretat, 

etc.  

Els eixos temàtics de les jornades seran: 

 Big data 

 Món professional 

 Ciutadania   

 Cultura 

 Periodisme  

 

Considerem aquests àmbits com a fonamentals per poder fer una 

reflexió que millori els serveis d’institucions i empreses a internet. 

D’aquesta manera, els ponents agrupats en cadascun dels àmbits 

podran explicar-nos el seu punt de vista sobre el fet d’haver de decidir 

sobre estil de vida a internet, protecció de la privacitat, participació 

política a internet, consum, creació, gestió de continguts o projectes 

de negoci, etc… 

A més, aquest any, les jornades clouran recuperant l’esperit inicial 

de networking lliure entre blocaires i lectors, en aquest cas, donant 

espai en la programació perquè lectors de blocaires de mitjans 

d’abast nacional es puguin trobar a Granollers. 

 

A nivell de ciutat, el contingut s’ampliarà amb 3 labs que es 

desenvoluparan durant el curs 2014-15: 

 

 Maleta pedagògica 

 Scracth Code Club 

 Viquimarató x Granollers 

 

En aquests labs es donarà una oportunitat pràctica i gratuïta a la 

ciutadania local perquè desenvolupin competències a internet i, 

d’una manera o altra, reforcin el capital social de la ciutat de 

Granollers en l’àmbit. 

 

 

 

En l’edició de 2013 
es va voler donar 
veu a experiències 
professionals de 
catalans que 
treballen a 
empreses líders 
d’internet  convertits 
en referents 
estatals, europeus o 
mundials  

 

Aquest 2014 
pretenem fer una 
reflexió estratègica 
sobre internet i els 
valors tractant noves 
tendències i 
relacionant-les amb 
educació, cultura i 
món professional 



 

PROGRAMA  
 
Divendres, 3 d’octubre  

Ponència inaugural 

a les 20 h 

- Xavier Capellades, responsable de l’àrea de Beta Products de Telefónica I+D  

- Víctor Oliver, soci director de RocaSalvatella  

 

Dissabte, 4 d’octubre  

Nous models 

a les 11 h 

- Edouard Rozan, COO de Social&Beyond de Wayra (Telefónica)  

- Xavier Verdaguer, emprenedor en sèrie instal·lat a Silicon Valley  

- Àngel Mesado, Public Policy a Airbnb  

 

Emprenedors  

a les 12.30 h 

- Màrius Serra, escriptor, periodista i autor de mots encreuats. Ha desenvolupat l’app, Verba7 de l’empresa 

Perception. 

- Nic Olivé, CEO a Please 

- Ferran Puntí, director de màrqueting a Kerad Games  

 

Ciutadania, govern obert, participació 

a les 16.30 h 

- Jordi Bernabeu, psicòleg i educador a @SobrePantalles i @SobreDrogues  

- Marc Garriga, propietari de desideDatum Data Company  

- Juan Insua, director del CCCB Lab 

- Joan Subirats, professor a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques  

 

 

 

 



Cultura  

a les 18 h 

- Montserrat Gumà, cap de l’Àrea editorial del MNAC  

- Josep Perelló, director del OpenSystemsUB Research Group  

- Linda Valdés, coordinadora de programes públics i web de la Fundació Antoni Tàpies  

 

Periodisme 

a les 19.30 h 

- Saül Gordillo, cap de continguts digitals a El Periódico  

- Carles Capdevila, director del diari Ara  

- Salvador Cot, director del diari digital NacióDigital  



COL·LABORADORS 

 

 

 

 

Contacte 

Gabinet d'Imatge i Comunicació 

Plaça de la Porxada, 6, planta baixa 

08401 Granollers 

Telèfon: 93 842 66 17 

Mòbil: 639 71 02 17 

premsa@ajuntament.granollers.cat 


