
  

   

   

 

 

 

El pròxim dia 31 de maig tindrà lloc, a les instal·lacions d'HP a Sant Cugat , la 

VII jornada del Cercle de Directors TIC. Els proveïdors Cloud ja estan donant el 

pas que els allunya del típic PaaS, IaaS i SaaS, i al costat d'ells les empreses 

més disruptives i àgils seran les que aprofitin els nous tipus de servei que 

conformaran noves formes de fer negoci. Si seguir-li la pista a les diferents 

possibilitats que el Cloud atorgava fins ara era difícil, els CIO i els seus equips 

hauran de preparar-se per integrar tot un nou set d'eines possibles, especialment 

amb l'arribada d'Edge Computing i tecnologies IOT, que empenyeran la 

utilització de Microserveis i models de desplegament més flexibles i 

descentralitzats. Tot això permet una reducció de costos operatius i agilització 

de processos. 
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(Aforament màxim 100 persones)  

Motiu pel qual demanem que qui s'inscrigui estigui força segur de poder venir perquè altres 

membres no quedin fora i per no desvirtuar les taules de treball. 

  

 

PROGRAMA  

9:00 - 9:15 h Acreditacions 

  

9:15 - 9:25 h Benvinguda a HP a càrrec de Montse Serra, Directora per 

Espanya i Portugal de Comptes Corporatives i Solucions Empresarials de HP. 

  

9:25 - 9:30 h INTRODUCCIÓ 

 

9:30 - 10:20 h SHORT SPEECHES 

 

9:30 - 9:40 h Nous models de contractació de serveis en l’Era Digital 

Pagament x Ús. (Jordi Ruppmann- Ex-CIO del RACC i col·laborador del 

Cercle de Directors TIC). 

 

9:40 - 9:50 h Transformant l'experiència de l'usuari. (Montse Serra, 

Directora per Espanya i Portugal de Comptes Corporatives i Solucions 

Empresarials de HP). 

  

9:50 - 10:00 h Plataformes de serveis en entorns de 

Desenvolupament/Enginyeria i Operacions. (Jaume Ayerbe, Head of Sales, 

Enterprise Market, Sage Spain). 

 

10:00 - 10:10 h Solucions de software sobre plataformes que hi ha al 

mercat. Lliçons apreses. (Rosa Mª Cortada, CIO Intermon Oxfam i 

col·laboradora del Cercle de Directors TIC). 

 

10:10 - 10:20 h Nous models de relació s'estan establint entre clients i 

proveïdors. (Catalina Grimalt, CIO Port de Barcelona i col·laboradora del 

Cercle de Directors TIC). 



  

10:20 - 11:00 h   TAULA DE DEBAT AMB TOTS ELS PONENTS SOBRE 

ELS TEMES ANTERIORS 

  

11:00 - 11:45 h COFFEE-BREAK NETWORKING 

  

11:45 - 13:15 h TAULES DE TREBALL/NETWORKING EN GRUPS 

 

 

GestióTIC 4.0  

Líder de la taula: Jordi Ruppmann Ex-CIO del RACC i col·laborador del Cercle 

de Directors TIC 

- CIO  vs altres líders 

- Nous models de Gestió de relacions amb Clients, Proveïdors, Àrees Internes 

(Comercial, Operacions, Màrqueting...) 

  

 

CiberSeguretat   

Líder de la taula: Jordi Serra Expert en Ciberseguretat, Dr. Enginyer Informàtic 

per la UOC 

- Evolució de cibercrim, Gestió d’Identitats, Plans de Ciberseguretat vs 

Continuïtat de Negoci 

 

  

Tecnologies de Consum  



 

Líder de la taula: Sergi Valero IT Manager de Kids & Us 

- Com ha de gestionar el CIO les informàtiques paral·leles. Fins ara les 

empreses feien servir eines professionals (això pot frenar als que volen 

innovar), ara entren eines que fa servir el jovent properes a la realitat actual a 

nivell d’usabilitat i funcionalitats. Com afecta a nivell d’operacions i seguretat. 

  

 

La mobilitat a les empreses 

Líder de la taula: Jaume Ayerbe Head of Sales, Enterprise Market, Sage Spain 

- Cada vegada més el lloc de treball és mòbil, interessa més el cloud i la gent 

participativa. 2, 3 players en el cloud. Què justifica un cloud híbrid o privat. 

Experiències i fracassos del núvol. 

-5G: És una de les tecnologies de comunicació que porta anys preparant-se 

per donar el gran salt que habilitarà l’IoT, les ciutats intel·ligents i l’Edge 

Computing 

  

13:15 - 14:00 h VISITA GUIADA INSTAL·LACIONS HP 

La visita inclou el Graphic Experience Center o DEMO Center on podreu veure 

l´exposició tant de Indigo (Fulla i bobina) pels negocis de Commercial, 

Etiquetes, Embalatge flexible i Packaging; la rotativa PWP Inkjet Digital, les 

màquines de gran format de tecnologia Latex; i el centre de formació 

d´operadors de Indigo per tot Europa. 

 

 

 



 

 

 

UBICACIO 

HP Printing and Computing Solutions, S.L.U. 

Camí de Can Graells 1-21 (Bldg BCN01) 

Sant Cugat del Vallès 

Spain, 08174 

 

Google Maps 
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