
Els blocaires del Penedès debaten 
sobre innovació i ciència a Vilanova

Inauguració de les segones jornades, que van tenir el Vendrell com a escenari DIARI

Més de 40 
ponents a les 
terceres jornades  
de la Penedesfera

Ernest Benach 
inaugura avui un 
ampli programa 
d’activitats

// redaccIó

El president del Parlament 
de Catalunya, Ernest Benach, 
inaugura avui les terceres jor-
nades de la Penedesfera que 
se celebren al Campus de la 
UPC de Vilanova i la Geltrú. 

comarca
Quatre platges amb bandera blava

Quatre platges i dos 
ports del Garraf  

han rebut aquest 
estiu la distinció de 

qualitat

45Pàg.    
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Educació, Innovació i Ciència és 
el títol escollit enguany per a 
les jornades, en què prenen 
part una quarantena de po-
nents. Presenten un ampli 
programa d’activitats durant 
tot el camp de setmana, entre 
les quals s’inclouen un mape-
jat de la ciutat, un concert de 
portàtils, un taller de ciència 
lúdica, la connexió per vide-
oconferència amb un ponent 
que està fent la volta al món 
seguint la teoria dels sis graus 
de separació, cinc taules ro-
dones sobre l’acció ciutadana 
a Internet, els recursos edu-
catius digitals, el turisme 2.0, 
els mitjans de comunicació i 
innovació a Catalunya. Tam-
bé hi haurà una edició espe-

cial de la Innosfera, un espai 
impulsat per la Universitat 
Oberta de Catalunya.

Les jornades de la Pene-
desfera són la trobada anual 
de blocaires i d’interessats en 
el Web 2.0 del Penedès, entès 
aquest a l’àmbit geogràfic de 
les comarques de l’Anoia, l’Alt 
i el Baix Penedès i el Garraf. 
L’objectiu de la trobada és 
traslladar al conjunt de la 
societat el fenomen blocaire 
i social gràcies a les eines del 
web 2.0 i les noves tecnologi-
es des d’una vessant social, 
ciutadana, participativa i col-
laboradora. Les jornades tam-
bé estan adreçades a tothom 
qui vulgui introduir-se en les 
tecnologies de la informació 

L’apunt

‘Mapejat’ de la ciutat
Una de les propostes 

més interessants de les 
jornades de la Penedesfera 
que se celebren aquest cap 
de setmana és la realitza-
ció d’una mapping party 
per mapejar tota la ciutat a 
Internet a través de l’apli-
cació OpenStreet Map. 

Es tracta d’un projecte 
col·laborador per generar 
mapes lliures. És una mena 
de Viquipèdia dels mapes, 

on els usuaris van creant, 
editant i completant el mapa 
d’una manera col·laboradora. 
Gràcies a això s’aconsegueix 
tenir un mapa sempre actua-
litzat perquè és la comunitat 
(amb prop de 300.000 usua-
ris a tot el món) qui manté les 
dades, que es poden utilitzar 
de manera lliure gràcies a la 
seva llicència CC-BY-SA.

A banda de revisar els 
noms dels carrers, places o 

jardins, els participants 
també ampliaran la infor-
mació que ja existeix amb 
la introducció de punts 
d’interès, llocs d’oci, bars, 
restaurants i hotels, entre 
d’altres.

El seguiment es farà al 
llarg de tots els actes inclo-
sos al programa. A la panta-
lla de la sala d’actes s’aniran 
visualitzant les noves dades 

i la comunicació.
La inauguració tindrà lloc 

a les cinc de la tarda i també 
intervindran l’alcalde de 
Vilanova i la Geltrú, Joan 
Ignasi Elena i el director del 
Campus UPC de Vilanova, En-
ric Trullols. 

La primera taula rodona 
del programa tractarà sobre 
l’acció ciutadana mitjançant 
la xarxa. Es farà a les sis de 
la tarda i comptarà amb la 
participació de Dani Regue-
ra i Jon E. Eguiluz parlaran 
del col·lectiu Colabora en red. 

La jornada acabarà amb una 
altra proposta interessant, 
un  concert de l’Orquestra de 
Portàtils de l’Escola Superior 
de Música de Catalunya.

Per al dissabte  al matí 
s’han programat dues tau-
les rodones, una sobre els 
continguts digitals, eines 
tecnològiques i educació, i 
una segona sobre turisme 
2.0. També es farà un taller 
de ciència lúdica.

A la tarda hi haurà una 
altra taula rodona en què es 
parlarà sobre les cares que la 

innovació té a casa nostra.  
I també tindrà lloc una 

nova sessió de la Innosfera, 
sota el títol Aprendre en un  
món en canvi. És una esdeve-
niment mensual, coordinat 
per la Universitat Oberta de 
Catalunya,  on la innovació és 
la protagonista. L’objectiu de 
la iniciativa és reunir profes-
sionals que des de diferents 
àmbits treballen en el camp 
de la innovació i proporcio-
nar un espai de debat i relació 
per compartir coneixement i 
experiències.


