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Objectius.

Un dels reptes que tenim les administracions públiques és superar l’actual 
manca de proximitat i de diàleg amb els ciutadans, un diàleg que es limita 
quasi únicament a l’exercici del dret a vot cada quatre anys.

Tanmateix, la ciutadania demana poder relacionar-se d’una manera més 
natural, constant i de tu a tu amb les administracions públiques. L’Open 
Government o govern obert és una forma de relacionar-se que estableix 
una sèrie de canals de comunicació i contacte directe entre els ciutadans i 
l’Administració gràcies a les noves utilitats que avui en dia ofereix Internet.

Des de Terrassa busquem involucrar la ciutadania molt més del que fins ara 
s’ha fet, de manera que pugui formar-se, compartir, crear, participar, 
prendre decisions, parlar i opinar, involucrar-se. Volem que, amb el suport 
de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), la ciutadania 
s’apropi de nou a les institucions públiques i que formem entre tots una 
societat formada i informada: una societat del coneixement.

El govern obert no és una operació de maquillatge tecnològic per fer 
creure que els polítics gestionen bé sinó que és una forma de fer política 
basada en tres pilars: transparència, participació i col•laboració.

En aquesta primera jornada Open Government Terrassa volem parlar de 
transparència, de dades obertes, d’algunes experiències existents, de com 
ho hem fet, i valorar si ho estem fent correctament. També volem posar a 
disposició de la ciutadania informació i dades en temps real. Volem parlar 
de Big Data, terme molt vinculat a les ciutats intel•ligents, i valorar què fa 
el mercat, quin present tenim i cap a quin futur anem.
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Programa.

9’00 registre d’assistents
9’30 benvinguda a càrrec de Jordi Ballart, alcalde de Terrassa
9’45 keynote speaker
  Manuel Villoria, membre del Consell d’Administració de Transparència Internacional. 
10’15 presentació d’experiències en Govern Obert (Open Data, transparència)  
 en administracions públiques
  Antonio Ibáñez, cap de Servei del SIAU i Open Data. Junta de Castella i Lleó
  María Jesús Fernández, responsable del Servei Open Data. Ajuntament de Saragossa
  Manuel Canabal Barreiro, sotsdirector de Serveis Compartits de l’Administració  
  Electrònica a Red.es
  Daniel Ros, cap del Servei de Desenvolupament d’Aplicacions. Ajuntament de  
  Terrassa 
11’30 El repte de les entitats locals, des d’una perspectiva jurídica, davant els Open  
 Data i els Big Data
  Carme Briera, directora del Departament de Dret Administratiu de l’Oficina a  
  Barcelona de Clifford Chance
12’00  coffee break
12’30 Governs oberts, mòvils i en xarxa
  Jordi Graells, membre de Catalunya Dades
1’00 taula de debat sobre Open Data
  modera: Marc Garriga, fundador de DesideDatum Data Company
  Juan Romero, membre actiu d’OpenKratio Andalucía
  Jaime Gómez Obregón, director de ITEISA, expert en reutilitzar dades públiques
  Carlos de la Fuente, expert TIC i Consultor Open Data, ex director de l’Àrea de  
  Serveis Tecnològics de Fundación CTIC, que acull l’Oficina espanyola de W3C 
  Xavier Sancliment, director del Servei de Tecnologia, Logística i Qualitat.   
  Ajuntament de Terrassa
  

 a.m.

p.m.

2’30 dinar - networking

3’45 taula de debat Big Data. Com transformar un tsunami de dades en un   
 model de negoci?
  modera: Carmen Artigas, sòcia fundadora de Synergic Partners
  Marco Bressan, director d’Open Innovation de BBVA
  Lorenzo Vázquez, director general a Espanya de Cellint
  Joseba Laka, ICT-ESI Market Lead en Tecnalia Research & Innovation
  Ignacio Alcalde, vicepresident de la Fundación Metrópoli

5’15 taula de debat. Diferents visions tecnològiques respecte a Big Data
  modera: José Luis Núñez Freile, responsable de Desenvolupament de Negoci
  de la Gerència Smart Cities dins de la Direcció de Nous Negocis Digitals
  Juan José Hierro, FI-WARE chief architect de Telefonica I+D
  Ricard Grau, gerent de Sector Públic de Catalunya de Microsoft
  Sebastien Loisy, country manager Spain&Portugal de Datacore
  Anna Fuster, Senior Manager pel Sector Públic de Deloitte
6’30 ponència final 
  Alberto Cottica, economista
7’15 conclusions
 
7’30 finalització de la jornada

Primera jornada d’intercanvi d’experiències i casos d’èxit 
entorn al govern obert dirigit a representants de les 
administracions públiques i el sector privat.    

Amb reconeguts experts del sector públic i empreses
líders en diversos sectors (tecnologies, comunicació,
banca...)

Terrassa és una de les ciutats capdavanteres de l’Estat 
espanyol en l’aplicació de polítiques de dades obertes i de 
transparència, que ha apostat decididament per un model 
de Govern Obert: una organització accessible, oberta i 
orientada a la ciutadania, capaç de respondre amb agilitat i 
eficiència als problemes i reptes que ens planteja la 
societat actual.

Què. Qui. On. Quan. Com.

20 de juny de 2013 

Inscripcions i informació a 
http://ogovday.terrassa.cat


