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Les Jornades de la Catosfera són 
un cicle de debats en profunditat 
sobre les novetats tecnològiques 
i del món d’Internet organitzades 
per l’Ajuntament de Girona i 
Tirabol Produccions.

A partir d’una trobada de blocaires iniciada a Granollers el 2008, pren el seu nom 
definitu l’any 2012: Catosfera. Amb el pas de les edicions han esdevingut el punt de 
trobada anual dels sectors més emprenedors i actius de la Internet catalana. El 2015, 
la Catosfera va traslladar-se de la capital vallesana a Girona, al Centre Cultural La 
Mercè. La primera edició en aquesta ciutat va cloure positivament, amb més de 40 
ponents, una vintena d’activitats i una participació d’unes 500 persones físicament 
i prop de 200 per streaming.

Catosfera
Punt de trobada de la Internet catalana
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Edicions anteriors

Sota el títol De Catalunya a Silicon Valley, a l’edició del 
2013 la mirada es va traslladar fora de Catalunya per donar 
veu als catalans que ocupen càrrecs importants a gegants 
mundials d’Internet com Google, Facebook, Twitter o Spo-
tify. Els convidats van explicar com la inversió en recerca 
i I+D és fonamental per crear grans projectes, i com a Ca-
talunya existeix talent que sovint ha hagut de marxar per 
trobar oportunitats laborals, posant en evidència la forta-
lesa del capital professional català en el món de la xarxa. 
D’entre els ponents que van participar-hi, destaquen noms 
com el cap de Disponibilitat d’Spotify, David Poblador, el di-
rector de Recerca i Enginyeria de Netflix, Xavier Amatriain, 
el periodista Jaume Barberà o el professor de màrqueting 
electrònic a Esade, Marc Cortés.

Internet, Estructura d’Estat va ser el fil conductor de la 
Catosfera 2015. En aquesta ocasió, les jornades posaven el 
punt de mira a la projecció del país a escala mundial a tra-
vés d’Internet, una eina fonamental per posicionar la nostra 
cultura, el turisme, la comunicació, etc., a la resta del món. 
Aquesta trobada va comptar, entre d’altres, amb la partici-
pació, de l’actual director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, 
la periodista i divulgadora digital Gina Tost, del conseller 
delegat de Moritz i Parlem Telecom Albert Castellon, l’es-
criptora Liz Castro o el periodista Xavier Bosch.
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Participants d’edicions anteriors

Jordi Torrent
Lets Bonus

Saül
Gordillo

Francesc
Arbiol
Linkedin

Josep M.
Ganyet

Jordi Torrent
Relacions públiques 
Wuaki.tv

Benjamí
Villoslada
Menéame

Xavier
Bosch
Periodista

Albert Castellón
Conseller Moritz 
i Parlem Telecom

Gina Tost
Periodista
Generació
Digital

Benet Boix
Groupalia

Adam
Barnes
Vueling

Imma 
Tubella
Catedràti-
ca UOC

Albert
Cuesta

Xavier
Amatriain
Netflix

Elizabeth Castro
Escriptora i traductora

Jaume
Barberà

David
Poblador
Spotify

Pep Salazar
Mobile
World Capital

Francesc Bellmunt
Director cinema

Carlos
Sánchez 
Almeida
Bufet Almeida
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Set anys
d’ebullició 
a la xarxa

Girona, 
capital de 
l’internet 
catalana

Catosfera 
Girona 2015. 
Activitat 
complementaria

Girona acull la 
Catosfera, el punt 
de trobada de la 
Internet catalana, 
entre el 20 i el 28 
de març

Recull de premsa
L’impacte de la Catosfera als mitjans de comunicació catalans

Viquimarató 
sobre la 
Internet
catalana

Girona acoge 
a los mejores 
gurús del 
internet catalán 
en la Catosfera 
2015

Els ‘Spin 
Doctors’ parlen 
de la Catosfera

Internet com 
a estructura 
d’estat

Girona es 
converteix en la 
nova seu de la 
Catosfera, la 
trobada anual de la 
internet catalana

http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/siete-anos-ebullicion-red-4060626
http://play.cadenaser.com/audio/035RD010000000100914/
http://www.museudelcinema.cat/cat/agenda_fitxa.php?idReg=4812
http://www.ara.cat/comarquesgironines/Girona-Catosfera-trobada-Internet-catalana_0_1301869930.html
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquipèdia:Viquimarató_sobre_la_Internet_catalana
 http://www.elperiodico.com/es/noticias/tecnologia/girona-acoge-encuentro-del-internet-catalan-catosfera-4029558
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/els-spin-doctors/els-spin-doctors-24/audio/878605/
http://www.vilaweb.cat/noticia/4236577/20150320/internet-estructura-destat.html
http://www.lavanguardia.com/local/girona/20150211/54426063423/girona-es-converteix-en-la-nova-seu-de-la-catosfera-la-trobada-anual-de-la-internet-catalana.html
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L’espai

L’edició d’enguany de la Catosfera se celebrarà a Girona, al 
Centre Cultural La Mercè. Un equipament municipal po-
livalent i pluridisciplinari que gestiona una programació 
d’activitats culturals i que acull iniciatives diverses. 
 
El Centre Cultural La Mercè té per marc l’antic convent de 
la Mercè, un edifici del centre històric gironí construït al 
segle XIV que va ser emprat com a hospital militar durant 
el segle XIX i part del XX. De l’antiga arquitectura, l’edifi-
ci en conserva l’estructura de planta quadrada, articulada 
entorn del claustre, i l’església annexa amb campanar. Des 
de l’any 1984, l’espai és un centre cultural pluridisciplinari 
amb una oferta regular en els àmbits escènics, humanís-
tics i artístics.
 
 L’auditori, amb capacitat per a 252 persones, s’ubica a 
l’antiga església del convent, de planta gòtica, amb un en-
teixinat de fusta policromada i una col·lecció de tapissos 
monumentals contemporanis. L’espai està equipat amb un 
escenari de 70 metres quadrats –10 metres d’amplada per 
set metres de fons– modulable en altura, i disposa d’equip 
de so i il·luminació escènica. La sala té bona visibilitat, amb 
grades a la platea i al cor, i una bona acústica natural. 
 

A més, el Centre Cultural La Mercè disposa en aquest mateix 
edifici de sales polivalents i de conferències, ideals per a qual-
sevol activitat complementària.

L’auditori, amb 
capacitat per a 252 
persones, s’ubica a 
l’antiga església del 
convent
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Catosfera 2016
La Internet de les persones

En cada edició, la Catosfera ha pretès parlar de la xarxa des 
d’un punt de vista concret, com ara l’emprenedoria digital 
o la projecció internacional de les iniciatives que es desen-
volupen a casa nostra. Tanmateix, ens hem adonat d’un fet 
innegable. Internet és tot i ocupa cada espai de les nostres 
vides: feina, educació, lleure, comunicació, política i qual-
sevol altre aspecte que ens passi pel cap. Per això, enguany 
la Catosfera fa una aposta global en la mesura del possible. 
Com? Donant veu a persones d’àmbits molt diferents que, 
tot sumant els seus relats personals com si es tractessin 
de píxels, dibuixaran un retrat d’allò que està passant ara 
mateix a Internet i d’allò que pot succeir en el futur més 
immediat. 

Diuen que som en l’era de la Internet de les coses. La nostra 
vida quotidiana cada cop està més envoltada d’objectes in-
tel·ligents que s’interconnecten per facilitar-nos el dia a dia. 
Ara bé, més enllà del Big Data, la Internet compleix una 
funció socialitzadora que fa que usuaris d’arreu s’uneixin 
per establir algun lligam, ja sigui comercial, lúdic o social. 
Una xarxa que pensa i opina, i dóna veu a tothom. Un espai 
virtual per millorar el món real. Una internet de les perso-
nes.
 

Internet és tot i ocupa cada
espai de les nostres vides: 
feina, educació, lleure, política...
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Mitjans oficials
Edició 2016
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Programa
Dijous 13 d’octubre

19.30 h (auditori)

Inauguració
de les
jornades

20 h (auditori)

Ponència
inaugural
La Internet 
de les persones

Presenta i modera:

Mariola Dinarès
Periodista, Social Media 

Manager i emprenedora digital

Genís Roca
President de

RocaSalvatella

Saül Gordillo
Director de Catalunya Ràdio i dels 

mitjans digital de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Miquel Gamisans
Secretari de Comunicació del Govern i 

Mitjans de comunicació de la Generalitat

Marta Madrenas
Alcaldessa de Girona

Joan Camp
Director de la Catosfera

Josep M. Ganyet
Enginyer informàtic

i professor
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Programa
Divendres 14 d’octubre

M
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d
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Modera

Enric 
Borràs
Periodista 
al diari ARA i 
membre del GPRB

Quico Domingo
Consultor IT, soci de Mortensen i 

col·laborador de VIAempresa

Sílvia
Barroso
Subdirectora
del diari ARA

Gemma
Aguilera
Periodista
a El Món

Karma
Peiró
Directora
Nació Digital

Berta
Florés
Periodista 
i membre
d’#OnSón
LesDones

Tarda. 19.30 h  (auditori)

Taula rodona
del Grup 
Barnils
Masclisme i clikbait:
els perills de fer-ho tot per 
acumular visites

Josep M. Ganyet
Enginyer informàtic

i professor
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Programa
Dissabte 15 d’octubre

11.45 h (auditori)

Estratègies
digitals

10.30 h (auditori)

Nous models
d’empresa

Andreu Castellano
Director de Comunicació

d’Airbnb

Ricard Castellet
CCO a BeRepublic. El Màrqueting 
d’influencers i el nou rol dels usuaris 
com a prescriptors de les marques

Xevi Montoya
Soci director 

de l’agència PlayBrand

Anna Codina
Directora d’ElGiroscopi

Estratègies digitals per a tothom: 
stratups, PIMES i grans marques

Gemma Escribano
Directora de Màrqueting de Wallapop
Com adquirir clients en la nova era digital
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Programa
Dissabte 15 d’octubre

Jordi Graells
Director general d’Atenció 

Ciutadana de la Generalitat
Cogovernar per a 

l’experiència del ciutadà

Marc Argemí
Soci director de Sibilare

La conversa política a les xarxes: 
experiències d’anàlisi Big Data 

2015-2016

16 h (auditori)

Seguretat
privacitat
i Big Data

Vicente Aguilera
Director del departament d’auditoria 
a OWASP Foundation. Anàlisi de xarxes 

socials amb finalitats d’investigació: 
riscos i abusos en l’ús dels perfils

Jordi Borràs
Fotoperiodista
Seguretat digital 

i pràctica periodística

13 h (auditori)

Xarxes
Socials

Jordi Iparraguirre
Enginyer informàtic i 
vicedegà del Col·legi 

d’Informàtics de Catalunya
La inseguretat a Internet

Dolors Boatella
Creativa
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Programa
Dissabte 15 d’octubre

17.15 h (auditori)

Cultura i
Internet

18.30 h (auditori)

Internet 
amena

Francesc Canosa
Periodista, guionista, escriptor

i professor de comunicació

Jair Domínguez
Activista cultural

Tot és èpic

Laura Borràs
Directora de la Institució
de les Lletres Catalanes

Patricia Centeno
Autora de

Política y moda

Joan Ferrús
Redactor en cap

d’El Jueves

Eva Piquer
Escriptora, periodista i 

professora. Directora de Catorze
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Vins & Tuits
a càrrec d’El Xitxarel·lo

Exposició
Pere Tubert

Taller de
Crypto Party
Instal·lació, configuració i formació 
de les eines bàsiques per fer servir 
Internet de manera més segura

(Claustre)
Tots els dies

(Claustre)
Dijous 13, a les 21.30 h
Divendres 14, a les 21 h
Dissabte 15, a les 19.30 h 

(Sala polivalent)
Dissabte 15,  d’11 h a 14 h

Activitats paral·leles
13, 14 i 15 d’octubre

Doctor en Biologia i artista 
multidisciplinari
Mostra Kinetics of time travel



catosfera.cat
info@catosfera.cat

931 856 130
      /catosfera
      /catosfera

ORGANITZA PATROCINA


