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Doctor Manel Garrido Baserba
Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental
Universitat de Califòrnia, Irvine

Introducció a càrrec de:

Xavier Xirgu, responsable de Promoció i Innovació 

del Parc Científic i Tecnològic de la UdG
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10 de desembre de 10h a 13:30h
Auditori de l’Edifici Jaume Casademont (Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona)

Presentació

Com en molts altres sectors, l’IoT (Internet of Things) incrementarà exponencialment el nombre de senyals i mesures que s’obtindran 
al llarg del cicle de l’aigua, provocant un augment espectacular del nombre de dades que s’obtindran (Big Data) i el desenvolupament de 
mètodes de processament basats en eines d’Intel·ligència Artificial (Deep Learning). La conjunció d’aquests elements comportarà, els 
propers anys, un canvi radical en la gestió del cicle integral de l’aigua.

El Campus de L’Aigua de la Universitat de Girona organitza aquesta jornada amb l’objectiu de generar un espai d’interacció i reflexió al 
voltant d’aquest tema clau en el present i futur del sector de l’aigua.

Programa

10:00 h. Inauguració de la jornada

10:15 h. Xavier Xirgu (responsable de promoció i innovació del Parc Científic i Tecnològic de la UdG). "La visió de l’impacte de l’IoT en el 
món industrial des de la perspectiva d’un Parc Científic i Tecnològic"

10:45 h. Debat

11:15 h. Pausa Networking

11:45 h. Manel Garrido (Universitat de Califòrnia- Irvine) "Impacte de les noves eines de la societat de la informació en la gestió de l’aigua"

12:30 h. Debat

13:00 h. Cloenda de la jornada

Inscripcions

Campus Aigua:
www.udg.udg/aiwater 
Les inscripcions són gratuïtes però cal resevar plaça.

Aquesta ponència se celebra gràcies a la subvenció obtinguda per la Universitat de Girona i la Universitat de les Illes Balears per a la consolidació de projectes d’excel.lència (Resolució 
del MECD de 4 de desembre de 2015, Núm. Expedient CEI15-09).
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