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Esdeveniment virtual amb
quatre ponències i un col·loqui
en directe al final en el que tots
els assistents podran formular
preguntes als ponents

Inscripcions a:

www.tedxreus.com

PRESENTACIÓ

a
CORRENT

TED (Tecnologia, Entreteniment i Disseny) és un moviment internacional
que, sense ànim de lucre, organitza xerrades i conferències a nivell
mundial amb el lema 'Idees que val la pena difondre' (de l'anglès "Ideas
worth spreading”).
A diferència d'altres anys, el TEDxReus, aquest any tindrà un format
virtual que, tot i la distància que ens fa sentir una pan- talla, ens permetrà
acostar-nos als ponents en un col·loqui conduït per Xavier Graset.
Aquest any, les ponències de l'esdeveniment giraran al voltant del tema
“A contracorrent". Amb aquesta idea pretenem transmetre coneixement,
experiències i vivències que ens parlin de com nedar a contracorrent,
trencar els esquemes d'allò establert o, simplement, fer o veure les
coses de forma oposada o contrària a com sempre s'ha fet, pot donar fruit
a coses inesperades o, si més no, rellevants.
Per això, aquests quatre ponents d'àmbits ben diferents ens intentaran
transmetre què és per a ells anar a contracorrent.
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15:45

Connexió

16:00-16:10

Presentació / Xavier Graset

16:10-16:15

“TEDx Introduction” / Chris Anderson

16:15-16:35

Ponència: I per a què serveix un xip? / Josep M. Martorell

16:35-16:55

Ponència: Fins a l’espai i més enllà / Mònica Roca

16:55-17:00

Actuació musical “A contracorrent” / Núria Llausí

17:00-17:20

Ponència: Salmons / Joan Martí

17:20-17:40

Ponència: La paella pel mànec / Ada Parellada

17:40-19:00

Col·loqui / Conduït per Xavier Graset
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Ada Parellada
L’Ada Parellada, filla d’una família de fondistes i
apassionada pel món culinari fa més de 25 anys
que va emprendre la seva aventura en solitari en
el món de la restauració. Ha complementat la
seva feina als restaurants que ha gestionat amb
activitats com l’escriptura, la divulgació i la lluita
contra el malbaratament alimentari o fent
d’entrenadora alimentària virtual.
Guardonada amb una Creu de Sant Jordi l’any
2016, l’Ada és una professional incansable i
entusiasta que ha estat convençuda de la seva
passió malgrat l’animadversió del seu entorn.
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Joan Martí Estévez
Joan Martí, professional dels clústers i actual
director de la Unitat de Clústers d’ACCIÓ, treballant
amb més de 2.000 empreses, té una gran trajectòria
internacional en el món de l’estratègia per a millorar
la competitivitat. Forma part de la xarxa global de
professionals dels clústers TCI Network i ha analitzat
ecosistemes d’innovació de referència com els de
Boston, Nova York o Corea de Sud.
Plasmant tota la seva experiència en el llibre
"Clústers: estratègies guanyadores i treball en
equip" (2013) i en múltiples conferències i seminaris
internacionals, segueix col·laborant com a professor
de clústers i estratègia empresarial en diverses
escoles de negocis i universitats.
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Mònica Roca
Mònica Roca, màster en Enginyeria Superior de
Telecomunicacions, fundadora i directora del grup
d’empreses isardSAT, no només ha creat amb èxit la
seva pròpia empresa en un sector d’alt nivell
tecnològic, sinó que és la primera dona que presideix
la Cambra de Comerç de Barcelona.
A més d’una emprenedora reconeguda, ha destacat
en l’apassionant món espacial treballant en
l’observació de la Terra mitjançant el processament
de dades d’instruments a bord de satèl·lits artificials,
en la previsió i mitigació dels efectes del canvi
climàtic. Es destaca el seu treball durant gairebé 10
anys a l’Agència Espacial Europea on va exercir com
a responsable del sistema del radar altímetre a bord
del satèl·lit europeu EnviSat.
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Josep Maria Martorell
Llicenciat en Ciències Físiques i Doctor en Enginyeria
Informàtica, en Josep Maria Martorell té una
destacada carrera en l’àmbit de la gestió acadèmica,
arribant a ser el director associat del Barcelona
Supercomputing Center, que acull el superordinador
Mare Nostrum.
A més de la seva trajectòria en el món de la recerca i
gestió científica en camps tant diversos com la
informàtica o la recerca en Alzheimer, té una llarga
experiència en el món empresarial, actuant com a
Business Angel i mentor en diverses start-ups
tecnològiques.
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Núria Llausí
Actriu, compositora i cantant, la Núria Llausí
és graduada en Art Dramàtic i amb una gran
devoció pel teatre musical. És cofundadora i
membre de la companyia“Com un llum” i ha
engegat varis projectes com a compositora i
intèrpret, com “Les Estacions”, un projecte
musical pedagògic per escoles o “Inèdites”
on col·labora amb més de 20 artistes i és
emès per Youtube i Instagram.
Actualment està interpretant a John Lennon
al musical “Una habitació buida” dirigit per
Joan Maria Segura.
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Xavier Graset
Xavier Graset, periodista amb gran trajectòria
radiofònica i televisiva, és l’actual director i
presentador del programa nocturn “Més 324” de TV3,
amb el qual ha superat ja els 1000 programes. Va ser
corresponsal de TV3 a Madrid durant 7 anys i no ha
deixat de col·laborar amb diaris i setmanaris. Graset
ha estat guardonat amb premis com el RAC al millor
programa de ràdio per L'oracle o el Premi Nacional
de Comunicació 2015.
Amant de la terra i de les seves arrels, Graset
combina el seu neguit per la informació i l’actualitat
amb el seu conegut toc d'humor i passions com el
teatre o la dramatúrgia.

MOLTES GRÀCIES
ALS NOSTRES PATROCINADORS

