
JORNADA PIMESTIC al Maresme 
Aplica tecnologia i millora el teu negoci 

 Dia: 14 de novembre de 2008  Hora: de 12:00 a 16:00 hores 
  Lloc: Espai Firal - Nou Parc Central ( Camí de la Geganta, s/n Mataró ).                                                                   

Inscripcions: truca al 902 17 06 65 

Benvolgut/da, 
 
La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) i l'agència ACC1Ó 
CIDEM|COPCA us convidem a participar en la jornada PIMESTIC que tindrà lloc el divendres dia 14 
de novembre de 2008, de 12.00 a 16.00 h, en el marc del Forum INNOVA 360º. Aquest forum està 
organitzat per l'IMPEM (Institut de Promoció Econòmica de Mataró) i se celebrarà del 13 al 15 de  
novembre a l'Espai Firal - Nou Parc   Central  (Camí de la Geganta, s/n Mataró). 
L’objectiu de la jornada és explicar els avantatges d’implantar les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) en el negoci a través d’exemples reals a partir d’un format innovador i 
participatiu, per tal que els assistents pugueu intercanviar informació i exposar dubtes. Així mateix, 
durant el transcurs de la jornada es donarà a conèixer el nou servei d’orientació de les pimes en 
l’ús de les tecnologies digitals, i s’oferirà informació dels ajuts i les vies de finançament de les quals 
es poden beneficiar les empreses per poder ser més competitives. 
 
La jornada PIMESTIC està dirigida a gerents, directors d’operacions i directors d’informàtica de 
les petites i mitjanes empreses.  
  
    

12:00  Acreditacions 
12:15  Benvinguda institucional, a càrrec de: 

- Sr. Jordi Bosch, secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya.  
- Sr. Josep Jo i Munné, president del Consell Comarcal del Maresme.                                                               
- Sr. Joan Antoni Baron Espinar, alcalde de Mataró. 

12:35  Com ens poden ajudar les TIC? 
Incorporar les TIC a les empreses representa múltiples avantatges que redunden en la competitivitat i 
productivitat de les empreses. Les empreses podran exposar a l'expert TIC amb àmplia experiència les 
qüestions del seu interès sobre els diferents temes tractats. 

13:45  Presentació d'un cas d'èxit local 
14:00  Dinar de treball / treball en xarxa (networking) 
14:45  "Cafè digital"  

 Consisteix en una dinàmica de grup per intercanviar idees i experiències entre els participants a la   
 jornada sobre com les TIC ens poden ajudar en els negocis. Els participants tindran l’ocasió de  
 plantejar qüestions sobre els diferents temes tractats. 

15:30  Conclusions del "Cafè digital" 
16:00  Cloenda  
 

 

Per assistir-hi és imprescindible trucar al 902 17 06 65. Les places són limitades i s’assignaran per 
rigorós ordre d’inscripció. Tots els assistents rebreu material divulgatiu d’interès per al vostre negoci. 
 
La jornada PIMESTIC s’emmarca dins el Pla del mateix nom que promouen conjuntament la 
Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació i el Centre d’Innovació i 
Desenvolupament Empresarial (CIDEM) de la Generalitat de Catalunya per fomentar la implantació i 
l’ús de les TIC a les empreses catalanes.  
 
Vine a la jornada i informa’t sobre com pots millorar la teva empresa. 

                   

Jordi Bosch i Garcia 
Secretari de Telecomunicacions i  
Societat de la Informació 

 Carme Botifoll i Alegre 
 Directora del Centre d'Innovació i Desenvolupament  
 Empresarial 

 


