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Mataró és el municipi escollit per acollir el 2n Congrés
sobre el futur de la seguretat municipal. Aquesta
edició inclourà la perspectiva i el testimoni dels millors
fabricants mundials, representats municipals del
territori català, i personalitats rellevants de les institucions del sector de la seguretat i la mobilitat.
A més de conèixer el present i futur de les tendències
del sector i experiències d’èxit de l’entorn municipal,
podreu gaudir de grans novetats que transformaran la
forma de comprendre la seguretat a curt termini.

Organitza

Programa
9.00 - 9.30

Acreditacions i café de benvinguda

9.30 - 9.40

Apertura i agraïments

Xavier Torramilans, Gerent i fundador d’Alphanet Seguretat
Il·lm. Sr. David Bote Paz, Alcalde de Mataró i President del TecnoCampus

Tendències de la videovigilància:
perspectiva d’un líder

9.40 - 10.00

Axis Communications

Solucions de futur, ara.

10.00 - 10.20

Ricard Montserrat, Director Comercial d’Alphanet Seguretat

Experiències municipals d’èxit

10.20 - 10.50

Joaquim Martínez, Cap de la Policia Local de Malgrat de Mar
Antoni Masana i Ubach, Alcalde de Vacarisses
Xavier Casoliva Pla, Alcalde de Guissona
Joaquim Martín, Cap de la Policia Local de Lloret de Mar

Workshops i Coﬀee Break

10.50 - 11.50

Workshops i visites als stands dels fabricants

El valor de les dades en la seguretat municipal

11.50 - 12.10

Maria Eulàlia Soler Catà, Data Analytics Product Manager
Eurecat (membre del Big Data Center of Excellence Barcelona)

ADM: El nou concepte per a la investigació policial

12.10 - 12.25

Ricard Montserrat, Director Comercial d’Alphanet Seguretat

ADM: Análisi de les dades per a la mobilitat i la promoció econòmica

12.25 - 12.50

Ricard Montserrat, Director Comercial d’Alphanet Seguretat
Xavier Almirall, assessor d’Alphanet Seguretat

Workshops i aperitiu

12.50 - 13.50

Workshops i visites als stands dels fabricants

Workshops
El congrés és una gran oportunitat pel treball i l’intercanvi
d’idees; tant pels fabricants i desenvolupadors, que
prendran bona nota de les necessitats especíﬁques de
l’administració; com pels servidors públics, que coneixeran
els productes i serveis més interessants del sector de la
seguretat.

Partners

Localització
TecnoCampus: un entorn de
coneixement i noves tecnologies
L’espai escollit és una institució referent
del sector tecnològic en l’impuls del
talent i del desenvolupament de noves
idees.
Afegit a la seva excepcional situació al
costat del mar, aquest és un entorn
modern i elegant, perfecte per gaudir
d’una jornada enriquidora.

C-60

Com arribar

C-32

El TecnoCampus de Mataró està perfectament comunicat. La C-32 o la N-II és
una bona opció si veniu de la zona nord o
sud.
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Mataró

Si ho feu des de l’interior, la millor opció
és la C-60 (sortida 12B des de l’AP-7 en
ambdues direccions). Ja a Mataró,
trobareu el TecnoCampus al costat de la
Plaça Laietana, a prop del Polígon
Industrial Pla d’en Boet.
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Parc TecnoCampus Mataró-Maresme
Carrer d’Ernest Lluch 32
08302 Mataró, Barcelona
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Ediﬁci TCM 2, Espai Foyer
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A més de les zones d’aparcament als
voltants del centre de congressos, el
TecnoCampus disposa de pàrquing propi.
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N-II

Planol de l’esdeveniment
Entrada

Espai Foyer

Ediﬁci TCM2
Espai Foyer

