Nota de premsa

EDICIÓ NÚM.128 DEL MES DE MARÇ:

“PERSONES I (RO)BOTS: EL FUTUR DE LA INTERACCIÓ”
AL 22@UPDATE BREAKFAST
Barcelona, Març de 2018.- 22@Network bcn, l’Associació d’Empreses i Institucions del
districte de la innovació 22@, ha organitzat avui a Valkiria Hub Space l’edició nº128 del
22@Update Breakfast que ha tractat sobre “PERSONES I (RO)BOTS: EL FUTUR DE LA
INTERACCIÓ”.
Yolanda Triviño, Directora de Valkiria Hub Space i membre de la Junta Directiva de
22@Network bcn, ha presentat aquesta edició del 22@ Breakfast, centrada en els Bots, els
seus límits i el nou escenari “disbòtic” que plantegen. Durant la seva intervenció en l’Update
ha introduït la presentació "22network.net, interaccionar per la xarxa", durant la que s’ha
presentat el nou disseny de la pàgina web de l’Associació, que ofereix noves eines d'interacció
entre associats més accessibles.
Dins l’apartat de “L'Innovador del mes”, Toni Recio, responsable de Tecnologia i Innovació de
Pasiona, i Juanjo Montiel, desenvolupador de software, especialista en accessibilitat i invident,
han presentat la conferència “Bot Mirror: Llums i ombres d'un futur disBÒTic”. Han explicat
com actuen els Bots i com els xatbots poden comunicar-se amb un llenguatge natural i fins i tot
detectar les necessitats dels usuaris i interpretar les seves intencions en diferents aplicacions
per oferir-los solucions en situacions diverses de la vida quotidiana, com per exemple, com a
traductor simultani en converses d’Skype. Durant la seva presentació, han comptat amb el
suport del gos guia Whost i de l'assistent de veu d'Amazon, Alexa, que permet també controlar
el sistema domòtic.
En finalitzar, Antoni Oliva ha presentat l’actualitat de l’Associació i les novetats al districte
22@ i ha donat la benvinguda als nous associats: Metrovacesa i Freo Investments,
desenvolupadors de sòl; la Fundació Educativa Xinesa, un actor important a la comunitat
xinesa de Barcelona; i Magatzem d’idees, empresa dedicada comunicació i la creativitat.
Ha explicat que 22@Network bcn va participar en la jornada “Impulsant el Talent Digital entre
els joves” de l'Escola Superior d'Informàtica Epitech, destinada a impulsar el talent digital. Ha
anunciat també que Knowledge Innovation Market (KIM) ha rebut la menció especial a
l'Empresa Innovadora en Conciliació i Temps 2018 de l'Ajuntament de Barcelona i que Yolanda
Triviño, Directora de Valkiria Hub Space, ha rebut el premi “Talent Emergent” de femtalent.
Finalment ha anunciat que 22@Network bcn organitza, el proper 5 d'abril a partir de les
13:30h. a l'Hotel Novotel Barcelona City, un nou dinar-col·loqui Àgora 22@Network bcn, amb
Carlos Grau, CEO de Mobile World Capital Barcelona , qui presentarà la
conferència “5GBarcelona: impulsant els nous serveis de la Internet del futur”.
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El 22@BREAKFAST és el punt de trobada i d'intercanvi d'idees innovadores que, des del 2004,
se celebra cada mes al Districte de la Innovació. És una oportunitat per conèixer les darreres
tendències tecnològiques i empresarials, i els progressos que es desenvolupen en l’entorn 22@
per a les seves empreses i institucions. Però també és una ocasió per intercanviar experiències
amb més d'un centenar de directius i professionals vinculats a l'economia del coneixement.
22@NETWORK BCN és l'Associació d'Empreses i Institucions del districte de la innovació 22@,
que compta amb més de 120 empreses sòcies i col·laboradors que es beneficien de les
sinergies que es produeixen en el propi l'àmbit de l'Associació i que s'ha consolidat també com
un agent actiu del districte i motor de les iniciatives que ajuden al desenvolupament de les
empreses associades.
Enllaç a fotografies del Breakfast
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