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Convocatòria de premsa 

 
Ripoll debat sobre les TIC i la premsa digital al Ripollès en 
una jornada pionera transmesa en directe per Internet   
 

• L’acte, que organitza Grup Nació Digital (GND) i presideix Teresa Jordà, alcaldessa de 
Ripoll, compta com a principals ponents amb Josuè Sallent, director general de la Societat 
de la Informació, i Eudald Domènech, empresari pioner d’Internet. 

 
• La jornada es transmetrà en directe a través d’ElRipollès.info i NacioDigital.cat gràcies al 

sistema Ustream.tv en una iniciativa pionera a la comarca que permetrà als lectors dels dos 
diaris seguir en directe totes les ponències.  

 
Vic, 19 de novembre de 2008 
 
Ripoll organitza aquest dissabte una jornada que analitzarà el paper de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació (TIC) i de la premsa digital al Ripollès amb l’objectiu de potenciar-ne  
l’ús i coneixement per part de les empreses, administracions i ciutadans i de valorar-ne la seva 
importància. El programa inclou els següents ponents i continguts: 
- Teresa Jordà, alcaldessa de Ripoll, parlarà sobre el nou web de l’Ajuntament de Ripoll que 
permetrà al ciutadà realitzar gestions.  
- Josuè Sallent, director general de la Societat de la Informació, exposarà les accions per impulsar 
les TIC del govern català al Ripollès. 
- Eudald Domènech, president de Techfoundries, parlarà de la seva experiència com a empresari 
pioner d'Internet a l'Estat espanyol. 
- Roger Peñarroya, conseller del Consell Comarcal del Ripollès de Noves Tecnologies, explicarà els 
serveis del web del Consorci de Recaptació Ripollès-La Cerdanya. 
- Albert Pujol, director de la Fundació Televall, analitzarà el desplegament de les TIC i Internet al 
Ripollès i avançarà els nous projectes de l’entitat.  
- Manoli Vega, presidenta de la Unió de Botiguers de Ripoll, i Albert Soler, de Quimera Solucions 
Visuals, presentaran el nou web de l’associació i els seus serveis. 
- Arnau Urgell, responsable d’ElRipollès.info, parlarà del funcionament d’un diari digital i dels seus 
avantatges i inconvenients com a mitjà d’informació local.  
- Jordi Font, director comercial de Grup Nació Digital, que publica ElRipollès.info, presentarà la 
jornada i els ponents. 
 
La jornada compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Ripoll, Monmar Comunicació, 
Informa-tic, SITIC i Eurona.  
 
 
 
 
 

 

Dia: Dissabte, 22 de novembre de 2008 
Horari: 10-14 hores  
Lloc: Ajuntament de Ripoll  / Sala Eudald Pradell (sala de plens) 
Contacte premsa:  Monmar Comunicació: Eudald Aymerich-93 883 63 16 / 
685 506 531 (info@monmar.net) 
 


