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Benvolguts/des companys/es, 

 

Us informem que la primera sessió del grup de Noves tecnologies serà el proper dilluns, 30 de setembre de 

2019 de 18.00h a 19.30h a la Seu de la Delegació Catalana c/Provença, 281, baixos de Barcelona on parlarem de 

XATBOTS utilitats i aplicació pràctica. 

  

Aquesta sessió anirà a càrrec de Albert Oller, Responsable de l’àrea de desenvolupament de software en Activa 

Consultoria i Sergi Anguita és enginyer superior en telecomunicacions, màster en telemàtica (UPC), màster en 

gestió de TI (LaSalle) i PMD per ESADE. Ha treballat sempre a l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i 

actualment és el Cap de l’Àrea d'Innovació i Estratègia Digital de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 

des d'on lidera el procés de transformació digital de l'empresa. Apassionat de l’emprenedoria, va ser co-

organitzador de Lean Startup Circle Barcelona i Startup Weekend Barcelona i ha exercit de professor en 

diferents escoles de negoci en aquest àmbit.  

 

L’objectiu principal de la sessió serà donar a coneixer aquesta eina, funcionament i usos. 

1. Què es un ChatBot o Assistent virtual? 

2. Arquitectura d’un ChatBot. Quina tecnologia utilitza. 

3. La importància d’un ChatBot dintre de la transformació digital en els despatxos. 

4. Per a que serveixen, que es pot fer amb ells (enllaç amb Alexa, Cortana, Google Asssitants)…) 

5. Per què es una Tendència. 

6. Utilitats del Chabot: Aplicabilitat en els despatxos del ChatBot, dos punts de vista en funció del nivell de 

digitalització de dintre dels despatxos: 

a. Enfocat com punt d’entrada de captació de clients, independentment del nivell de digitalització del despatx. 

b. En un despatx amb un nivell mig-alt de digitalització, es pot arribar a fer solucions personalitzades d ‘alt valor 

afegit, incorporant les dades del nostre despatx. 

7. Casos de Èxit i exemples pràctics d’us d’un ChatBot per a despatxos. 

  

Recorda que aquesta sessió és gratuïta per associats prèvia inscripció i està oberta a col·laboradors pagant una 

quota per assistència, tot i que de manera condicionada a l’existència de places lliures a la sala (el dijous abans 

de la sessió tots els col·laboradors rebran un e-mail confirmant o no la seva plaça). En tot cas, és 

imprescindible que tant associats com col·laboradors s’inscriguin, mitjançant el link a la nostre web que 

s’indica seguidament. Data límit d’inscripció: 27 de setembre de 2019.  Recordar-vos que les places són 

limitades. 
IN SITU A BARCELONA  https://www.aedaf.cat/activitat/sessio-del-grup-noves-tecnologies-3 

 

Us informem que aquestes sessions també es faran via streaming (només per visionar) a les diferents 

Delegacions de Girona i Tarragona. Si us voleu inscriure-hi, podeu fer-ho mitjançant els enllaços següents: 

  

GIRONA STREAMING   https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-girona-sessio-grup-noves-tecnoogies 

TARRAGONA STREAMING    https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-tarragona-sessio-del-grup-noves-tecnologies-2 
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En cas de que hi hagi documentació aquesta serà enviada per e-mail com a molt tard el mateix dilluns abans de 

les 13.30h 

 

Rep una forta abraçada, 

 

Jaume Mingot Mas 

Cap de grup Noves tecnologies 

de la Delegació Catalana-AEDAF 

 

http://www.aedaf.cat/

