La Societat de la Informació com a element clau
per al Desenvolupament Rural
Palau de Congressos, València – 3 i 4 de febrer
(Programa provisional. S’afegiran més presentacions a les sessions paral·leles)

3 de febrer 2003
08.30 - 09.00
09.00 – 09.30

09.30 – 10.45

Recollida de credencials
Acte inaugural
Sr. Nikiforos Sivenas, Director d’Aspectes horitzontals de desenvolupament rural – Sapard. DG
d’Agricultura de la Comissió Europea
Sr. Miguel Arias Cañete, Ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació
Sr. José Luis Olivas Martínez, President de la Generalitat Valenciana
Societat de la Informació i Desenvolupament Rural: escenaris d’evolució
Sr. Nikiforos Sivenas, Director d’Aspectes horitzontals de desenvolupament rural – Sapard. DG
Agricultura de la Comissió Europea. Proporcionarà les primeres idees sobre com la Comissió
Europea, els estats membres i la indústria poden cooperar per promoure la societat de la
informació a les àrees rurals.
Sr. Greenidge, Director del Centre Tècnic per a l’Agricultura i la Cooperació Rural ACP-EU.
Presentarà models i experiències en la promoció de la societat de la informació a regions en
desenvolupament.
Sr. Domingos Oliveira, Cap Gemini Ernst & Young Iberia. Proporcionarà una perspectiva
general de les principals tendències tecnològiques i models econòmics.

10.45 – 11.00

Sr. Luis Alvarez, Vice-president del Sud d’Europa i Country manager d’Espanya de British
Telecom Ignite. Presentarà les solucions més innovadores de les tecnologies de la informació per
àrees rurals.
Pausa pel cafè

Sessions paral·leles
Serveis bàsics i infrastructura

Seguretat i qualitat
alimentàries

Inclou : Accés de banda ampla;
e-Govern; e-Salut; Educació,
Inclou : Traçabilitat ;
etc.
Control remot ; Benestar
animal, etc.
Discurs principal
Sr. Antonio Alabau, Càtedra
Jean Monnet
Telecomunicacions i SI.
Universitat Politècnica de
València

Discurs principal
Sr. José Vicente Guillén,
Director de l’Institut
Valencià de qualitat
agroalimentària

Noves ocupacions i
oportunitats de negoci
Inclou: Turisme;
Teletreball; Telecentres,
etc.
Discurs principal
Sr. Bror Salmelin, DG
Societat de la Informació,
Comissió Europea

e-Agribusiness
Inclou : Agricultura de precisió ;
e-Mercats ; El dilema de les
indústries agroalimentàries: cap a
una nova cadena de valors?, etc.
Discurs principal
Sr. Vicente Corteza, Director
General de Desenvolupament
Rural, Ministeri d’Agricultura

Presentació de treballs

Presentació de treballs

“V@lencia.y@”. Sr. Rafael
Ripoll, tinent d’alcalde i
regidor de Relacions
Institucionals de l’Ajuntament
de València

“TIC per a la qualitat i
seguretat del vi.
Tecnologies, problemes i
solucions. Una bona
pràctica francesa”. Sr.
Steffe. EFITA. França

“Projecte d’informació de
negoci Afri-Euro”. Prof.
Biekpe. Africa Centre for
Investment Analysis and
University of Salford . SudÀfrica

“Aforo. Projecte europeu
per un mapa de les TIC per
l’Agroalimentació”. Sr.
Oliveira. Alfamicro.
Portugal

Presentació de treballs

Presentació de treballs

“Barrabes.com”. Sr. Carlos “TIC per negocis agraris en àrees
Barrabes. Barrabes.
en desenvolupament:
Espanya
potencialitats i barreres”. Sr.
Mario Zappacosta. IPTS JRC.
“Mapes estratègics per
Comissió Europea
àrees rurals”. Sr.
“Zamora. La primera ciutat del
O’Flaherty. National
"Observatori espanyol de terres
món amb cobertura Wi-Fi. Una “SIMA – Traçabilitat
Microelectronic
regades". Sr. Abellán. Ministerio
solució per les àrees rurals?”.
animal”. Sr. Jover. INDRA Applications Centre.
de Agricultura, Pesca y
Sr. Oscariz. Afitel
Sistemas. Espanya
Irlanda
Alimentación. Espanya

“Noves tecnologies en el món
rural. Bones pràctiques a
França. Un treball de
cooperació entre serveis”. Sr.
Saurel. Comitè de la Societat
de la Informació i Ruralitat.
França
“Infoville 21”, Sr. Antonio
Peral. Fundació Oficina
Valenciana per a la Societat de
la Informació. Espanya
“Models de negoci per serveis
de banda ampla”. Sra.
Fransson. Power Lake. Suècia
“Xarxa d’excel·lència en
projectes de dones rurals”. Sr.
Markou. Institut de Recerca
d’Agricultura. Xipre
“Previsió tecnològica i
propostes per superar la
diferència discriminatòria a les
àrees rurals”. Sr. Huenecke.
Universitat de Bremen.
Alemanya
“Noves oportunitats després del
col·lapse de la societat rural en
l’Europa post-socialista”. Sr.
Granberg. Universitat de
Hèlsinki. Finlàndia
“Solucions GIS a sistemes web
distribuïts”. Sr. Charvat. Centre
d’Estudis Estratègics. Txèquia

“Tele-cases de camp com a “El valor del menjar”. Sr. Ubieta.
incubadores”. Sra.
Innopole. Espanya
Larsson. Hongria
“Solucions innovadores de banda
“L’experiència del Leader ampla per grangers”. Sr. Van der
II en les TIC i les àrees
Dries. Satlynx. Luxemburg
“E-Fruitrace. Traçabilitat
rurals”. Sr. Ciani. IAERT.
per la fruita fresca”. Sr.
Itàlia
“Agricultura virtual”. Sra. Kallai i
Itziar Cuenca. Agromare.
Sr. Herdon. Hongria
Espanya
“Teletreball EU-CIS”. Sr.
"Nora4U. Xarxes de comunitats
Marot. JC Consultants.
utilitzant LAN sense fils". Sr.
França
“Geotraçabilitat”. Sr.
.Bath. Nora4U. Noruega
Debord. Cambra de
“Teletreball, TIC i
Comerç de Gers. França
“RuralTuria”. Sra. Esparcia.
desenvolupament rural”.
Conselleria d’Agricultura, Pesca i
Sr. James. SustainIT.
“TRINE. Solucions de
Alimentació de la Comunitat
Anglaterra
traçabilitat a internet per
Valenciana. Espanya
productes pesquers”. Sr.
"Assistència infantil.
Alfaro. CIMA Nuevas
"Xarxes sense fils rurals de baix
Tecnologías Informáticas. Plataforma col·laborativa
d’assistència sanitària" Sr. cost". Sr. Alberts. University of
Espanya
Latvia. Làtvia
Toledano. EuroPraxis..
Espanya
“Bones pràctiques en
“Tecnologies geomàtiques i
sistemes de traçabilitat
desplegats”. Sr. Du Vivier. “Portant noves companyies aplicacions per l’agricultura,
silvicultura i comunitats rurals
a Senozaty”. Sr. Skala.
ISAGRI. França
cobrint també les necessitats
Ajuntament de Senozaty.
d’Invekos”. Sr. Strobi. PROGIS
Txèquia
Software AG. Àustria
“Mètodes de treball
“Èxit local i els problemes de
innovadors”. Sr. Stewart.
transferir un model: les xarxes de
Waterford University of
la comunitat rural a la perifèria
Technology. Anglaterra
finesa”. Sr. Nikula. Universitat de
Hèlsinki. Finlàndia
“Disemina”. Sr. Sastre.
Dirección General de
Telecomunicaciones y
Modernización. Espanya.

“RuralCat”. Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Espanya
“Plataforma ambiental a
internet”. Sr. Wall. Universitat
d’Agricultura de Wroclaw.
Polònia

14.00 – 15.30
Presentació de treballs

Dinar
Presentació de treballs

“Telefonia mòbil com a
conductor del desenvolupament
de les TIC a la Polònia rural”.
Sr. Brzozowy. Polska Telefonia
Cyfrowa. Polònia

“Seguretat alimentària”.
Sra. Correia. Asesoria
Zabala. Espanya

“Accés de banda ampla per
àrees rurals”. Sr. Albizu.
Govern Basc. Espanya

“Seguretat i control
alimentaris mitjançant
GIS”. PROGIS Software
AG. Àustria

Presentació de treballs

Presentació de treballs

“Dresden i l’experiència en
àrees rurals en el sector de
la construcció amb
mètodes de TIC mòbils”.
Sr. Llambrich. ADEI.
Espanya; Sr. Scherer.
Ingenieurbüro Scherer.
Alemanya

“Desenvolupament
multifuncional del territori
mitjançant les tecnologies de la
informació”. Sr. Olsson. LUNO
University. Suècia
“Experiències d’Interreg a les
TIC i àrees rurals”. Sra. Buguna.
IRTA. Espanya

"Turisme rural". Sr.
Krivanek. Centre d’Estudis “Desenvolupament d’assessoria i
servei en la gestió de granges”.
Estratègics. Txèquia
Sr. Gnip. MJM Group. Txèquia
“La xarxa de l’univers
"Accés a internet de banda ampla
“Rural Wins. Projecte europeu “GIS en fruits cítrics”. Sr. rural”. Sr. Bernard.
per grangers”. Sr. Mohave Elcid.
German Centre of
per àrees rurals”. Sra. Aginako. Torrente. Tragsatec, SA.
Neo-Sky. Espanya
Documentation and
Espanya
Euskaltel. Espanya
Information for
“Teleparc. Projecte Interreg”. Sr.
Agriculture (ZADI).
“Traçabilitat en vi”. Sr.
“Desenvolupament rural en
Beautes. Cambra de comerç de
Cortell. Bodegas y Bebidas Alemanya
l’educació i la recerca”. Sra.
Gers. França
Grandes Vinos. Espanya
Nemenyi. University Babes.
“Competitivitat en negocis
Romania
“L’experiència INCO en els
locals o l’alternativa dels
fons públics”. Sr. Moricz i països mediterranis”. Sr. Briz i
“L’ús del concepte espacial en
Sra. De Felipe. Universitat
Dr. Biro. Hongria
el negoci de llocs web”. Sra.
Politècnica de Madrid. Espanya
Rusten. Institute for Research
“Ús de les TIC i les xarxes
in Economic and Business
"RuralNets". Dr. Skerratt.
de banda ampla en una
Administration. Noruega
economia rural, perifèrica i Newcastle University. Anglaterra
estacional”. Sr. Cowles i
“Carrefour com a animador
"El llibre del granger integrat
Sr. Pomery. Digital
rural mitjançant les TIC”. Sr.
amb GIS". Sr. Ferri. Prodevelop.
Peninsula Network.
Delgado. Carrefour València.
Espanya
Anglaterra
Espanya
“Traçabilitat dels
“Sistemes de difusió de dades”. productes carnis”. Sr.
Rodriguez. IKT SA.
Sr. Kun. TeleDataCast.
Espanya
Hongria

“eGovern. Aplicacions per a la
gestió de la terra”. Sr. Salek.
UHUL. Txèquia

"Dones rurals: noves
oportunitats". University of
Berlin. Alemanya
“Centre de competències
en comerç electrònic
eMinder”. Sra. Paz i Sr.
Basanta. Centre de
Supercomputació de
Galícia. Espanya

17.30
Grups de treball:
-Discussió dels treballs previs i
generalització.
-Possibilitats de finançament en
el marc dels fons europeus i
nacionals.
-Proposta d’accions.
-Preparació de conclusions.
18.30

Fi de les presentacions
Grups de treball:
Grups de treball:
-Discussió dels treballs
-Discussió dels treballs
previs i generalització.
previs i generalització.
-Possibilitats de
-Possibilitats de
finançament en el marc
finançament en el marc
dels fons europeus i
dels fons europeus i
nacionals.
nacionals.
-Proposta d’accions.
-Proposta d’accions.
-Preparació de
-Preparació de conclusions
conclusions.
Fi de les sessions paral·leles

Grups de treball:
-Discussió dels treballs previs i
generalització.
-Possibilitats de finançament en
el marc dels fons europeus i
nacionals.
-Proposta d’accions.
-Preparació de conclusions.

4 de febrer 2003
09.00 – 09.30

Sisè Programa-Marc de la UE per les activitats de recerca i desenvolupament tecnològics
Sr. Luis Rodriguez-Rosello. Director de Tecnologies emergents i infrastructura;
aplicacions. DG de la Societat de la Informació. Comissió Europea

09.30 – 10.00

Aquesta sessió debatrà les diferents prioritats del Sisè Programa-Marc de la UE per les
activitats de recerca i desenvolupament tecnològics, en particular la referent a la Societat de
la Informació.
Societat de la Informació regional i suport de fons estructurals
Sr. Antonio Marin Martínez. DG de la Societat de la Informació. Comissió Europea

10.00 – 10.45

Aquesta sessió debatrà l’actual suport de la Societat de la Informació a través de les
subvencions dels fons estructurals.
Estratègies i reptes socio-econòmics. Fòrum de discussió
Moderador:
Sr. Nikiforos Sivenas, Director d’Aspectes horitzontals de desenvolupament rural – Sapard.
DG d’Agricultura de la Comissió Europea
Aquesta sessió presentarà i debatrà les principals conclusions de les diferents necessitats
d’estratègia (regional, nacional, europea) i la seva integració en un enfocament coherent.
Les conclusions de les sessions paral·leles seran presentades en aquest fòrum de discussió i
s’acordaran les conclusions socio-econòmiques per al futur.

10.45 – 11.00
11.00 – 11.45

Fòrum de discussió:
- Divisió digital
- Reptes a nivell europeu
- Reptes a nivell nacional
- Reptes a nivell regional
Pausa pel cafè
Solucions tecnològiques i reptes. Fòrum de discussió
Moderador:
Sr. Isidro Laso Ballesteros. DG Societat de la Informació. Comissió Europea
Aquesta sessió presentarà i debatrà els reptes de recerca i tecnologia que cal abordar per fer
possible la societat de la informació en àrees rurals.
Les conclusions de les sessions paral·leles seran presentades en aquest fòrum de discussió i
s’acordaran les conclusions tècniques per al futur.

11.45 – 12.00

Fòrum de discussió:
- Infrastructura i punts d’accés
- Serveis i continguts: cibercomunitats, aplicacions de negoci, comerç
electrònic rural
“Declaració de València” (aquesta declaració cobrirà les conclusions tècniques i socioeconòmiques preparades durant els fòrums de discussió)
Sessió de clausura

12.00 – 15.00
15.00 – 18.00

Sr. José Joaquín Ripoll Serrano. Vice-president de la Comunitat Autònoma valenciana
Sr. Luis Rodriguez-Rosello. Director. DG de la Societat de la Informació. Comissió
Europea
Dinar
Visita a Infoville, una iniciativa regional relacionada amb la societat de la informació a
àrees rurals (opcional)

