JORNADA BIG DATA
BIG DATA: D’UTOPIA A REALITAT
Dimarts 6 de febrer 2018, 10:00 h – 14:00 h
Institut d’Estudis Catalans (IEC) - Sala Prat de la Riba
C/ del Carme, 47 | 08001 Barcelona
La Jornada Big Data: d’Utopia a Realitat pretén ser un espai obert en el qual plantejar diversos aspectes
relacionats amb el Big Data. Comptarem amb tres reconeguts professionals de l'àmbit del Big Data que
exposaran quina és la realitat del camp, quines aportacions d'èxit està tenint el Big Data per a l'impuls de la
competitivitat industrial, així com la necessitat de professionals formats per afrontar els reptes del Big Data.
Us convidem a tots, experts i profans, a participar en aquest fòrum amb l'objectiu de reflexionar i avançar
en l'ús de la tecnologia Big Data en les Ciències de la Vida, i d’aquesta manera respondre a les necessitats
que plantegen els entorns de salut i agroalimentari.

PROGRAMA
Dimarts, 6 de febrer de 2018, 10:00 h - 14:00 h
Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans (c/ del Carme, 47; 08001 Barcelona)
10:00h Benvinguda – Ana Ripoll – Presidenta de BIB
10:05h Big data i AI, el repte transformat en casos d'èxit a la indústria biotecnològica i farmacéutica.
Toni Manzano – Director I+D i co-fundador de BigFinite
11:00h Big Data: fi de l’assaig i error? – Carme Artigas – Fundadora i CEO de Synergic Partners
12:00h Los siete secretos del científico de datos – Julian Isla - Gestor de recursos del grup d’Intel·ligència
Artificial de Microsoft Consulting Services
13:00h Big Data e Inteligencia Artificial en Salud – Nuria Oliver – Directora de Recerca en Ciència de Dades
de Vodafone i Chief Data Scientist de Data-Pop Alliance
14:00h Fi de la jornada

L’acte és gratuït però cal registrar-se prèviament, és per això que agrairem confirmeu la vostra assistència el més
aviat possible al següent formulari d’inscripció https://goo.gl/forms/EXBRieJRB3AJ3TP12 o enviant-nos un mail a
comunicacio@bioinformaticsbarcelona.eu
Amb la col·laboració
Associació Bioinformatics Barcelona – BIB
www.bioinformaticsbarcelona.eu

