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Les Jornades del Cable i la Banda Ampla arriben a la vintena
edició

29.04.2015. Formació i inserció laboral   -   Un any més, l'Escola d'Enginyeria de la UAB acull les Jornades del Cable
i la Banda Ampla, que apleguen del 5 al 7 de maig els principals agents del sector: institucions amb capacitat de
regulació, col·legis professionals, empreses i especialistes de l'àmbit acadèmic. La trobada arriba enguany a la vintena
edició.

Les Jornades es centraran en l'anàlisi de l'evolució de la xarxa de banda ampla (cable, xDSL, HFC, FTTx, satèl·lit, xarxa
elèctrica o microones) i els continguts i els serveis que poden encaixar en el triple play, el quadruple play o el quíntuple play.
Aquesta trobada està organitzada per la UAB, el Centre d'Estudis sobre el Cable (CECABLE), l'Observatori de la Comunicació
Científica de la UPF i l'Escola Universitària Mediterrani de la UdG.   El programa es distribueix en diferents blocs temàtics. El 5
de maig, les diferents sessions tractaran sobre la banda ampla a Catalunya i Espanya i inclouran ponències de responsables
de Wifidom, Adamo, Fibracat, Ericsson, Adobe, Telefónica, Voz Telecom, NeoSky i BT. A la tarda, dins del bloc "Serveis i
continguts a les xarxes de banda ampla", tindrà lloc la taula rodona "Les claus de l'èxit del cable històric català i espanyol", amb
exposicions de CECABLE, Alpha Enginyeria de Telecomunicacions, Acotec, Airenetworks, La Cala de Fibra i l'Ajuntament de
Mequinensa.   El 6 de maig, començarà amb el bloc "Evolució de tipologia i d'instal·lació de cable per a banda ampla" (amb
aportacions de Huawei, Keyfibre, Corning, Xarxa Oberta de Catalunya, Anvimur Telecomunicacions, Cable Runner, Technetix,
Datwyler Cabling Solutions i Meru Networks) i continuarà amb "Nous horitzons per al sector de la informàtica", on intervindran
Watchguard, Bitdefender, Microsoft, UNIT4 i Panda Security. Finalment, el 7 de maig, es parlarà dels impactes diversos de les
xarxes de banda ampla i tindrà lloc la taula rodona "Nous jaciments d'ocupació gràcies a la banda ampla", amb participació de
nombroses institucions i empreses.
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