» Nota de Premsa

08 de novembre de 2021

Barcelona Activa organitza les conferències IT Talks
per
divulgar
quines
seran
les
professions
tecnològiques de futur amb més projecció
»

Coneixements de big data, desenvolupament web, ciberseguretat, UX, Intel·ligència
Artificial i producció audiovisual a la xarxa, són alguns dels àmbits
d’especialització d’avantatge competitiu davant d’entrevistes laborals

»

Aquestes sessions s’han organitzat, en el marc del Saló de l’Ocupació que
comença demà, per la motivació i l’auge d’empreses TIC a la ciutat. En els darrers
sis anys, les contractacions en aquest sector han crescut un 55% i les empreses
TIC prop del 50%

»

A la ciutat, la demanda de perfils digitals s’ha incrementat en gairebé un 40% en un
any, mentre que els perfils disponibles han crescut només un 7,6%

Dins de l’espai TalentXBCN del Saló de l’Ocupació, Barcelona Activa ha organitzat les
conferències IT Talks, que tindran una durada de 30 minuts, i estaran enfocades a explicar els
perfils professionals tecnològics més demandats per les empreses de Barcelona i que tenen
relació amb les tecnologies emergents. A la ciutat, la demanda de perfils digitals s’ha incrementat
en gairebé un 40% en un any, mentre que els perfils disponibles han crescut només un 7,6%, la
qual cosa ha motivat l’organització d’aquestes talks perquè puguin ser una aposta de futur per a
una ciutadania més preparada.
En total, 6 IT Talks de la mà de sis ponents donaran a conèixer de manera detallada quins son
els llocs de treball tecnològics amb més projecció de futur, i quina formació precisen i quines son
les tasques associades a aquestes feines. En paral·lel, oferiran la possibilitat de tenir un espai
de conversa amb professionals per poder resoldre dubtes tècnics que puguin sorgir, i es donaran
a conèixer propostes formatives específiques per a cadascun dels perfils.
Aquestes sessions contemplen, per tant, l’auge d’empreses TIC a la ciutat. En els darrers sis
anys, les contractacions en aquest sector han crescut un 55% i les empreses TIC prop del 50%.
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IT Talk: Big Data i el món de les dades
Laia Subirats, investigadora d'Eurecat - Centre Tecnològic de Catalunya, centrarà el tema en el
big data, un dels principals actius de les empreses més exitoses, i que està al darrere dels
avenços més innovadors com la intel·ligència artificial.
IT Talk: WDW (Web Developement...Why?)
Rubén Alcalde, desenvolupador web i mentor IT Academy posarà l’accent en la quantitat de
contingut web i serveis online que consumim dia rere dia, i què implica laboralment a les persones
que s’hi dediquen.
IT Talk: Seguretat a Internet, un ofici vocacional
Genís Margarit, CEO de Centralip i professor de Ciberseguretat a la UPC, reforçarà un discurs
sobre l’especialització en la seguretat a Internet per millorar la xarxa i protegir el món digital.
IT Talk: Intel·ligència Artificial, una gran oportunitat
Joan Gasull, Data Scientist i formador freelance de Netmind, desgranarà la influència de la IA en
el futur del mercat laboral de les persones, des del punt de vista de l’oportunitat per a les noves
generacions, ja que s’estan generant necessitats laborals amb noves competències i habilitats.
IT Talk: Productor audiovisual IT
Israel Vela, responsable Projectes de Transformació digital a Barcelona Activa, oferirà una
xerrada participativa il·lustrada amb exemples sobre les enormes oportunitats i també els reptes
que genera la integració de l’IT a la producció audiovisual així com les seves il·limitades
possibilitats d’aplicació a pràcticament qualsevol àmbit professional.
IT Talk: Reptes per als professionals UX davant els nous ecosistemes tecnològics
Eva Laura Manrique López, directora del Campus 42Barcelona, parlarà dels perfils tradicionals i
l'encaix amb les tecnologies, la situació actual de la convivència entre disciplines d'UX i l'evolució
del perfil "unicorn" i del previsible futur amb un nou ecosistema tecnològic i els reptes que això
comporta per l'UX i els nous perfils que sorgiran.
Les xerrades i activitats estan obertes a tothom i especialment a empreses que estan buscant
talent digital; persones que volen reconvertir el seu perfil professional cap al món de les
tecnologies, disposin o no d’estudis relacionats; persones que tenen interès en saber quines són
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les tecnologies emergents a la ciutat de Barcelona, i què implica dedicar-se a aquest món
professional i quins perfils associats existeixen; i joves que han de decidir cap a on enfocar els
seus futurs professionals i necessiten descobrir nous àmbits amb futur.
A més, hi haurà una taula rodona que vol abordar els reptes al voltant dels perfils digitals tot
reflexionant sobre el paper que desenvoluparan les empreses i el món educatiu, amb
l’administració pública. Hi participen empreses com SEAT o Harbour Space.
Salaris per sobre de la mitjana i contractes estables i de qualitat
Barcelona té desplegada tota una estratègia per fer créixer, mantenir i atraure el talent a la ciutat,
amb una aposta molt forta pel talent digital, que genera perfils molt demandats a les empreses i
amb salaris per sobre de la mitjana. En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona ofereix serveis
públics formatius a través del Cibernàrium, amb diferents cursos i seminaris, la IT Academy, una
escola de programació d’alta especialització sobretot per al talent de perfil júnior, i 42Barcelona,
un campus de programació impulsat per Fundació Telefònica amb el suport de l’Ajuntament i la
Generalitat.
El Saló de l’Ocupació se celebra simultàniament amb l’esdeveniment BizBarcelona, referent per
a persones emprenedores, startups i pimes, entre el 9 i l’ 11 de novembre al recinte de Montjuïc
de Fira Barcelona. Els accessos són gratuïts, amb prèvia inscripció online. Els salons són
presencials i apliquen el protocol de prevenció i seguretat de la institució firal que inclou, entre
d’altres, mesures com l’ús obligatori de mascareta, gel hidroalcohòlic i distància social de
seguretat en les activitats.
Per a més informació sobre la ubicació i horaris de cada IT Talk, es pot accedir al web:
https://www.salocupacio.com/talentxbcn/
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