Actes de celebració

MiraMon 20 anys
15 de desembre de 2014

“Apropant-te la geoinformació 1994-2014”
Aquest 2014, el MiraMon, el programari de SIG i teledetecció desenvolupat des del CREAF i la UAB, celebra el
vintè aniversari de la seva creació. Vint anys de vida, de mapes, de codi, de cursos, de cartografia, d’imatges de
satèl·lit i aeroportades, etc. Durant aquests 20 anys, milers d’usuaris en desenes de països han confiat i han
utilitzat el MiraMon en les seves activitats professionals i personals, generant idees, productes i resultats de
gran interès i rellevància en diversos àmbits. Actualment el MiraMon segueix avançant en els àmbits científics,
educatius i de gestió ambiental en què es va originar, així com en les metadades, l’estandardització i els més
avançats mètodes computacionals, tot per accedir a la millor geoinformació per a la recerca, la gestió i el coneixement del territori.

Jornada Tècnica

Acte Oficial celebració

09.30 		
			
			

18:30 		
Obertura
			Dr. Josep Enric Llebot (DTES)

Sala d’actes de l’ICGC (Parc de Montjuïc, BCN)
Obertura
Sr. Jaume Miranda (ICGC)
Sr. Enric Rodellas (ACTIG)

10:00		
Experiències amb el MiraMon, a
			
càrrec de ponents de diferents 		
			institucions
		
El MiraMon en la docència
		
El MiraMon en la recerca
11.30 		

Pausa Cafè

12:00		
Experiències amb el MiraMon, a
			
càrrec de ponents de diferents 		
			institucions
		 El MiraMon en la gestió i 			
		 l’administració
13:00		
			

Les novetats del MiraMon: una
mirada a la versió 8

Sala Cotxeres del Palau Robert (Pg Gràcia 107, BCN)

		

Parlaments

		 Dr. Javier Retana (CREAF)
		

Dra. Pilar Dellunde (UAB)

		

Dr. Antoni Trasobares (D.G. Medi 		

		

Natural i Biodiversitat)

		

Dr. Lluís Jofre (D.G. Universitats)

			
Conferència MiraMon 20 anys: 		
			Nous horitzons
			Dr. Xavier Pons (UAB)
			

Copa de cava i piscolabis

13:30		 Cloenda

Inscripció Jornada Tècnica http://bit.ly/1CkfK6t

Més informació
Organitza

Inscripció Acte Oficial http://bit.ly/1CkfjZZ

contacte@miramon.uab.cat II http://www.creaf.uab.cat/miramon

Col·labora

