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 LA FUTURA UNITAT DE SEMICRÍTICS DE L’HOSPITAL SANTA CATERINA DE SALT entrarà en funcionament durant
el primer semestre de l’any que ve si el calendari es manté sobre les previsions. Les obres, que suposen una inversió de
2.093.154, 64 euros, avancen a molt bon ritme i amb tota probabilitat s’acabaran en el primer trimestre de 2018. A partir
d’aleshores s’iniciarà la fase d’equipament de la Unitat, que estarà dotada d’aparellatge de darrera generació, amb una
inversió d’aproximadament un milió d’euros. La unitat estarà dirigida per la unitat de Medicina Interna del Trueta. 

La Unitat de Semicrítics, al primer semestre
IAS

La conferència oferta ahir per un directiu d’IBM a Girona. MARC MARTÍ

 El concert solidari que la World Doctors Orchestra (WDO) va oferir el 7 d’oc-
tubre a l’Auditori de Girona, com a acte previ a la celebració del 120è aniversari
del Col·legi de Metges, va recaptar 9.360 euros que es destinaran a l’AECC-Ca-
talunya contra el càncer, la Fundació Oncolliga Girona i l’Institut d’Investigació
Biomèdica de Girona (IdibGi). Aquesta va ser la primera vegada que l’orquestra
mundial de metges –formada per un miler de facultatius de 50 països dife-
rents– visitava Catalunya i Espanya, i va actuar davant de 750 espectadors. 

Girona L’orquestra de metges reuneix 9.360 €
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■ El sistema d’intel·ligència arti-
icial Watson d’IBM «amplia
enormement les capacitats dels
humans, que són limitades, i ens
ajuda a prendre les decisions més
adequades». Així ho van airmar
Jose Álvarez de Perea i Elisa Mar-
tin Garijo, directius de l’empresa
IBM Espanya, en les dues confe-
rències que van oferir ahir a la Fa-
cultat de Turisme de la UdG, en la
sessió titulada «L’aplicació de les
tecnologies cognitives en la gas-
tronomia i el turisme. Ponències
a càrrec d’IBM Espanya» que ha
organitzat la Càtedra de Gastro-
nomia, Cultura i Turisme Calon-
ge-Sant Antoni.

«Chef Watson. Un sistema tec-
nológico de cocina cognitiva» –a
càrrec de José Álvarez de Perea,
Industry Leader for Travel &

Transportation d’IBM Espanya,
Portugal, Grècia i Israel– i «La
transformación del sector turísti-
co gracias a la computación cog-
nitiva» –a càrrec d’Elisa Martin
Garijo, directora d’Innovació i
Tecnologia d’IBM Espanya– van
ser els títols de les dues ponències,
en què es van exposar les possibi-
litats que ofereix la intel·ligència
artiicial; en aquest cas, aplicada
al turisme i a la gastronomia.

L’alcalde de Calonge i Sant An-
toni, Jordi Soler, va explicar que
aquestes ponències s’emmar-
quen en les diferents actuacions
que organitza la Càtedra per
«acostar totes les vessants de la
gastronomia, la cultura i el turis-
me als estudiants universitaris,
però també a la societat en gene-
ral i a un públic més especialitzat
de vegades».

El potencial de la
intel·ligència artiicial
aplicada al turisme
Directius d’IBM Espanya defensen a la UdG 
les múltiples possibilitats per al sector turístic

mavellaneda
Resaltado
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Girona L'orquestra de metges reuneix 9.360
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El concert solidari que la World Doctors Orchestra (WDO) va oferir el 7 d'octubre a l'Auditori de
Girona, com a acte previ a la celebració del 120è aniversari del Col·legi de Metges, va recaptar
9.360 euros que es destinaran a l'AECC-Catalunya contra el càncer, la Fundació Oncolliga Girona
i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IdibGi). Aquesta va ser la primera vegada que
l'orquestra mundial de metges -formada per un miler de facultatius de 50 països diferents- visitava
Catalunya i Espanya, i va actuar davant de 750 espectadors.


