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Notícies 
 
La UPC i Polítiques Digitals posen a l’abast de tothom el curs divulgatiu en Intel·ligència 
Artificial ‘ciutadanIA’ Sala de Premsa de la Universitat Politècnica de Catalunya 17/05/2022 
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/la-upc-i-politiques-digitals-posen-a-labast-de-tothom-
el-curs-divulgatiu-en-intel-ligencia-artificial-ciutadania 
 
Polítiques Digitals i la UPC posen a l'abast de tothom el curs divulgatiu en Intel·ligència 
Artificial 'ciutadanIA' Sala de Premsa de la Generalitat de Catalunya 17/05/2022 
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/421401/politiques-digitals-upc-posen-abast-tothom-curs-
divulgatiu-intelligencia-artificial-ciutadania 
 
Polítiques Digitals i la UPC obren a la ciutadania formació bàsica en intel·ligència artificial amb 
un curs interactiu Lavanguardia 17/05/2022 
https://www.lavanguardia.com/vida/20220517/8273666/politiques-digitals-i-upc-obren-ciutadania-
formacio-basica-intel-ligencia-artificial-amb-curs-interactiu.html 
 
El Govern ofereix un curs de  formació bàsica en intel·ligència artificial elMón 17/05/2022 
https://elmon.cat/societat/curs-intelligencia-artifical-gratis-govern-424707/ 
 
En marxa un curs divulgatiu sobre la intel·ligència artificial ELNACIONAL.CAT 17/05/2022 
https://www.elnacional.cat/ca/societat/marxa-curs-divulgatiu-intelligencia-artificial_758574_102.html 
 
Polítiques Digitals i la UPC obren a la ciutadania formació bàsica en intel·ligència artificial amb 
un curs interactiu LaRepública.cat 17/05/2022 
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/politiques-digitals-i-la-upc-obren-a-la-ciutadania-formacio-
basica-en-intelligencia-artificial-amb-un-curs-interactiu/ 
 
Curs gratuït d'intel·ligència artificial Tecnonews la tecnología a un click 17/05/2022 
https://www.tecnonews.info/tecnonewscat/curs_gratu%c3%aft_d_ntel%c2%b7ligencia_artificial 
 
La UPC i la Generalitat llancen una curs per acostar la intel·ligència artificial a tots els públics 
METADATA - El digital de tecnologia en català 17/05/2022 
https://www.metadata.cat/noticia/2286/curs-intelligencia-artificial-ciutadania-upc-generalitat 
 
CiutadanIA, el curs en IA obert per a tothom fulls d’enginyeria - on l’enginyeria és notícia 
17/05/2022    https://www.fullsdenginyeria.cat/ciutadania-el-curs-en-ia-obert-tothom?s=08 
 
 
Polítiques Digitals i la UPC posen a l’abast de tothom el curs divulgatiu en Intel·ligència 
Artificial ‘ciutadanIA’  InformàTICa - Enginyeria Informàtica de Catalunya 18/05/2022 
https://enginyeriainformatica.cat/politiques-digitals-i-la-upc-posen-a-labast-de-tothom-el-curs-
divulgatiu-en-intelligencia-artificial-ciutadania/ 
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Polítiques Digitals i la UPC posen a l’abast de tothom el curs divulgatiu en Intel·ligència 
Artificial ‘ciutadanIA’ BARCELONADOT 20/05/2022 
https://www.barcelonadot.com/politiques-digitals-i-la-upc-posen-a-labast-de-tothom-el-curs-divulgatiu-
en-intel%c2%b7ligencia-artificial-
ciutadania/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=politiques-digitals-i-la-upc-posen-a-
labast-de-tothom-el-curs-divulgatiu-en-intel%25c2%25b7ligencia-artificial-ciutadania 
 
 

Ràdio 
 
La UPC s’ha proposat formar als ciutadans en Intel·ligència Artificial. Amb Albert Cuesta 
Catalunya-nit de 21h a 22h. minuts 52:39 a 56:00.  17/05/2022  
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-nit/catalunya-nit-de-21-a-22-h-
17052022/audio/1135610/?ext=SMA_WP_F4_CE24_ 
 
Dani Marco – Presentació del curs CiutadanIA al Palau Robert junt amb el rector de la UPC, 
Daniel Crespo, i la directora de l’IDEAI-UPC, Karina Gibert.  
BarcelonaésDigital - La veu dels protagonistes 18/05/2022 
https://www.barcelonaesdigital.com/dani-marco-presentacio-del-curs-ciutadania-al-palau-robert-junt-
amb-el-rector-de-la-upc-daniel-crespo-i-la-directora-de-lideai-upc-karina-gibert/ 
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