
 

 

Telecos.cat: L’enginyer del futur 
Celebració de Sant Gabriel 2017 

 

PRESENTACIÓ 
Telecos.cat és el col·lectiu de referència per als enginyers de Telecomunicació, Electrònica i Multimèdia-
Audiovisual del país i aquest any celebrem els 25 anys de trajectòria. Aquest fet ens anima a mirar cap al 
futur amb optimisme. És per això, que en motiu de la celebreació del nostre patró -Sant Gabriel-, hem 
triat,  com a tema central, “l’enginyer del futur”. 

En el decurs de la jornada intentarem dibuixar l’entorn de treball, les habilitats i els 
coneixements dels enginyers dels propers 25 anys. Si som capaços de fer aquest viatge amb encert, 
podrem incidir en les nostres fortaleses i preveure les nostres debilitats, tant en l’àmbit professional 
com en l’acadèmic. 

D’altra banda, durant l’acte farem també un breu viatge al passat, fent un reconeixement 
especial als membres fundadors de Telecos.cat, i és que al desembre es compliran els 25 anys del 
naixement del col·lectiu com a Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació. 

Per acabar, descobrirem -de la mà de la consellera d’Ensenyament, Clara Ponsatí-, els detalls 
del Pla STEMCAT, iniciativa de la Generalitat que precisament treballa amb visió de futur fomentant 
entre els més joves les vocacions STEM (Science, Technology, Engineering and Math). 
  
PROGRAMA 
17:45 - 18:00h. Acreditacions  
18:05h. Benvinguda, a càrrec de: 

 Sr. Pedro Linares, president de Telecos.cat 

 Sr. Jordi Puigneró, secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la 
Generalitat de Catalunya  

 
18:05h. Conferència inaugural: ““Watts, Bits i Coins””, a càrrec de:   

 Sr. Marcel Coderch, enginyer de Telecomunicació i president de l’Autoritat Catalana de la 
Competència 
 

18.25h. Taula rodona: “Com serà l’enginyer d’aquí 25 anys?”, amb les intervencions de: 

 Sr. Antoni Elias, enginyer de Telecomunicació i catedràtic de la UPC 

 Sra. Montse Guàrdia, enginyera de Telecomunicació i directora de Digital Services Delivery a 

Banc Sabadell  

 Sr. Pere Buhigas, periodista i enginyer tècnic de Telecomunicació, director del programa 
‘Lab24´ de TVE  

 
18.55h  Torn obert de paraules  
19:05h.  Recordant els inicis de Telecos.cat: 25 anys d’un col·lectiu de referència, a càrrec de: 

 Sr. Antoni Riu, enginyer de Telecomunicació i membre fundador de l’Associació Catalana 
d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) 
 

19:25h. Cerimònia de reconeixement als impulsors de Telecos.cat i benvinguda als nous membres 
19:45h. Cloenda institucional, a càrrec de: 

 Hble. Sra. Clara Ponsatí, consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

20:00 h. Copa de cava-networking  

 

 

DADES I INSCRIPCIONS 
Quan: 28 de setembre de les 18:00 h a les 20.30 h.  
On:  Espai Francesca Bonnemaison (Sant Pere Més Baix, 7, Barcelona; veure mapa)  
Inscripció (gratuïta) per mitjà de formulari web o a inscripcio@telecos.cat 

https://maps.google.es/maps?ie=UTF-8&q=espai+francesca+bonnemaison&fb=1&gl=es&hq=espai+francesca+bonnemaison&hnear=0x12a49816718e30e5:0x44b0fb3d4f47660a,Barcelona&cid=0,0,10395937068688955913&ei=j7IpUujUEczg7Qax2oG4Ag&ved=0CJcBEPwSMAo
http://www.telecos.cat/Forms/wfInscripcio.aspx
mailto:inscripcio@telecos.cat

