La 23a Nit de les Telecomunicacions i la
Informàtica visualitza el talent de les dones TIC del
país en una nova trobada d’èxit
La Nit dóna el tret de sortida al calendari de grans activitats del sector a
Barcelona, reunint un miler de persones a l’Auditori només uns dies abans
del Mobile World Congress
El president del Parlament, Roger Torrent, fa un paral·lelisme entre el
sector de les TIC i la política pel seu caràcter omnipresent a les nostres
vides, i recomana “perseverança i saber llegir el context” com a recepta
vàlida per a tots dos mons

Barcelona, 23 de febrer. Un miler professionals i representants d’empreses, administració,
entitats i institucions del món de les telecomunicacions i la informàtica es donaven cita ahir al
vespre a l’Auditori de Barcelona en el decurs de la que és la primera gran trobada de l’any del
sector TIC, a només uns dies del Mobile World Congress.
L’Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) tornaven a organitzar conjuntament la Nit
de les Telecomunicacions i la Informàtica, que en aquesta 23a edició va voler posar en valor el
talent de les dones en un sector majoritàriament masculí.
La cerimònia va estar presidida per Roger Torrent, president del Parlament, acompanyat, entre
d’altres autoritats, per la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, i pels
secretaris de Telecomunicacions i Universitats del Govern, Jordi Puigneró i Arcadi Navarro.
Durant el seu discurs de cloenda –i després del lliurament dels Premis Salvà i Campillo, Alan
Turing i del Premi d'Honor de la Nit (tota la informació sobre els guardonats aquí)-, el
president del Parlament va voler fer una comparativa entre el món de la política i el de la
tecnologia, ambdós omnipresents a les nostres vides: “Desentendre’s de la política és com
desentendre’s de les innovacions tecnològiques. En ambdós casos, significa desentendre’s de
la realitat que ens envolta”, afirmava; alhora que llençava un consell: “Perseverança i saber
llegir el context, una recepta vàlida tant per als projectes del vostre sector com per als
projectes polítics de país”.
Benvinguda institucional del secretari TIC del govern, música, màgia, blockchain i premis
Amenitzada per la música en directe dels Jazzing Five, la 23a Nit –que va tenir a la periodista
Xantal Llavina com a mestra de cerimònies- arrencava amb l’actuació sorpresa de
Tecnomagos, que a través del seu espectacle ens recordàvem allò que diu Arthur Clarke:
"Qualsevol tecnologia suficientment avançada és indistingible de la màgia" .

Tot seguit, tenia lloc la inauguració oficial a càrrec de Pedro Linares, president de Telecos.cat, i
Eduard Martin, degà del COEINF. Linares va reivindicar la necessitat de promoure vocacions
TIC entre els més joves pel dèficit de professionals que pateix el sector, i advertia del perill que
suposo perdre’n el talent de les dones. Martin, de la seva banda, es referia a l’èxit que suposa
per al país la posada en marxa de l’Associació de Professionals TIC de Catalunya, alhora que
demanava seguir sumant esforços perquè les TIC continuïn sent-ne un sector estratègic. El
mateix Martin donava pas al secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital
del Govern, Jordi Puigneró, responsable de la benvinguda institucional. Durant el seu discurs,
Puigneró també posava l’accent en la importància d’incorporar molt més talent femení en un
sector amb només un 10-20% de dones treballant-hi. El secretari TIC del govern també va voler
referir-se a una de les apostes més recents que permetrà reforçar encara més la capitalitat
mundial del mòbil que ostenta Barcelona: el projecte 5G impulsat conjuntament amb
l’Ajuntament de la ciutat, la Mobile World Capital, la Fundació i2cat, la UPC, el CTTC i les
principals empreses del sector.
A continuació arribava el torn de la conferència inaugural. Albert Castellana, vicedegà
d’Innovació del COEINF i membre fundador de l'Associació Blockchain Catalunya, era
l’encarregat de donar pas a la intervenció de Kristof Van de Reck, responsable a Europa d’una
de les blockchains amb major capitalització de mercat (la Nem.io Foundation). Van de Reck va
descobrir als assistents com serà el món sense intermediaris, un món on –gràcies a la
tecnologia blockchain- serem capaços d’enregistrar fets i intercanviar actius digitals de forma
immutable sense la necessitat d’un tercer de confiança, ajudant-nos a optimitzar sistemes i
desintermediar processos.
La cerimònia de lliurament de premis arrencava just després, amb la participació, entre
d’altres, de la presidenta de la Diputació de Barcelona, els secretaris de Telecomunicacions i
Universitats del Govern, el diputat de la Diputació de Tarragona (i alcalde de Salou), Pere
Granados, així com de la Comissionada de Tecnologia de l’Ajuntament de Barcelona, Francesca
Bria (tota la informació aquí).
El còctel final servia d’escenari per a una intensa sessió de networking entre el miler
d’assistents a la que ja és la 23 edició d’aquesta gran trobada del sector TIC del país.
GALERIA FOTOGRÀFICA DISPONIBLE AQUÍ (autor fotos: Diego Muñoz)
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La 23a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
premia els millors professionals i projectes del sector TIC
Pilar Conesa, fundadora i CEO d’Anteverti, és la primera dona en rebre la
màxima distinció com a pionera en l’impuls de les smart cities
Telecos.cat i COEINF també reconeixen amb els premis Salvà i Campillo i Alan
Turing a Ana Ripoll (Bioinformatics Barcelona); Andreu Veà (pioner d’Internet);
Miguel Ángel Iglesias(Volkswagen); Mònica Roca (isardSAT) i Eva Vidal (UPC)
La secció “Tendencias” de ‘La Vanguardia’ rep el Premi a la Comunicació i
Divulgació de les TIC
CISCO lliura el seu Premi a la Transformació Digital a la Diputació de Barcelona i
els organitzadors fan un triple reconeixement especial a l’ATI, Feceminte i
Secartys, amb motiu del seu 50è aniversari
Barcelona, 22 de febrer. La 23a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica ha estat aquest
vespre el marc de lliurament dels Premis Salvà i Campillo, Alan Turing i del Premi d’Honor de La
Nit, atorgats conjuntament per l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació
(Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF), en una
cerimònia que ha tingut al president del Parlament, Roger Torrent, com a convidat d’honor.
Un jurat format per professionals i autoritats de reconegut prestigi (veure www.lanit.cat
apartat premis) ha decidit atorgar la màxima distinció a Pilar Conesa, fundadora i CEO
d’Anteverti, empresa que assessora a directius i organitzacions en l'adaptació a nous entorns,
innovant i fent ús de les noves tecnologies. Llicenciada en Informàtica, és considerada una
pionera en l’impuls de les smart cities, liderant projectes d’èxit a Barcelona, Mèxic, Santiago de
Xile, l’Argentina o el Marroc (entre d’altres). De fet, la seva contribució com a curator de
l’Smart City Expo World Congress és bàsica per explicar la rellevància d’aquesta fira de
referència internacional. Es dona la circumstància que Conesa és la primera dona en rebre el
Premi d’Honor de la Nit.
El Premi Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada (que reconeix la persona o entitat que ha
contribuït de manera notable a la potenciació o divulgació de l'Electrònica, les TIC o
l'Audiovisual) ha estat atorgat ex aequo a Ana Ripoll, catedràtica de la UAB (i exrectora) i
presidenta de l'Associació Bioinformatics Barcelona (BIB), i a Andreu Veà, pioner d’Internet i
emprenedor. El jurat ha volgut reconèixer Ripoll, catedràtica d'Arquitectura i Tecnologia de
Computadors, per haver impulsat la interacció entre les disciplines de les ciències de la vida i
les ciències de la computació creant BIB, amb més de 50 entitats membres. Pel que fa a Veà,
doctor en Enginyeria de Telecomunicació i acadèmic convidat per Stanford, s’ha valorat el seu
paper com a pioner d’Internet: en va publicar la biografia “Cómo creamos Internet” el 2013 i és
membre fundador i col·laborador de nombroses organitzacions vinculades a la xarxa.

El Premi Alan Turing al CIO de l’Any ha volgut destacar la tasca professional de Miguel Ángel
Iglesias, CIO/ Digital Transformation Leader de Volkswagen Group España Distribución (VGED),
amb més de 20 anys d’experiència encapçalant departaments TI. És el responsable de la
transformació digital de VGED, amb la creació d'un centre d'innovació que fomenta la cultura
del canvi a través de la col·laboració interna i externa, i la transformació de la cultura
organitzativa, que defineix un nou model de competències transversals en un entorn digital.
El talent emprenedor de Mònica Roca, i el compromís social d’Eva Vidal
Pel que fa al Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedoria, el reconeixement ha estat per a Mònica
Roca, enginyera de Telecomunicació amb més de 20 anys d’experiència en el camp espacial.
Roca és cofundadora, directora general i directora de R+D d’isardSAT Group, companyia
internacional referent en el processament de dades d’instruments de microones, actives i
passives reconeguda per l’Agència Espacial Europea.
El Premi Alan Turing al Compromís Social ha estat per a la doctora en Telecomunicacions Eva
Vidal, per la seva intensa feina a l’hora d’ incorporar el concepte de sostenibilitat a l’àrea TIC.
Directora del Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC des del 2012, també és
responsable del Programa d’Igualtat a l’ETSETB i pertany al grup de treball +NoiesTIC del
mateix centre. Des de la UPC ha coordinat projectes amb universitats africanes i ha dirigit
desenes de projectes de cooperació en l’àrea TIC.
Premi a la Comunicació per a ‘La Vanguardia’, premi Cisco per a la Diputació de Barcelona i
triple reconeixement especial
El jurat d’aquesta 23a Nit també ha volgut posar de relleu la tasca divulgativa duta a terme pel
diari La Vanguardia atorgant-li el Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC per la seva
secció “Tendencias”, que manté una constant mirada en l'impacte de les TIC en la nostra
societat des de totes les perspectives possibles.
La multinacional Cisco ha tornat a participar activament de la Nit reconeixent, amb el seu
Premi a la Transformació Digital, la tasca de la Diputació de Barcelona, guardó que valora la
contribució d’aquesta institució al desenvolupament de la societat digital.
Per últim, els organitzadors de la Nit han volgut retre un petit homenatge a tres entitats que
commemoren els 50 anys d’història i són un referent per al sector TIC: l’Associació de Tècnics
d’Informàtica (ATI), la Federació Catalana d’Empresaris Instal·ladors de Telecomunicacions
(Feceminte) i l’Associació Espanyola per a la Internacionalització de les empreses d’Electrònica,
Informàtica i Telecomunicacions (Secartys).
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Aquest dijous, a les 19.30h, a l’Auditori:

Tot a punt per a la 23a Nit de les Telecomunicacions i la
Informàtica, amb el MHP del Parlament, Roger Torrent,
com a convidat d’honor
Durant la gala -organitzada conjuntament per Telecos.cat i COEINFs’entregaran els Premis de la Nit, que reconeixen les persones i entitats
que han destacat en el sector TIC
Barcelona, 19 de febrer. El president del Parlament, Roger Torrent, presidirà aquest dijous, 22
de febrer, la 23a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, la primera gran trobada de l’any
que aglutina professionals, empreses, administració, associacions i institucions del món TIC del
país, organitzada conjuntament per l’Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació
(Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF). Entre
d’altres autoritats, Torrent estarà acompanyat per la presidenta de la Diputació de Barcelona,
Mercè Conesa, i pels secretaris de Telecomunicacions i Universitats del Govern, Jordi Puigneró
i Arcadi Navarro.
L’acte, que es farà a l’Auditori de Barcelona, s’iniciarà a les 19.30 hores amb les intervencions
del degà del COEINF, Eduard Martin, i del president de Telecos.cat, Pedro Linares.
Seguidament, el secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la
Generalitat, Jordi Puigneró, farà la benvinguda institucional. A continuació, tindrà lloc la
conferència “Blockchain: the future of Information Technologies”, a càrrec del responsable a
Europa d’una de les blockchains amb major capitalització de mercat (la Nem.io Foundationhttps://nem.io/-), Kristof Van de Reck, a qui introduirà Albert Castellana, membre de la
mateixa fundació, vicedegà d’Innovació del COEINF i membre fundador de l'Associació
Blockchain Catalunya.
Posteriorment es farà el lliurament dels Premis Salvà i Campillo (guardó de prestigi que
reconeix a la personalitat de l'any i l’emprenedoria), Alan Turing (que premiaran al CIO de l'any
i a la responsabilitat social), el Premi Cisco a la Transformació Digital, el Premi a la
Comunicació i Divulgació de les TIC, i el Premi d’Honor de La Nit (el nom dels guanyadors es
desvetllarà en el decurs de la mateixa cerimònia).
La periodista Xantal Llavina serà la presentadora d’aquesta 23a Nit, que com és habitual estarà
amenitzada per música en directe i oferirà alguna sorpresa.

23a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
Quan: Dijous 22 de febrer de 2018 a les 19.30h (acreditacions a partir de les 18.15h)
On: L’Auditori (Lepant, 150, Barcelona)
Més informació a www.lanit.cat / www.telecos.cat / www.enginyeriainformatica.cat
*Els mitjans interessats a cobrir aquest acte cal que s’acreditin abans de dimecres al vespre a l’adreça
comunicacio@lanit.cat (indiqueu necessitats tècniques)

El 22 de febrer de 2018, a l’Auditori:

La 23a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica farà
un triple reconeixement especial a l’ATI, Feceminte i
Secartys amb motiu del seu 50è aniversari
Barcelona, 7 de febrer. La 23a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, que tindrà lloc el
proper 22 de febrer a l’Auditori de Barcelona, farà enguany un triple reconeixement especial a
tres entitats de referència per al sector: l’Associació de Tècnics d’Informàtica (ATI), la
Federació Catalana d’Empresaris Instal·ladors de Telecomunicacions (Feceminte) i l’Associació
Espanyola per a la Internacionalització de les empreses d’Electrònica, Informàtica i
Telecomunicacions (Secartys). I és que es dona la circumstància que totes tres han assolit el
mig segle de trajectòria, consolidant el seu paper central al servei de professionals i empreses.
Amb aquest reconeixement, l’Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació
(Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) volen retre
un petit homenatge als seus impulsors i actuals membres, com a dinamitzadors
imprescindibles del món TIC del país.
Fundada el 1967, l’ATI és la més nombrosa i veterana associació de professionals de la
informàtica d’arreu de l’estat, contribuint de forma determinant a l’impuls i el
desenvolupament de la societat de la informació.
Feceminte, de la seva banda, neix l’any 1968 (sota el nom de Grupo Sindical Provincial
Autónomo de Empresas Instaladoras de Antenas) i és des de llavors un referent per a les
empreses del país que es dediquen a la instal·lació, la integració i el manteniment
d'infraestructures, sistemes i serveis de telecomunicacions.
Formada per un ecosistema de quatre clústers (AEPIBAL, CICAT, DOMOTYS, i SOLARTYS),
Secartys complirà el seus 50 anys el proper mes de juny com a actor clau a l’hora de promoure
la projecció internacional i el creixement de les més de 1200 entitats que representa.
Lliurament de premis i conferència
Com és habitual, la Nit serà alhora el marc de lliurament dels Premis Salvà i Campillo (guardó
de prestigi que reconeix a la personalitat de l'any i l’emprenedoria), Alan Turing (que
premiaran al CIO de l'any i a la responsabilitat social), el Premi Cisco a la Transformació Digital,
el Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC, i el Premi d’Honor de La Nit (el nom dels
guanyadors es desvetllarà en el decurs de la mateixa cerimònia).
Prèviament tindrà lloc la conferència “Blockchain: the future of Information Technologies”, a
càrrec del responsable a Europa d’una de les blockchains amb major capitalització de mercat
(la Nem.io Foundation-https://nem.io/-), Kristof Van de Reck, a qui introduirà Albert
Castellana, membre de la mateixa fundació, vicedegà d’Innovació del COEINF i membre
fundador de l'Associació Blockchain Catalunya.
Més informació i inscripcions a www.lanit.cat
Contacte premsa: Sònia Maza / comunicacio@lanit.cat / Tel. 93. 551.33.22

El 22 de febrer de 2018, a l’Auditori:

El Blockchain serà protagonista a la conferència
inaugural de la Nit de les Telecomunicacions i la
Informàtica
L’expert internacional i membre del Consell de Nem.io Foundation, Kristof Van
de Reck, descobrirà als assistents com aplicar aquesta tecnologia en els sistemes
d’informació actuals
L’acompanyarà Albert Castellana, membre de la mateixa fundació, vicedegà
d’Innovació del COEINF i membre fundador de l'Associació Blockchain Catalunya
Barcelona, 18 de gener. Un món sense intermediaris. Això és el que, segons els experts, ens
portarà la tecnologia Blockchain en un futur no gaire llunyà i el que de fet ja és possible avui
dia. Però què és exactament aquesta “cadena de blocs”. Els assistents a la 23a Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica (esdeveniment de referència del sector TIC que tindrà lloc
el proper 22 de febrer a l’Auditori de Barcelona) tindran l’oportunitat de descobrir-ho.
El responsable a Europa d’una de les blockchains amb major capitalització de mercat (la
Nem.io Foundation-https://nem.io/-), Kristof Van de Reck, serà el responsable de la
conferència inaugural, a qui introduirà Albert Castellana, membre de la mateixa fundació,
vicedegà d’Innovació del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) i
membre fundador de l'Associació Blockchain Catalunya.
Sota el títol de “Blockchain: the future of Information Technologies”, Van de Reck explicarà
l’evolució d’aquesta tecnologia fins al dia d’avui, i ens ajudarà a entendre com utilitzar-la en els
sistemes d’informació actuals. I és que, gràcies al Blockchain, serem capaços d’enregistrar fets i
intercanviar actius digitals de forma immutable sense la necessitat d’un tercer de confiança,
ajudant-nos a optimitzar sistemes i desintermediar processos.
Des que va descobrir el Blockchain, Van de Reck ha centrat la seva carrera en explorar com
aquesta tecnologia es pot implementar als negocis i en detectar les oportunitats que pot
oferir-ne. Fundador i membre del Consell de Nem.io, és el responsable a Europa de fer-ne
pedagogia, promovent la Nem Blockchain Technology entre administració, món acadèmic i
sector industrial. De la seva banda, Castellana, també membre del Consell de Nem.io, explora i
promou la utilització d’aquesta tecnologia en l'entorn de l'empresa i de l'administració pública
des de 2014.
Lliurament de premis
La 23a Nit (que tornen a organitzar conjuntament l’Associació Catalana d'Enginyers de
Telecomunicació i el COEINF) és alhora el marc de lliurament dels Premis Salvà i Campillo
(guardó de prestigi que reconeix a la personalitat de l'any i l’emprenedoria), els Premis Alan
Turing (que premiaran al CIO de l'any i a la responsabilitat social), el Premi Cisco a la
Transformació Digital, el premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC, i el Premi d’Honor de
La Nit.
Més informació i inscripcions a www.lanit.cat
Contacte premsa: Sònia Maza / comunicacio@lanit.cat / Tel. 93. 551.33.22

El 22 de febrer de 2018, a l’Auditori de Barcelona:

Oberta la convocatòria per als Premis de
la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i Informàtica (COEINF)
organitzen conjuntament la primera gran trobada del sector TIC català
Les candidatures poden presentar-se fins al 8 de gener de 2018
Barcelona, 16 de novembre. El 22 de febrer de 2018 l’Auditori de Barcelona (C/Lepant, 150)
acollirà la 23a edició de la “Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica”, l’esdeveniment de
referència del sector TIC a Catalunya, que estrena imatge i nova web (www.lanit.cat).
L’Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) tornen a unir esforços per organitzar
conjuntament aquesta trobada, que -una setmana abans del Mobile World Congressinaugurarà el calendari de grans activitats relacionades amb les Tecnologies de la Informació i
la Comunicació del país.
I és que, a banda de ser la primera gran cita de networking de l'any entre professionals,
empreses, administració pública, universitats, associacions i institucions del món TIC, l’acte
constitueix el marc de lliurament dels Premis de la Nit, que són un reconeixement a:


Premi Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada: personalitat (pública o privada) que
ha contribuït de manera notable a la potenciació o divulgació de l'Electrònica, les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació o l'Audiovisual.



Premi Salvà i Campillo a l’ Emprenedor/a: persona per la seva capacitat emprenedora a
l'hora de posar en marxa una iniciativa empresarial d'èxit o innovadora en l'àmbit de
l'Electrònica, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació o l'Audiovisual.



Premi Alan Turing al CIO de l'any: reconeixement al CIO (Chief information officer) que ha
destacat per la seva tasca professional.



Premi Alan Turing al Compromís Social: impulsor (institució o persona) d'una iniciativa o
projecte innovador amb un impacte social positiu, que aporti valor a la societat en els
àmbits de la ciutadania, el medi ambient, la cultura o la integració social.



Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC: al mitjà de comunicació (ràdio, televisió,
premsa o Internet) d’àmbit nacional o internacional, que hagi destacat per la seva tasca
de comunicació i divulgació de les TIC.



Premi d’Honor: institució o persona amb una àmplia i destacada trajectòria relacionada
amb l'Electrònica, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació o l'Audiovisual en
l'àmbit tècnic, acadèmic, empresarial o institucional.

Jurat de prestigi
El jurat d’aquesta 23a edició de La Nit està format per professionals del sector TIC de
reconegut prestigi i per representants d’ambdues entitats organitzadores (l’Associació
Catalana d’Enginyers de Telecomunicació i el Col·legi d’Enginyeria en Informàtica de
Catalunya). Així, els encarregats de valorar les candidatures seran:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Núria Castell, ex Degana de la Facultat d’Informàtica de la UPC
Pilar Conesa Santamaría, CEO d’Anteverti i Presidenta del Consell Assessor TIC del
COEINF
Marius Gómez, vicedegà de Presidència del COEINF
Pedro Linares, president de Telecos.cat
Ferran Marqués, director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació
de Barcelona de la UPC
Eduard Martin Lineros, degà del COEINF
Lourdes Muñoz, presidenta de la Iniciativa Barcelona Open Data
Juan Pablo Peñarrubia, president del Consell de Col·legis Oficials en Informàtica
d’Espanya
Dani Pujol, president de GrausTIC
Rosa M. Rodríguez Curto, directora de Vendes de T-Systems Iberia
Anna Ma. Sánchez Granados, vicepresidenta de Telecos.cat
Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS)
Antoni Velamazán, vicepresident de CIO’s Catalunya
Josep Ventosa, director de la Unitat de Negoci España de Cellnex

*Veure bases dels premis a http://www.lanit.cat/ (el termini de presentació de candidatures
finalitza el 8 de gener de 2018). Més informació i contacte: premis2018@lanit.cat
Galeria fotogràfica de la 22a Nit a http://fotos.lanit.cat

