
 

 
 
 

La Nit de les Telecomunicacions i la 
Informàtica més multitudinària posa l’accent 
en el lideratge del país en la revolució digital  

 

La 24a edició de la gran trobada del sector TIC del país, organitzada per 
Telecos.cat i COEINF, va comptar amb els presidents de la Generalitat i del 

Parlament com a convidats d’honor, i amb la participació, via vídeo, del 
director general de Xarxes de Comunicació, Contingut i Tecnologies de la 

Comissió Europea 
 

Barcelona, 19 de març. Més d’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 ja una cita 
ineludible per al sector TIC del país. 

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 24a edició va incidir en el paper 
capdavanter de Catalunya –i particularment de Barcelona- en la revolució digital en què ens 
trobem immersos. 

La cerimònia va estar presidida pel president de la Generalitat, Quim Torra, i pel del Parlament, 
Roger Torrent, a qui van acompanyar, entre d’altres autoritats, el conseller de Polítiques 
Digitals de la Generalitat, Jordi Puigneró, el diputat delegat de Societat de la Informació de la 
Diputació de Barcelona, Joan Carles Garcia Cañizares, i la comissionada de Tecnologia de 
l'Ajuntament de Barcelona, Francesca Bria 

Durant la cloenda institucional –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 de la Generalitat va posar l’accent en la necessitat com a país “de liderar la revolució 
digital al món”, i va voler destacar la capacitat d’inventiva dels enginyers adreçant unes 
paraules d’agraïment a tots els premiats: “el Govern treballa per fer-vos costat per tal de fer, 
entre tots, el país que somiem”. 
 
El president del Parlament, de la seva banda, es va referir a la lluita contra la greu escletxa de 
gènere que viu el sector TIC com a una “autoexigència institucional”. Tanmateix, va abordar els 
debats públics que com a societat tenim pendents, i concretament va fer referència al debat 
sobre els drets i les llibertats, molt lligat –va assegurar- als avenços tecnològics. 
 
Benvinguda institucional, humor, 5G, e-health i música en directe 
Amenitzada per la música en directe de la V Big Band de Vilanova i la Geltrú, la 24a Nit –que va 
tenir un to més humorístic que altres anys gràcies al paper de Quim Masferrer com a mestre 
de cerimònies-  arrencava amb la inauguració oficial a càrrec de Pedro Linares, president de 
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Telecos.cat, i Eduard Martin, degà del COEINF. Linares va reivindicar la transversalitat i el 
dinamisme del sector TIC, trets que –va dir- també caracteritzen als seus professionals. En 
aquest sentit, el president dels Enginyers de Telecomunicació va voler aprofitar la presència de 
les autoritats per reclamar que “aprofitin aquestes característiques i facilitin les condicions per 
al  seu desenvolupament”. Linares no va voler deixar de banda la reivindicació dels referents 
femenins en un sector amb una manca de vocacions general –però particularment entre les 
noies- més que preocupant. Al fil d’això, i durant la seva intervenció, el degà del COEINF va 
anunciar que l’any que ve –coincidint amb la 25a edició de la Nit- el Premi Alan Turing al CIO 
de l’any passarà a dir-se Premi Joan Clarke, “en honor –va afirmar-  a totes les companyes que 
a l’ombra de grans homes han fet possible el que avui tenim a les nostres mans”. Segons 
Martin, amb aquesta petita contribució es vol animar la societat  a sumar-se i perseverar en la 
lluita per la plena igualtat en la professió. 
 
Tot seguit arribava el torn del conseller de Polítiques Digitals de la Generalitat, Jordi Puigneró, 
qui després de la projecció del vídeo: “Catalonia, land of digital revolutionaries”, va posar en 
valor l’ecosistema digital del país, tot afirmant: “Aquest país s’ha fet fort i ha pogut avançar i 
situar-se sempre un pas endavant en la modernitat gràcies als revolucionaris i revolucionàries 
de l’època. Aquest esperit ens dugué a liderar la revolució Industrial al segle XIX i és el que ens 
porta ara a liderar la revolució digital”. En aquest sentit, Puigneró va referir-se a la recentment 
aprovada ”Estratègia 5G de Catalunya”, un full de ruta per capitanejar el desplegament 
d’aquesta tecnologia al país. 
 
Precisament les oportunitats que ens portarà el 5G van centrar la primera de les dues 
conferències de la Nit, a càrrec del director de Tecnologia i Innovació de la Fundació i2CAT, 
Sergi Figuerola. Figuerola va descobrir als assistents els detalls del salt qualitatiu que l’aplicació 
d’aquesta tecnologia suposarà en la prestació de serveis digitals en els propers anys. 
Seguidament, va arribar el torn d’Anna Benavent, presidenta i cofundadora d’Unitss 
(l’Associació Catalana d’Informàtics de la Salut). Benavent va abordar el binomi inseparable 
que constitueixen el món de la salut i la tecnologia, fent un repàs de les grans aportacions que 
les noves tecnologies disruptives estan ja fent en el món de la salut, i anunciant aquelles que 
encara han de venir i que impactaran de manera directa sobre la societat. 
 
La cerimònia de lliurament de premis (tota la informació dels premiats aquí)  arrencava just 
després, amb la participació, via vídeo, del director general de Xarxes de Comunicació, 
Contingut i Tecnologies de la Comissió Europea, Roberto Viola, qui va rebre el Premi d’Honor 
Internacional. En una declaració de prop de cinc minuts enregistrada des de Brussel·les en 
anglès, català i castellà, Viola posava de manifest el bon posicionament d’Espanya, de 
Catalunya i de Barcelona en la transformació digital. El director general de la Comissió 
considera que l’experiència de Catalunya és "un exemple d'un ecosistema d'innovació" que 
"podria inspirar a moltes altres regions europees". 
 
El còctel final servia d’escenari per a una intensa sessió de networking entre el més de mil 
assistents a la que ja és la 24 edició d’aquesta gran trobada del sector TIC del país. 
 
GALERIA FOTOGRÀFICA DISPONIBLE AQUÍ (autor fotos: Diego Muñoz) 
 

Contacte premsa : Sònia Maza / comunicacio@lanit.cat / Tel. 93.551.33.22  
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La 24a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica 
premia els millors professionals i projectes del sector TIC  
 

Marcel Coderch (president de l’Autoritat Catalana de la Competència) i Manel 
Medina (catedràtic de la UPC i referent en ciberseguretat) reben –exaequo- el 

Premi d’Honor nacional 
 

Per primera vegada el Jurat atorga la màxima distinció de la Nit també a nivell 
internacional a Roberto Viola, DG Connect de la Comissió Europea 

 

Telecos.cat i COEINF també reconeixen amb els premis Salvà i Campillo i Alan 
Turing a Ricardo Baeza-Yates (NTENT Hispania i UPF); Josep Ceron i Pere 

Lumbreras (Intesis Software); Sergi Girona (Barcelona Supercomputing Center) i 
l’Associació d’Universitaris per a la Cooperació (UPC) 

 

El programa “Revolució 4.0” de Catalunya Ràdio rep el Premi a la Comunicació i 
Divulgació de les TIC 

 

CISCO lliura el seu Premi a la Transformació Digital a l’Hospital Clínic i es fa un 
doble reconeixement especial a la Sagrada Família (pel seu ús intensiu de la 

tecnologia) i a Carme Torras (Professional Catalana TIC de l’Any) 
 
Barcelona, 18 de març. La 24a 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 de la Generalitat, Quim Torra, i al del Parlament, Roger 
Torrent, com a convidats 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 nivell nacional –exaequo- als doctors 
Marcel Coderch i Manel Medina. Enginyer de Telecomunicació per la UPC i màster i doctor pel 
MIT, Coderch presideix actualment l’Autoritat Catalana de la Competència i és un reconegut 
expert en qüestions de desenvolupament i regulació energètica. Medina, de la seva banda, és 
un referent internacional en ciberseguretat. Doctor enginyer de Telecomunicació per la UPC -
d’on és catedràtic- és el president Científic de l’Antiphishing Group Europe, i fundador de 
l’esCERT, així com de vàries spin offs com Safelayer.  
 
Per primera vegada aquest guardó ha tingut també un guanyador a nivell internacional: 
Roberto Viola, director General de Communications Networks, Content and Technology (DG 
Connect) de la Comissió Europea. Viola té una gran capacitat d'influència a la Unió Europea, 
des d'on ha liderat iniciatives com la del final del roaming europeu, la implementació dels 
primers pilots en 5G o els programes Galileu i Copernicus. És també l’impulsor de dues grans 
iniciatives en marxa actualment: el programa Euro High Performance Computing i el programa 
europeu coordinat en Intel·ligència Artificial. 
 
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 a Ricardo Baeza-Yates. Enginyer Informàtic  per la Universitat de 
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Xile, Baeza és CTO d'NTENT Hispania, una companyia de tecnologia de cerca semàntica amb 
seu a  Califòrnia i director dels programes de ciència de la computació de la Northeastern 
University (a Silicon Valley).Vicepresident de Recerca de Yahoo Labs de 2006 a 2015, és el 
fundador del Grup de Ciència del web i Computació Social al Departament TIC de la Universitat 
Pompeu Fabra. 
 
El Premi Alan Turing al CIO de l’Any ha volgut destacar la tasca professional de Sergi Girona, 
CIO del Barcelona Supercomputing Center (BSC). Doctor Enginyer en Informàtica per la UPC, 
des de 2004 ocupa el càrrec de director del Departament d'Operacions del BSC. El 2017 fou 
responsable de la implementació del nou supercomputador Marenostrum 4. Gestor de la 
Xarxa Espanyola de Supercomputació, també és membre actiu de l'organització PRACE 
(Partnership for Advanced Computing in Europe) des de la seva creació. 
 
El talent emprenedor de Pere Lumbreras i Josep Ceron, i el compromís social de l’AUCOOP 
Pel que fa al Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedoria, el reconeixement ha estat per a Josep 
Ceron i Pere Lumbreras, fundadors d’Intesis Software, companyia líder en fabricació de 
solucions innovadores per al mercat domòtic i d'automatització d'edificis amb seu a Igualada. 
L’empresa ofereix una àmplia gamma de productes als clients en més de 90 països. Això ha 
estat possible gràcies a un continu compromís i una inversió en R + D, a partir d'un equip 
altament qualificat. El 2016 l’adquireix el grup HMS Industrial Networks AB, continuant Ceron 
com a CEO. 
 
El Premi Alan Turing al Compromís Social ha estat per a l’Associació d’Universitaris per a la 
Cooperació (AUCOOP), que va ser creada el 2007 per estudiants de l’Escola d’Enginyeria de 
Telecomunicacions de Campus Nord i que actualment és una entitat formada per estudiants, 
professorat i personal d’administració i serveis de tota la UPC. El seu objectiu és el de cooperar 
en l'àmbit tecnològic amb països en desenvolupament i per fer-ho, emprèn projectes i 
activitats a nivell tant local com internacional. 

Premi a la Comunicació per a ‘Revolució 4.0’, premi Cisco per a l’Hospital Clínic de Barcelona 
i doble reconeixement especial 
El jurat d’aquesta 24a Nit també ha volgut posar de relleu la tasca divulgativa duta a terme pel 
programa “Revolució 4.0” de Catalunya Ràdio, espai de referència per als emprenedors del 
país, dirigit i presentat per Xantal Llavina. Cada setmana el programa –que properament farà el 
salt a la graella de TV3- parla d'innovació, de creativitat, de competitivitat i dóna veu a aquells 
que han aconseguit ser influents; cares conegudes que han tingut èxit en diferents sectors 
professionals gràcies a la seva bona transformació digital. 
 
La multinacional Cisco ha tornat a participar activament de la Nit reconeixent, amb el seu 
Premi a la Transformació Digital, la tasca de l’Hospital Clínic de Barcelona, guardó que valora la 
contribució capdavantera d’aquest centre hospitalari al món de l’e-health. 
 
Per últim, els organitzadors de la Nit han volgut retre un petit homenatge a la Sagrada Família 
(pel seu ús intensiu de la tecnologia) i, de manera conjunta -des de l’Associació de 
Professionals TIC de Catalunya i la Generalitat-, a Carme Torras, matemàtica, doctora en 
informàtica i professora d'Investigació a l'Institut de Robòtica (CSIC-UPC), distingida com a 
Professional Catalana TIC de l’Any (menció especial que l’any vinent passarà a integrar-se a la 
convocatòria oficial de premis valorats pel Jurat). 
 

Contacte premsa : Sònia Maza / comunicacio@lanit.cat / Tel. 93.551.33.22  
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El proper dilluns, 18 de març, a l’Auditori de Barcelona: 

Tot a punt per a la 24a Nit de les Telecomunicacions i 
la Informàtica, amb els presidents de la Generalitat i 

del Parlament com a convidats d'honor  
 

Durant la gala -organitzada conjuntament per Telecos.cat i COEINF- 
s’entregaran els Premis de la Nit, que reconeixen les persones i entitats 

que han destacat en el sector TIC 
 
Barcelona, 13 de març. El proper dilluns, 18 de març, el president de la Generalitat, Quim 
Torra, i el del Parlament, Roger Torrent, seran els convidats d'honor de la 24a Nit de les 
Telecomunicacions i la Informàtica, la gran trobada del món TIC del país que aglutina 
professionals, empreses, administració, associacions i institucions sector, i que organitzen 
conjuntament l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi 
Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya (COEINF). Entre d’altres autoritats, Torra i 
Torrent estaran acompanyats pel conseller de Polítiques Digitals de la Generalitat, Jordi 
Puigneró, pel diputat delegat de Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, Joan 
Carles Garcia Cañizares,  i per la comissionada de Tecnologia de l'Ajuntament de 
Barcelona, Francesca Bria (entre d'altres). 
 
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 conseller de Polítiques Digitals de la Generalitat, Jordi Puigneró, farà la 
benvinguda institucional. A continuació, tindrà lloc una doble conferència. La primera, que 
porta per títol: “5G: una oportunitat”, anirà a càrrec de Sergi Figuerola, doctor enginyer de 
Telecomunicació i director de Tecnologia i Innovació de la Fundació i2CAT. Posteriorment, serà 
Anna Benavent, enginyera de Telecomunicació i presidenta i cofundadora d’Unitss 
(l’Associació Catalana d’Informàtics de la Salut), qui abordarà el binomi inseparable que 
constitueixen la salut i la tecnologia.  
 
La cerimònia continuarà amb el lliurament dels Premis Salvà i Campillo (guardó que reconeix 
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. També es farà un doble 
reconeixement: a la Fundació Junta Constructora de la Sagrada Família (pel seu ús intensiu de 
la tecnologia), i a Carme Torras, matemàtica, doctora en informàtica i professora d'Investigació 
a l'Institut de Robòtica (CSIC-UPC), distingida com a Professional Catalana TIC de l’any. 
 
El popular actor Quim Masferrer serà el conductor d’aquesta 24a Nit, que com és habitual 
estarà amenitzada per música en directe -la de la V Big Band de Vilanova i la Geltrú-, i que 
acabarà amb un còctel i una intensa sessió de networking al foyer de l’Auditori. Tot plegat es 
podrà seguir en directe des de www.lanit.cat/streaming . 
 
24a  Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica 
Quan: Dilluns 18 de març 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 dilluns al matí a l’adreça 
comunicacio@lanit.cat (indiqueu necessitats tècniques) 
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El 18 de març de 2019, a l’Auditori de Barcelona: 

Els presidents de la Generalitat i del Parlament, 
convidats d'honor a la  

24a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica 
 

Telecos.cat i COEINF tornaran a reunir els principals agents del món TIC del 
país, en una trobada que ja s’apropa als 1200 inscrits, entre professionals, 

empreses, administració i entitats del sector 
 
Barcelona, 7 de març. El president de la Generalitat, Quim Torra, i el del Parlament, Roger 
Torrent, seran els convidats d'honor de la 24a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, 
esdeveniment de referència del sector TIC, que tindrà lloc el proper 18 de març a l’Auditori de 
Barcelona i que tornen a organitzar conjuntament l’Associació Catalana d’Enginyers de 
Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya 
(COEINF). 
 
Com a màximes autoritats presents a la cerimònia -i tal i com és habitual-, Torra i Torrent es 
faran càrrec del lliurament del Premi d'Honor i de la cloenda institucional. També han 
confirmat ja la seva assistència, el conseller de Polítiques Digitals de la Generalitat, Jordi 
Puigneró, el diputat delegat de Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, Joan 
Carles Garcia Cañizares, i la comissionada de Tecnologia de l'Ajuntament de 
Barcelona, Francesca Bria (entre d'altres). 
 
De fet, el nombre d'inscrits a la Nit ja s’apropa a les 1200 persones, reunint els principals 
agents del sector, entre professionals, empreses, administració pública, associacions i 
institucions del món TIC del país (el llistat pot consultar-se al següent enllaç). 
 
Doble conferència i lliurament de premis  
La 24a Nit, que presentarà el popular actor Quim Masferrer, arrencarà com és habitual amb 
una doble conferència, i continuarà amb el lliurament dels Premis Salvà i Campillo (guardó 
que reconeix 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. També es farà un doble 
reconeixement: a la Fundació Junta Constructora de la Sagrada Família (pel seu ús intensiu de 
la tecnologia), i a Carme Torras, matemàtica, doctora en informàtica i professora d'Investigació 
a l'Institut de Robòtica (CSIC-UPC). 
 
 

Més informació i inscripcions a www.lanit.cat 
 

Contacte premsa: Sònia Maza / comunicacio@lanit.cat / Tel. 93. 551.33.22 
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El 18 de març de 2019, a l’Auditori de Barcelona: 

Doble reconeixement especial a la  
24a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica 

 

Telecos.cat i COEINF retran homenatge a la Junta Constructora de la 
Sagrada Família pel seu ús intensiu de la tecnologia 

 
La Generalitat i l’APTICC faran una menció especial conjunta a la 

Professional catalana TIC de l’any, la Dra. Carme Torras 
 

 
Barcelona, 7 de febrer. La 24a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, que tindrà lloc el 
proper 18 de març a l’Auditori de Barcelona, farà enguany un doble reconeixement especial. 
D’una banda, l’Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi 
Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) –entitats organitzadores de la Nit- 
retran homenatge a la Fundació Junta Constructora de la Sagrada Família, pel seu ús intensiu 
de la tecnologia en tots els àmbits de l’organització, tant en la pròpia construcció del temple, 
com en la gestió de visitants. Fernando Villa, director d’Edificació i Tecnologia, serà 
l’encarregat de recollir aquest reconeixement durant la cerimònia, en el decurs de la qual es 
projectarà un breu vídeo que mostrarà l’espectacularitat de l’impacte de les TIC en aquest 
emblemàtic edifici. 
 
D’altra banda, la Generalitat de Catalunya i l’Associació de Professionals TIC (que integren 
Telecos.cat i COEINF, juntament amb GrausTIC) han impulsat enguany una menció especial en 
l’àmbit de la promoció de les dones dins les TIC. Aquesta menció passarà a ser un guardó l’any 
que ve i a integrar-se a la convocatòria oficial de premis valorats pel Jurat. El reconeixement a 
la Professional catalana TIC de l’any serà enguany per a Carme Torras,  matemàtica, doctora en 
informàtica i professora d'Investigació a l'Institut de Robòtica (CSIC-UPC), qui rebrà aquesta 
menció especial de mans de Joana Barbany, directora de Societat Digital de la Generalitat, i de 
Joan Giró, president del Consell Assessor de l’APTICC. 
 
Doble conferència i lliurament de premis amb el MHP Quim Torra com a convidat d’honor 
Com és habitual, la Nit serà alhora el marc de lliurament dels Premis Salvà i Campillo (guardó 
de prestigi que reconeix 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 una doble conferència:  “5G, una oportunitat”, a càrrec de Sergi 
Figuerola, doctor Enginyer de Telecomunicació i director de Tecnologia i Innovació de la 
Fundació i2CAT; i  “Salut i tecnologia, un binomi inseparable”, a càrrec d’Anna Benavent, 
enginyera de Telecomunicació i presidenta i cofundadora d’Unitss, l’Associació Catalana 
d’Informàtics de la Salut. 

El MHP de la Generalitat, Quim Torra, presidirà la cerimònia i es farà càrrec de la cloenda 
institucional de l’acte, que com és habitual acabarà amb una intensa sessió de networking 
amenitzada per un còctel-sopar al foyer de l’Auditori. 

Més informació i inscripcions a www.lanit.cat 
 

Contacte premsa: Sònia Maza / comunicacio@lanit.cat / Tel. 93. 551.33.22 

http://www.lanit.cat/
mailto:comunicacio@lanit.cat


 

 

El 18 de març de 2019, a l’Auditori de Barcelona: 

La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica 
descobrirà les oportunitats i reptes del 5G i  

l’eHealth en una doble conferència de la mà de 
Sergi Figuerola i Anna Benavent 

 

Barcelona, 21 de gener. Sergi Figuerola (Doctor Enginyer de Telecomunicació i director de 
Tecnologia i Innovació de la Fundació i2CAT), i Anna Benavent (Enginyera de Telecomunicació i 
presidenta i cofundadora d’Unitss –l’Associació Catalana d’Informàtics de la Salut) seran 
enguany els encarregats de la doble conferència inaugural de la 24a Nit de les 
Telecomunicacions i la Informàtica, esdeveniment de referència del sector TIC que tindrà lloc 
finalment el proper 18 de març a l’Auditori de Barcelona. 

Sota el títol de “5G: una oportunitat”, Figuerola descobrirà als assistents els detalls del salt 
qualitatiu que l’aplicació d’aquesta tecnologia suposarà en la prestació de serveis digitals en 
els propers anys. I és que la capacitat d’aquest nou estàndard facilitarà i millorarà les 
comunicacions i la connectivitat de tota mena de dispositius en xarxa, així com la capacitat i la 
velocitat en la transferència de dades. En definitiva, un món de noves oportunitats per al món 
digital on ja vivim. 
 
Membre fundador i CTO de la iniciativa 5GBarcelona i coordinador del projecte europeu H2020 
5GPPP-5GCity, Figuerola té una amplíssima trajectòria en R+D en diferents projectes europeus 
i és coautor i autor de més de 50 publicacions científiques. Actualment, els seus interessos se 
centren en el 5G, la propera generació d’Internet i la innovació oberta.  
 
De la seva banda, Benavent abordarà el repte de la digitalització global dels serveis sanitaris. 
Amb el títol de “Salut i tecnologia, un binomi inseparable”, la seva conferència servirà per 
conèixer les grans aportacions que les noves tecnologies disruptives estan ja fent en el món de 
la salut, així com aquelles que encara han de venir i que impactaran de manera directa sobre la 
societat. 
 
Al llarg dels darrers anys, Benavent ha estat al capdavant dels Sistemes d’Informació d’alguns 
dels centres hospitalaris més rellevants del país. Actual directora d’Organització i Sistemes 
d’Informació de la Corporació Sanitària Parc Taulí, de 2008 a 2018 va ser CIO de l’Hospital de 
Granollers, i de 1999 a 2008, responsable de SAP a l’Hospital Clínic de Barcelona. 
 
Lliurament de premis  
La 24a Nit (que tornen a organitzar conjuntament Telecos.cat i 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 
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El 21 de febrer de 2019, 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 2019 

Barcelona, 30 d’octubre. El 21 de febrer de 2019 l’Auditori de Barcelona (C/Lepant, 150) 
acollirà la 24a edició de la “Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica”, l’esdeveniment de 
referència del sector TIC a Catalunya (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 Congress i com ja 
és tradició- inaugurarà 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. 

 
 

http://www.lanit.cat/


 

 
 
Jurat de prestigi 
El jurat d’aquesta 24a edició de La Nit el tornen a formar professionals del sector TIC de 
reconegut prestigi i 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 

 Antoni Elias, catedràtic de la UPC 

 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 i vicepresident de l’APTICC 

 Rosa M. Rodríguez Curto, directora de Vendes de T-Systems Iberia 

 Anna Ma. Sánchez Granados, vicepresidenta de Telecos.cat 

 Teresa Serra, directora general de TESEM 

 Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) 

 Antoni Velamazán, vocal de CIO's Catalunya 

 Josep Ventosa, chairman de Broadcast Networks Europe 
 
*Veure bases dels premis a http://www.lanit.cat/ (el termini de presentació de candidatures 
finalitza el 8 de gener de 2019). Més informació i contacte: comunicacio@lanit.cat  
 
Galeria fotogràfica de la 23a Nit a http://fotos.lanit.cat     
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