
 

 

 

La 28a Nit de les Telecomunicacions i la 
Informàtica fa visible la petjada de carboni digital i 

posa en valor el paper de les TIC i els seus 
professionals en la lluita contra el canvi climàtic 

 
Barcelona, 10 de març. Més de 900 professionals i representants d’empreses, administració, 
entitats i institucions del món tecnològic es donaven cita ahir al vespre a l’Auditori de Barcelona 
en el decurs de la 28a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, cita ineludible per a tot el 
sector TIC del país, que també es va poder seguir en directe per Internet. 

L’Associació Catalana d'Enginyeria de Telecomunicació i Tecnologies Digitals (Telecos.cat) i el 
Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) tornaven a organitzar 
conjuntament aquesta trobada que enguany tenia com a protagonista el canvi climàtic. Així, a 
banda de projectar un vídeo especial (veure aquí) abordant, des de la petjada de carboni digital, 
fins a com la tecnologia pot esdevenir la millor eina per frenar el seu impacte i avançar cap a la 
sostenibilitat del planeta, l’organització feia un reconeixement especial a dues iniciatives que 
són capdavanteres en aquest camp: el Departament de Ciències de la Terra del Barcelona 
Supercomputing Center, liderat per Francisco Doblas, i el programa Planeta Net de l’Institut de 
Ciències Fotòniques, encapçalat per Alastair Cunningham i Guillermo Gerling. 

Abans, però, Pedro Linares, president de Telecos.cat, i Eduard Martin, degà del COEINF, es feien 
càrrec de la benvinguda. Per començar, en nom dels dos col·lectius organitzadors i dels seus 
membres, van voler adreçar unes paraules de condol als familiars de les víctimes de l’accident a 
la mina de Súria que tenia lloc ahir al matí, i van mostrar la seva solidaritat amb els companys 
de la Universitat Politècnica de Catalunya presents a la cerimònia. I és que dues de les víctimes 
eren estudiants de màster a l’Escola de Manresa. Així mateix, Linares i Martin es van referir a 
dos dels reptes que afronta la professió: l’escletxa de gènere i l’increment de la 
ciberdelinqüència.  

Lliurament de premis i cloenda de la consellera Vilagrà 
La gala també acollia, com és habitual, el lliurament dels Premis Salvà i Campillo, Alan Turing, 
Joan Clarke, del Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC, i del Premi d'Honor de la Nit 
(tota la informació dels guardonats aquí), a càrrec d’algunes de les autoritats participants a la 
cerimònia, com la tinenta d’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet; el president 
delegat de l’Àrea d’Innovació de la Diputació de Barcelona, Marc Verdaguer; la secretària de 
Polítiques Digitals de la Generalitat, Gina Tost; o el secretari de Telecomunicacions i 
Transformació Digital, Sergi Marcén. 
 
La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, tancava l’acte després de lliurar el 
Premi d’Honor. Durant la seva intervenció, destacava que el “Govern, des del primer dia, s’ha 
compromès a acompanyar i a promoure la doble transició verda i digital en tots els sectors” i a 
“donar resposta a reptes globals que tenen la seva traducció local, com ho és l’emergència 
climàtica. En aquest context -subratllava- el sector de les TIC és essencial. És la punta de llança 
d’aquestes transformacions i un proveïdor de solucions als reptes plantejats”. 
 
>>GALERIA FOTOGRÀFICA DISPONIBLE AQUÍ (autor fotos: David Oller) 
>>GALA ÍNTEGRE DISPONIBLE AQUÍ 
 

Contacte premsa : Sònia Maza / comunicacio@lanit.cat / Tel. 93.551.33.22 – 692.566.101 

https://www.lanit.cat/
https://youtube.com/watch?v=WQcxygZ2jxk&si=EnSIkaIECMiOmarE
https://www.telecos.cat/VerNoticias.aspx?Cod=1400
https://flic.kr/s/aHBqjAv9jM
https://youtu.be/9I6yZ6TnzqE?t=654
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La 28a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica 
premia els millors professionals i projectes del sector TIC  
 

El catedràtic de la UPF i director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi 
Navarro, rep el Premi d’Honor  

 

Telecos.cat i COEINF també reconeixen amb els premis Salvà i Campillo,  Alan 
Turing i Joan Clarke, a Andreu Vilamitjana (CISCO Espanya); Jordi Baylina 

(Polygon); Jaume Sanpera (Sateliot); Ana Freire (STOP Project i Wisibilízalas); 
Benito Cerrillo (Vichy Catalan) i Sergi Gistàs (Esteve Pharmaceuticals) 

 

El director de Vilaweb i pioner del periodisme digital, Vicent Partal, rep el Premi 
a la Comunicació i Divulgació de les TIC, i els impulsors de la Fundació i2CAT 

(Artur Serra, Sebastià Sallent i Xavier Peiró) un reconeixement especial  

 
Barcelona, 9 de març. La 28a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica ha estat aquest 
vespre el marc de lliurament dels Premis Salvà i Campillo, Alan Turing, Joan Clarke i del Premi 
d’Honor de La Nit, atorgats conjuntament per l’Associació Catalana d’Enginyeria de 
Telecomunicació i Tecnologies Digitals (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en 
Informàtica de Catalunya (COEINF), en una cerimònia que ha comptat amb la participació, entre 
d’altres autoritats, de la consellera de Presidència, Laura Vilagrà; de la secretària de Polítiques 
Digitals, Gina Tost; del secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Sergi Marcén; de 
la tinenta d’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet; i del president delegat de 
l’Àrea d’Innovació de la Diputació de Barcelona, Marc Verdaguer. 

La gala arrencava amb un doble homenatge a dues iniciatives que són capdavanteres en el camp 
de “les TIC, el canvi climàtic i la sostenibilitat”,  tema que centrava la Nit amb l’emissió d’un 
vídeo especial. Concretament, Telecos.cat i COEINF han fet un reconeixement especial al 
Departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center, liderat per 
Francisco Doblas, i al programa Planeta Net de l’Institut de Ciències Fotòniques, encapçalat per 
Alastair Cunningham i Guillermo Gerling. 

Quant als premis atorgats pel Jurat (veure https://lanit.cat/premis#premis-jurat), el catedràtic 
de Genètica i professor d'investigació ICREA a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Arcadi 
Navarro, rebia la màxima distinció: el Premi d’Honor. Navarro dirigeix la Fundació Pasqual 
Maragall i el seu centre de recerca, el Barcelona beta Brain Research Center, i co-dirigeix l'Arxiu 
Europeu del Genoma-Fenoma (EGA), en col·laboració amb l'Institut Europeu de Bioinformàtica 
i el Centre de Regulació Genòmica (CGR). Actualment, amb dades biomèdiques molt rellevants 
emmagatzemades al Barcelona Supercomputing Center, l'EGA és el servei de referència mundial 
per a la gestió i distribució segura de dades de Genòmica Mèdica. 
 
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 Andreu Vilamitjana, director de CISCO Espanya. Amb més de 
25 anys d’experiència en el sector IT, sota la seva direcció CISCO Espanya ha aconseguit els 
millors resultats de la seva història i ha assolit el 2022 una fita més que destacable: el mes de 
novembre Vilamitjana anunciava (amb els presidents del govern espanyol i català) la implantació 

https://lanit.cat/premis#premis-jurat


 

 

d’un Centre de Disseny Avançat de Xips de CISCO a Barcelona per a tota la Unió Europea, en 
dura competència dins de la multinacional i amb altres ciutats d’Espanya. 
 
El Premi Joan Clarke al CIO destacat ha volgut reconèixer enguany la tasca de dos professionals 
amb un ex aequo. D’una banda, ha estat premiat Benito Cerrillo, CIO de Vichy Catalan 
Corporation i clau en el desenvolupament de negoci d’inLab, el laboratori d'innovació i 
investigació de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB-UPC). De l’altra, Sergi Gistàs, CIO 
d’Esteve Pharmaceuticals de 1984 a 2021 i referent per als CIOs del país. I és que, amb una 
trajectòria de 45 anys, Gistàs és un exemple d’èxit pel que fa a la introducció de nous sistemes, 
organització de processos i reconeixement de l'aportació del departament IT dins de l’empresa. 
 
El talent emprenedor de Jordi Baylina i Jaume Sanpera i el compromís social d’Ana Freire 
Pel que fa al Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedoria, el reconeixement també ha estat doble. I 
és que el jurat ha volgut premiar el talent de dos enginyers de Telecomunicació. D’una banda, 
Jordi Baylina, co-fundador de PolygonID & Polygon Hermez i qui després de 18 anys treballant i 
emprenent al sector TIC, va decidir entrar al món del blockchain 2.0, on té una activitat docent 
i divulgativa molt rellevant sent un dels auditors en smart contracts més respectats del món. De 
l’altra, Jaume Sanpera, CEO de Sateliot, i amb una llarga trajectòria en els àmbits de 
desenvolupament de negocis, dispositius mòbils, gestió de productes i tecnologies wifi i wimax. 
Emprenedor en sèrie, a finals de 2019 Sanpera funda Sateliot, una constel·lació de nanosatèl·lits 
de baixa òrbita que proveeix de connectivitat IoT de manera global tota la superfície de la Terra.  
 
Quant al Premi Alan Turing al Compromís Social, ha estat per a la doctora en Informàtica i 
directora de l’Àrea de Tecnologia de la UPF, Ana Freire. Des de 2017, Freire lidera el programa 
Suicide Prevention in Social Platforms (STOP Project), iniciativa multidisciplinar on psicòlegs, 
psiquiatres i informàtics treballen conjuntament per detectar i estudiar problemes de salut 
mental a les xarxes socials. També encapçala Wisibilízalas, un certamen anual internacional 
adreçat a alumnes de primària i secundària per trencar els estereotips de gènere en l’àmbit 
STEM. 

Premi a la Comunicació per a Vicent Partal i reconeixement especial als impulsors d’i2CAT  
El jurat d’aquesta 28a Nit també ha volgut posar de relleu la tasca divulgativa duta a terme per 
un històric del periodisme: Vicent Partal. Pioner de la comunicació digital, l'any 1994 creà el 
primer sistema informatiu a Internet dels Països Catalans i de l'Estat espanyol anomenat “El 
Temps Online” i l'any 1995 fundà amb Assumpció Maresma “Infopista” (el primer directori web 
en llengua catalana), que més tard es transformà en el diari electrònic en català VilaWeb (que 
continua dirigint).  
 
A banda dels guardons que decideix el Jurat, els organitzadors de la Nit han volgut fer un 
reconeixement especial a tres pioners de la recent història d’Internet a casa nostra: Sebastià 
Sallent, Artur Serra i Xavier Peiró, impulsors de la Fundació i2CAT, centre d’investigació I 
innovació de referència internacional que després de dues dècades manté el mateix esperit amb 
què va néixer: fomentar la recerca en tecnologies digitals de forma col·laborativa i oberta. 

 
Contacte premsa : Sònia Maza / comunicacio@lanit.cat / Tel. 93.551.33.22 – 692.566.101 
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Dijous, 9 de març de 2023, a l’Auditori de Barcelona: 

 

Tot a punt per a la 28a Nit de les 
Telecomunicacions i la Informàtica 

 

La cerimònia, que estarà presidida pel conseller d’Empresa i Treball de la 
Generalitat, Roger Torrent, girarà enguany entorn de les TIC, el canvi climàtic i la 

sostenibilitat 
 

Barcelona, 6 de març. El proper dijous, 9 de març, l’Auditori de Barcelona acollirà la 28a edició 
de la “Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica” (www.lanit.cat), 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’Enginyeria de Telecomunicació i 
Tecnologies Digitals (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya 
(COEINF). La gala, que també  es podrà seguir per Internet (www.lanit.cat/streaming), comptarà 
amb la participació ja confirmada del conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Roger 
Torrent; de la secretària de Polítiques Digitals, Gina Tost; del secretari de Telecomunicacions i 
Transformació Digital, Sergi Marcén; de la tinenta d’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona, 
Laia Bonet; i del president delegat de l’Àrea d’Innovació de la Diputació de Barcelona, Marc 
Verdaguer (entre d’altres autoritats, llistat disponible a www.lanit.cat/inscrits/).   

L’acte s’iniciarà a les 19.30 hores amb les paraules de benvinguda del degà del COEINF, Eduard 
Martin, i del president de Telecos.cat, Pedro Linares. A continuació prendrà protagonisme el leit 
motiv de la gala d’enguany, “les TIC, el canvi climàtic i la sostenibilitat”,  amb l’emissió d’un 
vídeo especial i un doble homenatge a dues iniciatives que són capdavanteres en aquest camp: 
el departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center i el programa 
Planeta Net de l’Institut de Ciències Fotòniques. 
 
La cerimònia continuarà amb el lliurament dels Premis Salvà i Campillo (guardó de prestigi que 
reconeix la personalitat destacada i l’emprenedoria), Joan Clarke (que premiarà al CIO destacat), 
Alan Turing (al compromís social), 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). 
També es farà un reconeixement especial a tres pioners de la recent història d’Internet a casa 
nostra: Sebastià Sallent, Artur Serra i Xavier Peiró, impulsors de la Fundació i2CAT, centre que 
després de dues dècades manté la mateixa vocació amb què va néixer: la de fomentar la recerca 
en tecnologies digitals de forma col·laborativa i oberta, posicionat Catalunya en el mapa de la 
innovació i la investigació a nivell internacional. 

El conseller Torrent es farà càrrec de la cloenda d’aquesta 28a Nit, que presentarà la popular 
periodista Marta Bosch i estarà amenitzada per la música en directe dels Jazzing Quartet. 
 

28a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica 
Quan: Dijous, 9 de març, a les 19.30h (acreditacions a partir de les 18.45h) 
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 les 12h de dijous 9 de març  
a l’adreça comunicacio@lanit.cat (indiqueu necessitats tècniques) 

 

http://www.lanit.cat/
http://www.lanit.cat/streaming
http://www.lanit.cat/inscrits/
http://www.lanit.cat/
http://www.telecos.cat/
http://www.enginyeriainformatica.cat/
mailto:comunicacio@lanit.cat


 

 

 

 

La 28a Nit de les Telecomunicacions i la 
Informàtica girarà entorn de les TIC, el canvi 

climàtic i la sostenibilitat 
 
 

La gran trobada del sector tecnològic del país tindrà lloc el 9 de març a 
l’Auditori i comptarà amb la participació ja confirmada del conseller 

d’Empresa i Treball, Roger Torrent 
 

La cerimònia, que presentarà la periodista Marta Bosch, tornarà a acollir 
el lliurament dels Premis Salvà i Campillo, Joan Clarke, Alan Turing, el 

Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC i el Premi d’Honor, així com 
un doble reconeixement especial al BSC i l’ICFO 

 

Barcelona, 8 de febrer. En un mes (el dijous 9 de març), l’Auditori de Barcelona acollirà la 28a 
edició de la “Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica” (www.lanit.cat), la gran trobada 
del món TIC del país que aglutina professionals, empreses, administració, associacions i 
institucions del sector, i que organitzen conjuntament l’Associació Catalana d’Enginyeria de 
Telecomunicació i Tecnologies Digitals (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria 
Informàtica de Catalunya (COEINF).  
 
La gala d’enguany -que presentarà la popular periodista de TV3 Marta Bosch (veure vídeo 
promocional), tindrà com a protagonista el canvi climàtic i abordarà, des de la petjada de 
carboni digital, fins a com la tecnologia pot esdevenir la millor eina per frenar el seu impacte i 
avançar cap a la sostenibilitat del planeta. És en aquest sentit, que l’organització farà un 
reconeixement especial a dues iniciatives que són capdavanteres en aquest camp: el 
departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center i el programa Planeta 
Net de l’Institut de Ciències Fotòniques. 
 
La cerimònia, que comptarà amb la participació ja confirmada del conseller d’Empresa i Treball 
de la Generalitat, Roger Torrent, també acollirà, com és habitual, el lliurament dels Premis Salvà 
i Campillo (guardó de prestigi que reconeix la personalitat destacada i l’emprenedoria), Joan 
Clarke (que premiarà al CIO destacat), Alan Turing (al compromís social), 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).  
 
Més de 300 persones ja s’han inscrit a la Nit d’enguany (consulta el llistat aquí) i el registre es 
manté actiu a https://lanit.cat/inscripcions (amb entrada gratuïta per als membres de 
Telecos.cat i COEINF i descomptes per a entitats col·laboradores).  
 
 
 
 
 

Contacte premsa : Sònia Maza / comunicacio@lanit.cat / Tel. 93.551.33.22  

http://www.lanit.cat/
https://youtube.com/watch?v=_3pEb9dwpHQ&si=EnSIkaIECMiOmarE
https://youtube.com/watch?v=_3pEb9dwpHQ&si=EnSIkaIECMiOmarE
https://www.bsc.es/ca/noticies/noticies-del-bsc/el-bsc-juga-un-paper-important-en-el-nou-repte-de-la-ue-combatre-el-canvi-clim%C3%A0tic-una-r%C3%A8plica
https://cleanplanet.icfo.eu/
https://cleanplanet.icfo.eu/
https://lanit.cat/inscrits
https://lanit.cat/inscripcions
mailto:comunicacio@lanit.cat


 

 

 
 

Oberta la convocatòria per als Premis de  
la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica 

Les candidatures poden presentar-se fins al 27 de gener de 2023 (inclòs) 

La gala de lliurament se celebrarà a l’Auditori de Barcelona el 9 de març  

Barcelona, 27 d’octubre. La 28a edició de la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica 
(www.lanit.cat), organitzada per l’Associació Catalana d'Enginyeria de Telecomunicació i 
Tecnologies Digitals (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya 
(COEINF), acollirà, com és habitual, el lliurament dels Premis Salvà i Campillo a la Personalitat 
Destacada i l’Emprenedoria, el Premi Joan Clarke al/la CIO destacat/da, l’Alan Turing al 
Compromís Social, el Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC i -el més rellevant- el Premi 
d'Honor.  

Serà el 9 de març de 2023 quan l’Auditori de Barcelona acollirà la 28a edició de “la Nit”, moment 
en què es donaran a conèixer els guardonats. A partir d’avui -i fins al 27 de gener de 2023-  és 
possible fer arribar les candidatures a través del correu electrònic comunicacio@lanit.cat.   

Les categories són les següents: 

• Premi Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada. Distingeix la personalitat pública o 
privada (institució o persona) 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 
en l'àmbit nacional o internacional. 
 

• Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedoria. Reconeix la capacitat d’una persona a l’hora de 
posar en marxa una iniciativa empresarial innovadora a Catalunya en el àmbit de 
l’Electrònica, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, l’Audiovisual o que es basi 
principalment en l’ús de les TIC, creada en els últims 5 anys. 
 

• Premi Joan Clarke al CIO Destacat. Reconeixement al/la CIO (Chief Information Officer / 
Chief Innovation Officer) que ha destacat per la seva tasca professional en l’àmbit estatal 
durant els darrers anys. Serà imprescindible la condició de CIO en l’organisme on 
desenvolupa la seva activitat, no només circumscrita a tasques de direcció de sistemes 
d’informació, sinó també en el desenvolupament de tasques d’estratègia tecnològica, 
transformació digital de la companyia i foment de la innovació. 

 

• Premi Alan Turing al Compromís Social. Reconeix la institució o la persona impulsora d'una 
iniciativa o projecte innovador en l’àmbit de les TIC, amb un impacte social positiu, que 
aporti valor a la societat en els àmbits de la ciutadania, el medi ambient, l’educació, la 
cultura o la integració social a Catalunya. 
 

• Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC. Reconeix al mitjà de comunicació (ràdio, 
televisió, premsa o Internet) d’àmbit nacional o internacional o al professional, que hagi 
destacat per la seva tasca de comunicació i divulgació de les TIC. El premi pot ser atorgat a 
un mitjà de comunicació en global, un espai en concret, una secció concreta o bé a un 
professional dels mitjans de comunicació. 

 

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


 

 

 
 

 
 

• Premi d'Honor. Distingeix la personalitat pública o privada (institució o persona) amb una 
àmplia i destacada trajectòria professional relacionada amb l'Electrònica, les Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació o l'Audiovisual en l'àmbit tècnic, acadèmic, empresarial o 
institucional dins l'Estat. 

 
Jurat de prestigi 
El jurat d’aquesta 28a edició de La Nit el tornen a formar professionals del sector TIC de 
reconegut prestigi i representants d’ambdues entitats organitzadores. Així, els encarregats de 
valorar les candidatures seran:  
 

• Pilar Conesa, fundadora i CEO d'Anteverti 

• Antoni Elias, catedràtic de la UPC 

• Marius Gómez, vicedegà de Presidència del COEINF 

• Montserrat Guardia, co-founder & CEO de Big Onion Tech i presidenta del Consell Social 
de la UPC 

• Pedro Linares, president de Telecos.cat 

• Eduard Martin, degà del COEINF 

• Lourdes Muñoz, presidenta de la Iniciativa Barcelona Open Data 

• Juan Pablo Peñarrubia, vicepresident del Consell de Col·legis Oficials en Informàtica 
d'Espanya 

• Dani Pujol, president de GrausTIC 

• Mònica Roca i Aparici, fundadora i directora general d'IsardSAT group  i presidenta de la 
Cambra de Comerç de Barcelona  

• Anna Ma. Sánchez Granados, vicepresidenta de Telecos.cat 

• Teresa Serra, fundadora i consellera de TESEM  

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

• Josep Ventosa, Vice Chairman de Broadcast Networks Europe (BNE) i Chairman del 
Policy Working Group de l'European Wireless Infrastructure Association (EWIA) 

• Un/a representat del Consell de CIOs de Catalunya (CIOs.cat) 
 
>>Bases de la convocatòria a https://www.lanit.cat/premis  
>>Galeria fotogràfica de la 27a Nit a http://fotos.lanit.cat     
 

 
 

 
Contacte premsa : Sònia Maza / comunicacio@lanit.cat / Tel. 93.551.33.22  
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