
 

 

Telecos.cat: 25 anys representant els 
Enginyers de Telecomunicació de Catalunya 

Celebració de Sant Gabriel 2016 

 

PRESENTACIÓ 
El desembre de 1992 naixia l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) amb 
l’objectiu de representar de manera autònoma, independent i eficaç els interessos dels Enginyers de 
Telecomunicació que exercien a Catalunya.  
Des de Telecos.cat volem aprofitar la cita anual de Sant Gabriel (patró de la professió) per rememorar 
aquesta efemèride i donar el tret de sortida a la celebració -al llarg de 2017- dels 25 anys d’història del 
nostre col·lectiu.  
L’acte, que com és habitual tindrà com a marc un lloc simbòlic (l’Espai Francesc Bonnemaison va acollir 
la primera seu a Barcelona de l’Escola de Telecomunicacions)  servirà també per retre homenatge a la 
figura del Dr. Salvà i Campillo (pioner català de les Telecomunicacions) i per abordar l’evolució que ha 
experimentat la professió al llarg d’aquest quart de segle, de la mà d’enginyers i enginyeres de diferents 
generacions. 
  
PROGRAMA 
17:45 - 18:00h.   Acreditacions  
18:00h.  Presentació de la Jornada, a càrrec del Sr. Salvador Ramon, director de Telecos.cat, qui també 
farà de moderador de tot l’acte. 
 
18:05h. Conferència inaugural: “El Dr. Salvà i Campillo, pioner català de les telecomunicacions (1751-
1828)”, a càrrec de:   

 Dr. Santi Riera, enginyer, professor i historiador, autor del llibre Ciència i tècnica a la 
Il·lustració: Francesc Salvà i Campillo (1985, premi Lluís Sayé 1983) 

 
18:25h. Fem memòria: 25 anys de l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat), 
amb les intervencions de: 

 Sr. Carles Martín Badell, president de Telecos.cat de 1992 a 2012 

 Sr. Joan Solé Viñas, president de Telecos.cat de 2012 a 2015 

 Sr. Pedro Linares Diaz, president de Telecos.cat de 2015 a l’actualitat 
 

18.55h. Passat, present i futur de l’enginyer de telecomunicació, amb les intervencions de: 

 Sr. Pere Alemany, soci-director d’Aggaros 

 Sra. Aida Agea, CEO d’AT-Biotech  

 Sr. Eloi Martin, estudiant d’Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació a l’ETSETB-UPC 

 Sr. Ferran Marqués, director de l’ETSETB-UPC 
 
19.35h  Torn obert de paraules  
19:45h. Cerimònia de lliurament d’insígnies  
19:55h. Cloenda institucional, a càrrec de: 

 Sr. Pedro Linares, president de Telecos.cat 
 

20:00 h. Copa de cava-networking  

Amb el suport de:  

 
 

DADES I INSCRIPCIONS 
Quan: 27 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

