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EDI TOR I A L

El nostre compromís
amb la professió
i la societat
Amb el compromís d’anar millorant el nostre servei, continuem amb esforç renovat en l’afirmació del nostre
sector i dels nostres professionals de l’enginyeria de telecomunicació, electrònica i multimèdia-audiovisual.
Com bé sabeu, som una entitat participativa, sense ànim de lucre i orientada a donar suport, a informar
constantment, a minimitzar els riscos, i a fer l’acompanyament efectiu a tots els enginyers membres del
col·lectiu, tinguin l’edat que tinguin, tinguin l’ocupació que tinguin.
Els socis són l’actiu més important de Telecos.cat. Amb les seves iniciatives ens esperonen a realitzar
accions de tota mena: socials, formatives, d’oferta i demanda laboral, de posicionament, de voluntariat...
També organitzem visites i taules tècniques, fòrums, jornades o workshops, i aportem la nostra opinió
qualificada davant dels mitjans de comunicació, administracions i altres entitats. En definitiva, accions
per impulsar les telecomunicacions, l’electrònica i el multimèdia-audiovisual a la nostra societat.
Estem arrelats al territori, el que ens permet apropar-nos amb solvència a les necessitats reals. Només
estrenyent el vincle de proximitat amb l’entorn social i afavorint la pròpia capacitat de decisió, podem
aspirar a prestigiar i a canalitzar millor el paper dels membres de Telecos.cat en l’actual societat digital.
Això també passa per enfortir les nostres aliances amb altres entitats afins, que ens permeten tenir més
força, ampliar horitzons i optimitzar esforços en benefici de tots.
La integració de la connectivitat és l’instrument clau del progrés actual. Vivim en una situació de transformació constant que ens planteja nous reptes. Cada dia apareixen noves aplicacions, nous productes, nous
serveis i avenços de tota mena que ens encaminen cap a un món cada dia més interconnectat i global.
A més, les nostres actuacions professionals són en camps cada cop més diversos. Això ja no va únicament
de les enginyeries tradicionals, sinó que avui cal interactuar professionalment en àmbits, que fins fa poc,
ni tan sols existien.
El nou escenari que ens proporciona l’aplicació de la Intel·ligència Artificial i la supercomputació quàntica,
conjuntament amb el Big Data i l’Internet de les Coses, no ens permet, ni tant sols, albirar els límits d’on
podem arribar. Tot plegat ens ha de permetre treballar des de la perspectiva d’economitzar els recursos,
tenint en compte al màxim la producció sostenible i la protecció del medi ambient. Tampoc podem
descuidar altres valors. Precisament per això, aquest any, hem triat l’ètica com a leit motiv de la jornada
prevista per celebrar Sant Gabriel, patró de la professió. Amb el títol d’“Ètica i tecnologia: per una societat
digital més humana”, ens tornarem a trobar el proper 2 d’octubre a la tarda a la que va ser seu de la primera
escola de telecomunicacions de Barcelona, l’Espai Francesca Bonnemaison.
I parlant de valors, no podem perdre de vista la importància de reivindicar el talent femení en un sector
amb un dèficit de dones més que destacable. Des de Telecos.cat estem fent esforços per reivindicar la
seva importància, mai prou reconeguda, en el camp de les enginyeries. A les pàgines d’aquesta revista en
trobareu una bona mostra. Esperem que gaudiu de la lectura!

Pedro Linares
President de l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació
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Reivindiquem el talent
femení del sector
Segons l’estudi de la Comissió Europea “Women in digital age”,
el nombre d’homes que estudien carreres TIC quadruplica el de dones
No és la primera vegada
que des de les pàgines
d’aquesta revista denunciem el dèficit de
dones que pateix el
sector de les Tecnologies
de la Informació i la
Comunicació (TIC).
Aquesta no és una realitat
local, sinó una problemàtica global que d’un temps
ençà sembla ser prioritària
per a la Administració.
La Comissió Europea
(CE) presentava al juny
l’estudi “Women in digital
age”. Realitzat per Iclaves
amb la col·laboració de
la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC), l’informe analitza la participació
de dones en el sector
digital i assenyala les principals barreres que estan
darrere del problema amb
l’objectiu de posar en
pràctica futures accions
en matèria d’igualtat de
gènere.
4

ada cop menys dones estan interessades a participar en el sector digital, ja
sigui en educació superior, accedint a llocs de treball o emprenent un projecte. Aquesta preocupant
tendència la confirma l’estudi “Women in digital age”, que assegura que
només 24 de cada 1000 dones es graduen en estudis relacionats amb les
TIC, i que d’aquestes només sis treballen en el sector digital. L’informe, a
més, assenyala que hi hagut una disminució respecte al 2011, i ofereix una
dada interessant: si més dones ingressessin al mercat laboral digital, es podria crear un impuls anual del PIB de
16.000 milions d'euros per a l'economia europea (més dades a la infografia
de la pàgina 5).
Les tendències que marquen les dades i l'anàlisi qualitativa d’aquest estudi
suggereixen que la desigualtat de gènere en l'àmbit digital es deu fonamentalment a la persistència de forts prejudicis inconscients sobre el que és apropiat
i quines capacitats té cada gènere, i sobre les pròpies tecnologies que requereixen un canvi cultural fonamental.
Per intentar fer front a aquesta
problemàtica, la Comissió Europea ja
ha anunciat que focalitzarà les seves

C

accions en tres àrees: la que es refereix
als estereotips i els perjudicis i a la importància de convèncer la societat de
la necessitat de més dones en aquesta
indústria; el desenvolupament de les
competències digitals i l’educació; i la
promoció de més dones emprenedores.
De fet, la CE ja segueix una política (“No
Women no Panel”), que no permet als
seus membres anar a cap esdeveniment
que no compti amb dones participants.

Les dades a Barcelona, igual de
preocupants
“Women in digital age” no és l’únic estudi presentat recentment sobre aquesta qüestió. Al maig l’Ajuntament de Barcelona donava a conèixer els resultats
de l’informe “L’ecosistema TIC des de la
perspectiva de gènere”, segons el qual
només el 34% de les persones que treballen en l’àmbit TIC a la capital catalana són dones. En l’àmbit universitari, i
segons aquest estudi, malgrat que més
de la meitat de l’alumnat de les universitats catalanes són dones, aquestes representen tan sols un 13% en els estudis relacionats amb les TIC. Pel que fa
als llocs de treball que posteriorment
ocupen en aquest sector, les àrees majoritàries són les de finances i administració, màrqueting, recursos humans i
comercial, amb només un 19,2% ocupant càrrecs de responsabilitat.
Un cop analitzada la situació, el
consistori proposa polítiques i actuacions públiques que es podrien impulsar per reduir la bretxa digital de gènere, com podrien ser: fer reflexionar
i aprendre en models no esbiaixats per
gènere i fomentar les vocacions científiques a les escoles; promoure la presència de dones en càrrecs públics;
treballar des de la transversalitat en

WOMEN IN THE DIGITAL WORLD
CHA LL EN GES AN D OPPORTU NI T I E S

la incorporació d'aquesta conscienciació en totes les mesures polítiques; difondre bones pràctiques en empreses;
i donar més visibilitat a les dones en
els esdeveniments tecnològics punters com el Mobile World Congress o
l’Smart City Expo.

Algunes iniciatives en marxa

Information and communication technology (ICT)
is a growing sector
it represented
4.2% of the
EU's gross
domestic
product in 2014

and
employed

creating about

120,000
new jobs

6.2 million
people

every year.

in 2013

By 2020, the EU will lack

900,000 skilled ICT workers
Only

9%

of people in
management positions
in the ICT sector

and

19%
of developers

Sources: Eurostat, European Commision, European Parliament

are woman

17.2%

of ICT students
(2015)

16.7%

of employed ICT specialists
(2016)

Davant d’aquesta situació, Telecos.cat
va decidir endegar ja fa més d’un any
el seu grup de treball Dones TIC, que
precisament té com a principal objectiu treballar en pro de la feminització
del sector –incentivant les vocacions
tecnològiques i en enginyeria entre els
noies més joves-, així com incrementar el percentatge de dones que formen part del col·lectiu (ara només representen un 9%). En la mateixa línia,
però més recentment, el Col·legi d’Enginyeria en Informàtica presentava la
seva Comissió Dones-COEINF, pel seguiment de l’escletxa de gènere a l’enginyeria informàtica.
D’altres iniciatives destacables en
aquest sentit, són Young IT Girls, entitat sense ànim de lucre presentada
al maig que vol inspirar les noies en
edat escolar perquè triïn carreres científiques i/o tecnològiques; el mateix
Pla STEMCat de la Generalitat, que tot
i ser genèric pel que fa al foment de
vocacions, incideix molt especialment
en les noies; els Premis Dona TIC, que
també promou el govern català i que
al desembre arribaran a la quarta edició; o els programes específics d’igualtat endegats per les universitats, com
el +NoiesTIC de la UPC.
Són només una petita mostra, però
tots semblen coincidir en el mateix
punt: cal reivindicar i visualitzar el talent de les dones TIC que ja tenim. A
les properes pàgines en trobareu una
bona mostra. @
Sònia Maza
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DESCARREGA’T L’INFORME “WOMEN IN DIGITAL AGE” A:

were woman

On average, women earn

18.9% less than men

in the information and communication sector
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Mònica Roca i Aparici
Enginyera de Telecomunicació
Co-fundadora d’isardSAT Group

Ana Ripoll Aracil
Catedràtica d’Arquitectura i Tecnologia d’Ordinadors (UAB)
Presidenta de l’ Associació Bioinformatics Barcelona (BIB)

Participant del canvi
De ben joveneta a Alcoi em
bullia una curiositat desmesurada per descobrir com
funcionava el món, i això ho
va saber reconèixer el meu
professor de física de l’institut que em va animar a estudiar Ciències Físiques. Vaig
fer els tres primers anys de
carrera a la Universitat de
València i vaig continuar a
la Universidad Complutense
de Madrid, on em vaig especialitzar en càlcul automàtic.
Allà vaig descobrir el món
de la informàtica al qual he
dedicat tota la meva carrera com a pionera en un món
eminentment masculí.
Em vaig llicenciar coincidint amb els inicis de la revolució informàtica i no em
volia perdre aquella ciència
que s’anava formant davant
dels meus ulls. Els anys 80
van ser plens de grans fites
tant personals com professionals: em vaig doctorar en
Ciències Físiques a la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB), en la que sóc Catedràtica d’Arquitectura i Tecnologia d’Ordinadors des de 1992,
i vaig arribar a ser vicerectora de Personal Acadèmic, per
posteriorment ser la primera
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dona rectora de la UAB del
2009 al 2012, una fita històrica després de 10 rectors.
En la meva vida he gaudit plenament de la meva
maternitat de tres fills sense renunciar a la meva carrera professional, en la que
he treballat en diferents línies de recerca dins de l’arquitectura de computadors
i processament paral·lel. El
ordinadors són la meva gran
passió i he dedicat tots els
meus esforços a dissenyar
les entranyes dels ordinadors per fer-los més potents,
ràpids i petits.
Darrerament, he posat
el meu coneixement i expertesa per crear l’Associació Bioinformatics Barcelona
(BIB), amb més de 50 institucions, que té l’objectiu
d’aplicar la tecnologia en el
sector salut per ajudar a descobrir per què som com som
i avançar cap a una societat
amb millor qualitat de vida.
Penso que les dones no podem deixar escapar l’oportunitat de participar en aquesta revolució tecnològica que
transformarà la nostra societat, i us animo a que siguem
partícips d’aquest canvi. @

Passió pels reptes
Sóc la Mònica Roca i Aparici,
dona, mare i enginyera. Tan
de bo no hagués d’esmentar-ho, però malauradament
“encara” cal.
Des de ben petita he tingut passió per la tecnologia,
la ciència i l’aventura, i tenia
clar que volia ser astronauta.
És per això que vaig demanar
un beca per anar a fer el projecte de fi de carrera a l’Agència Espacial Europea. Encara
recordo el dia que em vaig
presentar al despatx del Professor Antoni Broquetas per
dir-li que volia anar a l’ESA i
em va lliurar aquell paperot
que vaig omplir amb molta il·
lusió; il·lusió que suposo que
es deuria transmetre perquè,
al cap d’uns mesos, allà estava disposada a viure un somni. Un somni que va durar 10
anys. 10 anys que vaig dedicar
a gaudir de la teledetecció.
Fer el que t’agrada i del
que estàs convençuda, que
és un bona causa, no és pas
fàcil. Ni ve donat. Cal lluitar-ho. Cal emprendre-ho...
I és així i per això, que un
cop vaig tornar de l’Agència,
al cap de 10 anys d’haver-hi
anat, va néixer isardSAT.
isardSAT és una empresa
de teledetecció que es dedica

a l’observació de la Terra per
entendre-la més bé, i perquè
d’això se n’esdevingui una
millor cura d’ella. Sempre
dic que tractem la Terra com
si en tinguéssim més d‘una,
però no, és única. A isardSAT
processem tota mena de dades d’instruments a bord de
satèl·lits d’observació de la
Terra, a tots els seus nivell de
maduresa, des de les dades
crues més properes a l’instrument, fins a les dades d’usuari, per finalment crear-ne productes que puguin ser útils
per a l’estudi de la Terra, com
el clima i el seus canvis. I això
ho fem amb PASSIÓ: passió
pel repte tecnològic, passió
pel repte científic, i passió pel
què podem fer per millorar el
benestar del nostre planeta.
Per cert, aleshores no
vaig ser astronauta. Però fins
ara, ningú no m’ha pogut
convèncer que no ho pugui
ser. I està bé seguir somiant.
Està bé sempre que puguem
gaudir del present, que per
això se’n diu “present”. I que
el somni ens doni empenta
per crear allò en el que creiem. En el meu cas: la passió
per la recerca tecnològica,
científica, mediambiental, i
aventurera. @

Pilar Conesa
Llicenciada en Informàtica
Fundadora i CEO d’Anteverti
Congress Curator de l’SCEWC

Superant mites
La tecnologia, com altres disciplines, ha de superar un seguit de mites falsos sobre la
professió. Com creure que és
una professió deshumanitzada i per a gent quadriculada,
quan és una de les professions més transversals, creatives i innovadores. Altres
llegendes s’acosten, malauradament, més a la realitat.
Com el fet de ser un sector
on hi predominen els homes.
A tall d’exemple, només hi
ha un 14% de noies al estudis d’Informàtica. La manca
de referents femenins és el
motiu principal d’aquestes
xifres. Cal potenciar models
de dones tecnològiques per
tal que les noies s’hi emmirallin, s’hi identifiquin i s’hi
interessin.
Vaig escollir Informàtica
just quan s’iniciaven els estudis a la FIB, perquè em va semblar una carrera més pràctica
que Física o Matemàtiques,
que eren els estudis que em
plantejava inicialment. Professionalment, la informàtica m’ha permès dedicar-me
a sectors molt diferents i treballar per a organitzacions
d’allò més diverses, sempre
amb una vessant d’innovació
i de millora de serveis.

He tingut l’oportunitat
de treballar per un ventall
ampli d’organitzacions, tant
del sector privat com del
sector públic: l’organització
dels Jocs Olímpics, la Generalitat de Catalunya, empreses de serveis com T-Systems,
l’Ajuntament de Barcelona i
finalment, fundant Anteverti,
empresa de consultoria estratègica per a ciutats i empreses, amb la que he col·laborat
amb Fira de Barcelona per
crear i consolidar l’Smart City
Expo World Congress, event
de referència mundial.
Recentment, he rebut el
Premi d’Honor de la Nit de
les Telecomunicacions i la
Informàtica, sent la primera
dona en rebre aquest guardó a la carrera professional.
Un fet que exemplifica la urgència a l’hora d’actuar per
potenciar la visualització de
les dones en el sector TIC i
la incorporació de noies en
els seus estudis. La dona té
unes qualitats naturals per
treballar en el sector TIC per
la seva vessant d’anàlisi, de
millora dels serveis, d’innovar, de crear i emprendre iniciatives i d’oportunitats de
treballar en projectes d’impacte social. @

Eva Vidal
Doctora en Enginyeria de Telecomunicació
Impulsora de l’Associació d’Universitaris per a la Cooperació (AUCOOP)
Directora del Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC

Fent un món millor
Vaig decidir estudiar Telecos
un dia que vaig veure a les
notícies una connexió en directe a Nova York. «Com s'ho
fan?», pensava tot desparant
taula i rentant els plats mentre els meus germans continuaven mirant la tele estirats
al sofà... Acabar la carrera
amb la nota més alta possible no va evitar que hagués
de sentir algun comentari
sexista sobre els motius pels
quals havia estat contractada.
Amb la maduresa que dona
el temps vaig aprendre a enfrontar-me amb humor i assertivitat a una societat masclista que no es reconeix com
a tal. I soc molt optimista
amb la propera generació ; -).
Estic molt orgullosa de
treballar en una universitat
(la UPC) en què l’escola de
Telecos és capdavantera en
el desenvolupament del 5G,
però encara més feliç em sento quan ens preocupem de
les 4B , les 4.000 milions de
persones en el món que no
tenen accés a Internet ni aigua potable. El meu objectiu

és contribuir a la formació
d’enginyeres i enginyers que
reconeguin les TIC com a una
excel·lent oportunitat per fer
un món millor, a Barcelona i
arreu del món. Professionals
que facin projectes no només econòmicament viables,
sinó també ambientalment
respectuosos i socialment
responsables. De fet les telecos són eines essencials per
aconseguir els objectius de
desenvolupament sostenible.
A través d’aucoop.upc.
edu, l'ONG que hem creat
a l’ETSETB oberta a tothom
que estigui o hagi estat vinculat a l’escola, volem portar a terme projectes de cooperació internacional i de
voluntariat local que siguin
l’essència del que creiem
que és l’enginyeria: la manera de trobar solucions per
fer que tothom, a tot arreu,
tingui una vida sana, plena
d’oportunitats, en un entorn
just i amb una natura ben
cuidada. Els i les telecos ho
podem fer, sens dubte. T’hi
apuntes? @
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La intel·ligència artificial centra
el debat del Dia Mundial TIC
El Movistar Centre de Barcelona tornava a ser l’escenari triat per a la celebració del Dia Mundial de les
Telecomunicacions, Internet i la Societat de la Informació, efemèride que es commemora cada 17 de maig
i que aquest any organitzàvem per primera vegada des de l'Associació de Professionals TIC de Catalunya
(APTICC), que integra Telecos.cat, juntament amb el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de
Catalunya (COEINF) i l’associació GrausTIC.
L’acte, emmarcat dins el progra- mentre que Joan Giró, president de desenvolupament i una gàma d’activitats de la Unió Inter- del consell assessor de l'APTICC, bia". De fet Cortés advertia dels
nacional de les Telecomunicaci- va exercir-ne de moderador.
perills que representa la incaons (ITU) de les Nacions Unides,
El debat arrencava al voltant pacitat dels legisladors per encomptava amb la intervenció de la definició que donem a la tendre l'avenç de la tecnologia i
via vídeo del seu secretari ge- intel·ligència artificial (veure es- el poder dels lobbies i les grans
neral, Houlin Zhao, tot just des- pecial pàgs. 24-27). Per a Josep companyies que concentren
prés de la benvinguda a càrrec Amat, "la nostra obligació no cada vegada més poder. "La tecde Kim Faura, director general és que els robots tinguin intel· nologia és una 'caja de pandode Telefònica Catalunya, i Jordi ligència, sinó que ho siguin" i ra", sentenciava.
Puigneró, llavors encara secre- va incidir en el fet que "darrera
José Ramon Gómez Utrilla
tari de Telecomunicacions, Ci- d'un sistema intel·ligent hi ha un destacava la importància que
berseguretat i Societat Digital enginyer amb uns criteris cientí- l'evolució en la generació de dade la Generalitat.
fics que no sempre coincideixen des té per al desenvolupament
En consonància amb la temà- amb els de l'usuari. Per això cal de la intel·ligència artificial i astica triada aquest any per la ITU, tenir present la importància de senyalava la necessitat de reverla jornada tenia com a eix cen- l'eficàcia i la certificació per do- tir l'actual situació "on el control
tral una taula rodona que, sota nar seguretat", explicava.
pot estar concentrat en unes poel títol “Per una utilització poPer a Ulises Cortés, "el ro- ques companyies o en un gositiva de la intel·ligència artifici- bot és una extensió de la intel· vern -posava l'exemple de Xinaal (IA) per a tots”, reunia quatre ligència", i afegia: "Un dels pro- per situar l'usuari al centre".
experts que van debatre sobre el blemes d'aquesta tecnologia
Ramon López de Mántaconcepte mateix de la IA, la seva és que no la veiem, és transpa- ras també insistia en el paper
actual utilització, i la importàn- rent, i esdevé alhora un motor central que ha de jugar l'èsser
cia de l'ètica per aconseguir-ne
un impacte realment positiu per R Amb la definició del concepte mateix de IA arrencava el debat entre els quatre experts
participants en un Movistar Centre ple de gom a gom.
a la societat.

Quatre ponents de
prestigi internacional
Els participants van ser Josep
Amat Girbau, catedràtic d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors; Ulises Cortés, cordinador científic d’IA al Barcelona
Supercomputing Center; José
Ramón Gómez Utrilla, Senior
Product Manager a Telefònica
(expert en Aura i intel·ligència
artificial) i Ramon López de
Mántaras, director de l’Artificial
Intelligence Research Institute;
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humà, i posava en dubte l'idoneïtat de la terminologia emprada per referir-nos a la IA: "El
que passa amb la intel·ligència
artificial -afirmava- és que tot
i els seus grans èxits, que no
poso en dubte, fa tot el que fa
sense tenir la més remota idea
del que està fent. No té comprensió, i per tant no podem
parlar d'intel·ligència tal i com
entenem els humans aquest
concepte", i afegia: "La intel·
ligència està en els seus dissenyadors. Ara bé, no hem de
perdre de vista que el binomi
home-màquina supera sempre
qualsevol dels dos per separat".
El debat amb els assistents
servia de preludi per a una intensa sessió de networking acompanyada d'una cop de cava. [

film-play

MIRA EL VÍDEO ÍNTEGRE
DEL DIA MUNDIAL TIC A:

Universitat i empresa es donen
la mà al VI Fòrum d’Escoles
Un any més en el mes de juny
tenia lloc una cita ineludible
per als directors i caps d’estudi de les escoles d’enginyeria
i màsters de Telecomunicació,
Electrònica i Multimèdia-Audiovisual de Catalunya: el VI Fòrum d’Escoles d’Enginyeria de
Telecomunicació, Electrònica i
Multimèdia-Audiovisual, una
iniciativa de Telecos.cat que té
com a objectiu intensificar les
relacions entre el món acadèmic i professional.
Amb el patrocini d'EPSON, la
trobada, que com és habitual es
va dur a terme en el decurs d’un
dinar de treball, comptava també
amb la participació del nou rector de la UPC, enginyer de Telecomunicació i membre actiu de
Telecos.cat, Francesc Torres.

Després de les paraules de de Professionals TIC -Telecos.cat, informació a les pàgs. 36-37).
benvinguda del president del COEINF i GrausTIC-, i ofereix Després de la presentació de
col·lectiu, Pedro Linares, arren- una comparativa respecte al Juanjo Garcia, Corporate Busicaven les presentacions amb mateix estudi realitzat fa una ness Account Manager d’Epson
una primera intervenció a càr- dècada, quan el Pla Bolonya en- Iberica, s'iniciava un interessant
rec de Salvador Ramon, director cara no s'havia implantat (més diàleg entre els assistents. @
de Telecos.cat, qui va explicar
R La trobada va comptar amb el rector de la UPC, Francesc Torres, com a convidat especial.
els serveis i avantatges que l'entitat posa a disposició d'estudiants i professionals.
Arribava el torn després
d'Aridana Llorens, professora
del Departament d'Empreses
de la UPC a Vilanova i la Geltrú, i autora de l'"Estudi sobre
els perfils professionals dels
enginyers TIC”. Aquest informe
ha estat elaborat a partir dels
resultats de l'enquesta realitzada a finals del darrer any als
membres de les diferents entitats que conformen l'Associació

Visitem l’aeroport de Barcelona-el Prat
El 13 de juny es duia a terme
una visita a les instal·lacions tècniques de l’Aeroport de Barcelona-el Prat. La expectació era
alta i les places estaven exhaurides des del mateix dia que es
va presentar aquesta activitat. A
l’hora prevista, el grup de 25 associats de Telecos.cat era rebut

pel personal encarregat de guiar la visita, i després de repartir les acreditacions corresponents, es dirigien a una sala per
tal de rebre informació genèrica sobre l'aeroport mitjançant
una presentació. El concepte
d’aeroport com a espai de serveis a l’usuari i les dades més

rellevants relatives a la seva
operabilitat n'eren els continguts principals.
Dins de la mateixa sala, es
feia una segona presentació sobre el SATE (el Sistema Automàtic de Tractament d’Equipatges)
i a continuació, tot el grup es
dirigia cap el Centre de Gestió

photo8

Aeroportuària (CGA), on la responsable de sala en aquell moment va explicar el funcionament d’aquest centre de control
des del qual es gestiona tota
l’operativa de l’aeroport en totes les seves facetes (manteniment tècnic, incidències de tota
índole, distribució dels avions,
gestió de cues d’accés, de portes d’embarcament, assistència
sanitària, neteja, etc.).
Donat l'èxit d'aquesta activitat, programarem una segona
edició properament. @
MIRA LA GALERIA FOTOGRÀFICA A:
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Fomentem la comunitat internacional
de “Professional Engineers”
Com a membre de l’AQPE
(l’Agència de Qualificació dels
Professionals de l’Enginyeria),
Telecos.cat ha ofert en els darrers mesos fins a quatre edicions del webinar gratuït “Forma part dels Professionals
Engineer (PE)”, amb l’objectiu

d’explicar com acreditar l’expertesa professional entrant
a formar part d’una comunitat d’enginyers reconeguda
internacionalment. A càrrec
de Francesc González, director de l’AQPE i reconegut en
l’àmbit del desenvolupament

professional d’equips d’enginyeria, els prop de 200 participants en aquest taller han pogut descobrir com incrementar
el valor de la seva trajectòria
professional demostrant oficialment tota la seva experiència i especialitat, com guanyar

visibilitat, i com ser reconeguts
per entitats internacionals.
A més, el mes de d’abril, s’organitzava una edició exclusiva
per a empreses, que servia per
posar en valor el certificat PE a
l’hora d’acreditar davant els clients els coneixements, habilitats,
capacitats i l'experiència dels
seus equips, distingir objectivament els professionals i diferenciar-se d'altres empreses incrementant-ne el valor. @

film-play

DESCOBREIX-NE MÉS AL SEGÜENT VÍDEO:

Promovem la formació en dades
obertes entre els enginyers
Telecos.cat, el Col·legi d’Enginyers en Informàtica de Catalunya i el Col·legi d’Enginyers
Industrials s’han unit amb Iniciativa Barcelona Open Data, per
promoure la formació en dades
obertes entre els enginyers.
Amb aquest objectiu, el
mes d’octubre s’organitzava el workshop: “Què podem
fer els enginyers amb les dades?”, que servia d'introducció
al curs “Open Data bàsic per a
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enginyeries: com publicar i reutilitzar dades obertes“.
Després d’aquesta primera acció formativa, i més recentment (al juny), es realitzava una
nova edició, aquest cop sota el títol: “Com crear negoci a partir de
les dades?”, per tal d’aproximar el
valor de les dades obertes per generar oportunitat econòmica en
l’àmbit de les enginyeries.
Amb la participació d’empreses de l’àmbit de les enginyeries

que ja estan utilitzant les dades
pel seu negoci, la trobada servia també per presentar el nou
Certificat Professional Open
Data Engineers, que s’emmarca
dintre de la Titulació Professional Data Engineers.

Una oportunitat per
generar negoci
L’acte arrencava amb una primera xerrada introductòria sobre “El valor econòmic de la

reutilització de les dades”, a
càrrec de Lourdes Muñoz, presidenta d’Iniciativa Barcelona
Open Data.
Tot seguit, intervenien les
tres empreses convidades que
utilitzen dades obertes per
millorar el seu negoci. En primer lloc, Jordi Casas, Senior
Data Engineer a Seat Metropolis Lab, un laboratori digital
que analitza i busca solucions
intel·ligents pels reptes a què
farà front la mobilitat futura.
En segon lloc, Rafael Gonzalez
Esquinas, LEAN Supply Chain
Manager de Setesca, una consultoria estratègica, tecnològica i logística. I, per últim, Eduard Martin Lineros, director
d’Smart Cities i Estratègia per
al Sector Públic de Sopra Steria
i degà del COEINF. @

Llibres, roses i cava,
en un nou Sant
Jordi d'èxit

R Telecos.cat tornava a col·laborar activament amb el II Congrés d’Acústica
de Catalunya.

Celebrem la Setmana
sense Soroll
Del 23 al 29 d’abril, Telecos.cat
se sumava a la celebració de
la II Setmana Sense Soroll,
que, sota el lema ‘Aturem el
soroll!’, servia per posar en
valor totes aquelles actuacions i/o accions que permeten
millorar la qualitat acústica
del nostre entorn.
Concretament, el nostre col·lectiu participava com
a entitat col·laboradora al II
Congrés d’Acústica de Catalunya, l’”Acusti.cat”, celebrat al
Museu Nacional de la Ciència
i la Tècnica de Catalunya de
Terrassa, i on els professionals
del sector van poder intercanviar coneixement i discutir sobre les millors solucions possibles per al control i la gestió
de la contaminació acústica
en l’escenari actual i de futur.
Així, a través de 18 reptes i
4 dilemes, es van realitzar presentacions i xerrades sobre
l’afectació del soroll a la salut,
l’ús d’eines de gestió ambiental del soroll, les tècniques
de mesurament i els darrers
avenços en el control del soroll, entre molts altres temes
del màxim interès i actualitat
dintre del sector i de la societat en general.

Telecos.cat, a través del
seu Grup de Treball d'Acústica, gestionava el repte "Present i futur en la gestió de la
contaminació acústica amb
sensoritzacio", on Pere Artís, responsable del Grup i
CEO de Keacoustics, va abordar els mètodes de sensorització acústica com a eina
per millorar la gestió de la
contaminació acústica de les
smartregions.

La Sala de la Caritat de la Biblioteca Nacional de Catalunya (un espai emblemàtic
ubicat al barri del Raval de
Barcelona) acollia a l’abril el
segon acte de celebració de
Sant Jordi organitzat per Telecos.cat, amb la presentació
dels llibres d'Andreu Veà i Enric Barba, enginyers membres
del nostre col·lectiu.
Concretament Veà (biògraf
d'Internet i emprenedor) ens
descobria la seva obra "Tecnología para andar por casa", una
guia pensada per solucionar
la «vida digital» de qualsevol
ciutadà a través d'una sèrie de
preguntes i dubtes que sorgeixen freqüentment a qualsevol
persona que utilitzi una tecnologia en l'àmbit d'Internet, telefonia, informàtica, vídeo, fotografia, connectivitat, oci o
salut, entre d'altres (més informació a la pàg. 46).
Pel que fa a Barba (expert
en les metodologies més avançades en gestió integral de la

qualitat -ha pilotat la Divisió
B2B de Cirsa Corporate Corporation), ens presentava la
segona edició de la seva obra,
co-escrita amb José Ramón
Magarzo, "Cómo gestionar la
innovación", on analitza de forma rigurosa els aspectes bàsics
en tot procés innovador, com
l'estratègia, la gestió del talent,
la metodologia i la cultura empresarial, així com el retorn
de les inversions en innovació
(més informació a la pàg. 46).
Després d'intercanviar impressions amb els autors, fèiem
una copa de cava i el regal de
roses a tots els assistents. @
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MIRA LA GALERIA FOTOGRÀFICA A:

Taller d’acústica
i art rupestre
D’altra banda, ja al maig, i
sota el títol de "Més enllà
del so: analitzant l’acústica
dels paisatges d'art rupestre prehistòric", organitzàvem un interessant taller a
càrrec de la dra. Margarita
Díaz-Andreu, llicenciada en
Arqueologia i professora investigadora d'ICREA a la Universitat de Barcelona. Els assistents van descobrir-hi de
primera mà els estudis d'arqueologia acústica que des
de fa diversos anys es venen
realitzant en paisatges amb
pintures rupestres per part
de l'equip dirigit per la dra.
Díaz-Andreu. @
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La Nit visualitza el talent
de les dones TIC del país en
una nova edició d’èxit

Amb el president del Parlament, Roger Torrent, com a convidat d’honor, la gran trobada
del sector assoleix un nou rècord de participació superant els 1200 inscrits
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 el 22 de febrer passat 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, que va reunir a
l’Auditori més d’un miler professionals i representants d’empreses, administració, entitats i
institucions del món de les telecomunicacions i la informàtica,
va estar presidida per Roger Torrent, president del Parlament,
acompanyat, entre d’altres autoritats, per la llavors presidenta de la Diputació de Barcelona,
Mercè Conesa, i pels llavors 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 a la
pàgina següent)-, 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.
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 suposa 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 un sector estratègic. El mateix Martin donava
pas al llavors 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.

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, i 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. @
Q El vestíbul de l’Auditori ple de gom a gom
durant el còctel-networking de la Nit.

film-play
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REVIU LA NIT EN VÍDEO:

Pilar Conesa, primera dona en rebre
la màxima distinció de la Nit
Un jurat format per professio- Computadors, per haver impul- Mònica Roca, enginyera de Te- Comunicació i Divulgació de les
nals i autoritats de reconegut sat la interacció entre les disci- lecomunicació amb més de 20 TIC per la seva secció “Tendenciprestigi decidia atorgar el mà- plines de les ciències de la vida anys d’experiència en el camp as”, que manté una constant mixim reconeixement de la Nit a i les ciències de la computació espacial. Roca és cofundadora, rada en l'impacte de les TIC en la
Pilar Conesa, fundadora i CEO creant BIB, amb més de 50 enti- directora general i directora de nostra societat des de totes les
d’Anteverti, empresa que asses- tats membres. Pel que fa a Veà, R+D d’isardSAT Group, compa- perspectives possibles.
La multinacional Cisco torsora a directius i organitzacions doctor en Enginyeria de Tele- nyia internacional referent en
en l'adaptació a nous entorns, comunicació i acadèmic con- el processament de dades d’ins- nava a participar activament de
innovant i fent ús de les noves vidat per Stanford, es valorava truments de microones, actives i la Nit reconeixent, amb el seu
tecnologies. Llicenciada en In- el seu paper com a pioner d’In- passives reconeguda per l’Agèn- Premi a la Transformació Digital, la tasca de la Diputació de
formàtica, Conesa és conside- ternet: en va publicar la biogra- cia Espacial Europea.
rada una pionera en l’impuls de fia “Cómo creamos Internet” el
El Premi Alan Turing al Com- Barcelona, guardó que valora la
les smart cities, liderant projec- 2013 i és membre fundador i col· promís Social requeia també en contribució d’aquesta institució
tes d’èxit arreu del món. De fet, laborador de nombroses orga- una dona, la doctora en Teleco- al desenvolupament de la sociela seva contribució com a cura- nitzacions vinculades a la xarxa. municacions Eva Vidal, per la tat digital.
Per últim, els organitzadors
tor de l’Smart City Expo World
El Premi Alan Turing al CIO seva intensa feina a l’hora d’inCongress és bàsica per expli- de l’Any destacava la tasca pro- corporar el concepte de sosteni- de la Nit feien un petit homenatcar la rellevància d’aquesta fira fessional de Miguel Ángel Iglesi- bilitat a l’àrea TIC. Directora del ge a tres entitats amb 50 anys
de referència internacional. Es as, CIO/ Digital Transformation Centre de Cooperació per al De- d’història i que són un referent
dona la circumstància que Co- Leader de Volkswagen Group senvolupament de la UPC des per al sector TIC: ATI, Feceminte
nesa és la primera dona en re- España Distribución (VGED), del 2012, també és responsable i Secartys. @
bre el Premi d’Honor de la Nit.
amb més de 20 anys d’experièn- del Programa d’Igualtat a l’ETEl Premi Salvà i Campillo a cia encapçalant departaments SETB i pertany al grup de treball
film-play DESCOBREIX-NE MÉS SOBRE ELS
la Personalitat Destacada s’ator- TI. És el responsable de la trans- +NoiesTIC del mateix centre. Des
PREMIATS AL SEGÜENT VÍDEO:
gava ex aequo a Ana Ripoll, ca- formació digital de VGED, amb de la UPC ha coordinat projectes
tedràtica i exrectora de la UAB la creació d'un centre d'innova- amb universitats africanes i ha
i presidenta de l'Associació Bio- ció que fomenta la cultura del dirigit desenes de projectes de
informatics Barcelona (BIB), i a canvi a través de la col·laboració cooperació en l’àrea TIC.
Andreu Veà, pioner d’Internet interna i externa.
El jurat també va voler poi emprenedor. El jurat va voler
Pel que fa al Premi Sal- sar de relleu la tasca divulgatireconèixer Ripoll, catedràtica và i Campillo a l’Emprenedo- va duta a terme pel diari La Vand'Arquitectura i Tecnologia de ria, el reconeixement era per a guardia atorgant-li el Premi a la
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I a més a més...
Celebrem els 25 anys del Pla
d’estudis 92 de l’ETSETB
Telecos.cat participava activament el passat
mes de juny en la festa que l'ETSETB-UPC organitzava per commemorar els 25 anys del Pla
d'estudis de 1992, que va suposar un gran canvi estructural i de renovació a l'Escola. A banda
de patrocinar aquest esdeveniment, la nostra
entitat va comptar amb un estand a la plaça Telecos i va intervenir a l'acte central a l'Auditori
de l'edifici Vèrtex.

Participem al debat sobre
Seguretat 4.0 de la SEBAP
R Un moment de la jornada, que va exhaurir les 150 places disponibles.

Posem a debat el nou
Reglament Europeu de
Protecció de Dades
L'Auditori Pompeu Fabra acollia el mes
de febrer una jornada organitzada per
Telecos.cat amb l'objectiu d'esvair dubtes respecte als efectes del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades
(GDPR), en aplicació des del passat 25
de maig. Amb la sala plena de gom a
gom (es van exhaurir totes les places
disponibles), els més de 150 assistents
van poder obtenir respostes a alguns
dels interrogants plantejats gràcies a
les intervencions dels cinc ponents
participants.
Així, Genís Margarit, CEO de Centralip i coordinador del Grup de Treball de
Seguretat de Telecos.cat, va abordar la figura del delegat de protecció de dades
(el DPO), que suposa, des del seu punt
de vista, una nova i interessant oportunitat laboral per als enginyers.
Les implicacions derivades de l’aplicació del nou nou reglament a les administracions locals les va descobrir Àngela
Fernández, tècnica responsable de suport municipal en Protecció de Dades de
la Diputació de Barcelona.
Seguidament, Josep Puy, director de
DATA RISC i membre també del Grup de
Treball de Seguretat de Telecos.cat, va
realitzar una explicació pràctica sobre la
realització del PIA, l'avaluació d'impacte
en protecció de dades.
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A continuació, va arribar el torn de
Miquel Estapé, sotsdirector d’estratègia i innovació de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), qui es va referir
als reptes i les traves que implica oferir
serveis públics digitals innovadors en el
marc del nou Reglament de Protecció
de Dades. Segons Estapé, si partim de
la premissa que l'administració ha de
fer un bon ús dels recursos públics (el
que vol dir estalvi), no sempre serà fàcil
adeqüar-se al GDPR, ja que els proveïdors amb preus més competitus acostumen a ser d'origen americà, i no europeu. Per tant, les exigències de la nova
normativa poden, segons Estapé, implicar un fre a la innovació i l'eficiència de
l'administració pública.
Per últim, va ser Francesc Flores, CEO de Seinba Audit&Consulting
i membre d’ISACA Barcelona Chapter,
qui va enumerar les obligacions derivades del nou reglament que han d’aplicar les enginyeries com a proveïdors de
serveis TIC. @

film-play

MIRA EL VÍDEO ÍNTEGRE A:

L’entitat Amics del país (SEBAP), amb el suport
de Telecos.cat, organitzava a l’abril un debat
que servia per presentar l’informe sobre seguretat industrial: “Una mirada a la ciberseguretat industrial”, a càrrec de Tomàs Roy, director
d’Estratègia de Seguretat del CESICAT. Posteriorment, es celebrava una taula rodona amb la
participació de Benito Cerrillo, CEO de Vichy
Catalan i president d’ASSCII; Carlos Valderrama, expert en ciberseguretat, i Juan Caubet,
director de l’àrea de ciberseguretat d’Eurecat.

Recolzem les III Jornades
ITSCOOL
Telecos.cat donava suport el mes d’abril a l’organització de la III Jornada Itscool, “Reptes de
present per a generacions futures”, on es van
presentar els resultats del 2n Estudi Itscool
que mostra dades relacionades amb els processos d’informació i orientació professional i
educativa a estudiants de secundària, especialment en els àmbits científic i tecnològic. D’altra banda, els assistents van poder descobrir
què fan i quins recursos utilitzen algunes empreses per fomentar les vocacions tècniquescientífiques en primària i secundària i aconseguir talent per reclutar en un futur.

Col·laborem amb el Baròmetre
del CTECNO
Telecos.cat ha tornat a recolzar el Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) en la realització
del “Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya”, una anàlisi quantitativa de la situació
del sector de les tecnologies de la informació
i la comunicació, amb l’ambició i l’objectiu de
projectar una mirada llarga cap als reptes i visió de futur del sector. Aquest Baròmetre té un
gran valor de context sectorial, ja que no només té en compte la informació de les empreses d’oferta del sector TIC, sinó que també hi
estan representades les empreses de demanda.

I a més a més...
Som ambassadors de l’IOTSWC
Telecos.cat torna a col·laborar activament
amb l’IOTSWC, el congrés més important a
nivell mundial sobre l’Internet de les Coses.
Com a ambassadors d’aquest esdeveniment
podem obsequiar tots els membres del col·
lectiu amb una acreditació gratuïta a la zona
expositiva i un 50% de descompte per a les
acreditacions al Congrés, a més d’oferir invitacions per a empreses del sector (més info
pàgs. 34-35).

Col·laborem a les XXIII
Jornades del Cable
i la Banda Ampla

Telecos.cat estrena
imatge corporativa
coincidint amb el dia
del seu 25è aniversari
El nou logotip incorpora un escut que identifica
el col·lectiu, unint tradició i futur

El 29 de desembre de 1992 es constituïa formalment l’Associació Catalana
d’Enginyers de Telecomunicació. 25
anys després, el 29 de desembre de
2017, el col·lectiu de referència per als
professionals de casa nostra apostava
per renovar la seva imatge, unint tradició i futur.
L’equip de Wit (Agència de Comunicació per a Enginyeries i Tecnologies) és el responsable del disseny del
nou logotip de Telecos.cat (que és la
marca amb què es coneix l’associació);
un logotip que canvia la tipografia per
una de més moderna i actual, abandonant les majúscules per buscar la proporció, i modificant el blau per un de
més fosc i brillant, seguint les tendències de disseny actual.
El més significatiu, però, és la
incorporació d’un nou escut, que,

connectant el passat amb el futur, ja
és el nou identificador d'un col·lectiu
–el dels enginyers de telecomunicació,
electrònica i multimèdia-audiovisualamb un protagonisme cada cop més
significatiu a la societat actual.
Així, les línies d’aquesta nova imatge volen transmetre la robustesa de
les infraestructures físiques i virtuals
amb què treballen els nostres enginyers, però mantenint-se obertes, per
simbolitzar alhora la seva capacitat
creativa i de transformació. Les dues
línies de la part superior, juntament
amb els punts de l’interior, al·ludeixen
al món digital i les emissions radioelèctriques. Tot plegat per aconseguir
un símbol modern d’unió del col·lectiu,
que puguin sentir com a propi tant els
professionals sèniors com les generacions més joves. @

Com és tradició, Telecos.cat participava a
l’abril en aquestes jornades organitzades per
CECABLE, l’Associació Catalana d’Operadors
de Telecomunicacions per Cable i la Universitat Ramon Llull. Concretament, el vocal de
la Junta, Jordi López Benasat, realitzava una
ponència a la taula rodona: “Cómo estimular
la competencia entre operadores?”.

Donem suport al Women4Tech
del MWC
Telecos.cat se sumava enguany al programa Women4Tech, emmarcat en el Mobile
World Congress i que té per objecte fomentar una major presència de dones en el sector TIC. Concretament se’n feia promoció
entre els associats (oferint descomptes i invitacions) i la vicepresidenta i representant
del grup de treball Dones TIC del col·lectiu,
Anna Sánchez Granados, participava a la
trobada convocada per la Direcció general
d’Igualtat de la Generalitat en el marc del
Congrés.

Participem a l’iGenium
La 6a edició d’iGenium, organitzat per l’INEC
amb la participació de Telecos.cat, apostava per l’economia circular com a eix temàtic
de recerca, reflexió i debat en una trobada
duta a terme al Palau Robert de Barcelona,
esdevingut novament punt de trobada de
l’enginyeria. Les importants repercussions
mediambientals, econòmiques i socials es
posaven de manifest en tots els projectes
professionals i d’estudiants d’economia circular exposats, entre ells el projecte Labdoo, presentant pel seu impulsor Jordi Ros,
enginyer de Telecomunicació i membre del
nostre col·lectiu. L’iGenium’18 tindrà lloc el
proper 23 d’octubre amb la mobilitat com
a eix central.
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Ampliem les perspectives
professionals dels nostres
enginyers
VI Taula de la Professió
La seu de l’empresa PROMAX acollia al no- parlant sobre la tramitació de projectes
vembre la “VI Taula de la Professió: Ampli- tècnics de radiodifusió i TV.
ant les perspectives professionals”, jornaA continuació, Ismael Bataller, enginyer
da de caràcter anual que té com a principal de Telecomunicació i director de Sinergia
objectiu fer visibles les oportunitats i rep- Telecom, va fer una presentació sobre les
tes dels enginyers de Telecomunicació, certificacions d’emissions radioelèctriques,
Electrònica i Multimèdia-Audiovisual.
introduint l’oportunitat que representa la
Després de la presentació de benvin- certificació de mesures relacionades amb
guda a càrrec del president de Telecos.cat, l’exposició dels treballadors a camps elecPedro Linares, arrencava el primer panell tromagnètics dins de l’entorn empresarial.
d’experts amb la intervenció de Salvador
Finalment Pere Artís, enginyer de TeRamon, enginyer de Telecomunicació i di- lecomunicació i fundador de Keacoustics,
rector de Telecos.cat, qui va fer una presen- va abordar la diversitat de projectes retació sobre la diversitat d’encàrrecs profes- lacionats amb l’acústica, enumerant un
sionals en els que poden estar involucrats ampli ventall d’activitats que inclouen
els membres del nostre col·lectiu.
des de projectes d’aïllament acústic d’esVíctor Viaplana, enginyer de Teleco- pais o simulacions de l’impacte acústic
municació i director de VCN Enginyeria, va sobre els veïns d’esdeveniments com popresentar les particularitats dels projectes den ser concerts musicals, a la mesura
de serveis de telecomunicacions en edifi- de nivells de soroll a les ciutats o de l’imcis singulars, focalitzant la seva intervenció pacte acústic de les activitats humanes
en el cas dels hotels, donant una àmplia en el fons del mar.
visió del procés de gestió i les dificultats
Després d’una breu presentació sod’aquest tipus de projectes basada en l'ex- bre la plataforma de servei de control
periència de la seva activitat professional.
professional de Telecos.cat per part de
Raimon Balart, enginyer de Telecomu- Carles Sabater (enginyer de Telecomuninicació i soci fundador de BCN Projecta, cació i responsable de Serveis del nostre
va fer una intervenció basada en el marc col·lectiu), i d’una exposició dels princilegal de les infraestructures de telecomu- pals productes i equips desenvolupats
nicació, que va desembocar en un animat per PROMAX, a càrrec de Jordi Pallarés
debat sobre les responsabilitats dels engi- (enginyer en Electrònica i director comernyers de telecomunicació vers les certifi- cial de PROMAX), començava la visita a
cacions de les ICT.
les instal·lacions d’aquesta empresa, que
Després d’una petita pausa-cafè apro- va incloure unes interessants explicacifitada per fer networking, es va iniciar el ons dels responsables de cada una de les
segon panell d’experts amb la intervenció seccions visitades. @
de Joan Gil, enginyer de Telecomunicació
S La jornada tenia lloc a la seu de l’empresa PROMAX
i incloïa una visita a les instal·lacions.
i vocal de la Junta directiva de Telecos.cat,
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Impulsem
nous cursos
i tallers
Al llarg dels darrers mesos
Telecos.cat ha continuat oferint cursos i tallers amb l’objectiu de promoure el creixement professional
dels membres del col·lectiu.
Com a novetat, destaca la formació endegada sobre Bioinformàtica (realitzada juntament amb enginyers industrials, informàtics i la
Iniciativa Barcelona Open Data) i
adreçada a enginyers i científics interessats a participar transversalment de la investigació en aquest
camp. També s’han realitzat noves
edicions del curs sobre Projectes ICT,
que permet conèixer les bases reglamentàries i adquirir els recursos tècnics per aprendre a dissenyar projectes d’Infraestructures Comunes de
Telecomunicació; i el curs sobre conceptes bàsics de LTE, realitzat a les
instal·lacions de TMB amb un gran
èxit de participació.
Pel que fa als tallers, n’hem realitzat sobre acústica, gestió del
temps i productivitat, i un d’exclusiu
adreçat a treballadors autònoms sobre aspectes fiscals. @

Per estar informat de totes
les accions de promoció
professional que duem
a terme (cursos, tallers,
workshops i jornades
tècniques) consulta el web
www.telecos.cat i els nostres
butlletins.
S Imatge del curs sobre Projectes ICT impartit
a la seu de Telecos.cat

Passat i futur es donen la mà durant
la celebració de Sant Gabriel 2017,
patró de la professió
L’Espai Francesca Bonnemaison va ser de nou l’espai escollit per celebrar plegats Sant Gabriel (patró de la professió), en
una jornada organitzada per
Telecos.cat i on passat i futur es
van donar la mà.
La trobada arrencava amb la
benvinguda a càrrec de Pedro Linares, president del col·lectiu, i
David Ferrer, llavors coordinador
general de Projectes de la Secretaria TIC del Govern.
Tot seguit, arrencava la conferència inaugural a càrrec del

reconegut enginyer i actual president de l’Autoritat Catalana de
la Competència, Marcel Coderch.
Sota el títol de “Watts, Bits i Bitcoins", Coderch va oferir una visió panoràmica dels principals
problemes socials que segons el
seu parer seran rellevants en les
properes dècades i que poden ser
camps d’actuació dels futurs enginyers: el problema energètic/climàtic, la disrupció digital del model de relació treball/capital, i la
configuració dels sistemes monetaris com a eina de transformació.

papers

Com serà l’enginyer d’aquí
25 anys?
A continuació, tenia lloc la taula rodona “Com serà l’enginyer
d’aquí 25 anys?”, amb la participació d’Antoni Elías, enginyer
de Telecomunicació i catedràtic de la UPC, Montse Guàrdia,
enginyera de Telecomunicació
i directora de Digital Services
Delivery a Banc Sabadell, i Pere
Buhigas, periodista i enginyer
tècnic de Telecomunicació, director del programa ‘Lab24´ de
TVE. A grans trets, tots tres coincidien a l’hora d’assenyalar les
grans fites a assolir: la necessitat
de modificar els plans d’estudis
actuals (introduint una formació més humanística i propera
a les ciències socials); la presència de l’ètica en el dia a dia de

MÉS INFORMACIÓ SOBRE LES
INTERVENCIONS DELS PONENTS A:

R Un any més l’Espai Francesca Bonnemaison va ser el marc triat per a la
celebració, donat el seu simbolisme en ser la primera seu a Barcelona
de l’Escola de Telecomunicacions.

l’enginyer; el repte de la feminització de la professió; les competències transversals i l’escolta activa a d’altres professionals com
a requeriments bàsics dels futurs enginyers; i la importància
de la comunicació i el màrqueting per incidir en la rellevància
social de la seva feina.
Després del debat, començava la part més emotiva de la Jornada, amb la intervenció d’Antoni Riu, primer secretari de la
Junta de Telecos.cat, qui, a través d’un seguit d’imatges històriques, va fer reviure a alguns dels
assistents l’ambient que es respirava entre el col·lectiu ‘teleco’
al voltant dels anys 90, moment
en què va iniciar el seu camí la
nostra entitat com a associació
independent.
Seguidament, Pedro Linares
i el vicepresident, Xavier Clotet,
donaven la benvinguda a una
representació d’aquells que en
el darrer any s’han sumat a Telecos.cat, i la llavors consellera
d’Ensenyament, Clara Ponsatí,
lliurava un obsequi commemoratiu als impulsors que el 1992
van fer possible el naixement de
Telecos.cat. @

Som presents als mitjans de comunicació
Són diversos els mitjans que tenen com a referent Telecos.cat
a l’hora de comptar amb opinió
qualificada respecte a aquells temes vinculats al món de les Telecomunicacions i les TIC que

sovint són d’actualitat: la neutralitat de la xarxa, el mercat laboral TIC o el dèficit de dones al
sector, són només alguns exemples dels temes tractats pels
nostres experts a mitjans com

El Periódico, La Vanguardia, La
Xarxa o Món Empresarial.
Entre les darreres intervencions, destaca la participació de
la vicepresidenta de Telecos.cat,
Anna Sánchez Granados -i una
de les impulsores del Grup de
Treball Dones TIC del col·lectiu-,
al debat “Mujer, ingeniería y tecnología”, organitzat pel programa Lab24 del canal 24h de TVE
(a la foto).

D’altra banda, com és habitual, la pròpia actualitat també
ha estat d’interès per a diversos
mitjans, destacant especialment
l’àmplia cobertura informativa
de la 23a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica.
A més, Telecos.cat manté
acords i aliances amb mitjans especialitzats i entitats com Tecnonews o les publicacions del grup
Interempresas. @
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Celebrem el
Nadal al Palau
Macaya

Nova iniciativa solidària:
Enginyers Voluntaris
Des de la posada en marxa del Grup
de Treball de Solidaritat i Acció Social
del col·lectiu, Telecos.cat s'ha sumat a
diverses iniciatives solidàries fent difusió de les seves crides de voluntariat. És per aquest motiu que al desembre fèiem un pas més integrant-nos al
Servei d'Enginyers Voluntaris, iniciativa d'Enginyers de Catalunya, impulsada per l’Associació i el Col·legi d’Enginyers Industrials i de la qual també
forma part el Col·legi d'Enginyeria
Informàtica.
Enginyers Voluntaris treballa per
aportar a entitats del Tercer Sector Social, els coneixements i experiència de
gestió i tècnics que són propis del col·
lectiu dels enginyers. Aquest servei
neix amb l’esperit promogut per la Llei
del Voluntariat aprovada el juliol del
2015, que regula per primer cop el model català del voluntariat i té per finalitat protegir l’associacionisme i el voluntariat, tot donant-los suport com a
agents de transformació social.
Aquest servei en particular no neix
amb l’esperit de ser un borsa de treball
o d’ocupació, sinó de ser una borsa
d’enginyers capaços de donar suport
i recolzament solidari a totes aquelles
entitats i organitzacions principalment
del Tercer Sector que així ho demanin.
Neix amb l’esperit de ser un llaç d’unió
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entre aquestes entitats i els enginyers
voluntaris sense cap ànim de lucre.

El perfil dels voluntaris
Aquests enginyers preferentment són
associats i titulats, però no és imprescindible cap de les dues condicions.
Poden estar en qualsevol estat laboral (en actiu, jubilats, aturats...).
Pels seus coneixements i experiència, van orientats a donar suport i
assessorament en les tasques de gestió de les entitats i es pretén que en
la majoria de casos els candidats a voluntaris siguin d’un perfil consultor,
que aporti un valor afegit a l'organització en la que s'integrarà. En qualsevol cas, no es vol fer competència amb
enginyers en actiu, estudiants en pràctiques o qualsevol altra modalitat de
treball remunerat.
L’objectiu és que a través d’un contracte de col·laboració tutoritzat pel
Servei, el voluntari participi i col·labori
en aquelles necessitats que l’entitat
demani aprofitant sinergies. @

papers

MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL SERVEI I ELS
PROCESSOS DE RECERCA ACTIUS A:

El Palau Macaya de Barcelona acollia la celebració de Nadal de Telecos.cat. Aquesta arrencava a les 18h amb l'Assemblea General
Extraordinària del col·lectiu. Tot seguit, amb
els companys de la resta d’entitats que integren l'Associació de Professionals TIC de Catalunya, iniciàvem la visita guiada de l'edifici,
que va permetre als assistents descobrir secrets i curiositats d'aquesta joia del modernisme català obra de Puig i Cadafalch. Per
acabar, una copa de cava servia per desitjar-nos unes bones festes. @

Banco de Sabadell, S.A., av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrit en el Registre Mercantil d'Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980. NIF A-08000143 Condicions revisables en funció de l’evolució del mercat. S’aplicaran les que estiguin en
vigor al banc en el moment de la formalització. Document publicitari. Fecha de emisión: Juny 2018

Sabadell
Professional
Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals.
Una altra és fer-ho:

Compte

1 /6

Expansió Plus PRO

Aquest nombre és indicatiu del risc del
producte. Així, 1/6 és indicatiu de
menys risc i 6/6 és indicatiu de més
risc.

Bonifiquem la teva
quota d'associat

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons
Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de
Crèdit. La quantitat màxima garantida
actualment pel fons esmentat és de 100.000
euros per dipositant.

------------------------------------------------------------------------------------------

10%
de la teva quota
d'associat màxim
50 euros* el primer
any.

+

0
comissions
d’administració i
manteniment.

Remuneració
fins a

+

3%TAE

Primer any fins a
2,74% TAE. Saldo màxim a
remunerar 10.000 euros.1

+

1%
de devolució en els principals rebuts
domiciliats i sobre les compres amb
targeta de crèdit en comerços
d’alimentació,2

-----------------------------------------------------------------------------------------Truca’ns al 900 500 170, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a
treballar.

-----------------------------------------------------------------------------------------*Bonificació del 10% de la quota d'associat, associat o agremiat amb un màxim de 50 € per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La bonificació es realitzarà
un únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes següent
dels 12 primers mesos.
1. Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han d’haver fet cinc compres al mes amb les seves targetes i un saldo mitjà mensual en el banc superior a 30.000 euros en recursos,
calculat com la suma de saldos del mes anterior de: comptes a la vista, dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida-estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables,
plans de pensions, plans de previsió d’EPSV i BS Fons Gran Selecció. No es tindrà en compte per al còmput del saldo mitjà el saldo existent en aquest Compte Expansió Plus PRO ni en
cap altre de les mateixes característiques en què els titulars siguin intervinents. Sí que es tindrà en consideració el nombre de cotitulars, per la qual cosa el saldo mínim existent en
l’entitat com a requisit serà el pres proporcionalment per a cada cotitular. No es remuneraran els saldos durant el primer mes de vida del Compte Expansió Plus PRO.
En cas que no s’assoleixi per part dels titulars el saldo mínim que dóna dret a la retribució del Compte Expansió Plus PRO, la liquidació es farà al 0% per aquest concepte.
Rendibilitat primer any: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,8191% TAE
(calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet des de l’alta del compte). Exemple de liquidació: saldo en
compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats en l’any: 270,82 euros.
Rendibilitat resta anys: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,9910% TAE
(calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet a partir del segon any del compte). Exemple de liquidació:
saldo en compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats en l’any: 295,96 euros.
2. T’abonarem fins a 50 euros bruts al mes, sempre que l’import de la devolució sigui igual o superior a 5 euros i hagis fet cinc compres durant el mes amb les teves targetes.
- Rebuts domiciliats de llum, gas, telèfon fix, mòbil i Internet.
- Rebuts domiciliats que corresponguin, com a emissor, a organitzacions no governamentals (ONG) registrades en l’Agència Espanyola de Cooperació i els rebuts de col·legis, escoles
bressol i universitats carregats durant el mes. S’ha de tractar de centres docents espanyols (públics, privats i concertats) i en queden excloses les despeses d’acadèmies particulars,
col·legis professionals o despeses diferents a les d’escolarització. Tampoc s’hi inclouen les despeses en concepte de postgraus, màsters i doctorats.
- Operacions de compra fetes a crèdit incloses en la liquidació del mes, amb les targetes modalitat Classic, Or, Premium, Platinum i Shopping Or el contracte de les quals estigui associat
a aquest compte, en els establiments comercials d’alimentació inclosos, que es poden consultar en la pàgina www.bancsabadell.com/compteexpansioplus. Mínim de 5 euros i fins a 50
euros al mes.
Oferta vàlida per a nous comptes oberts des del 24/04/2018 fins al 31/12/2018 amb la domiciliació en el Compte Expansió Plus PRO d’una nova nòmina, pensió o ingrés regular
mensual per un import mínim de 3.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). També cal haver domiciliat
dos rebuts domèstics en els dos últims mesos.
Els titulars d’un Compte Expansió Plus PRO en podran disposar d’un altre d’addicional sense requisits de domiciliació de nòmina, pensió o ingressos mensuals recurrents. I, a més a més,
tots els Comptes Professional que vulgui, sense comissió d’administració i de manteniment (rendibilitat Compte Professional: 0% TAE).

Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.

sabadellprofessional.com
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“És innegable el reconeixement
dels enginyers de ‘telecos’ en tots
els àmbits professionals”
Sis mesos després de
prendre possessió com
a rector de la Universitat
Politècnica de Catalunya
(UPC), Francesc Torres
(Eivissa, 1962) en fa una
valoració a les pàgines de
Telecos.cat, entitat a la que
pertany des de fa prop de
dues dècades. I és que, per
primera vegada, un enginyer
de Telecomunicació és el
màxim responsable de la
UPC, el que, per a Torres, no
és res més que una prova
“de la maduresa que ja té la
nostra professió”. Catedràtic
per l’ETSTEB (on ha
desenvolupat bona part de
la seva carrera com a docent
i investigador en l’àmbit de
les radiocomunicacions i
l’observació de la Terra), va
iniciar la seva trajectòria
professional a l’Agència
Europea de l’Espai (ESA), a
Holanda, el 1988. Autor de
més de 200 publicacions
i participant a nombrosos
congressos internacionals
de prestigi, compta amb
diversos reconeixements,
entre els quals es troba
el Premi Salvà i Campillo
2004 atorgat per la nostra
associació.
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Francesc Torres, rector de la UPC

n semestre ja al capdavant
del rectorat... Com definiria
l’experiència fins al moment?
És un privilegi. La reputació que té la
UPC i la seva capacitat per incidir en el
territori i la societat fan d’aquesta una
tasca molt agraïda, amb molta feina,
però molt agraïda.

U

Parlem de la seva candidatura. Es presentava a les eleccions sota el lema
“la Universitat que escolta”, i amb un
primer objectiu general clar: impulsar
l’excel·lència en la recerca i la transferència de tecnologia. Som conscients
que un semestre és insuficient per assolir una fita tan ambiciosa, però po-

dria exposar mesures concretes que
ja s’hagin pres en aquesta línia?
En una universitat politècnica l’oferta diferencial respecte d’altres universitats és precisament la recerca i la
transferència de tecnologia, que és la
recerca aplicada. El que estem fent, al
final, és formar professionals que s’han
d’incorporar al teixit empresarial i industrial del país. En aquest sentit, estem impulsant totes aquelles activitats,
especialment als últims cursos de grau,
i també a nivell de màster, que signifiquin apropar els estudiants a la indústria i al teixit empresarial: pràctiques
d’empresa, espais “emprèn”, fòrums
d’empreses... En definitiva, activitats
que ajudin els nostres estudiants a tenir les competències que ara es demanen, que són aquelles competències
considerades més empàtiques o més
humanes, aquelles que no podran ser
assumides per robots, com poden ser
la creativitat, l’empatia, la innovació...
També defensava una estructura més
federal, amb una gestió més transparent i propera. Quins canvis ha introduït els seu equip per assolir aquest repte?
Un dels compromisos que teníem en
aquest sentit era el de fer un pla d’actuació que ja vam presentar al darrer
claustre. Una part important d’aquest
pla ha estat precisament conèixer millor la universitat, i l’altra, que en les diferents actuacions hi participessin els
diferents col·lectius: els estudiants, les
escoles, els caps d’estudis, els secretaris, els sindicats... El centralisme és un
fenomen que ha vingut donat per la
necessitat de ser més eficient i, en certa manera, cal que sigui així perquè estem gestionant recursos públics, però
sense perdre de vista allò que crec ha
fet gran la UPC: la iniciativa i identitat
de cada un dels centres. Sí, tots som
UPC, però primer som enginyers industrials, ‘telecos’, informàtics, arquitectes... Són les escoles les que realment
tenen capacitat de crear ofici i aquest
sentiment de pertinença que perdura
al llarg de la vida. I per això volem reforçar la capacitat que tenen de tirar
endavant els seus projectes.
Altre dels fronts en què incidia la seva
candidatura era el de l’envelliment

Un equip plural
i transversal

de la plantilla i la manca de relleu
generacional, així com l’abús en la
contractació de professors associats a
temps parcial. Coincidint els seus primers mesos al càrrec amb la vigència
del 155, poques gestions s’han pogut
fer al respecte. Però, creu que ara que
tenim govern s’entendrà aquesta problemàtica com una prioritat?
Efectivament aquesta és una problemàtica general. Tot i així, el que ha fet
el sistema universitari català aquests
darrers 30 anys pot ser considerat un
model d’èxit. Tenim titulacions entre
les 50-100 primeres del món en molts
àmbits. Aquí, a la UPC, en arquitectura,
enginyeria civil, telecomunicacions, informàtica... I tot això amb uns recursos
que poden ser la dècima part dels que
tenen universitats que competeixen
amb nosaltres. En el cas de la nostra
universitat, els professionals, els catedràtics, els investigadors que han portat la UPC allà on està, estan a punt de
jubilar-se. Quan una persona es jubila i
no hi ha un relleu, s’emporta el coneixement, els contactes, és allò del cargol
sense banya, només queda la closca.
Les restriccions dels darrers anys, des
del 2009, no ens han permès tenir contractació nova, i per tant necessitem,
urgentment, poder contractar. El salt
és tan gran, que necessitem contractar
professors sobre els 30 anys, recent
doctorats, sang nova molt necessària
per tota aquesta transformació digital
que ens exigeix la societat. I també
necessitem captar gent que estigui a la

El nou Consell de Direcció de la
Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) està format pels professors Jordi
Berenguer, vicerector de Transferència
de Coneixement i Innovació (i vicepresident de Telecos.cat en l’anterior
Junta); Gabriel Bugeda, vicerector de
Política Científica; Agustín Fernández,
vicerector de Transformació Digital;
Núria Garrido, vicerectora de Docència
i Estudiantat; Santiago Gassó, vicerector de Política Acadèmica; Joan Jorge,
delegat del rector per a la Innovació i
el Desenvolupament; Juan Jesús Pérez,
vicerector de Política Internacional;
Estanislau Roca, vicerector d'Infraestructures i Arquitectura; Santiago
Silvestre, vicerector d’Avaluació i
Qualitat i Miquel Soriano, vicerector de Política de Personal Docent i
Investigador. També formen part del
Consell de Direcció, Marta de Blas, com
a secretària general, Carme Fenoll,
com a cap del Gabinet del Rector i Eva
Grueso, com a cap d’Administració.

franja dels 45, que ja tinguin experiència, i que per tant puguin tirar endavant
projectes de més grandària.
La Generalitat, la Secretaria d’Universitats, n’és conscient. Ara esperem
que hi puguin posar els recursos.
Parlem dels estudiants, ja que sense
ells, com deia la seva candidatura,
no hi ha Universitat. Són múltiples
els estudis que detecten una manca
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“Cada vegada més
el jovent vol arreglar
el món canviant
la filosofia més
tradicional de
l’enginyeria per
una de més social”

Altra dels objectius plantejats pel
seu equip és el de potenciar el
paper del Centre de Cooperació
per al Desenvolupament de la
UPC. Podria exemplificar alguna
de les iniciatives que s’estiguin
duent a terme?
La UPC sempre ha estat pionera i un
referent en temes de cooperació.
Tenim uns 40-50 projectes a països
d’arreu del món i en tots els àmbits.
Cada vegada més el jovent vol arreglar el món canviant la filosofia més
tradicional de l’enginyeria per una
de més social. Volen fer una enginyeria per a la cooperació, per a
la sostenibilitat, per tenir cura de
les persones. I creiem que aquesta
també és una bona manera de fomentar vocacions. Ara els joves ja
no volen fer un pont, volen connectar el territori perquè hi hagi una
millor distribució de la riquesa. En
definitiva, una enginyeria més social. Al final el pont s’ha de fer i no
ha de caure, però cal incidir més en
l’impacte positiu que allò que estudiaran acabarà tenint en el territori,
en les persones.
De fet hi ha qui precisament assenyala aquest punt que comentava
com una de les claus per atreure
més noies a les carreres tècniques.
Hi està d’acord?
Clarament és així. Tots aquells
estudis que tenen un impacte més
social, com pot ser la sanitat, la biologia, etc, compten amb un elevat
índex de noies.
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de vocacions STEM entre els més joves, tot i l’elevat índex d’ocupabilitat
d’aquestes professions (amb un atur
pràcticament inexistent). Com s’explica aquest fenomen?
Aquest és un fenomen europeu. Pot ser
que la cultura de l’esforç no estigui gaire de moda. El que de fet és un poc fals,
perquè no es necessiten unes qualitats
excepcionals, però sí dedicació, interès i passió per aquests temes. És una
problemàtica que estem abordant en
les etapes educatives més primerenques de la mà de les administracions.
De fet, un dels problemes és que ja als
Batxillerats tecnològics hi ha poca demanda. Si ja en aquestes etapes hi ha
aquest dèficit, poca cosa podrem fer
després des de la Universitat.
Tot i així, s’han impulsat diversos programes...
Sí, estem molt actius. Col·laborem amb
el programa STEMCat de la Generalitat,
també “Dones i Enginyeria”. Des de fa
uns dos anys, i especialment darrerament, estem endegant multitud d’iniciatives que promouen els estudis en enginyeria, ciència i matemàtiques, molt
especialment entre les noies.
Efectivament, capítol a part mereix
el dèficit de noies en els estudis
anomenats tècnics. Com creu que
podríem assolir amb èxit una major
feminització del món de l’enginyeria
en general, i el de les telecomunicacions en particular?
Hem de trencar uns clixés que estan
molt refermats per la publicitat, la

ficció, l’entorn en general, i que allunyen les dones d’aquests estudis. Cal
mostrar els referents que tenim a les
noies més joves, perquè és al voltant
dels 10-12 anys quan decidim què
volem ser de grans. És important que
les noies vegin que hi ha enginyeres,
arquitectes, científiques que fan activitats rellevants i que ho visualitzin
com un futur professional perfectament vàlid per a elles. Això a la UPC
ho estem treballant molt a través de
les nostres associacions d’estudiants, i
crec que és un bon camí, perquè havent-hi pocs anys de diferència, parlen
el mateix idioma.
Si parlem del sector de les Telecomunicacions i les TIC -que vostè coneix prou bé- és innegable l’atracció que Barcelona desperta a nivell
internacional amb la instal·lació, ja
no només d’start-ups, sinó de grans
companyies i centres d’innovació.
Quin paper juga la Universitat en tot
aquest ecosistema?
La trajectòria de la UPC ha ajudat i
molt a què Barcelona sigui el que és.
Tenim un paper tractor. Estem titulant
5000 estudiants l’any. Jo diria que totes les iniciatives dels nostres titulats
han creat aquest ecosistema d’innovació i start-ups. També és cert que el
fet d’estar lluny dels centres de decisió ministerial, ens ha obligat a buscar altres àmbits de creixement. Ja ho
diuen, la necessitat és la mare de la
creativitat, i crec que allò que podria
ser una dificultat inicial s’ha convertit

en un avantatge competitiu molt gran.
La Universitat en general, i la UPC en
particular, ha tingut un paper molt important posant la massa crítica de professionals competents. I amb aquest
rol hem de seguir.
Hi ha camí encara per recórrer?
I tant! Abans tot estava molt compartimentat. Ensenyàvem a fer ponts, a
fer antenes... Ara, i cada vegada més,
aquests hubs d’innovació són més i
més multidisciplinaris. I és en aquest
punt on la Universitat ha d’avançar.
Jo segueixo pensant que primer s’ha
de crear ofici, primer els estudiants
han de ser ‘telecos’, informàtics, enginyers de camins... Però després han
de col·laborar en projectes multidisciplinaris que impactin en el territori. Tots aquests innovation hubs en
impressió 3D, en mobilitat, en 5G, el
que fan és reunir professionals de
diferents branques amb un objectiu
comú i, és aquí, en els darrers cursos
a nivell de màster, a nivell de recerca,
on tenim molt a aportar.

Parlem per acabar dels professionals.
Com a enginyer de Telecomunicació
que és, com definiria l’estat actual de
la professió? Creu que la seva tasca
en aquesta nova societat digital en
què vivim és prou visible?
És cert que se’t veu més si fas un pont.
A l’enginyer de Telecomunicació se’l
veu quan falla l’ordinador, el telèfon
o la televisió. Cada professió és diferent i té el seu àmbit de treball, però
crec sincerament que els ‘telecos’ som
molt reconeguts en tots els àmbits
professionals. Potser arribar al conjunt de la societat és més difícil per
això que dèiem: si un arquitecte fa un
edifici que a més sigui maco, serà més
reconegut que no pas aquell enginyer
que faci un xip i l’enviï a Mart. Però
per treballar allò important, en definitiva, és que els sectors professionals,
l’administració, les agències de recerca, et reconeguin, i aquí no tenim cap
problema, al contrari. @
Sònia Maza

“Crec en la necessitat
de tenir una societat
civil forta i associacions
com Telecos.cat s’han
de potenciar”
Com valora la tasca de col·lectius com
Telecos.cat, tenint en compte, a més,
que n’és membre actiu des de fa prop
de 20 anys?
Jo crec molt en tenir una societat civil
forta on hi hagi agents independents
que reflexionin i facin propostes,
qüestionin les polítiques, contribueixin... I per tant, crec que és important
que associacions de professionals com
Telecos.cat estiguin enfortides. Això
és senyal de tenir una societat civil
sana i, per tant, s’han de potenciar. I
aquí també les universitats, des de la
nostra autonomia i independència, hi
tenim molt a dir.
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Una visión personal sobre
el presente y futuro de la
Inteligencia Artificial
A pesar de impresionantes éxitos recientes de la Inteligencia Artificial (IA), como por ejemplo el
software AlphaGo, que batió ampliamente al mejor jugador del mundo de Go, o Libratus, que batió a expertos jugadores de póker en la modalidad “no-limit Texas Hold’em”, actualmente todavía nos encontramos con importantes dificultades para que una máquina comprenda realmente
frases relativamente sencillas o sepa interpretar el significado de lo que ve a través de su sistema
de visión artificial. La comprensión profunda del lenguaje y de las escenas visuales solamente
es posible si, entre otras cosas, poseemos conocimientos de sentido común.
a adquisición de conocimientos de sentido común
es el principal problema al
que se enfrenta la Inteligencia Artificial. Poseer sentido común es el
requerimiento fundamental para que las
máquinas actuales hagan el salto cualitativo de tener inteligencias artificiales especializadas (que les permiten saber hacer muy bien una única cosa muy bien
definida y restringida) y empiecen a tener
inteligencia artificial de tipo general, similar a la inteligencia humana. Los conocimientos de sentido común, necesarios
para dar este salto cualitativo, no los
aprendemos en libros o enciclopedias y
sin embargo, todos los seres humanos
poseemos una gran cantidad de ellos. Algunos ejemplos son: “el agua siempre
fluye de arriba hacia abajo”, “para arrastrar un objeto atado a una cuerda hay que
tirar de la cuerda, no empujarla”, “la fecha de nacimiento de los padres es anterior a la de sus hijos”, “un vaso se puede
guardar dentro de un armario pero no
podemos guardar un armario dentro de
un vaso”, etc. Hay millones de conocimientos de sentido común que las personas manejamos fácilmente y que nos
permiten saber cómo es y cómo funciona
el mundo en el que vivimos.
Posiblemente la lección más importante que hemos aprendido a lo largo de
los 60 años de existencia de la inteligencia artificial es que lo que parecía más
difícil (diagnosticar enfermedades, jugar
al ajedrez, Go o póker al más alto nivel,

L
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etc) ha resultado ser relativamente fácil,
y lo que parecía más fácil ha resultado ser
tan difícil que todavía no lo hemos conseguido. Las capacidades más complicadas
de alcanzar son aquellas que requieren interaccionar con entornos no restringidos:
percepción visual, comprensión del lenguaje, razonar con sentido común y tomar
decisiones con información incompleta.
Diseñar sistemas que tengan estas capacidades requiere integrar desarrollos en
muchas áreas de la Inteligencia Artificial.
En particular, necesitamos lenguajes
de representación de conocimientos que
codifiquen información acerca de muchos tipos distintos de objetos, situaciones, acciones, etc., así como de sus propiedades y de las relaciones entre ellos.
También necesitamos nuevos algoritmos
que, en base a estas representaciones,
puedan responder de forma robusta y
eficiente preguntas sobre prácticamente
cualquier tema. Finalmente, dado que

necesitarán conocer un número prácticamente ilimitado de cosas, estos sistemas
deberán ser capaces de aprender nuevos
conocimientos de forma continua a lo
largo de toda su existencia. En definitiva, además de progresos individuales en
cada una de estas áreas, debemos también diseñar sistemas que integren percepción, representación, razonamiento,
acción y aprendizaje. Éste es un problema
muy importante en IA, ya que todavía no
sabemos cómo integrar todos estos componentes de la inteligencia. Necesitamos
arquitecturas cognitivas que integren a
estos componentes de forma adecuada.
Los sistemas integrados son un paso previo fundamental para conseguir algún día
inteligencias artificiales de tipo general.
Un cambio en nuestras vidas
A pesar de todas estas dificultades, las
tecnologías basadas en la IA ya están
empezando a cambiar nuestras vidas en
aspectos como la salud, la seguridad, la

Entre las actividades futuras, creo que los
temas de investigación más importantes
seguirán siendo el aprendizaje automático, los sistemas multi-agente, el razonamiento espacial, la planificación de
acciones, el razonamiento basado en la
experiencia, la visión artificial, la comunicación multimodal persona-máquina y
la robótica humanoide y animaloide. En
el caso de la robótica, veremos progresos significativos gracias a las aproximaciones biomiméticas para reproducir en
máquinas el comportamiento de animales. De hecho, no se trata únicamente de
reproducir el comportamiento de un animal, sino también de comprender cómo
funciona el cerebro que produce dicho
comportamiento. Los biólogos están interesados en los intentos de fabricar un cerebro artificial, porque es una manera de
comprender mejor el órgano, y los ingenieros buscan información biológica para
hacer diseños más eficaces. Mediante la
biología molecular es posible identificar
qué genes y qué neuronas juegan un papel en estos movimientos.
Otra importante fuente de inspiración es
la ciencia de materiales, y en particular
los nanomateriales. Por ejemplo, para el
desarrollo de músculos artificiales una
posible tecnología consiste en cintas de
nanotubos de carbono que multiplican
por dos su anchura cuando son sometidos a un voltaje. Paquetes de estas cintas podrían mimetizar las extensiones y
contracciones de las fibras musculares.

Otra aproximación consiste en intercalar
capas de caucho de silicio con capas de
polímero electro-activo de tal forma que
el conjunto flexiona al aplicar un campo
eléctrico. También hay resultados interesantes en cartílagos artificiales construidos mediante filamentos de polímeros
con moléculas tractoras de agua para
mimetizar las propiedades de los cartílagos naturales. Finalmente, se están
usando compuestos de caucho cargado
con nanopartículas de níquel para pieles
artificiales, ya que la resistencia del compuesto disminuye con la presión a que
es sometido, o también sensores táctiles
capacitivos, es decir, cuya capacitancia
cambia con la presión. Estas aproximaciones pluridisciplinares a la IA, mimetizando a la biología y el uso de resultados
en ciencia de materiales, pueden producir un efecto sinérgico que cambie profundamente la naturaleza de la robótica
e incluso quizá nuestra comprensión de
qué es la inteligencia.
En cuanto a las aplicaciones, las más importantes serán aquellas relacionadas
con internet, los videojuegos, los robots
autónomos, los asistentes personales y
la comunicación persona-máquina. La
economía y la sociología también usarán
cada vez más modelos de IA, en particular modelos basados en agentes para simular interacciones entre grandes cantidades de agentes y predecir, por ejemplo,
posibles situaciones de crisis. La creatividad artística se intensificará gracias a la
IA. También los descubrimientos científicos se beneficiarán de la IA. Por ejemplo,
en biología molecular y farmacología veremos un uso cada vez más importante
de la IA. Muchos fármacos tienen efectos
secundarios inesperados que son a me-

nudo beneficiosos. En lugar de esperar
que estos efectos secundarios se descubran por casualidad, los investigadores
en farmacología ya aplican técnicas de
IA para predecir qué fármacos existentes
pueden tener otros usos terapéuticos con
la consiguiente ganancia de tiempo que
ello supone frente al desarrollo y aprobación de un nuevo fármaco.
En cualquier caso, por muy inteligentes
que lleguen a ser las futuras inteligencias artificiales, de hecho siempre serán
distintas a las inteligencias humanas, ya
que las inteligencias dependen de los
cuerpos en los que están situadas. Eso
es así debido a que el desarrollo mental
que requiere toda inteligencia compleja
depende de las interacciones con el entorno y estas interacciones dependen a
su vez del cuerpo, en particular del sistema perceptivo y del sistema motor. Ello,
junto el hecho de que las máquinas muy
probablemente seguirán procesos de socialización y culturización distintos a los
nuestros, incide todavía más en el hecho
de que, por muy sofisticadas que lleguen
a ser, serán inteligencias distintas a las
nuestras. El hecho de ser inteligencias
ajenas a la humana y, por lo tanto, ajenas
a los valores y necesidades humanas, nos
debería hacer reflexionar sobre posibles
limitaciones éticas al desarrollo de la Inteligencia Artificial. @

Ramon López de Mántaras
Director del Instituto de Investigación
en Inteligencia Artificial, CSIC

Foto: Jordi Cabanas

productividad, o el ocio, y a medio plazo, van a tener un gran impacto en la
energía, el transporte, la educación, y
en nuestras actividades domésticas. Por
ejemplo, los coches autónomos cambiarán significativamente los sistemas de
transporte. En lugar de estar 22 o 23
horas al día aparcados, los coches autónomos podrán estar en servicio durante
prácticamente todo el día, transportando
de un lugar a otro, no solamente personas, sino también mercancías, mejorando
ostensiblemente el tráfico y la seguridad.
Hay una multitud de problemas técnicos
(incluido el del blindaje del software frente a hackers), legales y sociales todavía
por resolver, por lo que no parece factible
que podamos disponer de coches con un
nivel completo de autonomía de forma
generalizada ni a corto ni a medio plazo.
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Will AI transform our world for
the better or for the worse?
Thanks to the exponential power of Moore's Law, Artificial Intelligence (AI) is becoming one of
the most transformative forces of the century. Although AI has been around for more than 60
years, it is only now, with the data deluge -the amount of data humanity produces doubles every
year, and within the next decade the Internet of Things (IoT) will be made up of over 150 billion data-producing networked sensors- and the availability of powerful computational architectures, that AI is reaching widespread relevance and applicability. Indeed, its transformative
powers embrace not only the scientific domain but also social, economic and military domains.
AI is just the beginning of a revolution that will mold everyday life and how humans interact
with technology. We are living the exponential growth of disruptive AI-based technologies that
accelerate each other: AI is almost ubiquitous nowadays.
I, Machine Learning (ML) and
more especially
the use of the
data-driven neural networks
(the so-called deep learning)
are doing something fascinating and radically new. These AI
techniques and applications
are profoundly transforming
well-established industries,
such as financial services, the
trading industry, and healthcare services or life sciences
research. ML tools have, for
example, the potential to improve remote patient monitoring. AI algorithms can take information from electronic
health records, prescriptions,
insurance records and even
wearable sensor devices and
process it to design a personalised treatment plan for patients. These AI-related technologies may accelerate the
discovery and creation of new
medicines and drugs.

A

Worldwide there is already an
ongoing debate on whether
AI will transform our world
for the better or for the
worse (e.g. it could lead to
mass unemployment or be
used to create autonomous,
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conscience-free weapons). In combined, provide a sizable
particular, there is a grow- real-time data set for Google
ing fear among European to learn from and about us,
citizens about the possibly their users. From chatbots as
uncontrolled and unethical Alexa or SIRI -those show the
use of AI in many aspects of first hints of programs that
daily life. Part of this fear is can beat the famous Turing
based on overhyped specu- test- to self-driving cars, AI it
lation and on the growing seems to be progressing rapperception that governments idly, almost like an acceleratand companies (most often ed version of a science fiction
non-EU) are taking over many production, without a transaspects of our lives and/or parent barrier in sight. Those
our information. The proto- services become more effectypical example of that is the tive through this massive conbillions of web searches done tinuous interaction acquiring
every day on the ensemble of more data and, apparently,
Google services, which, when becoming more intelligent.

Significantly, requirements on
data volume and computational power may not be a
limitation in the near future.
Transfer learning technologies
such as the Full-Network Embedding (FNE) approach, enable the reuse of information
and knowledge generated for
a past problem to solve a current one with little data and
computational requirements.
We recently developed a system called Tiramisu, which
highlights this capacity by using features learnt to discriminate between dogs, cars and
other entities to identify the
existence of pathologies (e.g.,
age-related macular degeneration) in retinal fundus images.
A particularly disturbing property of most state-of-the-art
machine learning algorithms is
that humans cannot accurately examine these. The AI race
to build larger, more powerful, machine learning models is currently a fierce battle
fought among many technological companies. And, in this
battle, ethic considerations
such as the use of personal
data or individual consent are
being relegated to irrelevancy.

Quoting the character of Dr
Ian Malcolm, scientists were
so preoccupied with whether
or not they could; they didn't
stop to think if they should.
All these facts are helping to
attract a genuine and very welcomed EU institutional interest in the understanding of AI
developments and its impact
for Europe and European citizens. This has crystallised, for
example, in a proposal to create an EU agency for robotics
and AI, and the appointment
of a High-Level Group on Artificial Intelligence to support
the implementation of the
European strategy on AI. This
will include the elaboration
of recommendations on future AI-related policy development and on ethical, legal
and societal issues related
to AI, including socio-econo- R BSC recently developed a system called Tiramisu, which highlights this capacity by using features learnt to discriminate between dogs, cars and
other entities to identify the existence of pathologies in retina fundus images.
mic challenges. Although the
interest and motivation in AI
vestments in AI by 70% under and equally, privacy is respect- needs to find ways to fund,
differ significantly throughout
the Horizon 2020. The goal ed, and transparency is guar- design and deploy a kind of AI
the European Member States,
is to reach all together, more anteed? At the core of all these such that it is beneficial for all
it is clear that standardisation
than EUR 20 billion per year questions lies the idea that EU citizens and all EU member
is needed to avoid discrepanover the next decade.
future AI ought to protect, as states while remaining within
cies and fragmentation of the
much as possible, the unique the limits of a genuinely EuroEU internal market. Europe Currently, the EU is looking
cultural, ethical and linguistic pean ELSEC approach, while
as a society needs to take all to include the ethical, legal,
diversity in Europe as well as also proving to influence the
these fears seriously, under- social, economic and cultural
to boost EU's research and in- international scene. @
stand and explain the actual (ELSEC) issues as a key and
dustrial capacities.
limitations of AI. Also, needs distinctive element of the AI
to develop and enforce the use European ecosystem, one AI Even assuming that Europe
of appropriate AI ethics guide- that grows following Europe’s succeeds in this most challenglines, covering issues such as vision of those matters. The ing task, the globalised world
fairness, safety, transparency, core idea is to search for the guarantees that we will be dithe future of work, democracy answers to questions such as: rectly affected by the choices
and more broadly the impact How can the boundaries of a and solutions developed in
Ulises Cortes
High Performance Artificial
on the application of the Char- system based on ML be quan- other countries. Indeed, EuIntelligence Group Manager
ter of Fundamental Rights and tified? What is the acceptable rope alone cannot control the
Barcelona Supercomputing Center
the General Data Protection autonomy of those systems, timing of AI development (as
Regulation, that put citizens and the required degree of no single nation can) since
as the top priority while em- human supervision? Which others, such as USA and China
powering them. We also need procedures could be followed are investing, and progressing
to avoid echoing those false to standardise verification, exponentially in this same
prophets insisting that AI will validation and certification cri- area. Europe seems to be
deliver paradise on earth for teria and what kind of organ- alone in the ELSEC approach
Dario Garcia
all humanity. The same could isation is needed to enforce to AI, as the goal of others is
Postdoctoral Researcher,
be said for the preachers of them? How can one achieve often reckless commercial
High Performance Artificial
the apocalypse. The Commis- fair AI whereby access and exploitation, or worse, sheer
Intelligence Group
sion is increasing its annual in- benefits are spread relatively power. In this context, Europe Barcelona Supercomputing Center
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5GBarcelona:
futur, innovació i talent
Som davant d’un moment de disrupció a nivell social i econòmic, i és que la transformació tecnològica en què estem immersos suposa un canvi de paradigma comparable al que va suposar
l’arribada del vapor i l’energia hidràulica, - primera revolució industrial (s. XVIII)-, l’electricitat i el
ferrocarril - segona, a finals del s.XIX- i els ordinadors i l’era del silici -tercera, a cavall de la guerra
freda en ple s.XX-. Aquest nou escenari ens porta a la connectivitat total i a treballar en un entorn
plenament digital que no només millora la velocitat de les xarxes mòbils, sinó que també redueix
la latència per sota dels 10 mil·lisegons.
quest horitzó amb reptes i 22 projectes dels 37 que s’han atorgat. leassistència en operacions quirúrgiques
oportunitats que hem Aquest escenari és el que ha permès la a distància i en temps real mitjançant la
d’afrontar ens obre un ampli creació de 5GBarcelona, una iniciativa tecnologia 5G. Aquest pilot permetrà que
ventall a nivell de desenvo- impulsada per la Generalitat de Catalu- un cirurgià especialista assisteixi a distànlupament social, però cal incidir en el po- nya, l’Ajuntament de Barcelona, la Fun- cia i a temps real a un cirurgià que opetencial eminentment B2B del 5G, l’accele- dació Mobile World Capital Barcelona, la ri a quiròfan. En concret, en primer lloc
rador d’aquesta transformació digital. El Fundació i2CAT, el Centre Tecnològic de s’avaluaran les possibilitats d’aquesta te5G facilitarà l’accés a l’IoT, obrint pas a la Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), leassistència entre el quiròfan de l’Hospigeneració de nous serveis disruptius en Atos i la Universitat Politècnica de Catalu- tal Clínic i altres instal·lacions del mateix
àmbits com el dels vehicles autònoms i nya (UPC). El projecte neix per postular-se hospital; en una segona fase es preveu
connectats, als serveis basats en drons, la com a líder d’aquesta cursa tot transfor- col·laborar entre diferents hospitals de
Indústria 4.0 i l’accés a serveis remots d’e- mant l'àrea metropolitana de Barcelona Barcelona; i en una tercera, entre l’hospihealth, tot millorant l’experiència d’usuari en un laboratori obert per a la validació i tal i un vehicle en moviment, és a dir, una
l'adopció de tecnologies i aplicacions 5G ambulància. Així mateix, en l’àmbit de la
i la qualitat del servei.
en un entorn de vida real. Aquesta evo- indústria, s’impulsen dos pilots més en
Ostentem la capitalitat mundial del mòlució també estimularà l’ecosistema inno- col·laboració amb Acciona i Orange cenbil, som el cinquè hub digital europeu,
vador ja existent a Barcelona i impulsarà trats en el desenvolupament de solucions
reunim especialistes sectorials en constartups tecnològiques i el desenvolupa- 5G industrials aplicades al sector de la
gressos de referència internacional, com
construcció mitjançant l’ús de maquinàment d’una indústria al voltant del 5G.
el Mobile World Congress o l’Smart City
ria teleoperada i robots per a aplicacions
Expo, i som un país líder en recerca en 5G. 5GBarcelona ja compta amb diversos
logístiques en plantes industrials.
De fet, des de la creació de la iniciativa projectes pilot en marxa. Per exemple,
5G PPP de la Comissió Europea, entitats en el sector de la salut, juntament amb La transversalitat i el potencial de 5GBarde recerca instal·lades a Catalunya han l’Hospital Clínic, Vodafone i AIS Channel, celona és el que fa d’aquesta iniciativa un
obtingut finançament per participar en s’està desenvolupant un projecte de te- projecte innovador i estratègic. Per això
requereix de manera explícita el compromís i la implicació de tots els agents
público-privats del nostre ecosistema.
Només junts, treballant en xarxa, podrem
liderar el hub tecnològic 5G de referència
a Europa i posicionar-nos realment a escala internacional. @

A

Carlos Grau
CEO de Mobile World Capital Barcelona
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La llegada del 5G,
conectividad sin precedentes
El ecosistema de comunicaciones móviles actual
vivirá una revolución sin
precedentes con la llegada del 5G, proporcionando
una conectividad de mejor
calidad, más rápida y capaz
de gestionar volúmenes de
datos nunca antes vistos.
Para ello será necesaria una
mayor densificación de las
redes, una mayor capilaridad de éstas y una latencia
mínima. El actual nivel de
consumo por usuario quedará multiplicado por entre
4 y 5 veces en 2020, siendo
el contenido multimedia el
principal motor de este aumento de tráfico.
Cellnex Telecom, el principal operador europeo de
infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas, lidera el despliegue de
las redes preparadas para
5G gracias a su amplia presencia en Europa, con más
de 27.000 emplazamientos -incluidos small cells y
Sistemas Distribuidos de
Antena (DAS)- en seis países europeos: España, Italia, Holanda, Francia, Reino
Unido y Suiza.

La compañía ofrece soluciones multioperador de
conectividad móvil para
responder a la actual demanda de cobertura en espacios con gran concentración de usuarios, como
estadios de fútbol, centros comerciales o centros

urbanos, entre otros. Entre
los ejemplos de este tipo de
espacios, Cellnex ha equipado por ejemplo el Estadio Wanda Metropolitano
en Madrid y los estadios de
fútbol de San Siro de Milán
y la Juventus de Turín, los
metros de Milán, Génova

Cellnex trabaja en el desarrollo de
diversos proyectos europeos relativos
al despliegue de redes y servicios 5G
5G-City, orientado a la
evaluación de tecnologías
5G mediante proyectos
piloto en Barcelona, Bristol y Lucca.
Veo5G, dirigido a sentar
las bases de un operador
neutral que pueda proporcionar infraestructuras 5G a terceros.
5GON, tiene como objeto
desarrollar una solución
multioperador para validaciones en el ámbito del
Operador Neutro.
RESISTO, orientado a la
protección de infraestructuras críticas de
telecomunicaciones.

V2XArch, trabaja en el
diseño de una plataforma
completa de vehículo autónomo conectado.
FLEXNET, avanza en el
ámbito de la vigilancia
y emergencias. LEAN,
tiene como propósito el
uso de tecnología 5G para
ofrecer acceso a internet de banda ancha en
áreas rurales de países
emergentes.
LEAN, tiene como propósito el uso de tecnologías
5G para ofrecer acceso a
internet de banda ancha
en áreas rurales de países
emergentes.

y Brescia, el aeropuerto de
Milán-Malpensa, los túneles de alta velocidad y el
centro histórico de Milán.
Los DAS y las small cells
permiten ya una conectividad de banda ancha móvil
de calidad y ofrecen respuesta en entornos donde
hasta ahora se producía saturación en el servicio debido a la elevada demanda.
Las redes desplegadas
por Cellnex Telecom garantizan que todos los operadores móviles puedan ofrecer
sus servicios de conectividad en banda ancha en óptimas condiciones de cobertura y son clave para el
desarrollo del Internet de
las Cosas, el vehículo autónomo, aplicaciones en el
sector salud, la industria 4.0
y las smart cities. Además,
es escalable y, por ello, está
preparada para responder a
una demanda mayor de tráfico de datos en el futuro.
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Els reptes del Blockchain, com a
innovació disruptiva, en la Banca
En l’actualitat, l'evolució exponencial de les tecnologies de la informació té un impacte altíssim
en la innovació financera, permet la seva adaptació als constants canvis en l'entorn i forma part
integral dels serveis financers en la seva definició i evolució. Una de les paradoxes més grans
en tecnologies de la informació és que quan més avançades són, menys perceptibles són. Així
és la tecnologia Blockchain. En el 2018 representa ja un nou paradigma en la transmissió de la
informació: en els seus algorismes de criptologia radica el gran avanç. Té un potencial transcendental per proporcionar estalvi de temps i costos d'administració, i permetre innovar, generant
productes i serveis a partir d'una estratègia disruptiva.
arlem d’una tecnologia dis- tesis imaginades i fer servir els errors per
ruptiva per les baixes pres- aprendre d'ells, ajustar i millorar. Per altre
tacions de nou mercat, és a costat, per extreure tot el potencial en l'ús
dir, permet que els seus d'aquesta tecnologia és imprescindible
usuaris comencin a utilitzar productes o continuar col·laborant amb diversitat de
serveis que anteriorment utilitzaven de punts de vista, i perseverar, ja que encara
forma diferent, molt poc, o no feien ser- tenim per davant grans reptes a tractar.
Aquests reptes s’han de considevir, com ja va passar amb la telefonia fixe
davant la telefonia mòbil. I això és gràcies rar coneixent que estem en els inicis de
a l'accessibilitat que proporciona a múlti- desenvolupament, i l’adopció serà lenta
ples usuaris, a la descentralització de la però constant, determinada pel fet de
ubicació del servei, a la univocitat de les que hi ha programadors, en tot el món,
dades que es converteixen en informació/ que treballen en aquesta tecnologia amb
coneixement des de que es proporcionen el model de codi font obert i que tenen
per ser transmeses, i sobretot a la seva o adquireixen coneixement en l’evolució
arquitectura de disseny conceptualment dels algorismes criptogràfics dominant
el sistema d’incentius basats en la teoria
ja més segur gràcies a la criptologia.
Els casos de la telefonia mòbil, o de la del joc i el propòsit en tot moment de fer
fotografia digital, ens indiquen que tota tangible aquesta utilització d'Internet per
tecnologia disruptiva és progressivament agilitzar el món globalment de les transmillorada i va ocupant progressivament accions, dels tràmits, dels serveis i per
els nínxols als quals la tecnologia esta- tant, dels negocis i de l'impacte social.
En aquesta situació de seguretat desblerta renuncia, i en ocasions aconsegueix fer-se amb major quota del mercat centralitzada, s'obre tot un nou ventall
de possibilitats com construir la identitat
desplaçant-se a l'establerta.
Aquesta tecnologia precisa de visió i "auto-sobirana". L’usuari és el propietari
metodologia d'innovació, ja que estem en de la seva identitat digital, un bloc de díel terreny d’imaginar el desconegut. Els gits alfanumèrics únics i immutables, amb
projectes pilot permeten verificar les hipò- clau privada (secret). Aquest usuari és qui
la conserva, la gestiona i decideix quina
part dels seus atributs vol compartir i amb
qui en cada moment en què calgui realitzar una transacció en "Blockchain".
El repte de la implementació d’aquesta identitat digital va lligat a reptes de
l'operació de la xarxa i el seu govern. Cal
resoldre com s’eliminaran o gestionaran
els riscos operacionals associats a la creació a través de programari obert i/o en

P
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infraestructures no identificades a nivell
de resiliència pròpia, com es podrà donar
una bona solució a la seva escalabilitat
i, finalment, com es regularà el bon ús
d’aquesta tecnologia. Tot plegat només es
podrà fer entenent quines són les bases
de disseny del seu funcionament i la seva
implementació amb totes les variants possibles, pensant que haurà de ser global.
Estem en el procés de resolució, i
alhora explorant la possibilitat d'implementar nous negocis i models econòmics
que s’identifiquen amb metodologies
d’innovació en àrees com: l’avaluació
de risc i disminució de frau, el comerç
exterior, el mercat de valors, les finances i comptabilitat, serveis de pagament
i liquidació, micropagaments, préstecs,
crèdits, i casos d’ús multisectorials amb
assegurances, immobiliària, administracions públiques, energia, etc... La resolució
d’aquests reptes i l’exploració de nous
models de negoci i impacte social, inclouen també l’estudi de l'ús de "Blockchain"
conjuntament amb la integració de la
Internet de les Coses o la connexió amb
els algorismes d'Intel·ligència Artificial
o el Big Data, i altres emergents com la
computació quàntica. @

Montserrat Guardia Güell
Directora de Reptes Digitals a Banc Sabadell
Presidenta de la Quantum Blockchain Alliance
Associada núm. 520

TECNOL OGIA

Estàs al dia en
operacions de TI?
Les organitzacions estem immerses en una carrera de velocitat creixent motivada per les continues demandes del mercat. Per adaptar-nos a les condicions més exigents de clients, partners i
usuaris finals, cal engegar iniciatives de transformació digital: no és un luxe, és una necessitat.
om a conseqüència de les activitats relacionades
amb
aquesta
transformació digital, els departaments d’Operacions TI
(tecnologia de la informació)
estan sotmesos a una pressió
creixent. Són el cor i motor per
garantir l’estat de salut dels
serveis, per adaptar estratègies
i pràctiques emergents a la tecnologia i acomplir així expectatives i reptes superiors als
plantejats en entorns clàssics.
L’èxit sostenible es garanteix amb una combinació equilibrada entre innovació i gestió.
I tres són els factors que inspiren aquest nou enfocament
per a les “operacions TI”:

C

• Time-to-market de desplegament de noves solucions
i serveis
• Complexitat tecnològica, que
implica un increment massiu
d’activitats operatives
• Adopció de models cloud
mixtes i competitius (privats
i públics)
Les “operacions TI” estan
abocades a aplicar criteris similars d’innovació als exigits
pel negoci, a més de garantir
els estrictes requisits d’excel·
lència operacional. Aquest és
el gran repte a dia d’avui.
El nou enfocament es
basa en la consolidació i millora continua del rendiment,
la capacitat i la seguretat dels
recursos tecnològics i humans,

els processos de gestió i l’adequació de la tecnologia per assolir objectius.
Però la veritat és que
sovint ens trobem amb vells
amics de la gestió TI que no
estan prou consolidats. Així
que ens preguntem...
Quin és l’estat d’aquests
aspectes en la teva empresa?
• Definició dels serveis TI i
alineament de les operacions, segons expectatives i
prioritats
• Automatització massiva per
garantir escalabilitat, estandardització i fiabilitat
• Transparència per mostrar la
informació necessària amb
els mitjans propers a usuaris
L’experiència i les lliçons
del passat són clau per afrontar
aquest repte de modernització.
És tan incongruent disposar
d’unes operacions TI sense
una visió holística i global, com
gestionar un negoci sense un
fort equip de lideratge.
Per innovar, cal consolidar
noves pràctiques i a la vegada
tenir en compte experiències
passades. Cal introduir funcionalitats i solucions analítiques
en temps real per a la presa de
decisions vers la millora operacional.
Conclusió: Què cal fer per
posar-nos al dia en operacions
de TI? Avaluar i introduir de
manera sistemàtica les tecnologies i plataformes tecnològiques per gaudir de l’automa-

tització, vital per l’eficiència
operativa i l’escalabilitat dels
nostres serveis. A més, és necessari estar al dia per garantir
les capacitats analítiques derivades del Big Data i les funcionalitats Machine Learning que
modifiquen processos i activitats core de les operacions
TI. Funcionalitats bàsiques pel
nostre negoci i clients.
Aspectes considerats normalment com a commodities
adquireixen de manera progressiva una nova dimensió:
monitorització, gestió d’esdeveniments, integració proactiva amb els processos ITSM,
fluxos de resolució automatitzada, gestió de l’impacte i de
capacitat de serveis, etc.
A Nexica, proveïdor tecnològic de serveis en el núvol

i on-premises, parlem de la
modernització de les operacions TI com a peça fonamental
per assegurar la proximitat i el
tracte personal, la flexibilitat i
elasticitat, i la qualitat de les
prestacions en la provisió dels
nostres serveis. Sempre tenint
cura de l’equilibri del nostre
preuat triumvirat: persones,
processos i tecnologies.
I tu, com portes la modernització de les operacions TI? @

José Navarro Cueva
Físic
Responsable de Prevenda de Nexica
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Ciutats per viure
Les ciutats són sense cap
mena de dubte el futur de
la humanitat. Tot i que
només ocupen el 2 per
cent de la superfície del
planeta, consumeixen el
75% de l'energia generada i
són responsables del 80%
de les emissions d'efecte
hivernacle. A més, més de
la meitat de la població
mundial viu en elles i la
tendència creixent és a
una major concentració de
les poblacions urbanes. El
paper de les ciutats com a
centres de gravetat també
es fa evident mesurant la
seva importància econòmica. Un informe recent
d'ONU Habitat afirmava
que les ciutats de tot el
món generen més del 80%
del Producte Interior Brut i
que cap país ha aconseguit
un creixement econòmic
sostingut sense el creixement de les ciutats i que
les metròpolis són, de fet,
el motor de les economies
nacionals.
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urant l'última dècada, el
termes smart city o ciutat
intel·ligent s'han convertit en un concepte clau
en un ampli espectre de projectes urbans a tot el món, però també una
marca d'innovació que les administracions locals han fet servir per mostrar-se plenament actualitzades en el
terreny de la planificació i les tecnologies urbanes. El terme “ciutat intel·
ligent” es va encunyar als anys noranta, descrivia ciutats capaces d'utilitzar
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per recollir dades rellevants i proporcionar certs serveis.
Encara que el terme ha aconseguit establir-se sòlidament al llarg de tres dècades, el concepte al darrere ha estat
capaç d'evolucionar desfent-se de
barreres que podrien haver estat un
fre en el seu progrés.
Però si les infraestructures TIC són
l’esquelet de les ciutats intel·ligents, els
seus habitants en són la sàvia, l’ànima i
per això cal posar-los sempre al centre
de totes les iniciatives, projectes i solucions. No només com a fi, sinó també com a principi. En els darrers anys
hem estat testimonis de com els enfocaments top-down de governança han quedat obsolets i han fet evident que calia canviar la relació entre
els governs municipals i els ciutadans
i promoure el compromís cívic, l'apoderament i la participació ciutadana. I
la tecnologia, per primera vegada a la
història, ens ofereix les eines adequades de manera assequible i accessible.
Hem d'aprofitar aquesta oportunitat.
Estudis recents han conclòs que les iniciatives que no tenen les persones al
seu centre tendeixen a fracassar i que
les ciutats intel·ligents d'èxit inevitablement combinen els millors aspectes
de la infraestructura tecnològica amb
l’enfocament col·laboratiu que permet
una major interacció entre comunitats
i entre els ciutadans i els governs.

D

La pregunta ara és quina mena de
ciutats hem de promoure i construir? La
resposta és bastant simple: hem de fer
que les ciutats siguin millors llocs per
viure, treballar i jugar. A mesura que
les ciutats es fan més humanes, amplifiquen la seva capacitat de crear riquesa i idees. Ara tenim eines i tecnologies
que ens permeten de fer coses impensables fa uns anys, capaces de mesurar
i extreure patrons de comportament a
través de sensors i sistemes d’anàlisi en
temps real, però també de posar aquesta informació a les mans dels ciutadans i
permetre que els municipis facin debats
públics sobre els problemes existents
i les possibles solucions d’una manera fàcil, transparent i inclusiva. Necessitem eines, però també fòrums on tots
els actors implicats en aquest esforç poden contribuir i aprendre. Això és el que
fem a Barcelona amb l’Smart City Expo
World Congress (del 13 al 15 de novembre), que reuneix representants de ciutats, empreses disruptives, experts internacionals de tots els camps possibles
per compartir i treballar junts, per crear
millors ciutats, ciutats més intel·ligents i,
en definitiva, ciutats per viure. @

Ugo Valenti

Director de l’Smart City Expo World Congress

TRANSFORMATION
IS AN ATTITUDE.

everis es una empresa del grupo NTT DATA que ofrece soluciones de
negocio, estrategia, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones
tecnológicas, y outsourcing. La compañía, que desarrolla su actividad en los
sectores de banca, seguros, industria, utilities, telecomunicaciones,
administración pública y sanidad, alcanzó una facturación de 1.031 millones
de euros en el último ejercicio ﬁscal. En la actualidad, cuenta con más de
19.000 profesionales en Europa, Estados Unidos y América Latina.
Consulting, Transformation, Technology and Operations
everis.com

MIR ADOR

La innovación del
internet industrial
juega en casa
IoT Solutions World Congress 2018
En su cuarta edición, IoT
Solutions World Congress
(IoTSWC) –el mayor evento
del mundo sobre las
innovaciones del internet
industrial–, reunirá del 16 al
18 de octubre en el recinto
de Gran Via de Fira de
Barcelona 300 expositores
y 250 ponentes internacionales. La cita de este año
confirmará el auge de la
implantación masiva del
IoT en diferentes entornos
industriales y negocios, y
mostrará, asimismo, la
convergencia de esta tecnología con la Inteligencia
Artificial y el Blockchain.

rganizado por Fira de Barcelona en colaboración
con el Industrial Internet
Consortium (IIC), IoTSWC
aúna en un mismo evento congreso, exposición comercial y bancos de pruebas, y promueve el networking profesional al más alto nivel.
En la zona de stands participarán
los principales proveedores de IoT, entre ellos compañías de tecnologías de
la información, desarrolladores de plataformas de software, fabricantes de
hardware, empresas de seguridad,
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operadoras de servicios y de telecomunicaciones, o firmas de automatización industrial, entre otros. Ya han confirmado su participación ABB, Deloitte,
Huawei, Google Cloud, Intel, Microsoft, Sas, Telit, Vodafone, Wipro, Dassault Systèmes, Fiware, Kaspersky, Libelium, Software AG, Orange, Telefonica
y Thingstream. Se incluirá también el
área de testbeds o bancos de pruebas
donde se realizarán demostraciones en
directo de innovadoras aplicaciones del
internet industrial.
Por su parte el Congreso reunirá a
los mejores expertos mundiales en esta
tecnología y a representantes de la industria para abordar el impacto de las
soluciones IoT en diferentes entornos.
Para 2018 se han establecido nueve ejes
temáticos sobre los que girarán las más
de 125 sesiones previstas: transporte
conectado; fabricación de bienes; asistencia sanitaria; energía y suministros;
construcción e infraestructuras; industria abierta; tecnologías facilitadoras;
Blockchain e Inteligencia Artificial, estos dos últimos con foros propios. También habrá talleres para profundizar y
ampliar conocimientos sobre Inteligencia Artificial; habilitación de las statups
de IoT o la implantación del modelo

IoT + IA +
Blockchain
= Una nueva
industria
l inicio del internet de las cosas (IoT), muchas de las
grandes empresas que desembarcaban en este ecosistema tecnológico se marcaron tres objetivos: Que las “cosas” se conectasen a una
red; que luego se comunicasen entre sí; y
que, finalmente, fuesen capaces de analizar la información, tomar decisiones y
predecir acontecimientos.
El desarrollo posterior ha sido tan rápido que hoy estamos alcanzando ya el
tercer estadio de esta evolución de IoT. Y
en esta nueva fase los expertos coinciden
en señalar la obligatoria alianza del IoT
con la Inteligencia Artificial (IA).
Si nos centramos en el internet industrial, la proliferación de proyectos dotados de aprendizaje automático, combinados con Blockchain en diferentes
entornos industriales, obliga a avanzar
en aspectos como la eficiencia de los procesos, la predictibilidad, y la seguridad.
Al mismo tiempo, esta convergencia entre el IoT e IA inspira a muchos directivos
con elevado poder de decisión a implementar nuevas fórmulas para acometer con éxito la obligada transformación digital de sus
empresas, y comprobar cómo estos procesos impactan en el negocio y en el mercado.
Así, un sector que avanza con gran
rapidez en el ecosistema IoT es el de los
vehículos conectados. Se prevé que en
un futuro no muy lejano, la conducción
manual puede quedar relegada a una
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actividad del pasado. Pero el sector industrial es probablemente el más vanguardista a la hora de integrar IoT en
sus procesos. Esto se refleja en la maquinaria instalada en las cadenas de
producción que viene preparada para
incorporar IoT, IA y Blockchain. Este nivel de conectividad e integración de
IoT permite la interconexión entre fábricas, posibilita el uso de procesos
productivos cada vez más eficientes y
con mayores dosis de inteligencia predictiva, y aporta mecanismos de ciberseguridad más proactivos y robustos.
Por otra parte, se está demostrando que IoT aplicado a la asistencia sanitaria tiene infinitas posibilidades que
van a revolucionar este campo. No
obstante, el marco normativo sobre
un sector con repercusión directa en
la salud de las personas puede ralentizar su aplicación. Es evidente, que las
tecnologías de conectividad, el cloud
y la analítica de datos cambiarán la
atención sanitaria por completo. Ello
dará como resultado una mejora en la

atención de los pacientes y una reducción de costes para el sistema de salud.
Si traducimos todo este potencial
transformador a cifras, la consultora
Gartner señala que el gasto global destinado a Tecnologías de la Información
crecerá un 4,5%, hasta alcanzar los 3,7
billones de dólares, a finales de este
año. Un incremento que vendrá propiciado en gran medida por los procesos
de digitalización, IA, Blockchain e IoT.
No se trata del futuro, se trata del
hoy o de un mañana inmediato en el
que la suma del IoT, el Blockchain y
la Inteligencia Artificial transformarán la industria y los servicios a los
ciudadanos. @

Roger Bou

Director de IoT Solutions World Congress
Fira de Barcelona

“digital twin”; y un encuentro de mujeres que destacan en el ecosistema IoT.
Entre los primeros ponentes confirmados figuran Gloria Zaionz, gurú
sobre tecnología emergente e innovación; Bert Van Hoof, gerente de Programas Grupales de Azure IoT y socio de
Microsoft; y Edy Lingosari, global managing director de Accenture.
Asimismo, IoTSWC reconocerá
los proyectos más innovadores e impactantes desarrollados a lo largo
del año a través de los IoT Solutions
Awards, galardones abiertos a la participación de empresas y entidades
de todo el mundo. @

COME JOIN US!
Register with the following codes
at www.iotsworldcongress.com
FB929F52
FREE EXHIBITION PASS
(value 60 €)

32B0AE13
50% OFF CONGRESS PASS
(value 1,195 €)
IN PARTNERSHIP WITH:

CONNECTED TRANSPORT
MANUFACTURING

BUILDINGS
& INFRASTRUCTURE

HEALTHCARE

OPEN INDUSTRY

ENERGY AND UTILITIES

ENABLING IOT

TWO CO-LOCATED EVENTS:
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L’APTICC analitza el perfil
professional dels enginyers TIC
Estudi comparatiu de les seves necessitats formatives i competencials una dècada
després de la implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (Pla Bolonya)
L’Associació de
Professionals TIC de
Catalunya (integrada
per Telecos.cat, COEINF
i GrausTIC), juntament
amb la professora del
Departament d'Organització d'Empreses de la
Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC), Ariadna
Llorens, realitzava a finals
de 2017 un enquesta amb
l’objectiu de conèixer les
necessitats formatives i
competencials dels titulats
en enginyeries del sector
de les tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC), és a dir, bàsicament
enginyers d’audiovisualmultimèdia, electrònica,
informàtica i telecomunicació. Analitzem en aquest
article les conclusions
més interessants que se’n
desprenen.

La mostra empleada, integrada per 183 individus, és significativa amb un interval de
confiança del 95% i un error màxim mostral
inferior al 10 % per l’univers estudiat.
Aquest informe té el seu origen l’any
2008, just fa 10 anys, a les portes d’executar el Pla de Bolonya a l’estat i a l’avantsala
de l’aplicació a la universitat de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Un canvi en la pedagogia universitària, que, una
dècada després, ja té prou recorregut i del
que podem començar a valorar els resultats.
Es tracta, doncs, d’un treball comparatiu, que permet validar l’abans i el després
de l’EEES en la formació universitària de les
persones amb titulació TIC. L’informe se centra especialment en les competències que
s’espera que l’alumnat desenvolupi al llarg

de la seva formació, i que la seva activitat
professional li requerirà, i qüestiona directament si aquesta convergència educativa és
identificada pels professionals del sector. Un
estudi que avalua el paper de la universitat
en la formació dels enginyers TIC, tant en
aspectes tècnics com empresarials, emfatitzant dos aspectes cabdals: el que considera
més important i el què troba a faltar del recent titulat. També es diferencia l’apreciació
entre el grau i el màster, amb i sense experiència, alhora que hi ha qüestionaments de
gran interès temàtic, com la necessitat d’introduir l’ètica en els estudis, o la consecució
efectiva de polítiques de paritat en el mercat laboral actual. L’oportunitat única de sumar tot el sector TIC en aquest estudi, gràcies a la visió conjunta de realitzar aquesta

Taula 1: Valoració de les competències transversals
més importants pels enginy@rs TIC
11%

Capacitat de treballar en equip

10%

Capacitat de comunicació

9%

Resolutiu

9%

Capacitat de planificació

7%

Iniciativa - proactiu

6%

Pensament analític

6%

Compromès per aprendre
Innovador

5%

Capacitat de recerca d'informació

5%
5%

Orientació al client

l novembre de 2017 adreçàvem via online les preguntes
a les principals associacions
i col·legis TIC de Catalunya,
que, de manera voluntària, participaven en
l'àmbit de l'estudi, enviant l’enquesta a més
de 1500 professionals. Les dades obtingudes han estat tractades de manera estrictament confidencial i analitzades de forma
conjunta, i s'han utilitzat exclusivament per
extreure conclusions i tendències generals.

E

36

4%

Creatiu

4%

Flexible

3%

Orientació a objectius

3%

Lideratge
Capacitat de negociació

2%

Motivador de persones

2%
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Empàtic
Capacitat amb l'empresa

1%
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1%
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1%

Taula 2: Valoració dels coneixements tècnics:
mancances més importats d'enginy@rs TIC
Seguretat
Anàlisi de dades
Energia
Tractament de la informació
Disseny electrònic
Programació i control
Tecnologies d'internet
Tecnologies audiovisuals i multimèdia
Xarxes de telecomunicació
Altres
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5%

10%

15%

20%

25%

30%

Telecomunicacions, Electrònica, Audiovisual-Multimèdia

enquesta des dels col·lectius on s’agrupen
els professionals del sector a Catalunya, reforça aquest document.
Aquest és l’objectiu del present estudi,
que culmina amb la comparació de 10 anys
de canvi de paradigma educatiu a Europa,
una societat del coneixement on recau gran
part del seu avantatge competitiu en l’economia global, i on evidentment el sector de
les TIC, i la formació, en el camp universitari,
dels seus professionals són aspectes clau del
seu futur immediat.
Segons les respostes dels professionals
consultats, les competències transversals
més importants són: la capacitat de treballar en equip, la capacitat de comunicació,
el ser resolutiu i la capacitat de planificació
(veure taula 1).
Fent la comparativa respecte l’any
2008, és a dir, 10 anys enrere, els resultats
són similars. No obstant, identifiquem com
la capacitat de comunicació, la capacitat de
planificació i el ser innovador i creatiu han
guanyat clarament importància, mentre
que el compromís amb l’empresa i l’orientació al client s’han relegat a posicions de
menor importància.
El perfil dels recent titulats TIC al 2018
compleix amb estar compromès en aprendre, tenir capacitat de recerca d’informació,
un pensament analític i capacitat de treballar en equip. Quant a les mancances, és notori que la capacitat de comunicació i l’orientació al client segueixen sent les grans
desfavorides de la formació universitària
TIC. També s’evidencia que els recent titulats TIC no destaquen per tenir iniciativa ni
per ser innovadors, malgrat la importància atorgada a dites competències transversals, segons les respostes obtingudes. Dites

característiques competencials, tant les que
solen tenir els recent graduats, com les que
no solen tenir, es mantenen idèntiques al
llarg d’aquests 10 anys, en les primeres posicions, malgrat la introducció de l’EEES.
Quant al coneixements tècnics, és destacable la irrupció de la importància que els
professionals TIC atorguen a la seguretat i
a l’anàlisi de dades respecte fa una dècada.
Com la evidència que, justament entre les
mancances formatives tècniques (veure Taula 2), hi són presents ambdues. Segmentant
les respostes i diferenciant entre aquelles
procedents dels professionals informàtics i
la resta, es visualitza com el disseny electrònic és una mancança també clarament identificada pels perfils de telecomunicació.
Respecte als coneixements empresarials, segons els enquestats, apareix l’emprenedoria com a coneixement empresarial important, i esdevé la gran diferència respecte
al 2008, que relega a llocs més baixos el màrqueting i les tècniques comercials. Pel que
fa a la resta, l’ordre d’importància es manté idèntic. Destaca el fet que competències
com la gestió d’equips de treball, l’emprenedoria, la gestió econòmica i d’interpretació
de la normativa legal, tot i ser considerades
com de major importància, apareixen com
a mancances dels recent titulats TIC, de manera que els identifiquem com a possibles
aspectes a millorar en la formació universitària. També cal evidenciar que la realització de projectes ha deixat de ser considerada com una de les principals mancances dels
recents titulats TIC, comparant els resultats
del 2008 amb els de 2018.
Pel que fa les qüestions relatives a si
la formació de Màster respecte a la formació de Grau aporta un valor afegit en la

contractació, un 86% dels enquestats ho
afirma en el cas de contractar recent titulats,
i es redueix fins al 69% en el cas d’emplear
enginyers TIC amb experiència laboral.
La mateixa pregunta efectuada el 2008
(i llavors distingint entre els perfils d’enginyer tècnic i enginyer superior) va obtenir
uns resultats similars. En la qüestió relativa
a quina és la formació més adequada en el
cas d’un perfil directiu, la resposta de “nivell
màster” ha estat escollida pel 75% de les respostes, mentre que fa una dècada, el 84%
responia que la formació superior.
Si analitzem la resposta relativa a si els
professionals enquestats consideren que
l'entrada a l'Espai Europeu d'Educació Superior (conegut com a pla de Bolonya) ha modificat sensiblement el perfil dels enginyers
TIC recent titulats, un 42% considera que sí,
un 17% que no, i un 41% afirma no tenir una
opinió clara al respecte.
També hem volgut plantejar algunes demandes formatives i de gènere en l’enquesta elaborada per aquest 2018, que estan presents en els debats actuals entre la professió.
Així, destaca el fet que el 86% dels professionals TIC que han respost l’enquesta
considera que és necessari implantar l'ètica
professional i la deontologia com a matèries formatives obligatòries dins dels itineraris
formatius universitaris de les enginyeries TIC.
Igualment, la pràctica totalitat dels enquestats (un 92%) creu positiu que les associacions professionals influeixin sobre la
Universitat en el disseny de programes formatius, proporció que es manté pràcticament idèntica a la del 2008 (95%).
Finalment, davant la qüestió de si l'empresa on treballa té cura de la paritat entre homes i dones en els llocs de feina de
responsabilitat (i considerant que qualsevol resposta no afirmativa assenyala que
no s’identifica l’existència de plans d’igualtat empresarials), es podria afirmar que el
53% dels enquestats treballen en empreses
on l’objectiu de la paritat no sembla percebut com a prioritari. Fet important a plantejar, donada l’escassa proporció de dones enginyeres del sector TIC. @

Ariadna Llorens

Doctora Enginyera Industrial. MBA Esade-URL
Professora del Departament d’Organització
d’Empreses-UPC
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El GDPR: una oportunitat
per millorar en ciberseguretat
l marc legal espanyol ha
estat marcat durant els últims 20 anys per la LOPD i
els seus reglaments de
desenvolupament. El primer de l'any
1999 i el del 2007 no sempre requerien
la intervenció d'experts en dissenyar sistemes d'informació, perquè s'indicaven
instruccions tan concretes sobre les mesures de seguretat tecnològica que no
deixaven espai a la creativitat.
Sovint unes interpretacions simplistes donaven per bones mesures de seguretat com ara fer una còpia de seguretat de les dades setmanals; situació
que podia semblar ridícula de proposar,
durant l'última dècada, quan els mecanismes tradicionals de còpies de seguretat deixaven pas a noves tècniques;
però les instruccions tan detallades del
reglament limitaven la seva promoció.
En canvi, en el GDPR es deixen d'esmentar mesures tecnològiques concretes i se sol·liciten avaluacions d'impacte
en la Privacitat (PIA), perquè cada entorn hagi d’avaluar, de forma anticipada, les garanties que oferirà el tractament que es vol fer. Com a resultat de
l'avaluació, es creen anàlisis de riscos
amb estratègies de millora. Cicles de
vida continuats que signifiquen la posada en marxa de totes les tecnologies
de privacitat millorada (PETs) que estiguin a l'abast de l'entitat des del moment embrionari del disseny.
Per això els professionals experts
poden adaptar-se, aprofitar i assumir un
canvi de rol. Lluny de marcar amb creus
un checklist d'indicadors, les anàlisis de
riscos sol·liciten "el paper en blanc" i
aportar saviesa al diagnòstic des de zero,
sense prejudicis ni receptes copiades.
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Després de l'aprovació,
el 27 d'abril de 2016, del
reglament europeu en
matèria de protecció
de dades personals
(GDPR), les entitats es
troben davant de nous
reptes per aconseguir
el ple compliment de la
legislació en protecció
de dades. I és aquí on
els experts en seguretat
de la informació són la
referència per coordinar
els passos que guiïn les
empreses fins a assolir
els seus objectius.

El nivell d'expertise exigeix un elevat coneixement dels entorns dels usuaris, i garantir que s'acabin implementat totes les mesures que millorin la
privacitat dels tractaments.
El reglament espanyol va permetre començar la cultura de la privacitat.
Però després de dues dècades, és molt
positiu donar un nou pas que promogui elevar el nivell d'exigència sobre els
sistemes d'informació. Amb la conseqüència que els responsables no es veien motivats per implementar mecanismes de seguretat que les plataformes ja
ofereixen des de fa anys.
Per exemple, tots els experts gestionen entorns d'escriptori Microsoft Windows, i això comporta que

l'administració de xarxes Microsoft sigui una habilitat indispensable. Però
són rars els casos on s'hagi promogut
la creació d'una infraestructura interna de clau pública i privada que ja podria permetre:
A nivell de xarxes Microsoft: Un xifrat
nadiu de totes les comunicacions de
la xarxa.
• A nivell de sistemes Windows: El doble factor d'autenticació dels usuaris.
• A nivell de Microsoft Office: La implementació dels drets digitals en tots
els documents corporatius sensibles.
•

Afortunadament el reglament europeu sacseja profundament la consciència dels experts perquè coneguin
les tecnologies que puguin millorar la
privacitat i així oferir serveis amb més
garanties que promoguin el seu ús i incrementin la confiança de la ciutadania. No perdem l'oportunitat de rebre
el GDPR com el millor aliat per donar
un salt qualitatiu per a l'increment de
la ciberseguretat. @

Genís Margarit

CEO de Centralip
Coordinador del Grup de Treball Seguretat
de la Informació de Telecos.cat
Associat núm. 1895
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VINCLES: FEM TERRITORI

Fem
pedagogia
del GDPR
a Lleida i
Girona
rran de l’èxit de convoca·
tòria de la jornada sobre
el nou Reglament Euro·
peu de Protecció de Da·
des (GDPR) organitzada a Barcelona el
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mes de febrer (més informació a la
pàg. 14), Telecos.cat decidia traslladar
aquesta activitat a Girona i a Lleida.
Així, al maig, juntament amb Col·
legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica
de Catalunya, l’associació PROMOTEC,
l’Associació d’Empreses de Noves Tec·
nologies de Girona, la Universitat de
Girona i el Col·legi Oficial d’Enginyeria
Tècnica en Informàtica, organitzàvem
un seminari pràctic amb l’objectiu
d’esvair dubtes entorn al nou GDPR i
la seva aplicació. La trobada comptava
amb la participació com a ponent de
l’enginyer membre de Telecos.cat i ex·
pert en Ciberseguretat, Manel Medina,

R Imatge del seminari pràctic que va tenir lloc a la Universitat de Girona.

Jornades
sobre
Indústria 4.0
a l’Anoia
i Osona

R La sala d’actes de la Diputació acollia la jornada organitzada a Lleida.

n centenar d’empresaris,
directius, enginyers i es·
tudiants de cicles forma·
tius metal·lúrgics es reu·
nien l’octubre de 2017 a l’Auditori
MontÀgora de Santa Margarida de
Montbui convocats per la Unió Empre·
sarial de l’Anoia (UEA), amb el suport
de Telecos.cat, per conèixer de prime·
ra mà quin és el futur que li espera a
les indústries anoienques, tenint en

U

S Imatge de la jornada que va tenir lloc a l’Auditori MontÀgora de Santa Margarida de Montbui (Anoia).
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així com amb l’assistència del nou de·
legat del col·lectiu a Girona, Josep Lara.
També al maig, i en aquest cas amb
la col·laboració de la Diputació de
Lleida, realitzàvem una nova trobada
especialment adreçada a empreses de
la zona, amb l’objectiu d’aclarir els as·
pectes a tenir en compte a l’hora d’ade·
quar-se al nou reglament i quins reptes
planteja de cara al futur. Presentaven
la sessió els dos delegats del col·lectiu
a la demarcació: Daniel Tarragó, dele·
gat a Lleida, i Josep Antoni Troguet, a
Pirineus. El representant del Grup de
Treball de Seguretat de Telecos.cat, Jo·
sep Puy, exercia de ponent. @

compte que arreu del món ja està en
marxa l’anomenada “Quarta Revolu·
ció Industrial”. Entre els ponents parti·
cipants hi assistia, en representació de
Telecos.cat, Pere Tuset, coordinador
del Grup de Treball de Big Data, IoT i
Smart cities i professor de la UOC. La
representació institucional anava a
càrrec de Josep M. Colomé, delegat
del col·lectiu a la Barcelona Sud.
Uns mesos després, el març d’en·
guany, col·laboràvem en aquest cas amb
l’Ajuntament de Manlleu en l’organitza·
ció de dues Jornades per aprofundir en
el concepte d'Indústria 4.0. D'una ban·
da, per abordar la transformació digital
de la indústria i, de l'altra, per destacar
la importància del rol humà en aquest
context de transformació. Hi assistia en
representació del col·lectiu, el delegat a
la Catalunya Central, Jaume Codina. @

VINCLES: FEM TERRITORI

Telecos.cat: model de proximitat
Vuit delegats territorials treballen per apropar i descentralitzar
l’activitat i els serveis de l’Associació arreu del país

LLEIDA - PIRINEUS

CATALUNYA CENTRAL

GIRONA

Josep A. Troguet

Jaume Codina

Josep Lara

lleidapirineus@telecos.cat

catalunyacentral@telecos.cat

girona@telecos.cat

LLEIDA
Daniel Tarragó
lleida@telecos.cat

BARCELONA NORD
Raimon Balart
barcelonanord@telecos.cat
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TARRAGONA

BARCELONA SUD

Enric Grosche

Alfons Bataller

Josep Ma. Colomé
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Karāchiofereixen un marc tecnològic renovat que
Bhopāl
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Male
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el mes de
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març
es posava en marxa l’Observatori
SmartCAT, que vol oferir una visió integral i actualitzada dels projectes i iniciatives smart que s’estan duent a terme
en el territori català.
L’objectiu és fomentar l'avanç de les
ciutats intel·ligents, promoure la cooperació entre administracions i atraure la
inversió privada. El resultat de la tasca de
British
Indian
l’Observatori
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dor web que posa a disposició de la ciutadania i el sector privat, informació dels
projectes smart i la situació actual dels
municipis catalans pioners en aquest àmbit. Telecos.cat hi és present com a entitat
de referència per a la societat civil. @

cursor2
VISITA L’OBSERVATORI
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Me

OFERTES COMERCIALS I SERVEIS

Dotem de valor les
empreses del sector
Programa “Corporate member”

A banda d'oferir els millors serveis
Pòlisses de Responsabilitat Civil
i defensar els interessos dels engiProfessional (PRCP), que cobreixen,
nyers de Telecomunicació, Electròde facto, la majoria d’activitats
nica i Multimèdia-audioviusual del
que duem a terme els enginyers.
país, des de Telecos.cat dotem tam- •• Desenvolupa la seva activitat
bé les empreses del sector TIC de
dins el marc del sector TIC, de les
més valor, ajudant-les a vendre i ser
telecomunicacions, electrònica i
més competitives. Per aquest momultimèdia-audiovisual.
tiu, el mes de febrer presentàvem •• Registra habitualment els seus
el programa "Corporate member",
treballs amb el “Certificat d’Actuque permet incorporar al col·lectiu
ació Professional (CAP)”, ja siguin
empreses que comptin amb engiaquests: informes, dictàmens, aunyers TIC entre els seus treballadors
ditories, projectes, pressupostos
i que vulguin accedir a tota una sèrie
i/o peritacions.
de serveis exclusius.
Tanmateix, les empreses membres
Així, les empreses associades a de Telecos.cat tenen accés a tota
una sèrie d'assegurances especiaTelecos.cat, poden:
litzades en condicions molt avan•• Inserir, a les comunicacions i
tatjoses; poden participar a totes
ofertes que faci l’empresa, el loles jornades de referència que orgotip “Corporate Member” de
ganitzem com a col·lectiu (incloent
Telecos.cat. Això vol dir, que els
el nou fòrum semestral d'aliances
projectes que fa l’empresa estan
d'accés exclusiu a empreses); gaudissenyats per enginyers titulats i
deixen d'un pla de formació a mida
que són membres de Telecos.cat.
i dels serveis associats a la borsa de
•• Oferir més consistència a l'emtreball (gestió d'ofertes i preselecció
presa, amb enginyers ben formats,
de candidatures); tenen accés a un
informats i més actius i presents a
preu exclusiu al certificat AQPE
les xarxes.
(certificat de competència professi•• Aparèixer al directori web de
onal reconegut internacionalment
Telecos.cat amb el seu logotip.
que acredita els coneixements i
l’experiència professional dels engiA més, des de Telecos.cat, acredinyers); i poden rebre assessorament
tem que l'empresa:
jurídic, serveis “out-plan” de ges•• Disposa d’enginyers associats a tió de viatges d’empresa, així com
Telecos.cat, amb les corresponents serveis d’impressió sostenible. @

La teva
pòlissa de
RCP a un sol
click!
Sempre que vulguis
des del teu espai
personal a
www.telecos.cat

Un dels serveis del que poden gaudir tots
els socis pel sol fet de ser membres de
Telecos.cat és la disponibilitat de forma
gratuïta d’una pòlissa de responsabilitat civil (PRCP) que cobreix totes les actuacions professionals dels enginyers.
Aquesta pòlissa no tan sols cobreix als
professionals que treballen per compte
propi, sinó que també dóna cobertura
als treballadors per compte aliè davant
de possibles responsabilitats que podrien
exigir-ne els clients.
Davant les nombroses peticions que
cada inici d’any rebem per tal d’enviar la
pòlissa personalitzada amb els detalls de
la cobertura anual, hem activat una nova
secció al menú serveis de la web que permet la descàrrega automàtica de la PRCP
en PDF sempre que es vulgui. Per fer-ho,
cal iniciar sessió a www.telecos.cat amb
el nom d’usuari i contrasenya de què tots
els socis disposen. @

cursor2
DESCARREGA’T EL
CATÀLEG AMB TOTA LA
INFO I DÓNA’T D’ALTA A:

cursor2
DESCOBREIX PAS A PAS
COM DESCARREGAR-TE
LA TEVA PRCP A:
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Ja saps el que et
costa imprimir?

T’ajudem a estalviar de la mà d'EPSON!

La Vanguardia,
gratis durant
2 mesos!
Fruit de l’acord de col·laboració que tenim amb
La Vanguardia, des de Telecos.cat et podem oferir una subscripció durant 60 dies i de manera
totalment gratuïta a l'edició digital del diari.
Gràcies a aquesta oferta podràs:
•• Descarregar cada dia l’edició impresa en català i en castellà. Des de tots els teus dispositius
a partir de les 00:30h.
•• Accedir a tots els suplements: Magazine,
QuèFem?, Viure, Cultures…
•• Gaudir dels articles d’opinió de les principals
firmes de La Vanguardia.
•• Beneficiar-te de més de 1.000 descomptes
amb la teva targeta del Club Vanguardia. @
Sol·licita la teva subscripció seguint
les instruccions que trobaràs a
l'apartat Avantatges i Descomptes
del nostre web (oferta disponible fins
a 31 de desembre de 2018).

Gràcies a un acord amb EPSON,
des de Telecos.cat podem oferir a
tots els associats que treballin per
compte propi i/o tinguin una PIME,
un nou i interessant servei sense
cap cost. Es tracta d'una anàlisi de
costos d'impressió, que et permetrà
conèixer la teva despesa real i -en
funció del resultat i si t'interessaacollir-te a un interessant programa
d'impressió global amb garantia
d'estalvi: Print365
Print365 ofereix una impressora
o equip multifunció amb instal·lació

inclosa, consumibles de tinta i recanvis, i la tranquil·litat total que dona
el fet de disposar de garantia durant
tot el període de contracte, servei
tècnic 24 hores i servei d'atenció al
client. Imprimeix tot el que vulguis
sense complicacions i sense cap
cost addicional! Més informació a:
www.epson.es/telecos @

Viatges a mida
amb IDEVENTS
Com a empresa adherida a Telecos. Telecos.cat amb el teu núm. d'assocat, IDEVENTS vol obsequiar tots els ciat) i rebràs un pressupost especial!
membres de Telecos.cat amb una
bonificació del 10% de descompte
en viatges a mida. Envia la teva sol·
licitud a través de ideventsviajes.es
(identificant-te com a membre de

Entra a www.telecos.cat
i descobreix tot el que
et podem oferir!
FES CRÉIXER EL NOSTRE COL·LECTIU

PARTICIPA A LES NOSTRES XARXES SOCIALS, ENS TROBARÀS A:
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C A LI DOSCOPI

Tecnología para andar por casa
Autor: Andreu Veà (enginyer associat núm. 924) | Pròleg: Guillermo Fesser | Editorial: LID
‘Tecnología para andar por casa’ és un
llibre pensat per solucionar la «vida
digital» de qualsevol ciutadà. L’obra

recull una sèrie de preguntes i dubtes
que sorgeixen freqüentment a qual·
sevol persona que utilitzi una tecnolo·
gia en l'àmbit d'Internet, la telefonia,
l’informàtica, el vídeo, la fotografia, la
connectivitat, l’oci, la salut, etc.
Com puc ampliar el senyal wifi de
casa meva? Com puc allargar la bate·
ria del meu telèfon o carregar-la més
ràpid? Com guardo o sincronitzo els
contactes del meu mòbil? Com “de·
senvio” un correu electrònic enviat?
Quina alternativa hi ha al WhatsApp?
Com connecto la meva televisió a In·
ternet? Puc regar les meves plantes
per control remot quan estic de va·
cances? En què he de fixar-me a l'ho·
ra de comprar un ordinador? Com
trio un dron per a mi o per als meus
fills? Aquestes són només algunes de
les preguntes plantejades. Andreu

Veà hi dóna resposta d'una manera
senzilla, pràctica i entenedora per
tothom sense necessitat de tenir co·
neixements tècnics. A més, inclou un
seguit de trucs, consells i recoma·
nacions que t'ajudaran a decidir-te
a l'hora de comprar un aparell nou
o utilitzar qualsevol tecnologia, així
com una «caixa d'eines» amb una
llista d'aplicacions per a mòbil i pro·
grames imprescindibles en la teva
vida personal i professional.
Doctor en Enginyeria de Tele·
comunicació i acadèmic convidat
per Stanford, Veà és reconegut pel
seu paper com a biògraf d’Internet.
El 2013 en va publicar la biografia
‘Cómo creamos Internet’, d’Editorial
Península, on són els mateixos crea·
dors de la xarxa els que n’expliquen
la història. @

Cómo gestionar la innovación
Autors: Enric Barba (enginyer associat núm. 2276) i José Manuel Magarzo | Editorial: DOBLERRE
L'economia global i les prioritats dels
consumidors van canviant contínua·
ment. La manera en què els directors
generals i els directors d'innovació
responguin a aquests canvis impre·
vistos determinarà el futur de les
empreses i les organitzacions, tant a
curt com a llarg termini. Des del punt
de vista de la tecnologia i l'economia,
dos reputats experts ens ensenyen a
‘Cómo gestionar la innovación’, a de·
senvolupar processos d'innovació
reeixits per abordar aquests nous
desafiaments.
Es tracta de la segona edició d'una
obra on s'analitzen de forma rigoro·
sa els aspectes bàsics en tot procés
innovador, com l'estratègia, la gestió
del talent, la metodologia i la cultu·
ra empresarial, així com el retorn de
les inversions en innovació. S'expo·
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sen, de manera amena i pedagògica,
nombrosos casos i exemples pràctics
del món dels negocis sobre l'aplica·
ció de la tecnologia als processos
empresarials.
En definitiva, una eina molt útil
per als especialistes i els directors
d'innovació, però també per als em·
prenedors, així com per a totes les
persones interessades en conèixer
les formes d'utilització pràctica de la
principal palanca que mou el canvi
econòmic en el nostre temps.
Enric Barba és expert en les me·
todologies més avançades en gestió
integral de la qualitat, ha pilotat la
Divisió B2B de Cirsa Business Corpo·
ration i ha exercit càrrecs directius
en Terra, Sony, Roca i Philips. De la
seva banda, José Ramón Magarzo
és president executiu d'Altran per

a Espanya i Portugal, i té una acre·
ditada trajectòria en empreses de
consultoria, com Coopers&Lybrand,
Ernst&Young, Getronics i Tata Con·
sultancy Services. @

T R I BU NA

Catalunya, un pas
endavant en la revolució
digital

C

atalunya afronta avui
reptes importants en
l’àmbit polític i soci·
al, però també tec·
nològic. Estem cons·
truint la Catalunya de demà partint
d’un nou model de governança, més
propi del segle XXI. Una Catalunya
moderna i capdavantera, per liderar
un nou segle que serà eminentment
digital i ciutadà.

En aquesta estratègia s’emmarca
el nou departament de Polítiques
Digitals i Administració Pública del
govern del M.H. president Quim
Torra. Una eina al servei de les em·
preses, dels professionals, de les
institucions i sobretot de la ciutada·
nia per liderar la revolució digital.
Una revolució que no ens ha de
generar preocupació, sinó il·lusió
i confiança. Confiança en el nos·
tre sector professional, com l’As·
sociació Catalana d’Enginyers de
Telecomunicació (Telecos.cat); con·
fiança en la fortalesa del sector TIC;
optimisme en la nostra capacitat
de captar inversions de base tec·
nològica i la nostra capacitat de li·
derar projectes i esdeveniments de
referència mundial com el Mobile
World Congress.

Vull estendre la mà, doncs, a tots els
agents implicats per tirar endavant
una agenda digital que vol comptar
amb la concertació i la participació
de les empreses i dels i les professio·
nals del sector. Avançarem nacional·
ment i digitalment si ho fem junts.
Una autèntica agenda digital de pa·
ís que situï Catalunya com a referent
tecnològic al món. Polítiques que
passen, en primer lloc, per impul·
sar una autèntica ciutadania digi·
tal: apoderada, formada i protegida.
Passen també per articular un ter·
ritori cohesionat amb infraestruc·
tures digitals i ciutats intel·ligents.
Un full de ruta que desplegui un go·
vern i una administració del segle
XXI: oberta, digital i eficient. I tot
plegat, en un entorn de cibersegu·
retat a la xarxa. La innovació digi·
tal ha d’esdevenir el principal motor
de transformació social i econòmica
d’aquest país en una economia cada
vegada més digital i digitalitzada.
I és aquí on els professionals del sec·
tor TIC, el sector digital, hi teniu molt
a dir, però sobretot, molt a construir.
Un repte de país tant important com
és l’apoderament tecnològic i di·
gital necessita de la implicació de
l’Associació de Professionals TIC de

Jordi Puigneró
Conseller de Polítiques Digitals
i Administració Pública

Catalunya, de la qual Telecos.cat
n’és membre fundadora conjunta·
ment amb el COEINF i GrausTIC.
Catalunya té els elements necessa·
ris per esdevenir hub tecnològic de
primer nivell. Tenim coneixement,
talent, un potent ecosistema in·
novador, i ara un departament de
Polítiques Digitals al costat per situ·
ar Catalunya com a referent tecno·
lògic mundial. @
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