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E DI T OR I A L

Seguim! 
Amb il·lusions renovades 
i amb noves iniciatives
Els nostres Estatuts defineixen terminis de quatre anys per als mandats de les Juntes Directives. Sembla 
que va ser ahir quan tot just vam prendre possessió. Ho vam fer carregats d’idees i d’il·lusions que ens 
han permès fer el camí durant aquests darrers quatre anys. La recompensa ha estat gran i els nostres 
esforços han tingut majoritàriament els fruits esperats. 

Vull agrair a tots els associats el fet de ser-hi i fer un merescut reconeixement a tots aquells companys 
que d’una manera o altra ens heu ajudat durant aquests darrers anys. En especial a tots els que m’heu 
acompanyat formant part de la Junta Directiva i heu aportat altruísticament el vostre temps, coneixe-
ments i experiència, que m’han servit de guia per orientar el mandat. També a tots els que ens repre-
senteu a nivell territorial, que ens heu permès tenir presència arreu del país. I als que participeu dels 
grups de treball, que amb les vostres iniciatives ens esperoneu a realitzar tota mena d’accions: socials, 
formatives, d’oferta i demanda laboral, de millora dels serveis, de posicionament, de voluntariat, orga-
nització de visites i taules tècniques, fòrums, jornades, workshops i en la formació d’opinió qualificada, 
que podem presentar davant dels mitjans de comunicació, administracions i altres entitats. Plegats fem 
i farem camí!

Avui, l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació es presenta davant de la societat com una 
entitat participativa, sense ànim de lucre i orientada a donar suport als socis en tot moment, a infor-
mar-los constantment, a minimitzar-ne els riscos -vetllant per obtenir assegurances i ofertes avantat-
joses- i en definitiva, per fer l’acompanyament efectiu a tots els enginyers i enginyeres membres del 
col·lectiu, tinguin l’edat que tinguin i tinguin l’ocupació que tinguin. 

El balanç que ens arriba d’aquest mandat és positiu, fet que ens esperona de cara al futur. Evidentment 
no tot han estat encerts, però aquests han estat més que no pas els ensurts. De les equivocacions també 
hem aprés. Ara tenim un millor coneixement dels diferents entorns -molt dinàmics- com són l’associa-
tiu, l’empresarial, el professional i l’acadèmic.

Amb il·lusions renovades, noves iniciatives, i amb l’experiència adquirida que ens ha donat aquest man-
dat, he tornat a presentar la meva candidatura acompanyat d’una Junta renovada. Aquesta candidatura 
ha estat de consens i única, fet pel qual la Mesa electoral ja l’ha proclamada com a guanyadora de les 
Eleccions d’aquest 2019. Però no serà fins al proper mes de setembre quan -tal i com estableixen els 
nostres Estatuts- els membres de la nova Junta Directiva prenguin possessió dels seus càrrecs i us els 
pugui presentar adequadament.

Continuarem dedicant els nostres millors esforços, tal i com vaig dir ara fa quatre anys, a fer créixer la 
nostra xarxa i a millorar els nostres serveis. Treballarem per fer arribar la nostra veu a la societat, te-
nir-vos ben informats, oferir-vos formació actualitzada, defensar la nostra professió, i servir a la societat 
a la que pertanyem. 

Per últim, voldria recordar-vos que el col·lectiu el fem entre tots i totes. Vull ser el president de tots i 
totes i per això m’agradaria comptar amb les vostres opinions i iniciatives. Telecos.cat sou vosaltres i té 
sempre les portes obertes, nomes cal que us animeu a entrar-hi! 

Pedro Linares
President de Telecos.cat
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Com afrontem  
el dèficit de talent 

digital?

L
a IV Jornada Itscool, orga-
nitzada per l’associació 
educativa del mateix nom 
integrada, entre d’altres, 

per Telecos.cat, tornava a evidenciar un 
any més l’alta ocupabilitat, transversa-
litat i flexibilitat dels estudis TIC. La tro-
bada, que tenia lloc el passat mes de 
maig, comptava amb la intervenció de 
Martí Casadesús, director de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universita-
ri (AQU), qui va presentar les darreres 
dades d’inserció laboral i satisfacció de 
les titulacions dels graus tecnològics. 
Segons aquest informe de l’AQU, la 
pràctica totalitat dels graduats TIC tre-
balla als 3 anys de titular-se i 5 de cada 
10 realitza funcions específiques de la 
seva carrera. A més, l’estabilitat laboral 
és major que per al conjunt del sistema 
universitari i a les enquestes de satisfac-

ció el grau d’acontentament dels recent 
graduats amb la formació rebuda asso-
leix la qualificació de notable.

Per què, doncs, davant d’aquest pa-
norama, ens trobem enfront a una crisi 
de vocacions? Respondre aquesta pre-
gunta no és gens fàcil i ja són diverses 
les iniciatives que des de l’administra-
ció pública i el sector privat intenten 
donar-hi resposta.

Iniciatives per promoure les 
professions TIC
La Generalitat de Catalunya posava en 
marxa el curs passat (2018/2019) el seu 
pla STEAMCAT (veure entrevista pàgs. 
8-11) que treballa per generar i poten-
ciar l’interès de l’alumnat d’educació 
infantil, primària i secundària vers les 
ciències, la tecnologia i les matemàti-
ques, posant l’accent en la necessitat 

Segons el primer informe de Barcelona Digital Talent, la demanda de perfils 
tecnològics ha crescut en un 40% interanual a la ciutat, mentre que els 

professionals TIC disponibles només han augmentat en un 7,5%

“Barcelona es consolida 
com a pol d’atracció tec-
nològic”. Són recurrents 
els titulars d’aquest estil 
que apareixen als mitjans 
de comunicació arran de 
la instal·lació de tal o qual 
empresa TIC a la ciutat. Les 
dades així ho corroboren. 
La capital de Catalunya és 
la tercera ciutat preferida 
pels emprenedors a l’hora 
de crear start-ups (atrau el 
60% de la inversió del con-
junt de l’estat espanyol) i se 
situa a la sisena posició del 
rànquing de hubs tecno-
lògics de la Unió Europea. 
Aquest increment de nego-
cis de base tecnològica no 
té però un paral·lelisme en 
l’augment de professionals 
de perfil digital. I és que, 
segons adverteixen tots els 
estudis, el 2020 en faltaran 
més d’un milió al conjunt 
d’Europa. Com reduir 
aquesta bretxa? Ho analit-
zem al següent reportatge.
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bre a novembre de 2018 respecte al 
mateix període de l’any anterior, la de-
manda de perfils tecnològics ha cres-
cut en un 40%, passant de 2.834 ofertes 
a 3.964, mentre que els professionals 
disponibles només han augmentat en 
un 7,5%, d’1.099 professionals a 1.182.

L’estudi també posa de manifest que 
si cada oferta laboral a Barcelona comp-
ta amb una mitjana de 37 candidats, 
quan el lloc de feina en qüestió deman-
da professionals de perfil digital la xifra 
de candidats baixa a una mitjana de no-
més 17. Pel que fa al talent femení del 
sector TIC, les dades són més que pre-
ocupants. El percentatge de dones que 
hi treballen a Barcelona és de només el 
22% i a Catalunya es registra una baixa-
da del 10% de 2016 a 2017.

Com pal·liar aquesta situació? Existeix 
la fórmula màgica? Des de Barcelona 
Digital Talent ens proposen una guia 
per als propers anys (veure infografia). 
A la nostra revista hem volgut recollir 
el punt de vista d’aquells que estan al 
capdavant de les “fàbriques” de talent 
digital al nostre país: els directors de les 
principals escoles d’Enginyeria de l’àm-
bit TIC (veure pàgs. 6-7). @

Sònia Maza

d’incrementar la presència de dones i de 
l’alumnat socialment més desafavorit. 

També a finals de l’any passat naixia 
Barcelona Digital Talent, una aliança per 
posicionar la ciutat com a hub de talent 
digital. Es tracta d’una iniciativa públic-
privada impulsada per Mobile World 
Capital Barcelona, Cercle Tecnològic 
de Catalunya, Barcelona Tech City, 22@
Network, Foment del Treball Nacional, 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajunta-
ment de Barcelona, que busca crear i 
retenir professionals amb competènci-
es digitals a Barcelona i captar talent 
internacional. El programa s’enfoca 
en quatre àmbits d’actuació: desenvo-
lupar les capacitats del talent no digi-
tal per transformar-lo en talent digital, 
captar professionals internacionals, fo-
mentar l’adaptació dels programes for-
matius existents sobre la base de les 
competències digitals que demanda 
el mercat, i potenciar l’interès i la for-
mació digital de les noves generacions. 
Amb tota aquesta activitat, Barcelona 
Digital Talent aspira a reduir la bretxa 
que actualment separa la demanda de 
professionals digitals dels perfils dispo-
nibles a la ciutat de Barcelona.

Algunes dades
D’altra banda, aquesta iniciativa tam-
bé genera un informe anual, que mo-
nitoritza el talent digital a la ciutat. L'in-
forme “Digital Talent Overview 2019” 
és una radiografia de l'ecosistema de 
talent digital a Barcelona i Europa. El 
document presenta quines són les ten-
dències globals al voltant del talent di-
gital, les competències del professional 
digital del futur i les tecnologies que 
impactaran en l'ecosistema com a con-
seqüència de l'increment de negocis de 
base tecnològica.

De les primeres dades recollides fins 
al moment, es desprèn que, de setem-

file-charts
DESCARREGA’T 

L’INFORME  
“DIGITAL TALENT 

OVERVIEW 2019”

R Source: “Digital Talent Overview 2019”. Barcelona Digital Talent.

How to reverse  
the current digital gap?

2019-2022 Guidelines

101001
1001 001

+ Promotion of retraining for 
non-technological talent

Promote campaigns that provide visibility to the opportunities 
that involve training in digital skills. Accompany professionals 
throughout the retraining process, from making them aware  
of the need to acquire digital skills to the training itself.

+ Attraction of  
international talent

Promote proactive activities to attract foreign digital 
professionals, along the same lines as those used to attract 
international investment. The Tech Visa must be promoted, and 
the conditions and red paper involved must be streamlined in 
order to attract extra-Community talent to the city.

+ Training according to  
market requirements

Adapt training programmes to the evolution and needs of the 
market. Permanent interaction between the training institutions 
and the market is key to training future professionals with the 
skills required by the market.

+ Impulse to 
schools

Promote the interest for technology and digital skills in schools 
in order to attract youngsters. The vocation of women for digital 
jobs and professions must also be promoted in order to increase 
female training and occupation in the sector.

+ Decision-making 
based on Big Data

The strategies to promote digital talent must be supported 
by new technologies such as Big Data. Nowadays, these new 
technologies allow for the real-time analysis of the evolution  
of the digital talent market and to anticipate trends.
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Fomentar el 
talent digital 

des d’edats ben 
primerenques

A
ctualment, les enginyeries 
digitals (Informàtica, Teleco-
municacions, Electrònica, 
Intel·ligència de dades, etc.) 

són eines disruptives que estan canviant les 
nostres vides en tots els sectors d’activitat 
(transport, comunicacions, comerç, salut, 
etc.) A banda d’aportar millores en la pro-
ductivitat i seguretat, són agents de canvi 
que transformen les empreses i els models 
de negoci de qualsevol àmbit. Per aquestes 
raons, calen un gran nombre de professio-
nals formats en aquests àmbits i que siguin 
capaços d’entendre els nínxols de mercat 
del sector a que es dediquin. Es dona la si-
tuació que hi ha un mancança de professi-
onals actuals d’aquestes disciplines i també, 
i més greu, d’estudiants, ja que faltaran en-
cara més en el futur. D’alguna manera la so-
cietat no és capaç de transmetre la necessi-
tat de formar els professionals que necessi-
tarà i és una necessitat treballar entre tots 
per redreçar la situació. Una situació espe-
cialment greu és l’esbiaix de gènere que hi 
ha amb molt poca presència femenina tant 
a la universitat com a la professió. Des de 
les universitats, juntament amb el govern i 
els col·legis professionals, hem estat treba-
llant per desenvolupar accions per solucio-
nar aquest problema i encaminades a fo-
mentar el talent digital des d’edats ben pri-
merenques, canviant la percepció social 
dels rols i funcions dels i de les enginyers/
eres digitals. Esperem que en un futur pro-
per comenci a redreçar-se la situació, és una 
necessitat absoluta de país. @

Daniel Franco
Director de l’Escola d’Enginyeria de la UAB 

(fins a juliol de 2019)

Promoure les 
vocacions 

TIC creant un 
discurs social 

de base

L
es polítiques públiques per 
incrementar el pes del sector 
TIC en l’economia productiva 
tradicionalment s’han cen-

trat en l’augment de places universitàries, 
pensant que això s’acompanyaria d’un aug-
ment en les vocacions. La realitat no només 
ha contradit aquesta hipòtesi, sinó que ha 
resultat contraproduent. Ha resultat en un 
excés d’oferta, amb notes de tall inexistents 
que han donat un missatge erroni a la soci-
etat, com si aquestes titulacions fossin poc 
atractives.

Les polítiques públiques han de deixar 
d’actuar exclusivament en la modulació 
de l’oferta universitària (aproximació top-
down) i s’haurien d’esforçar en promoure 
un discurs social de base. L’aproximació bot-
tom-up crea primer la demanda i adequa 
després l’oferta universitària.

La creació del missatge social passa per 
visibilitzar la manca de professionals TIC a 
la indústria, publicitar els estudis on l’engi-
nyeria de telecomunicació i les TIC en gene-
ral són (juntament amb les tecnologies in-
dustrials) els únics àmbits que superen tots 
els indicadors de satisfacció dels titulats i 
sobretot afavorir la incorporació de la dona 
a la nostra professió. 

Afegir als actuals professionals TIC el 
nombre de dones necessàries per aconseguir 
la paritat de gènere, no només fa una societat 
més igualitària, sinó que incrementa el valor 
absolut de professionals TIC més del 40%. @

Josep Pegueroles
Director de l’ETSETB-Barcelona Tech (UPC)

Francesc Miralles
Director de l’ETSEEI La Salle-URL

Repensar la 
identitat de la 

professió

D
es de l’eclosió d’Internet no hi 
ha hagut, encara, una estabi-
lització del sector al voltant de 
les Enginyeries TIC. Estem ex-

perimentant una ruptura entre el passat i el 
futur que evoluciona en una crisi llarga, que 
no ha estat econòmica, però que exigeix re-
pensar quina és la identitat de la professió.

Sembla que la solució a la crisi exigeix un 
doble salt de catarsi per repensar i refer la 
professió. Per un costat, cal assumir els rep-
tes competencials que la professió planteja, 
per exemple, les TIC afecten a l’energia, amb 
piles d’hidrogen i plaques solars d’alt rendi-
ment; a la robòtica, amb robots a tot arreu i 
exo-esquelets; a la medicina, amb implants i 
sensors miniatura; a la telefonia 5G, amb un 
temps de resposta rapidíssim; al transport, 
amb el vehicle autònom i el trens sense vies 
(hyperloop); a la nano-electrònica, amb nous 
materials com el grafè; a l’ordinador quàntic; 
i, sense voler ser exhaustiu, a la carrera espaci-
al, amb missions tripulades a la Lluna i a Mart.

Per altra banda, cal donar cabuda al nou 
perfil dels joves i les joves que volen formar-se 
en les Enginyeries TIC. Són persones que for-
men part de la societat del mòbil, de l’Insta-
gram, de l’Airbnb, d’Uber, del Motosharing, de 
Bizum; però també de l’aprenentatge immedi-
at, cooperatiu i interdisciplinar.

El doble salt afecta, sens dubte, als estu-
dis de primària i batxillerat, a la consideració 
que la professió ha de tenir a la societat i a les 
empreses i, per què no, als nostres plans d’es-
tudi i mètodes d’aprenentatge. Sembla que la 
solució ha de venir de repensar què vol dir la 
nostra professió i, potser, dir “Adéu enginyers 
i enginyeres de Telecomunicació!”, per poder 
dir “Hola enginyers i enginyeres TIC!”. @
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Visualitzar 
l’enginyeria 
TIC com una 

professió 
d’èxit

E
l problema persisteix. 
El volum de necessi-
tats professionals 
qualificades del sec-

tor TIC només fa que créixer, i no es-
tem en condicions de satisfer-les. 
Des de fa molt temps, el número de 
places que les universitats oferim per 
als estudis d'enginyeria no ha aug-
mentat, i el número de sol·licituds 
per part dels alumnes per cursar-los 
creix de manera gairebé impercepti-
ble. L'escassetat de talent digital a 
casa nostra pot esdevenir un fre per 
a les empreses a l'hora de decidir 
instal·lar-se al nostre país.

El que realment necessitem és 
que la societat visualitzi que aques-
tes professions són necessàries i que 
són una bona oportunitat per tenir 
una vida laboral d'èxit, ja sigui pel 
sou o per l'oportunitat de realitza-
ció personal. Per tant, des del sector 
professional s'ha de treballar perquè 
això sigui realment així: per exemple, 
amb unes bones condicions de tre-
ball, amb un sou d'acord amb els re-
sultats obtinguts i sense diferències 
per sexe. Per l'altre cantó, l’adminis-
tració ha d'ajudar a trobar la manera 
que el missatge arribi clarament a la 
societat. Als nois i noies que han d'es-
collir a què dedicar-se i a les famílies 
que sempre han jugat un paper relle-
vant a l'hora de fer l'última tria. I òb-
viament, fent especial èmfasi que no 
es tracta de professions d'homes. @

Enric Peig
Director de l’Escola Superior  

d’Enginyeria de la UPF

Situar el 
prestigi de la 
professió allà 

on li correspon

L'
evolució de les TIC ens ha 
conduit a una situació 
paradoxal. Per una ban-
da, el seu èxit ha estat se-

gurament el més ràpid i amb major im-
pacte social de la Història de la Humani-
tat. Mai una tecnologia havia canviat 
tant i tan ràpidament tots els sectors de 
l'activitat humana. 

Al mateix temps, la seva omnipre-
sència ha reduït la 'màgia' que tenia. 
Una bona part de la societat la veu com 
una 'facility', quelcom similar a l'aigua 
corrent que només valores quan no està. 
Molts joves amb altes inquietuds intel-
lectuals ja no la perceben com un repte 
apassionant per a la seva carrera profes-
sional. S’ha creat un cercle pervers. La 
baixada de la demanda ha baixat les fa-
moses 'notes de tall' d'accés als estudis, 
que en bona mesura també suposen un 
paràmetre social de percepció de pres-
tigi, la qual cosa fa baixar la demanda i 
tanca el cercle viciós. 

La que segurament és la carrera 
professional amb més perspectives la-
borals presents i futures no és al mateix 
temps la més prestigiosa i demandada 
a les universitats.

Els responsables acadèmics hem de 
ser els primers a fer tots els esforços 
possibles per explicar la situació i mi-
rar de trencar aquesta espiral negativa. 
La societat també n’ha de ser conscient. 
El prestigi dels estudis i de la professió 
s’ha de situar allà on li correspon per la 
seva influència en la vida humana. Tots 
ens sortirem beneficiats. @

Luis Alonso
Director de Escola d’Enginyeria  

de Telecomunicació i Aeroespacial  
de Castelldefels (EETAC-UPC)

Millorar les 
competències STEM 

del professorat

C
ap a un futur sense enginyers. Ens ho 
podem permetre? Estem immersos en 
un escenari de canvi social i econòmic 
de gran calat, el que ja s’ha batejat com 

la quarta revolució industrial o la indústria 4.0. En 
aquest escenari es farà un gran salt qualitatiu amb la 
incorporació de la comunicació entre màquines i la 
intel·ligència artificial, factors clau per entendre el que 
serà la nova revolució econòmica i social.

Les dades són preocupants, caigudes en el 
nombre d’estudiants de titulacions STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) per so-
bre del 25% a la darrera dècada amb un increment de 
les empreses tecnològiques per sobre del 30% en els 
darrers 15 anys. En aquest còctel explosiu podem afe-
gir instituts que tenen dificultats per obrir els batxi-
llerats tecnològics per falta d’estudiants amb vocació, 
així com la baixa participació de les dones en aques-
tes titulacions. Se'ns acaba el temps per reaccionar si 
no volem perdre el tren en aquesta nova oportunitat 
per créixer com a país i no ens ho podem permetre.

Calen accions d’alt impacte liderades des de l’Ad-
ministració per millorar les competències STEM del 
professorat a les fases inicials, seguir les recomana-
cions europees per incorporar una formació científi-
ca i tecnològica de qualitat, i generar una bona ma-
tèria primera de professionals ben formats que pu-
guin complir amb les expectatives del país. No podem 
quedar-nos aturats mentre altres països com Alema-
nya fan inversions multimilionàries per posicionar-se 
com a primera potència mundial en intel·ligència ar-
tificial. És ara o mai. @

Carlos Monzo Sánchez
Director de programa del Màster en Enginyeria de 

Telecomunicació (UOC)

Jose Antonio Morán Moreno
Director de programa del Grau d'Enginyeria de Tecnologies 

i Serveis de Telecomunicació (UOC)
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Quan es compleix un any 
del seu nomenament com a 
conseller d’Educació de la 
Generalitat, Josep Bargalló 
(Torredembarra, 1958) aborda a 
les pàgines de la nostra revista 
un dels principals reptes als 
quals s’afronta el sector TIC: 
el de la manca d’interès dels 
més joves per les professions 
cientificotecnològiques. 
Llicenciat en Filologia Catalana 
per la Universitat de Barcelona 
i màster en Estudis Superiors 
de Llengua, Literatura i Cultura 
Catalanes per la Rovira i Virgili, 
en els darrers anys s’ha dedicat 
a la formació continuada del 
professorat, com a gestor de 
plans de formació i també 
com a formador en models 
competencials, xarxes socials 
i noves tecnologies. Com a 
màxim responsable de les 
polítiques educatives del 
govern català (tasca que ja 
va assumir entre els anys 
2003 i 2004), un dels primers 
projectes que va posar en 
marxa va ser el pla STEAMCat, 
acció promoguda per la seva 
predecessora al càrrec, Clara 
Ponsatí, i que no va poder 
aplicar degut a l’excepcional 
context polític derivat de 
l’aplicació de l’article 155.

“La competència digital del docent és 
indispensable per garantir la preparació 

del nostre alumnat i la seva inserció  
al món laboral”

Josep Bargalló, conseller d’Educació de la Generalitat

entificotecnològiques entre els més 
joves. Ha estat aquest curs 2018-19 
quan finalment ha pogut aplicar-se. 
Amb quin impacte?
Efectivament, el Departament d’Edu-
cació, per la necessitat de fer front a 
aquesta necessitat de país, va impul-
sar a finals del curs passat la convoca-
tòria del programa d’innovació peda-
gògica STEAMcat des de la Subdirecció 

T
enint en compte que aquesta 
és una publicació on la tec-
nologia és protagonista, ens 

centrarem en aquesta vessant –trans-
versal- de l’educació. De fet el setem-
bre de 2017, la seva predecessora al 
càrrec, la consellera Clara Ponsatí, 
anunciava a les pàgines de la nostra 
revista la posada en marxa del Pla STE-
AMCat per fomentar les vocacions ci-

E N TREVISTA
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Promoure les pràctiques  
STEM als centres educatius
El passat 21 de maig el Govern de la 
Generalitat aprovava una dotació eco-
nòmica de 180.000 euros per tal de 
promoure als centres educatius d’arreu 
de Catalunya les pràctiques STEM –per 
les sigles en anglès de ciències, tecno-
logia, enginyeria i matemàtiques-. La 
dotació de 180.000 euros es distribuirà 
en tres anualitats de 60.000 euros ca-
dascuna per als anys 2019, 2020 i 2021.

Amb aquest import es podrà 
fer front a les despeses que es deri-
vin del conveni de col·laboració en-
tre el Departament d’Educació, la 
Fundació Catalana per a la Recerca i 
la Innovació, la Universitat Autònoma 
de Barcelona i la Fundació Bancària “la 
Caixa”. L’objectiu és promoure i fomen-
tar l’STEM a partir de la creació d’una 
comunitat virtual d’aprenentatge, i 
a través de la compartició de bones 
pràctiques a les aules dels centres par-
ticipants en el programa.

Aquesta comunitat virtual es con-
creta en diferents actuacions destina-
des a oferir coneixement, comunitat, 
recursos i eines multiformat. Es farà a 
través d’una plataforma tecnològica 
per al professorat de primària i secun-
dària que vulgui desenvolupar, com-
partir, adaptar, gestionar, implementar 
i/o avaluar projectes d’ensenyament i 
aprenentatge a l’àmbit STEM.

general d’Innovació i Formació Docent. 
Actualment, 50 centres de tot Catalunya 
han rebut assessorament i formació per 
desenvolupar un programa centrat en 
impulsar les vocacions STEAM en noies 
i en contextos socials desfavorits.

Els experts semblen assenyalar el ci-
cle d’educació primària com aquell 
en el qual es desperten les vocacions 
en aquest àmbit. Incideix el programa 
STEAMCat en aquesta etapa?
El programa STEAMcat contempla to-
tes les etapes educatives obligatòries, 
i centres d’infantil i primària d’arreu 
del territori estan fent un esforç per re-
pensar i millorar la docència en l’àmbit 
del coneixement del medi i l’àmbit ma-
temàtic. El que pensem que és clau és 
la formació dels mestres en aquestes 
etapes i és per aquest motiu que es va 
desplegar la formació “Medi des d’una 
perspectiva STEAM” i s’ha reforçat el 
programa Aramat. Per altra banda, de-
tectem un augment en la demanda de 
formació en programació i robòtica en 
el sector de mestres dedicats a les pri-
meres etapes.

De fet també els experts (un estudi re-
cent de Microsoft així ho corrobora) 
asseguren que mentre que en aques-
tes primeres etapes l’interès per la ci-
ència i tecnologia és equilibrat entre 
nens i nenes, és a la secundària quan 
les noies s’allunyen d’aquesta branca 
formativa. Ha tingut en compte el Pla 
STEAMCat aquesta tendència? 
La formació del programa STEAMcat i 
les comunitats organitzades amb tota 

la xarxa de docents aborden aquests 
temes per la conscienciació del pro-
fessorat. Per altra banda, en paral·lel, 
som conscients que aquesta problemà-
tica és de l’àmbit social i cultural i en 
aquesta línia impulsem i incrementem, 
el proper curs, la formació en perspec-
tiva de gènere, necessària per a la mi-
llora de l’èxit educatiu de l’alumnat.

Creu que la clau està en la manca de 
referents? Recentment el diari ARA es 
feia ressò d’un estudi de la Universitat 
de València que assegura que als lli-
bres d’informàtica i tecnologia d'ESO 
només hi ha dos referents femenins, 
en contraposició amb 236 referents 
masculins... 
La manca de referents és clau. Per 
aquest motiu, el passat 11 de febrer es 
va impulsar —juntament amb FCRI, BIST 
i Ajuntament de Barcelona— una jorna-
da per fer visibles les dones STEAM en 
100 escoles d’arreu del territori i con-
tinuarem en aquesta línia. Els centres 
que estan participant en el programa 
STEAMcat i tots aquells que viuen un 
procés de transformació reforçant els 
valors tenen plena consciència i trac-
ten de visibilitzar el paper de la dona 
en l’àmbit STEAM, així com en la resta 
d’àmbits, on també manquen referents 
femenins, perquè aquesta és una cons-
tant en tots els àmbits.

La nostra associació va impulsar fa 
ja un parell d’anys el Grup de Treball 
Dones TIC, format per enginyeres de 
Telecomunicació en actiu que estan 
desenvolupant accions per acabar 

“El programa STEAMcat 
anima a establir 
aliances amb empreses i 
universitats. Teixir ponts 
amb el context proper 
assegura una educació 
més adequada a les 
necessitats del segle XXI”

amb l’escletxa de gènere que pateix 
el nostre sector. Altres col·lectius han 
posat en marxa iniciatives semblants, 
com els nostres col·legues del Col·legi 
d’Enginyeria Informàtica. Considera 
que un major apropament del món 
professional a les escoles ajudaria a 
pal·liar aquest dèficit de referents?
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Mòbils.edu: la integració 
del valor educatiu de la 
tecnologia a l’aula
Durant el proper curs fins a 100 cen-
tres d’arreu de Catalunya participaran 
a mòbils.edu, un pla pioner, d’una 
durada de 3 anys, que té com a ob-
jectiu integrar el valor educatiu de les 
tecnologies a l’aula. Aquest programa 
té un doble objectiu, millorar la com-
petència digital i contribuir a l'èxit 
educatiu de l'alumnat.

I és que sobre aquest punt (la im-
portància de la tecnologia a les au-
les), el conseller Bargalló ho té clar: 
“Debatem el que faci falta debatre. 
Sense debat no hi ha informació, però 
no oblidem la realitat: la tecnologia 
no ha arribat per quedar-se sinó per 
ser superada. La tecnologia mòbil la 
duem a sobre i el que hem de debatre 
no és si prohibir la tecnologia mòbil, 
sinó com usem la tecnologia per ense-
nyar els nostres alumes i per millorar 
el sistema educatiu”.

“La manca de referents 
femenins és una 
constant en tots els 
àmbits. Els centres 
que participen en el 
programa STEAMcat 
en tenen plena 
consciència i tracten 
de visibilitzar el paper 
de la dona també en 
aquest àmbit”

E N TREVISTA
Aquesta pot ser una de les accions 
que poden suposar un impuls en les 
vocacions. És per aquest motiu que el 
programa STEAMcat anima a establir 
aliances amb empreses i universitats 
de l’àmbit STEAM. Teixir ponts amb 
el context proper assegura una edu-
cació més adequada a les necessitats 
del segle XXI.

Altre dels punts en els quals incideix 
el programa STEAMCat és en el fo-
ment de la formació del professorat 
en STEAM. Precisament vostè ens els 
darrers anys s’ha dedicat a la formació 
continuada del professorat gestionant 
programes en àrees com les noves tec-
nologies i les xarxes socials. Partint per 
tant de la seva pròpia experiència, com 
definiria el nivell actual dels professi-
onals de la formació en aquest camp?
La competència digital del docent és 
indispensable per garantir la prepa-
ració del nostre alumnat i la seva in-
serció al món laboral. En aquesta línia, 
des de l’Àrea de Cultura Digital del 
Departament d’Educació es dissenya 
la formació i els continguts que im-
pulsen les competències digitals de 
l’alumnat i dels docents. No oblidem 
que és clau tenir present l’ètica per 
acompanyar la innovació avançada 
del nostre país i, en aquesta línia, serà 
també clau la recerca educativa asso-
ciada a IA, VR, Big Data...

Parlem ara del propi ús de la tecno-
logia a l’aula. Fa uns mesos en el de-

curs d’una Jornada va assegurar que 
el present de l'escola és l'escola digi-
tal, advertint que ja no val parlar de 
futur i que cal ensenyar a fer un bon 
ús de la tecnologia mòbil a classe. No 
anem una mica tard?
El Departament fa una aposta clara 
per les tecnologies digitals i, en el cas 
dels dispositius mòbils, hem convocat 
el Pla mòbils.edu per posar en valor 
la tecnologia per adquirir les compe-
tències del segle XXI en 100 centres, 
al llarg de 3 anys, de forma voluntària 
i alineat amb el Projecte educatiu del 
centre. Incidirà inicialment en 5è i 6è 
de primària i 1r i 2n d’ESO, tot i que es 
podrà fer extensiu a totes les etapes 
al llarg del 3r curs. És un projecte que 
serà avaluat i acompanyat per la recer-
ca, per dissenyar un model transferi-
ble a la resta de centres de Catalunya.

En aquest sentit, a finals d’octubre 
anunciava l’encàrrec al Consell Esco-
lar d’un informe marc sobre l’ús edu-
catiu que es fa de les tecnologies mò-
bils als centres del país. En quin punt 
es troba aquest estudi?
Aquest informe ja està en la fase final 
d’elaboració, després d’uns mesos de 
reunions amb experts de diferents àm-
bits, com són la psicologia, medicina, 
sociologia i la pedagogia, juntament 
amb la reflexió del Consell Escolar i de 
tots els òrgans, fundacions i entitats 
que s’hi han afegit. Esperem que ens 
els propers mesos ja sigui document 
de consulta i ús.
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També en aquesta línia, al novem-
bre es presentava el programa edu-
CAC, que vol fomentar l’esperit crític 
dels alumnes en l’ús de les tecnologi-
es digitals. En què consisteix aquesta 
iniciativa?
El programa eduCAC consisteix en una 
sèrie de recursos i formacions que es 
faciliten als centres i als docents, i que 
seran un bon recurs per ampliar la mi-
rada de l’ús de l’alumne, vinculada als 
valors, de cara a formar el que s’ano-
mena ciutadania digital.

Ja per acabar, en el decurs d’una jor-
nada sobre ètica i tecnologia organit-

zada per Telecos.cat, els ponents (en-
ginyers i professionals de les ciències 
socials, com antropòlegs o filòsofs) 
coincidien en la importància de fo-
mentar una formació que ja no sepa-
ri humanitats i ciència, perquè –afir-
maven-, “només aquells que comptin 
amb suficients coneixements d’amb-
dós camps podran exercir de ciuta-
dans de ple dret en la societat digital 
on ja vivim”. Comparteix aquest punt 
de vista?
Des del Departament d’Educació ho 
tenim clar, i aquesta va ser la reflexió 
a l’hora de decidir-nos per apostar per 
la “A” de STEAM, que més enllà de l’Art, 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

suposa la comunicació, l’ètica i els 
valors. Els reptes als quals ens enfron-
tem com a societat venen desplegats 
pels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de les Nacions Unides i la 
seva transversalitat, el que ens porta a 
treballar des de la ciència, l’humanis-
me i l’ètica social. @

Sònia Maza

“Els reptes als quals 
ens enfrontem com a 
societat ens porten 
a treballar des de la 
ciència, l’humanisme 
i l’ètica social. Al 
Departament d’Educació 
ho tenim clar, i aquesta 
va ser la reflexió a l’hora 
de decidir-nos per 
apostar per la “A” de 
STEAM”
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L’acte, emmarcat dins el programa d’acti-
vitats de la Unió Internacional de les Tele-
comunicacions (ITU) de les Nacions Unides, 
comptava amb la intervenció via vídeo del 
seu secretari general, Houlin Zhao, tot just 
després de la benvinguda a càrrec de Bru-
no Vilarasau, director de Serveis Digitals i 
Sector Públic de Telefònica Catalunya, i Jor-
di Puigneró, conseller de Polítiques Digitals 
de la Generalitat.

Durant la seva intervenció, Puigneró va 
voler posar l’accent en la necessitat que Es-
tats i Governs prenguin part de la governan-
ça de la complexitat derivada de la irrupció 
de tecnologies com la Intel·ligència Artifi-
cial (IA), el Big Data o el Blockchain. Per al 
conseller, Catalunya en aquest punt s’està 
avançant, amb la definició d’estratègies en 
camps com el 5G, el Blockchain i la IA. “A Eu-
ropa tenim l’obligació de proposar un mo-
del alternatiu [al de països com els Estats 
Units o la Xina]; un model on les dades i la 

tecnologia siguin governades per les perso-
nes, per la ciutadania”.

Garantint l’accessibilitat de tots els 
ciutadans als nous serveis TIC
En consonància amb la temàtica triada aquest 
any per la ITU, la jornada tenia com a eix cen-
tral el repte de reduir la bretxa en estandar-
dització, amb la participació de quatre experts 
que, des de vessants diferents, van incidir en 
la importància de dur a terme una acció co-
ordinada que permeti a tota la societat acce-
dir en igualtat de condicions als nous serveis 
que els avenços tecnològics ja estan oferint.

Per començar, Paloma Garcia, directora 
de Programes de Normalització i Grups d’In-
terès a l’Associació Espanyola de Normalitza-
ció (UNE), explicava als assistents com fun-
ciona el sistema de normalització destacant 
el fet que implantar estàndards en matèria 
TIC contribueix al compliment dels objectius 
de desenvolupament sostenible fixats per 

la ONU en àrees com la salut i el benestar, 
l’educació o la lluita contra el canvi climàtic.

El punt de vista legal l’aportava María 
Loza, Lead Advisor Jurídic Nous reptes de 
Govertis, qui afirmava que davant dels nous 
desafiaments que tecnologies com el 5G ge-
neren, cal, més que mai i a nivell europeu, 

“eliminar barreres entre els diferents països i 
comptar amb un marc jurídic coordinat que 
en garanteixi el seu desplegament i la seva 
interoperabilitat”.

En aquest sentit, i a continuació, Sergi Fi-
guerola, CTIO de la Fundació i2CAT i CTO de 
5GBarcelona Alliance, dibuixava la línia tem-
poral d’estandardització del 5G, amb una 
presentació dels pilots finançats per la Unió 
Europea i en marxa actualment, i on Cata-
lunya -va recordar- hi és present en més del 
50% dels casos. Segons Figuerola, estem en-
trant ja en una fase de gran complexitat -la 
dels interessos econòmics- on els diferents 
lobbies estan exercint la seva influència en 
defensa dels seus interessos.

Mariano Lamarca, 5GCITY & FLAME Pro-
ject Manager de l’Ajuntament de Barcelona, 
era l’últim a intervenir, assenyalant l’esclet-
xa digital com la més important que viu la 
ciutat i descobrint l’aposta del consistori per 
un operador neutral que permeti l’accés de 
tots els ciutadans en igualtat de condicions 
a tots els serveis.

El debat amb els assistents moderat pel 
president del Consell Assessor de l’APTICC, 
Joan Giró, servia de preludi per a una intensa 
sessió de networking acompanyada d'una 
copa de cava. @

El repte de reduir la bretxa en 
estandardització centra una nova celebració 

d’èxit del Dia Mundial TIC
El Movistar Centre de Barcelona reunia al voltant de 150 persones vinculades al sector TIC en una nova 
jornada d'èxit per commemorar el Dia Mundial de les Telecomunicacions, Internet i la Societat de la 
Informació, organitzada per l'Associació de Professionals TIC de Catalunya (APTICC), que integren 
l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat), el Col·legi Oficial d’Enginyeria en 
Informàtica de Catalunya (COEINF) i l’associació GrausTIC.

R L’auditori del Movistar Centre de Barcelona ple de gom a gom durant la intervenció de Paloma García, de UNE. 

board PRESENTACIONS, GALERIA I VÍDEO ÍNTEGRE A:
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www.cellnextelecom.com

PERSONES 
CONNECTANT PERSONES

Amb més de 45.000 nodes de comunicació per mitjà dels 
quals passen els senyals de telefonia mòbil, de TV i ràdio, 
xarxes de seguretat i emergència, dispositius connectats i 
aplicacions per “smart cities”, que donen cobertura a més 
de 200 milions de persones a Europa, Cellnex Telecom 
aposta per la gestió intel·ligent d’infraestructures, serveis i 
xarxes de telecomunicacions.  

Persones que el seu objectiu és facilitar la connectivitat de 
les persones estiguin on estiguin. A Cellnex Telecom impul-
sem la connectivitat de les telecomunicacions.

https://www.cellnextelecom.com/


Trobada del Jurat de la 25a 
Nit de les Telecomunicacions  

i la Informàtica al BSC
Alguns dels membres del Jurat dels Premis 
de la Nit de les Telecomunicacions i la Infor-
màtica es trobaven el mes de juny al Barce-
lona Supercomputing Center (BSC) amb l'ob-
jectiu de revisar les bases de la convocatòria 

de la que serà la 25a edició d'aquests guar-
dons, que es lliuraran el febrer de 2020. En-
tre els reptes que es planteja el nou tribunal 
està el d'incrementar el nombre de candida-
tures -especialment de dones-, així com faci-
litar-ne la presentació, amb l'activació d'un 
formulari online accessible per a tothom.

La trobada, que tenia com a amfitrió el 
director del BSC (i membre del Jurat), Mateo 
Valero, servia alhora per fer una repassada 
a la història d'aquest centre de supercom-
putació, així com per visitar-ne les instal-
lacions, de la mà del seu director d'Opera-
cions (i Premi al CIO de l'any de la darrera 
edició de la Nit), Sergi Girona. @

I a més a més...
Col·laborem amb el Galileo 
Masters i l’SmartCatalonia 
Challenge 
Telecos.cat torna a col·laborar amb el Gali-
leo Masters, el concurs europeu de nave-
gació per satèl·lit que globalment ofereix 
fins a 1 milió d'euros en premis i que cada 
any aplega més de 500 idees de negoci 
i noves tendències (convocatòria oberta 
fins al 31 de juliol). 

Igualment, hem col·laborat un any més 
amb l’SmartCatalonia Challenge, concurs 
d’emprenedoria i innovació que en aques-
ta edició tenia com a objectiu ajudar el Port 
de Barcelona a millorar la seva operativa 
amb solucions TIC.

Ens adherim a la “Carta  
de Barcelona pels Drets de la 
Ciutadania en l’era Digital”
Promoguda pel Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona, aquesta carta neix amb l’objec-
tiu d’assentar les bases per a un acord glo-
bal que permeti fer compatible la preser-
vació dels drets humans amb l’impacte de 
les tecnologies en els últims anys en la so-
cietat actual. La iniciativa, que es donarà a 
conèixer durant la celebració de Sant Ga-
briel del proper mes d’octubre (veure con-
traportada), parteix d’un escenari en el 
qual els ordenaments jurídics actuals po-
den presentar respostes insuficients a les 
demandes de la ciutadania.

Promovem la certificació 
Professional Engineer (PE)  
de l’AQPE
Al llarg del darrer semestre els membres 
de Telecos.cat han pogut participar en fins 
a tres webinars gratuïts oferts per l’AQPE 
amb l’objectiu de descobrir als participants 
com potenciar el valor de la seva experièn-
cia professional i demostrar-la oficialment, 
entrant a formar part de la comunitat inter-
nacional de Professional Engineers.

Recolzem el Baròmetre  
del sector TIC
Telecos.cat ha tornat a recolzar el CTecno 
en la realització del seu Baròmetre, una 
anàlisi quantitativa de la situació del sec-
tor de les TIC, 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 em-
preses de demanda.

Visitem l'exposició "Quàntica"  
al CCCB

Una vintena de membres de Telecos.cat 
participaven a la visita guiada a l'exposi-
ció «Quàntica» del Centre de Cultura Con-
temporània de Barcelona (CCCB). La mostra 

-que es pot visitar fins al 24 de setembre- 
aporta les claus per entendre els principis 
de la física quàntica i ho fa a través del tre-
ball creatiu conjunt de científics i artistes. 
El projecte convida el públic a explorar els 
nous paradigmes de la ciència moderna, en-

curiosir-s’hi i valorar-los críticament. D’una 
banda, s’hi exposen deu projectes artístics 
que evidencien que l’impacte de la quàntica 
va més enllà del domini de la ciència. D’altra 
banda, s’hi presenten nou finestres que in-
trodueixen el treball de recerca al laborato-
ri i situen el visitant davant de l’assoliment 
intel·lectual que suposen les teories de la 
física en contacte amb l’abast dels experi-
ments avançats. @

photo8 MIRA LA GALERIA FOTOGRÀFICA A:
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The Cloud Experience:
Cloud pública, privada o híbrida,

al teu CDP o als nostres

Com seran les teves experiències a Nexica?

Nexica | Econocom
C/ Acer, 30-32, 1r 4a, 08038 Barcelona

C/ Cardenal Marcelo Spínola, 4, 2a planta, 28016 Madrid
Contacta amb nosaltres: www.nexica.com | 900 800 296

http://www.nexica.com


La cerimònia va estar presidida pel president 
de la Generalitat, Quim Torra, i pel del Parla-
ment, Roger Torrent, a qui van acompanyar, 
entre d’altres autoritats, el conseller de Po-
lítiques Digitals de la Generalitat, Jordi Puig-
neró, el diputat delegat de Societat de la In-
formació de la Diputació de Barcelona, Joan 
Carles Garcia Cañizares, i la comissionada 
de Tecnologia de l'Ajuntament de Barcelo-
na, Francesca Bria.

Durant la cloenda institucional -i després 
del lliurament dels Premis Salvà i Campillo, 
Alan Turing i del Premi d'Honor de la Nit (tota 
la informació a la següent pàgina)-, el presi-
dent de la Generalitat va posar l’accent en la 
necessitat com a país “de liderar la revolució 
digital al món”, i va voler destacar la capaci-
tat d’inventiva dels enginyers adreçant unes 
paraules d’agraïment a tots els premiats: “el 
Govern treballa per fer-vos costat per tal de 
fer, entre tots, el país que somiem”.

El president del Parlament, de la seva 
banda, es va referir a la lluita contra la greu 
escletxa de gènere que viu el sector TIC com 
a una “autoexigència institucional”. Tanma-
teix, va abordar els debats públics que com 
a societat tenim pendents, i concretament 
va fer referència al debat sobre els drets i 
les llibertats, molt lligat -va assegurar- als 
avenços tecnològics.

Humor, 5G, e-health  
i música en directe
Amenitzada per la música en directe de la V 
Big Band de Vilanova i la Geltrú, la 24a Nit 

-que va tenir un to més humorístic que al-
tres anys gràcies al paper de Quim Masferrer 
com a mestre de cerimònies- arrencava amb 
la inauguració oficial a càrrec de Pedro Lina-

res, president de Telecos.cat, i Eduard Mar-
tin, degà del COEINF. Linares va reivindicar 
la transversalitat i el dinamisme del sector 
TIC, trets que -va dir- també caracteritzen als 
seus professionals. En aquest sentit, el presi-
dent dels Enginyers de Telecomunicació va 
voler aprofitar la presència de les autoritats 
per reclamar que “aprofitin aquestes carac-
terístiques i facilitin les condicions per al seu 
desenvolupament”. Linares no va voler dei-
xar de banda la reivindicació dels referents 
femenins en un sector amb una manca de 
vocacions general -però particularment en-

tre les noies- més que preocupant. Al fil d’ai-
xò, i durant la seva intervenció, el degà del 
COEINF va anunciar que l’any que ve -coin-
cidint amb la 25a edició de la Nit- el Premi 
Alan Turing al CIO de l’any passarà a dir-se 
Premi Joan Clarke, “en honor -va afirmar- a 
totes les companyes que a l’ombra de grans 
homes han fet possible el que avui tenim a 
les nostres mans”. 

Tot seguit arribava el torn del conseller 
de Polítiques Digitals de la Generalitat, Jor-
di Puigneró, qui després de la projecció del 
vídeo: “Catalonia, land of digital revolutio-

La Nit més multitudinària posa 
l’accent en el lideratge del país  

en la revolució digital
Més d’un miler professionals i representants d’empreses, administració, entitats i institucions del món 
de les telecomunicacions i la informàtica es donaven cita el 18 de març en la que és ja una cita ineludible 
per al sector TIC del país. L’Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi 
Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) tornaven a organitzar conjuntament la Nit de 
les Telecomunicacions i la Informàtica, que en la seva 24a edició va incidir en el paper capdavanter de 
Catalunya -i particularment de Barcelona- en la revolució digital en què ens trobem immersos.

R L’Auditori va tornar a servir d’escenari per a la que ja és una cita ineludible per al sector TIC del país.  
A la imatge, la fila zero d’autoritats, amb els presidents de la Generalitat i el Parlament com a convidats d’honor.
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Triple Premi d’Honor per als 
doctors Marcel Coderch i 

Manel Codina (nacional), i 
Roberto Viola (internacional)

El Jurat de la Nit decidia atorgar la màxima 
distinció de la cerimònia a nivell nacional 
als doctors Marcel Coderch i Manel Medi-
na. Enginyer de Telecomunicació per la UPC 
i màster i doctor pel MIT, Coderch presi-
deix actualment l’Autoritat Catalana de la 
Competència i és un reconegut expert en 
qüestions de desenvolupament i regulació 
energètica. Medina, de la seva banda, és 
un referent internacional en cibersegure-
tat. Doctor enginyer de Telecomunicació 
per la UPC -d’on és catedràtic- és el presi-
dent Científic de l’Antiphishing Group Eu-
rope, i fundador de l’esCERT, així com de 
vàries spin offs com Safelayer. 

Per primera vegada aquest guardó tenia 
també un guanyador a nivell internacional: 
Roberto Viola, director General de Commu-
nications Networks, Content and Techno-
logy (DG Connect) de la Comissió Europea.

El Premi Salvà i Campillo a la Persona-
litat Destacada era per a Ricardo Baeza-Ya-
tes, enginyer Informàtic per la Universitat 
de Xile i CTO d'NTENT Hispania, una com-
panyia de tecnologia de cerca semàntica 
amb seu a Califòrnia.

El Premi Alan Turing al CIO de l’Any des-
tacava la tasca professional de Sergi Girona, 
director del Departament d'Operacions del 
Barcelona Supercomputing Center (BSC) i 
responsable (el 2017) de la implementa-
ció del supercomputador Marenostrum 4. 

Pel que fa al Premi Salvà i Campillo a 
l’Emprenedoria, el guardó era per a Josep 

Ceron i Pere Lumbreras, fundadors d’Inte-
sis Software, companyia líder en fabrica-
ció de solucions innovadores per al mer-
cat domòtic i d'automatització d'edificis 
amb seu a Igualada.

El Premi Alan Turing al Compromís So-
cial requeia en l’Associació d’Universitaris 
per a la Cooperació (AUCOOP), que va ser 
creada el 2007 per estudiants de l’Esco-
la d’Enginyeria de Telecomunicacions de 
Campus Nord i que actualment és una en-
titat formada per estudiants, professorat i 
personal d’administració i serveis de tota 
la UPC (més informació a la pàg. 32).

La tasca divulgativa duta a terme pel 
programa “Revolució 4.0” de Catalunya Rà-
dio era distingida amb el premi a la Comu-
nicació, i la multinacional Cisco reconeixia, 
amb el seu Premi a la Transformació Digital, 
la tasca de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Per últim, els organitzadors de la Nit 
feien un petit homenatge a la Sagrada Fa-
mília (pel seu ús intensiu de la tecnologia) 
i, de manera conjunta -des de l’Associa-
ció de Professionals TIC de Catalunya i la 
Generalitat-, a Carme Torras, matemàtica, 
doctora en informàtica i professora d'In-
vestigació a l'Institut de Robòtica (CSIC-
UPC), distingida com a Professional Cata-
lana TIC de l’Any. @

naries”, va posar en valor l’ecosistema digi-
tal del país, tot afirmant: “Aquest país s’ha 
fet fort i ha pogut avançar i situar-se sem-
pre un pas endavant en la modernitat grà-
cies als revolucionaris i revolucionàries de 
l’època. Aquest esperit ens dugué a liderar 
la revolució Industrial al segle XIX i és el que 
ens porta ara a liderar la revolució digital”. 

Les oportunitats que ens portarà el 5G 
van centrar la primera de les dues conferèn-
cies de la Nit, a càrrec del director de Tecno-
logia i Innovació de la Fundació i2CAT, Sergi 
Figuerola. Seguidament, va arribar el torn 
d’Anna Benavent, presidenta i cofundadora 
d’Unitss (l’Associació Catalana d’Informàtics 
de la Salut), qui va abordar el binomi insepa-
rable que constitueixen el món de la salut i 
la tecnologia (més informació pàgs. 20-21).

La cerimònia de lliurament de premis 
arrencava just després, amb la participació, 
via vídeo, del director general de Xarxes de 
Comunicació, Contingut i Tecnologies de la 
Comissió Europea, Roberto Viola, qui va re-
bre el Premi d’Honor Internacional. En una 
declaració de prop de cinc minuts enregis-
trada des de Brussel·les en anglès, català i 
castellà, Viola posava de manifest el bon po-
sicionament d’Espanya, de Catalunya i de 
Barcelona en la transformació digital.

El còctel final servia d’escenari per a 
una intensa sessió de networking entre 
els més de mil assistents a la que ja és la 
24 edició d’aquesta gran trobada del sector 
TIC del país. @

clapboard-play REVIU LA NIT EN VÍDEO!
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Ens reunim amb el conseller 
d'Educació, Josep Bargalló

Una representació de la Junta de Telecos.cat 
es reunia al gener amb el conseller d'Educació 
de la Generalitat, Josep Bargalló, amb l'objec-
tiu d'establir vincles. El president del col·lectiu, 
Pedro Linares, la vicepresidenta i coordinado-
ra dels Grups de Treball d'Innovació i Dones 
TIC, Anna Sánchez Granados, i el director i co-
ordinador del Grup de Treball de Docència, 
Salvador Ramon, eren els encarregats d'infor-
mar al conseller de les diverses línies d'acció 
que tenim en marxa en pro del foment de les 
vocacions TIC entre els més joves.

Així, es va fer arribar la proposta del Grup 
de Treball de Docència de promoure la in-

corporació de professionals amb experièn-
cia acreditada en els centres docents en to-
tes aquelles assignatures de caire tecnològic 
i/o als cicles formatius d'aquest àmbit. Des del 
Grup de Treball d'Innovació i Dones TIC, es re-
iterava la disponibilitat de col·laborar amb el 
pla STEAMCAT impulsat per la Generalitat, per 
tal de pal·liar el dèficit de vocacions TIC entre 
els estudiants, especialment entre les noies.

Per acabar, es va donar a conèixer al conse-
ller el projecte de posada en marxa d'una pla-
taforma online de formació TIC, a través de la 
qual els docents en actiu podrien actualitzar i 
millorar els seus coneixements. @

I a més a més...
Participem a les XXIV Jornades 
del Cable i la Banda Ampla 
Un any més Telecos.cat col·laborava 
amb CECABLE fent difusió i participant 
activament a les XXIV Jornades del Ca-
ble i la Banda Ampla. Concretament 
el responsable de serveis a l’associat 
del col·lectiu, Carles Sabater, partici-
pava com a ponent a la taula rodona 
titulada:”És adequada la competència 
en el mercat telecomunicatiu català?”.

Donem suport a les  
IV Jornada ITScool
Amb el suport, un any més, de Telecos.
cat, la IV Jornada Itscool, Reptes de pre-
sent per a generacions futures School & 
Business servia per donar resposta a la 
pregunta de com donen de sí els estu-
dis TIC, posant de manifest l’alta ocupa-
bilitat, la transversalitat i la flexibilitat 
d’aquest estudis amb exemples d’AE-
COC, PIMEC, Lidl i Caixa d’Enginyers. 

Celebrem amb Feceminte  
el DMT2019
Autoritats, professionals i empreses del 
sector participaven en la celebració del 
DMT2019, la trobada anual de Fece-
minte, en la qual també es van lliurar 
els XX Premis Connexió, a l’auditori de 
la CNMC a Barcelona, i a la qual va as-
sistir Pedro Linares en representació de 
Telecos.cat.

En aquesta edició, en el debat 
del DMT2019, la distesa tertúlia en-
tre Myriam Salvador (Schneider Elec-
tric), Domingo Ruiz (ADTEL), Antoni 
Liria (Cellnex Telecom) i Jordi Marto-
rell (Open Service) va posar de mani-
fest com les empreses, micro, petites i 
grans, generen nous productes i nous 
serveis per afrontar i adaptar-se als 
nous reptes a través de la innovació, la 
recerca i el desenvolupament.

Lliurem els premis al millor 
expedient de l’Escola 
d’Enginyeria- La Salle
Pedro Linares participava en represen-
tació de Telecos.cat a l’acte de Gradua-
ció dels Graus, Màsters Universitaris i 
Màsters Propis d’Enginyeria de La Sa-
lle. Concretament feia entrega d’un ob-
sequi als alumnes amb el millor expe-
dient acadèmic del Màster Universitari 
en Programació Web d'Alt Rendiment i 
del Màster Universitari en Data Science.

Col·laborem amb el programa 
‘Revolució 4.0’ a TV3 i Catalunya Ràdio
El programa radiofònic ‘Revolució 4.0’ (Premi 
a la Comunicació i Divulgació de les TIC de la 
darrera edició de la Nit de les Telecomunica-
cions i la informàtica) feia el salt a TV3 el pas-
sat mes de maig. Dirigit i presentat per Xantal 
Llavina, aquest debat innovador i trencador 
mostra històries del millor talent emprene-
dor i digital del país d'una manera divulgado-
ra i entretinguda. L'eix principal del progra-

ma és un convidat mediàtic que connecta la 
seva història amb una "Àgora" de 14 experts. 
Precisament el president de Telecos.cat, Pe-
dro Linares, participava d’aquest panell d’ex-
perts el passat 9 de juliol, en el capítol dedicat 
a la robòtica. El mes de febrer, era el director 
del col·lectiu, Salvador Ramon, qui era entre-
vistat a la versió radiofònica del programa a 
Catalunya Ràdio. @
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Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals.
Una altra és fer-ho:

Compte
Expansió Plus PRO
Bonifiquem la seva
quota d'associat
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Remuneració
fins a

10% 0 3%TAE gratuïtes+ + +
de la seva quota comissions Primer any fins a targetes de crèdit i de dèbit.2
d'associat màxim d’administració i 2,74% TAE. Saldo màxim a
50 euros* el primer manteniment. remunerar 10.000 euros.1
any.

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

Truqui'ns al 900 500 170, identifiqui’s com a membre del seu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a
treballar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*Bonificació del 10% de la quota d'associat amb un màxim de 50 euros 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 amb les seves targetes de crèdit una compra en el mes anterior al mes a remunerar i tenir un saldo mitjà mensual al
banc superior a 30.000 euros en recursos, calculat com la suma de saldos del mes anterior de 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 el qual els titulars siguin intervinents. Sí que es tindrà en consideració el nombre de cotitulars, de manera que el
saldo mínim existent a 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’arribi per part dels titulars al saldo mínim que dona 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, 1,8195% 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 al
compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats a l’any: 271,63 euros; data contractació: 30/06/2019; data
primer pagament d’interessos: 31/08/2019; data final primer any: 30/06/2020.
Rendibilitat resta d’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 comptar des del segon any del compte). Exemple de
liquidació: saldo al compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats a l’any: 295,96 euros; data inici segon
any: 30/06/2020; data primer pagament d’interessos: 31/07/2020; data final segon any: 30/06/2021.
2. Targetes de crèdit i dèbit gratuïtes, sense comissió d’emissió ni de manteniment, amb el servei Protecció Targetes associat i amb una assegurança d’accidents en viatge de fins a
120.000 euros. Tot, gratuïtament amb el seu Compte Expansió Plus PRO.

Oferta vàlida per a nous comptes oberts des del 24/03/2019 fins al 31/12/2019 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 Professionals 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.
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Aquest nombre és indicatiu del risc del

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

risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons
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El 1935 la soprano Amelita Galli-Curci va ser operada a Chicago pels pioners en la cirurgia de les ti-
roides. En aquells temps la tecnologia que acompanyava a la medicina era molt precària i l’anestèsia 
encara no estava massa desenvolupada. No cal dir, que no existien eines per anticipar al cirurgià 
de quines dificultats es trobaria, i els seus punts de referència per saber el camí correcte eren els 
coneixements de l'anatomia humana. La falta d’anestesia general obligava els cirurgians a ser rà-
pids per minimitzar les hemorràgies, el dolor i les infeccions. En el cas de la sra. Galli-Curci, durant 
l’operació van lesionar un nervi molt fi que tensa les cordes vocals i l’afectació va donar fi a la seva 
carrera com a cantant de renom d’òpera. 

Salut i tecnologia:  
un binomi inseparable

A
principis del 2019 el senyor 
x de Barcelona, del que pre-
servarem l’anonimat, es va 
quedar afònic. Li van diag-

nosticar un càncer de tiroides amb mal pro-
nòstic que s’havia d’operar de forma immi-
nent. El tumor ja tenia una corda vocal 
paralitzada perquè li havia enganxat el ner-
vi principal. Si continuava creixent, hi havia 
el risc que li paralitzés les dues cordes vo-
cals i l’impedís respirar. Per tant, en l’ope-
ració era vital no fer malbé l’altra corda per 
mantenir la qualitat de vida del pacient.

La medicina d’avui no només pretén diag-
nosticar i guarir, sinó prevenir. Persegueix 
preservar la màxima qualitat de vida del 
pacient i ho fa de la mà de la tecnologia.

En el cas concret de la cirurgia de ti-
roides, per tal d'evitar les lesions nervio-
ses i preservar la funció dels nervis més 
importants de la veu, s’empren tècniques 
de monitorització neurofisiològica intrao-
peratòria per treure el tumor respectant 
les estructures que no estan afectades. 
La neuromonitorizació intraoperatòria 
és una tècnica avançada que proporcio-
na informació sobre l’estat funcional del 
sistema nerviós perifèric i que ajuda al ci-
rurgià a prendre decisions quirúrgiques en 
temps real durant la intervenció. Concreta-
ment, permet registrar i analitzar l’activitat 
elèctrica del sistema nerviós mitjançant la 
col·locació d’electrodes al voltant de les cor-
des vocals. Aquests electrodes envien un 
senyal produït per l'estimulació del nervi 
perfièric i el transformen en un senyal au-
ditiu o visual. Aquest senyal informa al ci-

rurgià del recorregut (mapping) del nervi i 
permet identificar-lo més rapidament evi-
tant gestos quirúrgics que el puguin lesio-
nar. A més, al final de la cirurgia, els valors 
de la neuromonitoritació proporcionen a 
l'equip quirúrgic l'estat final de les cordes 
vocals i les possibilitats de complicacions 
postoperatòries. Queda encara molt camí 
per recórrer en el camp de la prevenció dels 
efectes adversos associats a la cirurgia de 
tiroides. La tecnologia de la neuromoni-
tortizació intraopertòria en un futur haurà 
d’assolir reptes de molta més sensibilitat 
i especificitat integrant tota aquesta infor-
mació d'una forma més àgil.

Al senyor x, van poder extirpar-li el tu-
mor sense lesionar l’únic nervi viu gràcies a 
la informació que durant l’operació propor-
cionava la neuromonitorització. La tecno-

logia incrementa la seguretat del cirurgià 
i ajuda a obtenir millors resultats de salut.

I el pas següent és la neuronavegació, 
utilitzada als hospitals d’alta tecnologia de 
Catalunya. El neuronavegador és un GPS 
del cervell que guia el neurocirurgià en les 
intervencions quirúrgiques cerebrals. 

El principi del neuronavegador es 
basa en la informació que té guardada de 
la prova diagnòstica TAC o Ressonància 
feta abans de la intervenció del pacient i 
la reconstrucció tridimensional de la cara 
del pacient en temps real durant l’opera-
ció. La combinació d’aquestes dues infor-
macions permet identificar la localització 
interna de les estructures i patologies del 
cervell i navegar-hi a través del monitor.

El sistema de navegació pot ser òptic o 
electromagnètic, fet que permet utilitzar-lo 
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Els seqüenciadors genètics generen 
una quantitat ingent de dades, ja que 
s’interroguen 3.000 milions de parells 
de bases de l’ADN. La capacitat d’emma-
gatzemament i computació que es reque-
reix s’escapa dels sistemes convencionals 
i aquest tractament de volums massius de 
dades és un dels grans reptes de les TIC en 
l’àmbit de la salut.

Tanmateix, els hospitals són cada dia 
més digitals en el tractament sistemàtic de 
la història clínica electrònica del pacient i 
la compartició de dades entre els diferents 
dispositius assistencials. La impressió 3D 
per a la simulació i planificació quirúrgica 
ja és una realitat, així com altres aplicaci-
ons específiques de la impressió additiva. 
La nanotecnologia, els biomarcadors, la 
inmunoteràpia o teràpia cel·lular són tam-
bé tecnologies que estan transformant la 
salut des de la innovació.

En la construcció d’aquest nou para-
digma, els professionals de les telecomu-
nicacions i les tecnologies de la informa-
ció tenim molt valor a aportar. Alguns ja 
fa temps que ens hi dediquem intensament 
i per això us animo a acompanyar-nos en 
aquest camí apassionant. @

tant si hi ha contacte visual de les càme-
res amb la superfície de la cara del pacient 
com si no. Amb un punter el cirurgià marca 
les zones del crani, el sistema de navega-
ció capta la localització del punter, i el di-
buixa sobre la imatge diagnòstica realitza-
da abans de la intervenció. El cirurgià pot 
visualitzar per on està passant el bisturí, 
l’agulla o el catèter amb màxima precisió. 

En el transcurs de la intervenció qui-
rúrgica, les parts toves del cervell es poden 
desplaçar. Per exemple, a l’extreure un tu-
mor que està apretant les parts toves, el 
cervell torna al seu lloc amb el que es mo-
difiquen les posicions i la navegació deixa 
de ser real. Per poder actualitzar la navega-
ció, es realitza una ecografia intraoperatò-
ria i es fusiona amb la imatge diagnòstica 
prèvia. La visualització actualitzada en el 
monitor permet identificar els nous límits 
de possibles restes de tumor i valorar els 
resultats de la intervenció.

Però el procés quirúrgic no comença 
dins el quiròfan, sinó en la preparació i pla-
nificació de l’operació i el neuronavegador 
acompanya el cirurgià des de l’inici, ja que 
permet fer una simulació de la intervenció, 
planificar i decidir per on hauran d’entrar al 
cervell. També permet decidir la trajectòria 
d’abordatge per minimitzar el dany antici-
padament. En les operacions cerebrals, el 
tipus d’abordatge és molt important per no 
lesionar zones eloqüents encarregades de 
diferents funcions del cos. 

Els neurocirurgians consideren la na-
vegació una eina imprescindible, ja que 

abans només disposaven de referències 
externes per correlacionar el que veien del 
pacient durant la intervenció i la imatge di-
agnòstica prèvia. El neuronavegador apor-
ta seguretat al procés quirúrgic i millora els 
resultats de salut.

La navegació cerebral, a banda de 
posar de manifest el potencial en l’àmbit 
clínic de programaris avançats, ens ser-
veix també per ratificar la importància del 
tractament de la imatge digital en els pro-
cessos assistencials. A Catalunya es fan de 
mitjana vuit milions de proves d’imatge a 
l’any, moltes amb finalitat diagnòstica. És 
un volum significatiu que fa fonamental 
avançar en les tècniques de diagnòstic 
d’imatge automatitzat mitjançant deep 
learning per maximitzar l’eficiència del 
procés assistencial.

L’aportació de valor de la tecnologia i les 
ciències de la informació i la comunica-
ció creix exponencialment en l’àmbit de 
la salut.

Els avenços en el camp de la genò-
mica i el tractament massiu de dades es-
tan revolucionant la pràctica clínica cap a 
la medicina personalitzada i de precisió. 
L’evolució de la genòmica és la volta de 
clau per millorar els resultats de salut en 
malalties molt prevalents com el càncer, i 
alhora en malalties de baixa prevalença 
com les malalties minoritàries que afec-
ten aproximadament a 1 de cada 2.000 
habitants i que tenen més de 7.000 con-
dicions clíniques diferents. Ambdues són 
causades per mutacions en els gens clau 
que controlen el normal creixement i di-
visió de les cèl·lules. 

Anna Benavent Navarro
Directora d’Organització i Sistemes d’Informació 

Corporació Sanitària Parc Taulí
Presidenta d'Unitss

Associació Catalana d’Informàtics de la Salut 
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D
esde congresos 
multisectoriales a 
compet ic iones 
deportivas, desde 

iniciativas gubernamentales a 
proyectos particulares, los con-
tenidos que se producen en la 
cobertura de cualquier aconte-
cimiento deben ser comparti-
dos a través de todos los medios 
que pone a nuestra disposición 
la nueva era tecnológica.

El objetivo de aquellos pro-
fesionales dedicados a la organi-
zación y gestión de actos o even-
tos, independientemente de su 
índole, consiste en lograr un al-
cance masivo a través de la crea-
ción y la retransmisión de con-
tenidos en un radio de influen-
cia cada vez mayor. Para ello se 
precisa la puesta en marcha de 
un sistema de comunicación 
que suele incluir, por lo general, 
grabaciones que documentan el 
desarrollo y los sucesos ocurri-
dos durante el acontecimiento, 
la retransmisión del contenido 
audiovisual producido, la emi-
sión de resúmenes compartidos 
posteriormente en redes socia-
les, etc. En definitiva, se requie-
re una red de transmisión co-

municativa que permita sacar 
el máximo partido no solamen-
te al evento, sino también a todo 
el material obtenido y generado 
durante la cobertura del mismo.

Anteriormente, el éxito de 
la retransmisión en directo ve-
nía garantizado por el empleo 
de unidades DSNG de satélite 
que facultaban el viaje de la se-
ñal hasta un centro de produc-
ción que a su vez, y mediante 
una optimización de la conec-
tividad, gestionaba la publica-
ción del contenido en la Red. 
Otra opción posible consistía en 
solicitar una línea de internet 
ocasional a cualquier operador 
de telecomunicaciones. Ambas 
tecnologías comparten tres ca-
racterísticas: la seguridad, un 
coste elevado y la necesidad de 
establecer una planificación.

En la actualidad, ante la 
práctica obsolescencia de es-
tas técnicas de retransmisión 
tradicionales, los mecanismos 
de emisión deben adecuarse 
a la tecnología moderna, que 
demanda una constante trans-
formación y aporta a cambio 
resultados de creciente efica-
cia, favoreciendo asimismo la 

economización de los costes y 
el perfeccionamiento de las in-
fraestructuras. El bonding, un 
claro ejemplo de esta nueva 
ciencia tecnológica, permite la 
combinación de distintas líneas 
de internet, lo que da lugar a 
una multiplexación del docu-
mento audiovisual generado. 
De este modo conseguimos que 
nuestro contenido sea transmi-
tido en directo a cualquier lugar 
del mundo y que, consiguiente-
mente, todas las personas inte-
resadas en él, estén donde es-
tén, puedan visualizarlo con me-
nos de un segundo de retraso en 
la emisión.

Como es de sobras conoci-
do, Aviwest es el fabricante eu-
ropeo que dispone de la tecno-
logía bonding SafeStream, ga-
lardonada con el premio NATAS 
Emmy®, que ha dejado obso-
letos a los sistemas de trans-
misión por satélite en aplica-
ciones de noticias del mundo 
broadcast, fenómeno compren-
sible si consideramos que ac-
tualmente cada informativo de 
televisión incluye más de diez 
conexiones en directo posibili-
tadas por el bonding, proporcio-
nando un radio de repercusión 
que no se encuentra al alcance 
de las tecnologías tradicionales.

Los codificadores Aviwest 
disponen hoy en día de hasta 
doce caminos paralelos y simul-
táneos para multiplexar el ví-
deo producido, asegurando así 

la llegada de las señales a los 
centros de producción. Además, 
es posible emplear hasta ocho 
tarjetas SIM de distintos opera-
dores, lo que garantiza la máxi-
ma calidad en el transporte del 
contenido audiovisual a cual-
quier lugar del mundo. Y todo 
ello regido por una red automá-
tica que no requiere planifica-
ción alguna ni precisa grandes 
inversiones en infraestructuras 
de conectividad efímera, pues 
funciona de acuerdo a un sis-
tema autorregulado que sola-
mente demanda su activación.

En definitiva, la tecnología 
Aviwest ha logrado instalar una 
red de interconexiones jamás 
vista hasta el momento, crean-
do así un sistema de coexisten-
cia de señales que permite el 
envío y la recepción de conteni-
dos audiovisuales a tiempo real 
y en cualquier lugar del globo.

Desde NRDmultimedia lle-
vamos a cabo distintos proyec-
tos de producción de congresos 
y eventos, donde integramos las 
tecnologías anteriormente cita-
das para garantizar una produc-
ción audiovisual de éxito. @

Las redes sociales, las producciones en directo, los streaming, clips, videos on demand (VOD) y un largo 
etcétera conforman espacios de realidad virtual que proporcionan comunicación a gran escala, en múl-
tiples direcciones y a tiempo real. Nacidos inicialmente como un modo de asistir y favorecer la inter-
conexión entre las personas, constituyen en la actualidad fenómenos de masas que conviene estudiar 
detalladamente ante el planteamiento de cualquier evento en vistas a conseguir la máxima difusión. 

Transformando congresos  
y convenciones con tecnologías 

multimedia

Albert Reverter
Director general de NRD Multimèdia

Associat núm. 499
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L
a posada en mar-
xa d'aquesta pla-
taforma experi-
mental, l'única 

que ha decidit finançar la Eu-
roHPC-Joint Undertaking (Eu-
roHPC-JU), respon al convenci-
ment que "Europa, per segure-
tat i per sobirania, no pot seguir 
amb l'alt grau de dependència 
que té respecte a les tecnologies 
de computació fabricades en al-
tres continents". Així ho explica-
va Mateo Valero (director del BSC 
i coordinador científic per al des-
envolupament del primer acce-
lerador- GPU) durant l'acte ofici-
al de presentació del passat 10 
de juny, que comptava, entre 
d’altres autoritats, amb l’assis-
tència del director general de 
Xarxes de Comunicació, Contin-
gut i Tecnologies de la Comissió 
Europea, Roberto Viola.

Valero recordava que "els 
grans desafiaments de la nos-
tra societat, com l'estudi del 
canvi climàtic i el desenvolupa-
ment de noves energies, com la 
de fusió, requereixen d'ordina-
dors exascala, que són molt més 

potents que els que tenim ara, 
amb característiques acords a 
les noves necessitats dels inves-
tigadors i amb un consum ener-
gètic proporcionalment menor 
a l'actual, pel que és imprescin-
dible seguir investigant".

Un altre dels aspectes des-
tacables del futur MareNos-
trum 5, que tindrà una potèn-
cia pic de 200 Petaflops (200 mil 
bilions d'operacions per segon), 
és que serà un superordinador 
heterogeni.

La utilització de la super-
computació per disciplines i 
activitats cada vegada més di-
verses fa que els superordina-
dors d'avui dia hagin de donar 
resposta a problemes amb ne-
cessitats computacionals també 
diferents. Alguns treballs, per 
exemple, requereixen principal-
ment gran capacitat de còmput, 
altres necessiten més capacitat 
d'anàlisi de dades en temps real 
i altres necessiten els dos tipus 
de resposta, com aquells relaci-
onats amb la medicina persona-
litzada o la simulació de proces-
sos de generació d'energia.

Oferir una arquitectura he-
terogènia, probablement amb 
dos grans clústers amb caracte-
rístiques diferents, és la propos-
ta que planteja el BSC per opti-
mitzar tant els temps de respos-
ta com el consum energètic dels 
diferents treballs que haurà de 
computar el futur superordina-
dor. Els detalls d'aquesta arqui-
tectura heterogènia s'aniran 
perfilant a mesura que avancin 
els treballs de definició i licita-
ció de la infraestructura.

MareNostrum 5 tindrà un 
cost de 223 milions d'euros, que 
és el pressupost previst per a la 
seva adquisició, la seva instal-
lació i per mantenir-lo operatiu 
durant 5 anys. El 50% d'aquest 
pressupost estarà finançat per la 
Unió Europea i l'altre 50% pels 
estats que formaran el consorci 
de suport a la proposta.

Per a l'elaboració de la seva 
candidatura per acollir un dels 
grans superordinadors pre-

exascala de la UE, el BSC va 
comptar des del primer mo-
ment amb el suport polític i fi-
nancer dels governs d'Espanya i 
de Portugal, als quals posterior-
ment es van afegir els governs 
de Turquia i Croàcia.

Irlanda, que va donar el 
seu suport polític a la propos-
ta, està estudiant incorporar-se 
al consorci, liderat pel BSC, al 
qual, fins a la data de la seva 
constitució, prevista per a finals 
de juliol, podrien incorporar-se 
també altres estats. Els patrons 
del BSC (el Ministerio de Cien-
cia, Innovación y Universidades, 
el Departament d'Empresa i Co-
neixement de la Generalitat de 
Catalunya i la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya) també 
han donat suport des del pri-
mer moment a la proposta. @

El superordinador europeu MareNostrum 5, del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional 
de Supercomputación (BSC), incorporarà una plataforma experimental dedicada a desenvolupar no-
ves tecnologies per a la futura generació de superordinadors. D'aquesta manera, el BSC, a més d'oferir 
serveis de supercomputació de primer nivell per a investigadors de tot Europa, expressa el seu com-
promís per contribuir amb la seva investigació perquè les futures generacions de superordinadors 
puguin incorporar tecnologies íntegrament desenvolupades a Europa.

MareNostrum 5 o la 
supercomputació "made in Europe"

Servei de Premsa
Barcelona Supercomputing Center

R El nou supercomputador estarà adaptat als nous requeriments dels usuaris de 
superordinadors, amb especial èmfasi en la intel·ligència artificial.

R Mateo Valero durant la seva intervenció en l’acte de presentació del MareNostrum5. Foto: BSC

Foto: BSC

2322

TECNOL OGIA



El reglament general de la  
UE sobre protecció de dades, 

un any de vigència

E
l principal objectiu 
d’aquesta normativa és 
apoderar la gent i aju-
dar-la a tenir un més gran 

control de les seves dades personals. 
De fet, això ja s’està produint perquè la 
gent ja està començant a exercir 
aquests nous drets i més de dos terços 
dels europeus ja han sentit a parlar del 
reglament sobre la protecció de dades.

A més, ara les empreses comencen 
a valorar el fet que a tota la Unió hi pre-
valgui exactament la mateixa normativa, 
la qual cosa els permet de posar ordre en 
tot el que té a veure amb la protecció de 
dades, millorar-ne la seguretat i consoli-
dar la confiança dels seus clients.

D’altra banda, el reglament sobre 
protecció de dades atorga a les admi-
nistracions públiques competències 
executives per poder sancionar les in-
fraccions. Per exemple, un any després 
que hagi entrat en vigor el reglament, 
el nou Comitè europeu de protecció de 
dades ja ha enregistrat més de 400 de-
núncies amb rellevància transfrontere-
ra a tot Europa. Vet aquí una prova més 
dels avantatges que suposa la vigència 
d’aquest reglament perquè és evident 
que la protecció de dades no s’atura a 
cap frontera nacional.

El 25 de maig va fer un any que 
va entrar en vigor el regla-
ment general de la UE sobre 
protecció de dades. Aquesta 
normativa, que ha canviat les 
regles del joc, no només ha 
permès que Europea s’adapti 
a l’era digital, sinó que també 
ha esdevingut una referència a 
nivell mundial.

L'ètica professional de 
l'enginyeria entra en joc

L'
Enginyeria Telemàtica 
ha revolucionat la hu-
manitat i ha fet néixer “la 
vida digital”. Una nova 

forma de vida que tenen tots els hu-
mans amb connexió a Internet.

Els majors esforços per garan-
tir-ne drets i llibertats, així com de 
control sobre el sector privat, s'origi-
nen a Europa. Un continent que en-
capçala la defensa dels drets digitals 
i amb una societat que denuncia: a) 
Els desequilibris entre estats que ge-
neren les recargolades estratègies fis-
cals d'algunes companyies tecnològi-
ques; i b) Les pràctiques agressives 
amb les dades personals.

Les companyies que encapçalen 
els serveis més rellevants tenen una 
influència que desborda tot tipus de 
fronteres. Són empreses que fona-
menten el seu poder en l'acumulació 
de la nostra informació, eI que les res-
ponsabilitza, com mai abans, en procu-
rar garanties de seguretat i privacitat.

Per això, és l'hora que l'enginyeria 
avaluï la seva responsabilitat i s'asse-
guri que les tecnologies es dissenyen 
amb seguretat de la informació i pri-
vacitat predeterminada.

No s'ha d'oblidar que els Estatus 
de l'associació Telecos.cat, en el seu 
punt 19, indiquen: “Vetllar per l'ètica 
professional en les actuacions dels as-
sociats”. I és que, òbviament, per so-
bre del compromís amb l'avenç tec-

nològic, hi ha la defensa de l'article 12 
de la Declaració Universal dels Drets 
Humans, que explicita: “Ningú no serà 
objecte d'intromissions arbitràries en 
la seva vida privada, la seva família, el 
seu domicili o la seva correspondèn-
cia, ni d'atacs al seu honor i reputació. 
Tothom té dret a la protecció de la llei 
contra tals intromissions o atacs“.

Que Human Rights Watch, entre 
d'altres ONG's, publiqui assíduament 
informes que evidencien la falta de lli-
bertats a Internet, demostra que són 
masses els errors voluntaris amb con-
seqüències imperdonables.

Per això l'enginyeria de Catalunya 
s'ha de planificar per tal de crear les 
condicions ideals que evitin aquestes 
pràctiques i col·laborin en la seva pre-
venció. Quants estan disposats a do-
nar el seu talent per cometre agres-
sions a la vida digital? I quants a de-
nunciar els projectes on participin i s'hi 
realitzin abusos a la intimitat?

Els canvis socials són una corrent de 
fons incerta i lenta, però la força de la ci-
ència oposant-se a defensar il·legalitats 
dona una solució de soca-rel i veloç. @

Genís Margarit
Representant del GT  
de Seguretat de la 
Informació de Telecos.cat
Associat núm. 1895
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Les principals fites del GDPR 
(un any després)

Q
uan es compleix un any 
de l'entrada en vigor del 
Reglament General de 
Protecció de Dades 

(GDPR) moltes persones i entitats es 
poden preguntar si de veritat aquest 
reglament ha servit per a res o simple-
ment, donada la quantitat astronòmi-
ca de l'import de les multes associa-
des al seu incompliment, es tracta 
d'una altra normativa burocràtica co-
munitària amb evidents finalitats re-
captatòries. La resposta, segons el 
meu parer, és que ha servit de molt, i 
miraré de resumir en els punts se-
güents les principals fites:
1 Unifica per a tot l'àmbit europeu 
el concepte d'identitat i drets digitals. 
Des del punt de vista de les dades 
personals, internet, telefonia, etc. té 
el mateix efecte que l'aparició de l'Eu-
ro o l'acord de Schengen, i permet la 
lliure operativa a tots els països de la 
Unió Europea, sense haver de preocu-
par-se si el que és correcte en un lloc 
no ho és en l'altre.
2 Estableix una normativa de protec-
ció de la identitat digital i la intimitat, i 
la primacia del dret d'autodetermina-
ció personal– no és broma, està redac-
tat així – per sobre de qualsevol altra 
entitat o autoritat. Cada persona, i no 
el seu banc, asseguradora o compa-
nyia telefònica a tall d'exemple, és en 
última instància qui té potestat sobre 
les seves dades personals.
3Crea un cos normatiu amb principis 
i drets tan importats com el reforça-
ment del dret a l'oblit, el dret a opo-

sar-se a decisions automatitzades, el 
dret de portabilitat i de limitació al 
tractament, els quals s'afegeixen als ja 
existents en l'anterior normativa. Per-
què us en pugueu fer una idea: si avui 
les llistes de morosos estan obligades 
a esborrar aquelles persones que ja han 
tornat un deute és gràcies a aquest re-
glament. Si podem reclamar i demanar 
revisions a decisions de tantes compa-
nyies d'assegurances, entitats bancàri-
es i altres organismes públics o privats 
és també gràcies a aquest reglament.
4 I per últim, i no menys important, 
torna a situar Europa com a capdavan-
tera en la protecció dels drets humans, 
establint una legislació comuna amb 
capacitat de protegir-nos com a per-
sones lliures, que a més esdevé obli-
gatòria per a totes aquelles empreses 
i entitats no europees que vulguin tre-
ballar des de l'exterior, amb dades per-
sonals de ciutadans europeus.

I sí, ja sabem que per a les empre-
ses és un maldecap més, però algú dis-
cuteix avui dia, per exemple, la necessi-
tat de complir amb la legislació de Pre-
venció de Riscos Laborals? Queda clar 
que la seguretat de les nostres dades, 
la nostra identitat digital, passa per da-
vant dels criteris de mercat o d'estalvi 
que qualsevol empresa pugui tenir. @

Josep Puy
Representant del GT  
de Seguretat de la 
Informació de Telecos.cat
Associat núm. 423

Brasil a Corea del Sud, de l’Argentina a 
Kenya estem assistint al sorgiment a tot 
arreu de normatives sobre protecció de la 
vida privada que es basen en la solidesa 
de les garanties, en l’exercici dels drets i 
en la independència de les administra-
cions públiques supervisores. Per tant, 
aquesta convergència jurídica a l’alça a 
nivell internacional permet que els flu-
xos de dades es basin en la confiança i 
en la seguretat.

La nova normativa ha canviat ra-
dicalment el panorama a Europa i fora 
d’ella pel que fa a la protecció de dades, 
tot i que sembla evident que el compli-
ment d’aquesta normativa és un pro-
cés dinàmic que no es pot fer efectiu 
de la nit al dia. Aquests mesos vinents 
la nostra prioritat serà garantir l’aplica-
ció correcta i equitativa del reglament 
en els estats membres. Els demanem, 
per tant, que respectin la lletra i l’esperit 
del reglament general sobre la protec-
ció de dades per tal de crear un entorn 
predictible i evitar una càrrega inneces-
sària als interessats, especialment a les 
pimes. També volem deixar ben clar que 
continuarem col·laborant estretament 
amb el Comitè europeu de protecció de 
dades, amb les administracions públi-
ques nacionals supervisores de la pro-
tecció de dades i amb les empreses i la 
societat civil per tractar-hi les qüesti-
ons més candents i facilitar-los l’apli-
cació de la nova normativa.@

La gent és cada vegada més cons-
cient dels seus drets i això és molt po-
sitiu. Les xifres demostren que gairebé 
sis de cada deu europeus saben que en 
el seu país hi ha un organisme públic 
que vetlla per la protecció de les dades 
personals. Això representa un augment 
molt significatiu respecte dels quatre de 
cada deu europeus que n’estaven al cas 
el 2015. Les administracions públiques 
de protecció de dades tenen un paper 
fonamental a l’hora de fer complir en els 
seus territoris el reglament general so-
bre la protecció de dades.

La nova normativa europea ha es-
devingut el fonament jurídic que con-
forma la nostra resposta en molts altres 
àmbits. Des de la intel·ligència artificial 
fins al desenvolupament de les xarxes 
5G o la integritat de les eleccions que es 
convoquen a Europa, una normativa so-
bre protecció de dades tan estricta ens 
ajuda a tirar endavant polítiques i crear 
tecnologies sense perdre la confiança 
dels ciutadans.

Els principis del reglament sobre la 
protecció de dades s’estan escampant 
més enllà d’Europa. De Xile al Japó, de 

Věra Jourová
Comissària europea  
de Justícia, Consumidors  
i Igualtat de Gènere

Andrus Ansip
Vicepresident europeu 
responsable del Mercat Únic 
Digital
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Pau Enseñat
Advocat 
Co-fundador  
de Reclamadatos

Xavier Pes
Enginyer de 
Telecomunicació
Co-fundador de 
Reclamadatos
Associat núm. 2145

Recuperar el 
control de les 

dades personals

C
al recordar que durant els 
últims 20 anys, els mo-
dels de negoci han evolu-
cionat de forma vertigino-

sa, fins el punt d’oferir serveis que a pri-
ori semblen gratuïts (com ara Gmail, 
Facebook, Instagram, YouTube o Twit-
ter), però que les empreses han sabut 
monetitzar a través del tractament de 
les nostres dades personals.

Aquests nous models de negoci no 
només es produeixen a empreses onli-
ne, sinó que ja han donat el salt a sec-
tors més tradicionals com l’automòbil 
(cotxe connectat que monitoritza els 
moviments), retail (xips que porten les 
peces de roba i que monitoritzen els teus 
moviments durant la teva estança a l’es-
tabliment), etc.

A tot això, cal afegir que l’Eurobarò-
metre de 2015 va posar de manifest que 
el 85% dels ciutadans europeus (440 

Entre les novetats que la 
normativa europea de protec-
ció de dades personals (RGPD) 
introduïa ara fa un any volem 
centrar-nos en un aspecte en 
concret i, que al nostre parer, 
és la raó que va motivar la ne-
cessitat d’una nova normativa: 
qualsevol persona ha de tenir 
el control de les seves dades 
personals.

milions) sentien que no tenien el con-
trol de les seves pròpies dades perso-
nals. El que s’intuïa com un problema, 
ja s’havia confirmat: calia una reforma 
de la normativa per dotar les persones 
d’eines que els hi permetessin tenir-ne 
el control.

Finalment, i després de moltes ten-
sions i pressions dels lobby’s, el 27 d’abril 
de 2016 el Parlament Europeu aprovava 
el RGPD, però va preveure una demora 
de 2 anys per a la seva aplicació efectiva, 
conscients dels canvis que suposava per 
a les empreses, mal acostumades a po-
der disposar com volguessin de les da-
des personals que recavaven, les quals 
es trobaven habitualment deslocalitza-
des en innumerables bases de dades i 
amb dubtoses mesures de seguretat. 

Com hem avançat anteriorment, el 
present article pretén analitzar quines 
són les eines que el RGPD reconeix a 
qualsevol persona física per recuperar 
el control sobre les seves dades per-
sonals, identificant-ne dues tipologies 
clarament diferenciades: reclamació de 
drets i reclamació d’indemnitzacions 
econòmiques. 

Per una banda, les reclamacions de 
drets son les més conegudes i que tots 
hem utilitzat alguna vegada. Per exem-
ple, si volem que una empresa deixi 
d’enviar-nos publicitat o fer trucades 
comercials (dret d’oposició), elimini les 
nostres dades (dret de supressió), recti-

fiqui alguna dada errònia (dret de recti-
ficació), confirmi perquè té les nostres 
dades i per a quines finalitats les utilitza 
(dret d’accés), ens entregui una copia de 
les nostres dades (dret de portabilitat) o 
deixi d’utilitzar-les per a unes determi-
nades finalitats (dret de limitació). 

Per l’altra banda, en relació amb les 
reclamacions d’indemnitzacions eco-
nòmiques, val a dir que són les més 
desconegudes, però no per això inexis-
tents. De la mateixa manera que quan et 
cancel·len o retarden la sortida d’un avió, 
la normativa europea preveu un dret a 
indemnització econòmica pels danys o 
perjudicis que aquest fet et pot provo-
car; també succeeix el mateix amb les 
dades personals. 

L’informe anual que l’Agència Espa-
nyola de Protecció de Dades (AEPD) va 
publicar el passat mes de maig posa de 
manifest el notable increment d’aquest 
dos tipus de reclamacions (un 351% res-
pecte l’any 2007), confirmant la ten-
dència a l’alça d’una major consciència 
de la ciutadania sobre el valor de les se-
ves dades personals i la necessitat de 
tenir-ne el control. 

Aquest context ha propici-
at l’aparició de Reclamadatos 
(www.reclamadatos.es), una startup 
legaltech fundada per Pau Enseñat, 
advocat especialitzat en protecció de 
dades, i Xavier Pes, enginyer de Tele-
comunicació i consultor de Cibersegu-
retat. Aquesta plataforma tecnològi-
ca (nascuda el juny de 2018) permet a 
qualsevol usuari recuperar el control de 
les dades personals, reclamant els seus 
drets o indemnitzacions econòmiques 
contra les empreses, de forma fàcil, se-
gura i eficaç. @
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Ciutats 
fetes de 
somnis

C
reiem que una ciutat no es 
mesura per les seves in-
fraestructures, la seva 
pell, la seva estètica digi-

tal, sinó per l'alçada de la seva visió per 
respondre a les necessitats de tots els 
ciutadans, sense deixar enrere ningú. 
Aquest és el punt de partida de la pro-
pera edició de l'Smart City Expo, en la 
seva novena edició.

Ara fa vuit anys vàrem crear un es-
deveniment per plantejar-nos si podíem 
construir millors ciutats, fent-les créi-
xer de manera sostenible per fer front 
a uns desafiaments urgents en el ter-
renys mediambiental i demogràfic. Avui 
sabem que tècnicament és possible. De 
fet, sabem que tècnicament podem fer 
moltes coses i que la clau no rau en si hi 
ha una solució tecnològica que permeti 
aconseguir els nostres objectius, sinó en 
escollir curosament aquests objectius. 
Han sorgit nous models de governança, 
nous enfocaments que combinen equi-
tat, economia circular, IoT, i Intel·ligència 
Artificial per aconseguir millores en el 
nostre dia a dia.

A l’Smart City Expo World Congress 
2019 ens atrevirem a somiar amb una 
evolució urbana intel·ligent, ja que ne-
cessitem ciutats encara més verdes 
i habitables que reflecteixin aquesta 
responsabilitat cap a les generacions 
futures, ciutats en què el transport pú-
blic coexisteixi amb noves modalitats 
de transport, ciutats que abordin pro-
blemes de seguretat i privadesa, ciutats 
inclusives, on la col·laboració es conver-
teixi en l’eina per construir un futur mi-
llor, ciutats capaces de mirar més en-
llà i estar preparades per als canvis que 
s’apropen i per aquells que encara no 
som capaços de preveure.

Un objectiu col·lectiu amb un enfoc 
multidisciplinar
Per aconseguir somiar aquestes ciutats, 
reunirem ciutats dels cinc continents, 

Eleanor Roosvelt va dir 
una vegada que "el futur 
pertany a aquells que cre-
uen en la bellesa dels seus 
somnis". El futur és un 
terreny desconegut, un 
desafiament i a la vegada 
una oportunitat per fer 
millor les coses. Aprofitar 
aquesta oportunitat ha 
estat des de 2011 un dels 
grans objectius de l'Smart 
City Expo World Congress, 
el principal esdeveniment 
al món sobre ciutats i 
innovació urbana. El 
futur de la humanitat 
passa inevitablement 
per un escenari amb 
grans metròpolis i per 
això creiem que la millor 
manera de fer possible un 
futur millor és utilitzant 
els nostres somnis com a 
full de ruta. 

Ugo Valenti
Director de Smart City Expo 
World Congress

les empreses més punteres del sector 
urbà -grans i petites- i els principals ex-
perts del món, el sector públic i el privat, 
la societat civil i organitzacions de tota 
mena. I debatrem els principals reptes 
al voltant de cinc eixos temàtics que 
ens permetran abordar racionalment 
els reptes compartits: la transformació 
digital, el medi ambient urbà, la mobi-
litat, la governança i les finances i les 
ciutats inclusives i compartides. Aquest 

enfocament, juntament amb una àm-
plia zona d'exposició plena de solucions 
reals, és el que fa únic l’Smart City Expo 
World Congress, que espera superar les 
xifres de 2018 i enfortir la comunitat 
intel·ligent de tot el món.

Però a més, acollirem esdeveni-
ments paral·lels com l'Smart Mobility 
Congress, la Circular Economy Europe-
an Summit, o el Digital Future Society 
Summit. Tots contribuiran a aquest im-
portant objectiu comú.

Per això, com a director de l'Smart 
City Expo World Congress, us animo a 
participar i aprofitar l’oportunitat de li-
derar iniciatives intel·ligents per millo-
rar la vida de tots. No tingueu por de 
somiar i unir-vos a altres visionaris per 
transformar futurs aparentment im-
possibles en ciutats realment pròspe-
res. Perquè junts podem construir ciu-
tats fetes de somnis. @
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Cal prémer el botó de la IA per 
desbloquejar el potencial de l’IoT

L'
IoT engloba els sensors in-
tegrats en dispositius de 
tota mena, connectats a 
Internet i que proporcio-

nen dades a analitzar amb l'objectiu de 
desencadenar una acció, com l'envia-
ment d'un dron a un complex de cons-
trucció o la detecció de places d'aparca-
ment gratuïtes. En aquest sentit, l'èxit 
d'aquestes accions depèn de l'anàlisi re-
alitzada prèviament per la intel·ligència 
artificial, o encara millor, pel Machine 
Learning.

Mentre les dades creades pels dis-
positius continuen creixent –s'espe-
ra que assoleixin els 847 zettabytes el 
2021, segons Cisco-, els mercats de l’In-
ternet de les coses industrial (IIoT) estan 
prenent consciència que la combinació 
d’IoT i Machine Learning no només per-
met l'aparició de nous productes i ser-
veis, sinó que també augmenta l'efici-
ència i la competitivitat, la qual cosa pot 
marcar un abans i un després. I no estic 
parlant només de manteniment predic-
tiu, que és probablement l'aplicació més 
àmpliament reconeguda de la IA en l’IIoT 
en aquest moment.

Existeixen diferents casos pràctics 
que assenyalen que la IA i l’IIoT estan 
fets l'un per a l'altre. De fet, la consul-
tora Gartner estima que més del 80% 
dels projectes d’IoT inclouran un com-

La intel·ligència artificial pot 
semblar un futur de ciència-
ficció distòpic per a alguns, 
però ja està transformant 
la nostra vida quotidiana 
i, sens dubte, exercirà un 
paper cada cop més relle-
vant en les aplicacions i en 
el propi desplegament de 
l’Internet de les coses (IoT).

L’IOTSWC impulsarà la 
digitalització de les indústries

Del 29 al 31 d’ octubre al Recinte Gran Via de Fira de Barcelona

L'
IOT Solutions World 
Congress (IOTSWC), or-
ganitzat per Fira de Bar-
celona en col·laboració 

amb l'Industrial Internet Consortium, 
prepara una edició decisiva per ajudar 
les indústries en la seva transformació. 
El congrés aportarà coneixement, in-
novacions i networking professional en 
un moment clau: l’arribada de tecnolo-
gies disruptives que convergeixen i ac-
celeren la implementació de l’IoT com 
ara  el 5G, el Wi-Fi6, la generalització 
de la intel·ligència artificial i un més 
gran desenvolupament del blockchain.

Del 29 al 31 d’octubre, l’IOTSWC 
evidenciarà l'abast real de la transfor-
mació digital en diferents sectors in-
dustrials i negocis que estan aplicant IoT, 
blockchain i intel·ligència artificial amb 
la finalitat d’esdevenir més competitius 
i eficients en tot tipus de processos.

Es preveu la participació d’uns 380 
expositors, entre ells les grans compa-
nyies subministradores de solucions 
industrials i proveïdors de tecnologi-
es de la informació que estan liderant 
aquest canvi de paradigma, així com 
més de 400 experts que presentaran 

a les ponències del Congrés experièn-
cies reals, casos d’èxit i les tendències 
que estan movent aquest mercat en 
plena expansió.

Entre les companyies que expo-
saran figuren firmes com Microsoft, 
Sas, Vodafone, Libelium, Fiware, Zy-
fra, Orange, Kaspersky o Thingstream. 
Com a novetat, enguany s’obrirà un 
àrea d'start-ups on participaran em-
preses tecnològiques emergents que 
aportin solucions IoT, AI o blockchain 
amb aplicació a diferents àmbits in-
dustrials i negocis. A més, un dels prin-
cipals atractius serà novament l'àrea 
de testbeds o bancs de proves, on es 
realitzaran demostracions del funcio-
nament d'una desena d’aplicacions de 
l’internet de les coses industrial selec-
cionades per un comitè d'experts.

El programa congressual inclou 
prop de 200 sessions al voltant de nou 
eixos temàtics: tecnologies facilitado-
res d’IoT; transport connectat; fabrica-
ció; energia i subministraments; sector 
salut; construcció i infraestructures; 
altres indústries; intel·ligència artifici-
al; i blockchain. @

S L’edició d’enguany, amb 380 empreses i 400 ponents, espera rebre més de 16.000 visitants.

laptop MÉS INFO A WWW.IOTSWORLDCONGRESS.COM
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destinat a descobrir de quina manera 
aquesta tecnologia està modificant el 
paisatge de l’IoT.

En l'edició de 2019, anirem més 
enllà amb una zona dedicada a empre-
ses d'intel·ligència artificial de 3.000 
m2 i un programa específic només per 
a aquesta tecnologia de tres dies amb 
més de 50 oradors com Joe Barkai, 
autor de The Outcome Economy; Wael 
William Diab, director principal de Tec-
nologies de Huawei; Jennifer Bennet, 
directora tècnica de Google Cloud; i Te-
resa Tung, directora gerent d’Accenture 
Labs, reflexionant sobre les iniciatives 
emergents en intel·ligència artificial in-
dustrial, els seus beneficis i les respon-
sabilitats socials que comporten.

Dit així, l’IoTSWC sembla un altre 
esdeveniment tecnològic. No ho és. 
Per descomptat, ens cal una posada 
en escena, però el que realment volem 
és mostrar de forma eficaç cap a on va 
la digitalització de les indústries i que 
pugueu aprofitar tot el que veieu, que 
aprengueu dels millors i que descobriu 
aquest enorme potencial que junts te-
nen l’A i IoT. No és el futur, és ara. @

#IOTSWC19

ARE YOU GOING
TO MISS IT?

Register at www.iotsworldcongress.com

DIGITALIZING
INDUSTRIES
BARCELONA  29-31 OCTUBRE 2019

TWO CO-LOCATED EVENTS:

FREE EXHIBITION
PASS
712141C5

50% OFF 
CONGRESS PASS
873CEFA2
(Valued at 1,195 €)

Roger Bou
Director de l’IOT Solutions 
World Congress

ponent d’IA per a 2022, en comparació 
amb el 10% actual. Com a conseqüència, 
les preguntes que es plantegen són: "Té 
sentit aquesta inversió per al meu nego-
ci?", "Enfortirà les meves capacitats de 
diferenciació?" o "Per on cal començar?".

Aquestes són algunes de les pre-
guntes a les quals respondrem en 
aquesta propera edició de l’Internet of 
Things Solutions World Congress. Des 
de la seva primera edició el 2015, l'es-
deveniment ha crescut fins a esdevenir 
la referència mundial per a l’IoT indus-
trial i la reunió anual per als actors de 
les indústries, que poden establir nous 
acords i aliances.

Sabem que l'adopció de la IA plan-
teja alguns desafiaments tècnics i orga-
nitzatius, ja que l’IoT és un ecosistema 
complex amb moltes parts mòbils i un 
flux incessant de dades. A més, sabem 
que estan sorgint qüestions ètiques i ju-
rídiques que cal tractar. Com l'esdeveni-
ment líder en IoT que som, volem ajudar 
empreses i organitzacions a navegar per 
aquest canvi de paradigma.

Des de 2017, la intel·ligència arti-
ficial i els sistemes cognitius compten 
amb un fòrum paral·lel dins del congrés 
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Eines de País, al 
capdavant de la Cambra 
de Comerç de Barcelona

La candidatura Cambres: 
Eines de País, promoguda 
per l’ANC, el Centre Català 
de Negocis, Sobirania 
i Justícia i la Fundació 
Catalunya Estat, va guanyar 
per majoria absoluta les 
eleccions a la Cambra 
de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona, 
de principis de maig, per 
àmplia majoria. De les 
seixanta vocalies que 
composa La Cambra de 
comerç de Barcelona, una 
vintena no són sotmeses a 
les eleccions: catorze són 
reservades a grans empre-
ses, que hi fan contribucions 
econòmiques, i sis més són 
per a les patronals PIMEC 
i Foment. De les quaranta 
vocalies sorgides de les 
eleccions Eines de País, en 
vam obtenir trenta-una.

Donar més visibilitat a les empreses de noves tecnologies, 
serveis i aplicacions, entre els principals objectius del nou 

consell executiu

E
n Joan Canadell, copropietari 
de Petrolis Independents, és 
ja el president de la Cambra 
de Barcelona durant els pri-

mers dos anys de mandat, des del dia 17 de 
juny; i jo mateixa, Mònica Roca, enginyera 
de Telecomunicació i co-fundadora i directo-
ra d’isardSAT, actual vice-presidenta primera, 
em posaré al capdavant de la institució la se-
gona part del mandat.

L'objectiu principal de la nova cambra és 
i serà el de potenciar el teixit empresarial ca-
talà per tal d’aconseguir el màxim desenvolu-
pament econòmic de les empreses del país. 
Des d’Eines de País pensem que aquí forço-
sament ens trobarem tots els membres de 
la cambra malgrat no siguem de la mateixa 
candidatura. Com arribem a potenciar aquest 
màxim desenvolupament és on hi poden ha-
ver certes discrepàncies: des d’Eines de País 
pensem que aquest màxim potencial passa 
necessàriament per esdevenir un estat sobirà. 

Altres mesures són: treballar per la pe-
tita i mitjana empresa i els autònoms i au-
tònomes, els interessos de les quals han es-
tat, fins ara, poc defensats per la Cambra i 
que amb Eines de País n’han resultat molt 
ben representats; més democratització de 
l’ens amb l’actualització del cens, que ara 
mateix no inclou moltes de les empreses i 

autònoms i l’abolició de les empreses de pa-
gament amb dret a vot; la posada en marxa 
d’un sistema de consultes per demanar l’opi-
nió dels empresaris, mitjançant el vot elec-
trònic, i, en general l’ús de les noves tecno-
logies i la millora del finançament de la cam-
bra per equiparar-se a les de les altres regi-
ons d’Europa (com ara Milà, Lió, etc.). A part 
de les consultes purament de caràcter eco-
nòmic, aquestes consultes també s’utilitza-
ran per ratificar si l’empresariat vol que Eines 
de País treballi activament per la construcció 
de la República Catalana.

Des d’Eines de País també pensem que 
cal modernitzar la cambra per reflectir l’actu-
al teixit empresarial, donant més visibilitat a 
les empreses de noves tecnologies, serveis, i 
aplicacions. Cal que aquests sectors que han 
estat en constant creixement en els darrers 
anys, es vegin representats adequadament a 
les cambres de comerç. I cal que des de les 
cambres donem serveis també a aquests sec-
tors i ajudem a la digitalització de les empre-
ses catalanes per fer-les més competents.

Volem treballar per al sector espai que 
és estratègic de país i per al sector de les 
infraestructures de telecomunicació. Tenir 
una bona cobertura 4G i 5G en tota la xarxa 
viària i de ferrocarril, per exemple, millora-
ria la productivitat i competitivitat, en el be-
nentès que competitivitat implica la millora 
del conjunt i no de l’un en detriment de l’al-
tre. Volem promoure l’ús de la tecnologia 
3D per promoure la innovació i la creativitat, 
i millorar la productivitat. I finalment, vo-
lem millorar i enfortir la relació universitat-
empresa. L’educació i el coneixement són la 
base d’una societat justa, enfortir l’educació 
permet tant a la societat com a l’empresari-
at de ser lliure de decidir el seu futur en tots 
els sentits: què investigar, què desenvolupar 
i què no desenvolupar, què fer per cuidar el 
medi, i en què invertir...

Com a directora d’una empresa tecnolò-
gica arrelada al territori, que es dedica a pro-
cessar dades de satèl·lits, algunes de les me-
ves responsabilitats recauran en l’àmbit de 
la ciència, la tecnologia (incloent-hi les tele-
comunicacions), la innovació, i les relacions 
entre universitat i empresa, liderant les cor-
responents comissions. @

R Imatge de la sortida de la presa de possessió de la nova presidència i consell executiu de la Cambra 
de Comerç de Barcelona el passat 17 de maig a la Llotja de Mar.

Mònica Roca
Enginyera de 
Telecomunicació
Vicepresidenta de la Cambra 
de Comerç de Barcelona
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Consulta la teva oficina més propera a www.caixaenginyers.com, estem molt a prop teu. O 
truca’ns a BancaTELEFÒNICA al 93 310 26 26 de dilluns a divendres de 8 a 21h. Els 
nostres professionals estaran encantats d’atendre’t.
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L'
Associació d’Universitaris 
per la Cooperació (AUCO-
OP) va néixer l’any 2007 
de la mà de diversos estu-

diants de l’Escola Tècnica Superior de 
Telecomunicacions de Barcelona (ET-

AUCOOP:  
la tecnologia al servei 
del desenvolupament 

humà
Als enginyers i a les en-
ginyeres ens agraden els 
reptes, transformar idees 
en productes i serveis que 
satisfacin necessitats, 
aprendre mentre dissenyem, 
simulem, implementem, 
verifiquem…. I d’això tracta 
el que fem amb els projectes 
de cooperació, d’adquirir 
nous coneixements 
desenvolupant projectes 
en contextos diferents als 
que estem acostumats, 
d’enriquir-nos amb noves 
experiències, de continuar 
fent passos per esdevenir 
professionals preparats per 
treballar a tot el món i per a 
tot el món.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

publiALE100.pdf   1   23/05/19   12:35

Joan Pallarès
Enginyer de 
Telecomunicació
President d’AUCOOP
https://aucoop.upc.edu/ca

at una col·laboració conjunta amb Pro-
activa Open Arms en la qual AUCOOP 
proporcionarà assistència tecnològica 
al projecte Origen al Senegal, un pro-
jecte a cinc anys vista amb l’objectiu de 
desconstruir l’imaginari de la migració a 
Europa i que pretén reforçar i potenciar 
l’educació en origen.

D’altra banda, els projectes TIC-Sa-
lut  tenen per objectiu facilitar i agilitzar 
la gestió interna de centres hospitalaris 
a través de l’ús de les TIC. I és que, enca-
ra avui, molts hospitals situats en àrees 
rurals d’Àfrica, Àsia o Sud-Amèrica no 
disposen d’eines digitals que permetin 
la gestió de l’stock, el registre dels pa-
cients o la comunicació interna entre 
el personal sanitari. En aquest sentit, 
actualment estem, per exemple, par-
ticipant amb la Fundació de l’Hospital 
Sant Joan de Déu en un hospital situat 
a Sierra Leone.

Al llarg de la seva història, AUCOOP 
ha realitzat al voltant de 40 projectes in-
ternacionals i ha comptat amb la partici-
pació de més de 100 membres, inclosos 
estudiants i personal docent. Cal desta-
car i agrair l’aportació del Centre de Co-
operació per al Desenvolupament (CCD), 
unitat responsable de coordinar els pro-
grames de cooperació per al desenvo-
lupament i de participació i voluntariat 
social de la UPC, sense la qual no podrí-
em tirar endavant els reptes que cada 
any ens proposem. Gràcies a la tasca de 
tots ells, l’associació ha estat reconegu-
da recentment amb el premi Alan Turing 
al Compromís Social en la 24ª Nit de les 
Telecomunicacions i la Informàtica.

Per últim, voldríem afegir que 
AUCOOP és una entitat oberta a tot-
hom, no només a la comunitat uni-
versitària, sinó també a ex-estudiants, 
professionals i empreses del sector TIC. 
És per això que fem una crida a tothom 
que hi estigui interessat a participar-hi. 
Us hi esperem! @

SETB), amb l’objectiu principal de coo-
perar en l’àmbit de les TIC en països en 
vies de desenvolupament, majoritària-
ment de Sud-Amèrica i l’Àfrica. Així ma-
teix, des de l’inici, algunes professores 
de “telecos” van decidir implicar-s’hi 
fortament. La seva contribució va supo-
sar una empenta en la dinàmica de l’as-
sociació pel que fa a l’experiència, el co-
neixement i, sobretot, els contactes 
amb universitats i ONG estrangeres. 
Tant és així que, el mateix 2007, es van 
dur a terme els primers tres projectes a 
Xile, l’Uruguai i al Perú.

Actualment, AUCOOP realitza pro-
jectes que s’enfoquen principal, però no 
únicament,  a dues grans temàtiques. 
Per una banda, els projectes TIC-Edu-
cació pretenen millorar l’accés a l’edu-
cació a través de la tecnologia. L’objectiu 
és dotar comunitats educatives -aules 
de formació, escoles rurals, universitats 
etc.- amb eines educatives digitals. En 
aquest sentit, dissenyem i implemen-
tem intranets educatives offline i onli-
ne i que contenen plataformes tan po-
tents com ara la versió més recent de 
Wikipèdia, diccionaris de tota mena, ei-
nes de gestió interna com ara Moodle 
etc. Enguany, per exemple, hem inici-
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Peshāwar

Quetta

Colón

Arequipa

Cusco

Iquitos

Trujillo

Cebu 

DavaoZamboanga

Kraków

Porto

San Juan

Pointe-Noire

Anadyr'
Arkhangel'sk

Astrakhan'

Barnaul

Chelyabinsk

Cherskiy

Irkutsk

Izhevsk

Kazan'

Khabarovsk

Krasnoyarsk

Magadan

Murmansk

Nizhniy
Novgorod

Noril'sk

NovosibirskOmsk

Orenburg

Perm'

Petropavlovsk-
Kamchatskiy

Pevek

Provideniya

Rostov

Saint Petersburg

Samara

Saratov

Tiksi

Tomsk
Tyumen'

UfaUl'yanovsk

Vladivostok

Volgograd

Voronezh

Yakutsk

Chita

Yaroslavl'

Yekaterinburg

Jiddah
Mecca

Kassala

Nyala

Medina

Hargeysa

Cape Town

Durban

Johannesburg

Port
Elizabeth

Pusan

Barcelona

Bilbao

Málaga
Sevilla

Valencia

Juba

Omdurman

Port Sudan

Aleppo

Kao-hsiung

Dodoma

Chiang
Mai

Adana

Bursa

Gaziantep

Istanbul

I
.
zmir

Konya

Donets'k

Kharkiv
L'viv

Odesa

Belfast

Birmingham

Glasgow

Leeds

Anchorage

Atlanta

Austin

Baltimore

Barrow

Boston

Charlotte

Chicago

Cincinnati

Cleveland

Dallas

Denver

Detroit

El Paso

Fairbanks

Honolulu

Houston

Indianapolis

Jacksonville

Juneau

Kansas City 

Las Vegas

Los Angeles

Miami

Milwaukee

Minneapolis

Nashville

New
Orleans

New York

Nome

Oklahoma City

Orlando

Philadelphia

Phoenix

Pittsburgh

Portland

Providence
Buffalo

Sacramento
Saint
Louis

Salt Lake City

San
Antonio

San Diego

San Francisco

Seattle

Tampa

Norfolk

Ciudad
Guayana

Maracaibo

Valencia

Da Nang

Haiphong

Ho Chi Minh
City

Aden

Ndola

Bulawayo

Shirāz¯
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Acord de reconeixement mutu dels Professional 
Engineers de l’AQPE a Itàlia

E
l passat 26 de febrer, 
l’Agency for Qualification 
of Professional Engineers 
(AQPE) –de la qual forma 

part Telecos.cat-, l’Associació d'Engi-
nyers Professionals d'Espanya (AIPE), i 
l’Agenzia Nazionale per la Certificazione 
Volontaria delle Competenze degli In-
gegneri (ANCVCI) signaven a Roma un 
conveni de reconeixement mutu que fa-
cilitarà la internacionalització dels engi-
nyers certificats per l'AQPE/AIPE per 
exercir la professió a Itàlia i viceversa.

La signatura d'aquest acord permet 
obtenir el reconeixement com a Engi-

nyers Professionals, en ambdós països, 
als certificats per AIPE/AQPE a Espanya 
i per ANCVCI a Itàlia, reduint les barreres 
professionals i equiparant les certifica-
cions Professional Engineer i CERT'ing.

La implementació d'aquest acord 
comporta que qualsevol enginyer de 
l'estat espanyol en possessió de la cer-
tificació de Professional Engineer (PE) 
obtindrà la certificació CERT'ing, sense 
haver de passar per un altre procés de 
certificació, encara que en alguns ca-
sos se li podran sol·licitar determinats 
requisits addicionals. Les dues certifi-
cacions per competències promouen 

una cultura de professionals amb ha-
bilitats, formació continuada i experi-
ència, garantint un servei de qualitat 
que genera seguretat i garantia a les 
empreses i la societat.

Aquest conveni està emmarcat en 
les accions de política internacional 
encaminades a aconseguir la facilitat i 
agilitat en la mobilitat dels enginyers, 
per la qual cosa ja es van signar l'any 
passat convenis amb KIVI (Països Bai-
xos) i SNIPF (França). @

Cap a una Plataforma Europea 
de Certificació de Professionals

E
l 28 de maig tenia lloc a 
Roma el III Fòrum de les 
organitzacions de certifi-
cació professional d'engi-

nyers a Europa. Després d'una jornada 
de treball en què es van comparar els 
sistemes de certificació per competèn-
cies de cada organització, es va acordar 
crear una Plataforma Europea de Certi-
ficació Professional d'Enginyers per la 
qual s'han establert les primeres bases. 
Els acords de mutu reconeixement en-
tre les organitzacions professionals se-
ran bilaterals com els que l'AQPE ja ha 
signat amb KIVI, SNIPF i CERT-ING.

Els signants de l'acord d'intencions 
van ser Francesc Gonzalez (per part 
d’AQPE), Baldomero Segura (per AIPE), 
Gaetano Nastasi (Itàlia), Jean Francois 
Magnani (França), Micaela dos Ramos 
(Holanda), Fernando de Almeida (Por-
tugal), i Daniel Sander (per part de In-
genieurkammer BW).

Aquest plataforma europea facili-
tarà la internacionalització dels engi-
nyers certificats per l'AQPE/AIPE per 
exercir la professió a Europa i vicever-
sa, reduint les barreres professionals i 
equiparant les certificacions professi-
onals a Europa. @

Formalitzem la 
col·laboració 

amb Enginyers 
BCN en l'àmbit 

formatiu

E
l president de Telecos.cat, 
Pedro Linares, i el degà del 
Col·legi d'Enginyers Gra-
duats i Enginyers Tècnics 

Industrials de Barcelona (Enginyers 
BCN), Miquel Darnès, signaven al febrer 
un conveni amb l'objectiu de coordinar 
la col·laboració d'ambdues entitats en 
tasques de formació.

De fet, tots dos col·lectius ja fa temps 
que treballen en sintonia per a la millora 
del desenvolupament científic i tecnolò-
gic, la formació i l'ocupació, procurant 
una aplicació pràctica del coneixement 
en profit de la societat. Tant Telecos.cat 
com Enginyers BCN tenen objectius 
comuns i complementaris en àrees de 
recerca, ensenyament i desenvolupa-
ment tecnològic. Aquest acord serveix 
per emmarcar i regular aquesta col-
laboració. @

R Els signants de l’acord per a l’impuls d’una Plataforma Europea de Certificació de Professionals 
el passat mes de maig a Roma.
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Trobada anual dels Enginyers Voluntaris

L'
Espai Francesca Bonne-
maison acollia a l’abril la 
trobada anual dels Engi-
nyers Voluntaris, un servei 

intercol·legial on participa Telecos.cat 
juntament amb els col·legis d’Enginyers 
Industrials de Catalunya, d’Enginyeria 
en Informàtica, d’Enginyers de Camins, 
i d’Enginyers Agrònoms.

La reunió servia per avançar els nous 
reptes i projectes d’aquest servei, en-
tre els que es troba l’impuls de noves 
àrees d’activitat com el mentoring so-
cial o laboral, el voluntariat corporatiu, 
el desenvolupament d’equips de suport 

en àrees específiques i la col·laboració 
amb la Universitat Politècnica de Ca-
talunya, amb equips formats per engi-
nyers sèniors i estudiants universitaris, 
en la realització de projectes per a enti-
tats del Tercer Sector. També es va anti-
cipar la intenció de constituir un Consell 
Assessor per identificar noves possibili-
tats de col·laboració i avaluar les accions 
realitzades. 

Un dels nous projectes d’Enginyers 
Voluntaris per al 2019 és l’acompanya-
ment de les entitats, a través de la Taula 
del Tercer Sector, en la seva transforma-
ció digital. @

Celebrem un nova edició d’èxit  
del Fòrum Indústria 4.0

Amb els col·lectius d'enginyeria Industrial, Informàtica, de Camins i Agrònoms

L
a Comissió Indústria 4.0 
-integrada per Telecos.cat 
i els col·lectius d'enginye-
ria Industrial, Informàtica, 

de Camins i Agrònoms- va atorgar el 
Premi Indústria 4.0 a l’empresa Alterna-
tive Energy Innovations pel projecte “In-
duEye” i dos accèssits als projectes 
“Sentinel” d’Array Plàstics i “TIAGo Base” 
de PAL Robotics. El lliurament es va fer 
a la cloenda de la jornada que es va ce-
lebrar el mes de maig a l’Espai Endesa, 
amb la participació de més de 260 en-
ginyers que van poder conèixer, entre 
d’altres, les novetats de l’edició d’en-
guany de la Hannover Messe.

Mostra i referent
“Catalunya pot liderar la revolució de la 
indústria 4.0 perquè té teixit industrial, 
proveïdors de tecnologia, centres tec-
nològics i talent, i aquest fòrum n’és una 
mostra i un referent”, va destacar Matilde 
Villarroya, directora general d’Indústria 
de la Generalitat de Catalunya, durant la 
quarta edició del Fòrum Indústria 4.0. “La 
tecnologia ens porta cap a nous models 
de negoci, noves indústries i nous serveis 
pels productes. L’empresa ha d’estar al 
dia de les noves aplicacions i implemen-
tar-les a la gestió dels processos, adap-

tar-se o morir”, van ser les paraules de 
benvinguda de Joan Carles Casas, presi-
dent de la Comissió Indústria 4.0.

Carles Miranda, coordinador d’In-
dústria 4.0 de la Unitat d’Innovació 
Empresarial d’Acció, va explicar que 
“Catalunya és un gran mercat per a la 
indústria 4.0 ja que té més de 400 em-

preses implicades en el sector amb més 
de 7.000 milions d’euros en facturació 
i inversions al voltant dels 40.000 mi-
lions d’euros anuals”.

Entre els ponents participants es tro-
bava Pere Tuset, coordinador del Grup 
de Treball d’IoT, Smart cities i Indústria 
4.0 de Telecos.cat. @

R L’Espai Endesa va tornar a acollir la trobada, amb més de 260 enginyers participants.

cursor
TOTA LA INFORMACIÓ 
D’AQUEST SERVEI A: 
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Augmentem el teu nivell de protecció
Acord amb la Mútua dels Enginyers per oferir paquets de cobertures  

i serveis adaptats a cada franja d’edat
Un dels serveis de la nostra associació con-
sisteix en posar a disposició de totes les per-
sones del col·lectiu eines que li permetin 
minimitzar riscos i augmentar el seu nivell 
de protecció. De fet, tots els membres de 
Telecos.cat estan coberts per una Pòlissa 

de Responsabilitat Civil Professional (que 
es pot descarregar online des de l’apartat 
Serveis de www.telecos.cat). 

Ara, hem fet un pas més. Gràcies a 
l’acord a què hem arribat amb La Mútua 
dels Enginyers, podem oferir diversos pa-

quets de cobertures i serveis adaptats a 
diferents franges d’edat.

Així, els socis i sòcies estudiants me-
nors de 26 anys de la nostra associació 
poden accedir-hi a un preu especial de 
9,36€ anuals; els d’entre 26 i 34 anys, a 
un preu a partir dels 33€ l’any (en funció 
de l’edat) i els que tenen entre 35 i 66 anys, 
a 50€ anuals. Per als majors de 66 anys, La 
Mútua ofereix un paquet especial amb as-
sistència en viatge arreu del món, assistèn-
cia informativa telefònica (legal, jurídica, 
mèdica, etc), descompte en lloguer de ve-
hicles i serveis tecnològics (entre d’altres), 
per només 10,82€ l’any. @

Promovem el teu desenvolupament professional
Invitacions i descomptes a les principals fires TIC de la tardor

Com és sabut, les fires i congressos TIC es-
devenen el lloc ideal no només per man-
tenir-se al dia de les darreres novetats i 
tendències del sector, sinó també per fer 
networking i detectar noves oportuni-
tats professionals. És per això, que des 
de Telecos.cat vetllem per tenir presència 
a totes les trobades de referència que te-
nen lloc a Barcelona, ja sigui participant 
activament amb l’organització d’activitats 
relacionades (side events), ja sigui oferint 
descomptes i invitacions perquè els nos-
tres membres tinguin l’opció d’assistir-hi.

Així, en els darrers mesos, hem pogut 
llençar promocions vinculades al MWC 
Barcelona (i els seus programes paral·lels: 
Mobile Lunch i Women4Tech), el 4YFN 
(l'esdeveniment de referència mundial 
per a les startups), l’Advanced Factories 

(plataforma dinamitzadora de negocis 
per al sector industrial), el GigaTIC (con-
grés en matèria de Millors Pràctiques 
en Seguretat, Govern i Gestió de Serveis 
TIC), el saló BizBarcelona (el gran esde-
veniment per al món de l'emprenedoria, 
pimes i economia social) o el Sónar+D 
(congrés internacional que explora com 
la creativitat modifica el nostre present i 
imagina nous futurs).

De cara als propers mesos, Telecos.cat ja 
ha arribat a acords amb cites tan rellevants 
com l’IOTSWC, el Cybersecurity&Ethical 
Hacking Congress (ambdós del 29 al 31 
d’octubre) o l’Smart City Expo World 
Congress (del 19 al 21 de novembre). 
Com a ambassadors i supporting part-
ners d’aquests esdeveniments podem 
oferir als nostres membres invitacions i 
descomptes exclusius. @

Si no et vols perdre cap oferta, consulta regularment 
el web www.telecos.cat i els nostres butlletins.

Per a més informació, contacta amb La Mútua dels Enginyers, 
i identifica-t com a soci/a de Telecos.cat. T’atendrà l’Albert 
Puyo, al telèfon 932 954 300, o bé a l’adreça electrònica 
correu@mutua-enginyers.com
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No et perdis els nous cursos de Telecos.cat 
per al darrer trimestre de l’any

Al llarg dels darrers mesos, Telecos.cat 
ha realitzat fins a vuit cursos de forma-
ció amb un gran èxit de participació. Així, 
s’han dut a terme fins a dues edicions del 
curs de Blockchain, noves edicions dels 
cursos en xarxes LTE i projectes ICT, un 
taller de LinkedIN, i dos nous cursos en 
Compliance i xarxes 5G.

El catàleg formatiu de cara a la tardor 
encara s’està definint, però ja podem anun-
ciar algunes propostes: dos nous cursos en 
anglès sobre High Impact Presentations 
(el 26 de setembre) i CV and Job Interview 
Tips (el 24 d’octubre), i una nova edició del 
curs d’Elaboració de Projectes d'ICT (el 7, 
9, 14, 16, 21 i 23 d’octubre).

A http://formacio.telecos.cat tro-
bareu la fitxa detallada de cada curs, així 
com accés al formulari d’inscripció. Com 

és habitual, oferim un 30% de descompte 
per als associats jubilats, fins a 3 places 
gratuïtes per a estudiants (s’assignen per 
rigorós ordre de sol·licitud) i la bonificació 
del curs per a treballadors per compte d’al-
tri a través de FUNDAE. @

Descomptes en màsters, postgraus  
i formació certificada

Com és habitual cada any, i gràcies a l'acord 
de col·laboració que mantenim amb UPC 
School, des de Telecos.cat podem oferir a 
tots els membres del col·lectiu un 10% de 
descompte en una àmplia selecció de màs-
ters i postgraus de la seva àrea tecnològica. 
Aquesta convocatòria inclou noves i inte-
ressants propostes com el Màster en e-He-

alth Technology Innovation o el Postgrau 
en Game Design & Management.

D’altra banda, els nostres associats 
també poden accedir amb un 10% de des-
compte a les darreres novetats en forma-
ció i certificació TIC que PUE ofereix aquest 
estiu. La nova convocatòria Summer TIC 
està disponible per a aquelles empreses 
i professionals que optin per aprofitar el 
període de juny a setembre per formar-se 
i qualificar als seus equips en les tecnologi-
es i solucions més demandades. Microsoft 
Office 365, Microsoft Azure, Java SE 11, 
Cloudera i Confluent són algunes de les 
novetats del catàleg d’estiu. @

La Vanguardia,  
gratis durant 2 mesos!

Fruit de l’acord de col·laboració que tenim 
amb La Vanguardia, des de Telecos.cat po-
dem tornar a oferir a tots els socis una 
subscripció durant 60 dies i de manera to-
talment 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: Magazi-
ne, QuèFem?, Viure, Cultures…

 • Gaudir dels articles d’opinió de les prin-
cipals firmes de La Vanguardia.

 • Beneficiar-te de més de 1.000 des-
comptes 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 2019).

read2
TOTS ELS  

CURSOS DE  
TELECOS.CAT A:

certificate
TROBA EL TEU 

MÀSTER 
I/O POSTGRAU A:

certificate2
TROBA EL TEU  

CURS  
CERTIFICAT A:

R Primera edició del curs de Blockchain que es va realitzar el mes de gener amb totes les places exhaurides.
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Exposició “Quàntica”
Lloc: CCCB | Data: Fins al 24 de setembre | Entrada: 6€

L’exposició «Quàntica» aporta les 
claus per entendre els principis de la 
física quàntica i ho fa a través del tre-
ball creatiu conjunt de científics i ar-
tistes. El projecte convida el públic a 
explorar els nous paradigmes de la ci-
ència moderna, encuriosir-s’hi i valo-
rar-los críticament.

La física quàntica descriu les lleis 
fonamentals del món que romanen 
ocultes als sentits. És la teoria cons-
truïda pels humans que descriu la na-
turalesa de manera més precisa. En 
molts aspectes, és una teoria sorpre-
nent, sempre sotmesa a crítica i amb 
un enorme calat filosòfic. «Quàntica» 
permet analitzar de quina manera 
els nous postulats de la física quànti-
ca sacsegen la nostra visió del món i 
el futur de la humanitat.

D’una banda, s’hi exposen deu 
projectes artístics que evidencien que 
l’impacte de la quàntica va més enllà 
del domini de la ciència. D’altra ban-
da, s’hi presenten nou finestres que 
introdueixen el treball de recerca al 
laboratori i situen el visitant davant de 
l’assoliment intel·lectual que suposen 
les teories de la física en contacte amb 
l’abast dels experiments avançats.

En unir aquests dos itineraris, l’ar-
tístic i el científic, es configura un pa-
norama polièdric que planteja noves 
preguntes i connexions que contribu-
eixen a la comprensió d’una realitat 
aparentment invisible i l’impacte que 
aquesta té en les nostres vides.

«Quàntica» és un projecte interna-
cional comissariat per Mónica Bello 
i José-Carlos Mariátegui i compta 
amb l’assessorament del físic José 
Ignacio Latorre. L’exposició ha estat 
coproduïda per ScANNER (Science 
and Art Network for New Exhibitions 
and Research), CERN (European 
Organization for Nuclear Research, 
Ginebra), FACT (Foundation for Art and 
Creative Technology, Liverpool), CCCB 
(Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona), IMAL (Interactive Media 
Arts Laboratory, Brussel·les) i Le Lieu 
Unique (Nantes). @

“Desarrollo local y territorial:  
una guía práctica para 
políticos y técnicos”
Autor: Alain Jordà (enginyer associat núm. 2064) | Editorial: Letrame

La població mundial es va concen-
trant progressivament a les grans 
metròpolis i aquest procés empo-
breix les seves regions i les seves ciu-
tats. Per aturar aquesta tendència les 
ciutats intermèdies són un element 
fonamental. No obstant això, la ges-
tió d'aquestes ciutats és cada dia més 
complexa, enfronten serioses dificul-
tats, pateixen de manca de recursos, 
no aconsegueixen generar en la seva 
ciutadania il·lusió pel futur i els cos-
ta trobar un camí de prosperitat. Per 
la seva banda, els governs nacionals 
i regionals, tot i que intenten impul-
sar el desenvolupament en diferents 
parts de la seva demarcació, solen fra-
cassar en l'intent. La resposta a aquest 

repte és una combinació de liderat-
ge local, col·laboració entre actors i 
innovació territorial. Com articular la 
resposta adequada a cada lloc? Amb 
aquest nou llibre, Alain Jordà aporta 
a ciutats i regions, a polítics i professi-
onals, les respostes i les eines que ne-
cessiten en el seu afany per impulsar 
el desenvolupament, de forma efecti-
va, en el complex marc del S.XXI.

Enginyer de Telecomunicació per 
la UPC, Jordà és expert en desenvo-
lupament local. Durant 20 anys va de-
dicar la seva carrera a empreses com 
INDRA o EPSON, va ser director de 
Projectes a l'Agència Europea de l'Es-
pai -ESA-, i va exercir responsabilitats 
de gerència de negoci i màrqueting 

en diverses empreses industrials i de 
serveis. Actualment treballa acompa-
nyant a ciutats intermèdies i territoris 
en la definició de les seves estratègies 
de desenvolupament, en un món en 
el qual la sostenibilitat, cohesió social, 
competitivitat, smart cities, participa-
ció, col·laboració o innovació són con-
ceptes a integrar necessàriament en 
qualsevol estratègia de futur.

A https://alainjorda.com/publica-
ciones/ podeu trobar aquesta, i al-
tres obres de l’autor, en format paper 
i electrònic. @

C A L I D OSCOPI
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Catalunya,  
ecosistema d'innovació  
i font d’inspiració 

A ctualment, estem vi-
vint una època de 
grans transformaci-
ons de les nostres so-
cietats i de la nostra 

economia. Tot està canviant amb les 
tecnologies digitals. Tecnologies clau 
com ara la intel·ligència artificial, la 
supercomputació, el blockchain o el 
5G estan transformant les nostres vi-
des. I penso que serà positiu.

Tindrem una millor atenció sani-
tària, una millor administració públi-
ca i cotxes més segurs, entre molts 
altres avantatges. I, en aquest sen-
tit, em sento molt orgullós del paper 
que juga Espanya en aquesta revolu-
ció, especialment, per la contribució 
dels enginyers espanyols i, molt es-
pecialment, la contribució de Catalu-
nya i de la ciutat de Barcelona, que és 
molt important.

En qualsevol d’aquests àmbits Es-
panya sempre hi és present. És pre-
sent en els programes d’R+D de la 
Comissió Europea, hi és present amb 
empreses molt prestigioses i també 
hi és present en moltes comunitats 
humanes, com ara ciutats o grans 
agrupacions de centres universitaris, 
en activitats de recerca i en activitats 
industrials.

Pel que fa a Catalunya, en destaca 
Barcelona com a capital mundial de la 
telefonia mòbil i seu del Mobile World 
Congress, però no només. Actual-

ment, pel que fa 
al 5G, Barcelona 
és un ecosistema 
de banda ampla 
dinàmic i molt in-
teressant. Estem 
molt orgullosos 
de patrocinar ac-
tivitats a Barce-
lona relaciona-
des amb el 5G, 
unes activitats 
que fan que les comunitats humanes 
estiguin més ben cohesionades i facin 
servir les dades de manera més intel-
ligent, amb tota la qualitat que genera 
aquesta ciutat tan fantàstica.

Per exemple, durant l’última edi-
ció del Mobile World Congress, vaig 
poder veure una ambulància connec-
tada amb 5G. Mai he hagut de pujar 
a una ambulància a Barcelona –evi-
dentment-, però en qualsevol cas 
m’hi sentiria molt segur perquè tec-
nològicament estan molt avançats.

El sector informàtic també és un 
sector on Barcelona és capdavantera. 
El Barcelona Supercomputing Center 
és un dels més grans del món i en el 
futur serà un dels centres més impor-
tants en el camp de l’atenció sanitària.

I també, per exemple, en el sector 
dels nous materials i de la tecnologia 
quàntica cal destacar totes les activi-
tats que s’estan duent a terme a tota 
l’àrea de Barcelona.

Per tant, rebre el Premi d’Honor In-
ternacional de la 24a Nit de les Teleco-
municacions i la Informàtica ha estat 
per a mi un gran orgull, pel reconeixe-
ment que suposa de la nostra amistat 
per part d’una comunitat capdavante-
ra en l’àmbit de la innovació.

Catalunya és una regió molt in-
novadora, disposa d’un ampli sistema 
que dóna suport a iniciatives de 5G, 
computació d’alt rendiment i accés 
als hubs d’innovació digital. D’aques-
ta manera, Catalunya es podria fer 
servir com un exemple d’ecosistema 
d’innovació que podria inspirar a mol-
tes altres regions europees. @

Roberto Viola
Director General de Xarxes de Comunicació, 
Contingut i Tecnologies de la Comissió Europea
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3 d’octubre · 17.45h
Espai Francesca Bonnemaison (Barcelona)

Properament més informació

www.telecos.cat

C E L E B R A C I Ó  D E  S A N T  G A B R I E L  2 0 1 9

Ciutadania i 
drets digitals

http://www.telecos.cat
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