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E DI T OR I A L

Nova junta, nova dècada, 
nous reptes
Aquesta dècada dels anys 20 que acabem d’encetar es presenta plena de reptes i oportunitats per al 
nostre sector. Vegem-ne alguns:

La implantació de les xarxes 5G ens proporciona millores notables, com per exemple, l’augment consi-
derable de la velocitat de transmissió, la densitat de connexió elevada, la gestió més segura de les con-
nexions i la latència quasi zero. Tot plegat dóna resposta al ritme creixent de la connectivitat impulsada, 
entre d’altres, pels sistemes IoT (Internet of Things). Igualment, afavorirà el creixement del Big Data, 
que juntament amb la computació quàntica, actuaran d’accelerador de la IA (Intel·ligència Artificial)  
i l’ús d’altres  tecnologies, com ara el Blockchain. 

La irrupció de la IA i els avenços en el camp de la biotecnologia centra el focus en el paper principal que 
ha de jugar l’ètica per tal que aquests avenços es posin realment al servei de les persones i no al revés. 
També ens trobem en ple debat sobre la importància de la privacitat i dels drets digitals de les persones 
i les entitats (vegeu el reportatge de les pàgs. 4-9). Un nou repte que haurem d’afrontar en els propers 
anys.

Tanmateix, la cimera pel canvi climàtic COP25 (celebrada a Madrid el passat mes de desembre), ens 
ha posat, encara més, en alerta. I és que no s’han reforçat els compromisos per reduir les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle. L’ús creixent de les xarxes, dels sistemes cloud i  dels dispositius, fan que el 
consum energètic associat a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) sigui cada cop més 
gran. Si agrupem tots aquests consums vinculats a les TIC -considerant-los com si fossin una potència 
mundial-, i analitzem la seva contribució al canvi climàtic, veuríem que aquesta potència mundial, ano-
menada “TIC”, se situaria en la setena posició dels països més contaminants. Segur que sobre aquest 
tema també tenim molt a dir.

Per tal d’abordar aquests reptes, des de la nova Junta Directiva de Telecos.cat (més informació a la 
pàg. 14) volem comptar amb la teva participació. Durant més de 25 anys hem anat fent gran el col·lectiu. 
Per això, des d’aquí, vull aprofitar per compartir amb tu tres reflexions: 

• La primera. Hem de reforçar el protagonisme i prestigi de la nostra Associació. Per això, hem d’interac-
tuar més amb les oportunitats que sorgeixen de la societat i fer créixer alhora el reconeixement social 
de Telecos.cat. 

• La segona. Som més 1.000 enginyers associats/des. El present i futur de l’Associació està a les nostres 
mans. L’associat és un dels centres de l’activitat i valor de Telecos.cat. Però hem de saber que l’Associa-
ció està al servei de la societat i de retruc beneficia a tots els que en formem part.

• La tercera. Per a mi és tot un honor personal formar part d’aquest col·lectiu! Desitjo que aquest sentiment 
el puguem compartir. Els enginyers TIC continuarem sent protagonistes de tots els avenços d’aquesta 
nova dècada i ho hem d’aprofitar per fer-nos més presents, visibles i entenedors.

I ja per últim, voldria mencionar que el proper dia 17 de febrer celebrarem una nova edició de la Nit 
de les Telecomunicacions i la Informàtica (www.lanit.cat), cita ja ineludible per a tot el sector TIC de 
Catalunya. Aquest any ho volem celebrar d’una manera ben especial ja que commemorem el seu 25è 
aniversari. Us hi esperem!

Pedro Linares
President de Telecos.cat
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Ciutadania digital = 
drets digitals?

F
a un any, l’Ajuntament de 
Barcelona, juntament amb 
les ciutats de Nova York i 
Amsterdam, posava en 

marxa la “Cities Coalition for Digital 
Rights” (més informació a la pàg. 13), 
coalició nascuda amb la intenció de pro-
posar lleis, eines i recursos per a la pro-
tecció dels drets digitals de les persones 
a escala global. Al febrer, l’Il·lustre Col-
legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) 
presentava la “Carta de Barcelona pels 
Drets de la Ciutadania en l’Era digital” 
(més informació a la pàg. 8), recolzada 
per universitats i diverses entitats (entre 
elles Telecos.cat) i que fa una aposta per 
garantir que les millores que els desen-
volupaments tecnològics aporten a la 
qualitat de vida de les persones es du-
guin a terme en el marc del respecte als 
drets humans essencials i als principis 
democràtics de les societats. Finalment, 
al juliol, la Generalitat donava a conèi-
xer la seva proposta de “Carta catalana 
per als drets i les responsabilitats digi-
tals” (més informació a la pàg. 7), impul-
sada pel Govern i elaborada conjunta-
ment amb 250 professionals de la soci-
etat civil, i que el passat desembre en-
trava en una nova fase de treball abor-
dant dos nous àmbits: els drets i respon-
sabilitats digitals en l’educació dels in-
fants i adolescents, i en l’àmbit 
laboral.

La concreció de diverses iniciatives que posen 
el focus en l’empoderament digital del ciutadà 

coincideix amb la polèmica aprovació del decret-
llei que capacita la intervenció sense ordre 

judicial de la xarxa

Sovint, immersos en la 
voràgine que representa la 
revolució tecnològica en 
què ens trobem immersos, 
oblidem que els drets que 
tenim com a ciutadans 
s’haurien de situar a 
l’epicentre. L’impacte dels 
avenços tecnològics ha 
dibuixat un nou escenari 
en el qual els ordenaments 
jurídics actuals poden 
presentar respostes insu-
ficients a les demandes de 
la ciutadania. Prova d’això 
són les diverses iniciatives 
que darrerament han sorgit 
al volant d’aquesta realitat 
i que posen el focus en 
l’empoderament digital del 
ciutadà. Ara bé, el convuls 
context polític que vivim 
ha entrat en joc amb l’apro-
vació, el mes de novembre, 
d’un decret llei promogut 

–segons el govern socialista 
en funcions- per  “protegir 
els drets i llibertats consti-
tucionalment reconeguts i 
garantir la seguretat públi-
ca de tots els ciutadans”.  
Els seus detractors, però, 
l’han batejat com a “llei 
mordassa digital”.
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L’ésser humà a l’epicentre
És evident doncs, que aquest tema (el 
debat al voltant de la seguretat, l’ètica, 
la legalitat i la confiança digital de les 
tecnologies emergents i el seu impac-
te en el ciutadà) forma part de l’agenda 
de treball d’entitats i administracions de 
tots els nivells. Des de Telecos.cat, a tall 
d’exemple, li dedicàvem la darrera jor-
nada organitzada en motiu de Sant Ga-
briel, on quedava palesa la necessitat de 
trobar respostes adients a la nova vida 
digital dels ciutadans i de què professi-
onals del dret i l’enginyeria TIC treballin 
plegats per obtenir-les (més informació 
a la pàg. 18). 
El posicionament de totes aquestes ini-
ciatives és coincident: cal assegurar que 
l’evolució de les tecnologies i l’impacte 
sobre la societat mantenen l’ésser humà 

i els seus drets essencials a l’epicentre. 
L’anomenat “humanisme tecnològic” o, 
el que és el mateix, “l’empoderament 
digital del ciutadà”.
Ara bé, en paral·lel, ens trobem davant 
l’aprovació -envoltada de polèmica-  
d’un decret-llei que, entre d’altres, “ca-
pacita la intervenció sense ordre judici-
al de qualsevol xarxa informàtica, servi-
dor o servei de comunicació electrònic 
a Espanya, en cas que puguin afectar a 
l’ordre públic, la seguretat pública o la 
seguretat nacional”*.
Contradiu, aquesta nova normativa, 
l’aposta coincident per l’empodera-
ment digital del ciutadà? Implica una 
vulneració dels seus drets fonamentals?  
El debat està servit... @

Sònia Maza

Telecos.cat es posiciona
Davant de la publicació al BOE del “Re-
ial decret llei 14/2019, de 31 d’octubre 
de 2019, pel que s’adopten mesures 
urgents per raons de seguretat públi-
ca en matèria d’administració digital, 
contractació del sector públic i teleco-
municacions”, TELECOS.CAT vol mos-
trar la seva preocupació per l’impacte 
que pot tenir en els drets i deures de 
la societat en la que vivim.
La xarxa d’Internet ha de ser un mitjà 
de comunicació lliure, on tothom pu-
gui expressar les seves idees o pro-
postes. En tot cas, entenem que si es-
devé alguna situació il·legal s’ha de 
tramitar mitjançant el procediment 
jurídic adequat.
Els enginyers i les enginyeres de Te-
lecomunicació hem construït durant 
dècades unes infraestructures i uns 
serveis de telecomunicacions que per-
meten la lliure comunicació de les per-
sones. En aquesta evolució digital tam-
bé s’han implementat mecanismes de 
control tècnic que permeten millorar 
la qualitat del servei i les possibilitats 
d’interacció social.
 

Entenem que el control polític de les 
xarxes no soluciona cap problema. Tot 
el contrari, projecta una imatge vers 
la resta del món que pot comprome-
tre el lideratge tecnològic de Barcelo-
na a nivell mundial i, per tant, impac-
tar negativament tant en l’economia 
com en la retenció i captació de talent 
tecnològic.
Posem de manifest que la limitació en 
àmbit geogràfic per l’allotjament de 
dades redueix la possibilitat d’accedir 
a les millors i més adequades soluci-
ons tecnològiques, en funció de la 
innovació, garanties i qualitat del seu 
producte/servei tecnològic.
Ens mostrem molt preocupats per l’ús 
i control polític que es vol fer de les 
xarxes de telecomunicacions i per això 
reclamem, una vegada més, la neutra-
litat a la xarxa i l’aposta pel diàleg en-
tre tots els actors per trobar solucions.
TELECOS.CAT es posa a disposició de 
totes les entitats per afrontar aquest 
fet, les solucions que es poden trobar 
i analitzar l’impacte que pot tenir en 
la nostra societat.

* Reial decret llei 14/2019, de 31 d’octubre de 2019, pel que s’adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d’administració digital,  
contractació del sector públic i telecomunicacions
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Per als drets i les responsabilitats digitals

T
he Spanish government can 
now shut down digital servi-
ces without a court warrant 
as a “threat of public order”. 

Així començava l’article amb què EUobser-
ver, un dels diaris digitals de referència edi-
tats a Brussel·les, explicava l’entrada en vigor, 
el passat 6 de novembre, del reial decret-llei 
14/2019.

El govern espanyol ara pot tancar ser-
veis digitals (llocs web, aplicacions, accés 
a Internet...) de manera preventiva, sense 
ordre judicial, quan existeixi “amenaça per 
a l’ordre públic”. O per raons de “seguretat 
nacional”. O quan una “presumpta activitat 
infractora” [...] creï greus problemes econò-
mics o operatius a d’altres proveïdors o usua-
ris”. Situacions genèriques sotmeses a la lliu-
re interpretació de l’Administració de l’Estat.

L’article 11 de la Carta dels Drets 
Fonamentals de la Unió Europea assenyala 
que “tota persona té dret a la llibertat d’ex-
pressió”, i que aquest dret “comprèn tant la 
llibertat d’opinió com la llibertat de rebre o 
comunicar informacions o idees sense que 
pugui haver-hi ingerència d’autoritats pú-
bliques i sense consideració de fronteres”. 
El reial decret-llei 14/2019, aprovat en un 
dels Estats membres, obre la porta a vulne-
rar aquests drets fonamentals.

El món digital no és un espai aliè al món 
que habitem. Ens trobem en un canvi d’era. 
I la constant defensa dels drets fonamentals 
en l’era digital ha d’incloure tant els drets 
humans acceptats fins ara –amb la seva ver-
sió digital i una implementació actualitzada– 
com una perspectiva d’ampliació de lliber-
tats per contribuir a la construcció de drets 
emergents.

En aquest context neix la Carta catala-
na per als drets i les responsabilitats digi-
tals, un projecte coordinat per la Direcció 
General de Societat Digital, del Departament 
de Polítiques Digitals de la Generalitat de 
Catalunya, que pretén promoure un marc 
legislatiu i democràtic per garantir els drets 

humans i les llibertats fonamentals en l’era 
digital. Un grup de treball inicial format per 
professionals i representants civils n’hem ela-
borat la primera proposta de redactat. El text 
reuneix consens governamental i cívic, ja 
que inclou el treball col·laboratiu d’activis-
tes socials i digitals, juristes, representants 
públics, sector privat, persones expertes en 
relacions internacionals i personal acadèmic 
i investigador. De moment, hi apareixen els 
següents àmbits de drets i responsabilitats:
 • Accés universal a Internet
 • Model de governança d’Internet obert, 
inclusiu i amb pluralitat d’actors

 • Llibertat d’expressió i d’informació
 • Innovació digital, creació, accés i distri-
bució del coneixement

 • Protecció de dades i privacitat de la 
informació

 • Garantir la capacitació i la inclusió digital
 • Sobre l’ètica en l’àmbit de la intel·ligència 
artificial i la governança algorítmica

 • Mecanismes de salvaguarda dels drets 
digitals

La Carta catalana per als drets i les res-
ponsabilitats digitals és una eina viva i en 
construcció constant. Oberta, inclusiva i 
seguint un model de governança amb plu-
ralitat d’actors (multi-stakeholderism), la 
proposta va entrar recentment en un primer 
període de participació ciutadana i de revi-
sió de persones expertes d’arreu del món. 
Des del grup de treball inicial estem elabo-
rant una nova versió de la Carta que té en 
compte les contribucions rebudes. Així ma-
teix, s’han detectat aportacions que seran 
tractades en grups de treball més específics 
per poder ser incloses en futures versions.

Hem denunciat el context repressiu a 
Catalunya, però la defensa dels drets hu-
mans, també en l’àmbit digital, és una qües-
tió global que requereix un debat global. 
Així ho planteja el punt 17 dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS), que 
advoca per enfortir aliances mundials per 
assolir els objectius globals. Per això comp-

tem amb un Avisory Board per a la Carta, un 
grup internacional de persones expertes en 
drets humans i societat digital.

Els drets i les responsabilitats digitals 
proposats en la Carta s’adrecen al conjunt 
de la societat, a totes les persones físiques i 
jurídiques, incloses empreses, entitats sen-
se afany de lucre i institucions públiques. 
Totes les responsabilitats han de ser exer-
cides i exigibles d’acord amb la naturalesa i 
capacitat d’impacte social de qui les té. Així 
mateix, és necessari vetllar especialment 
pels drets de les persones i dels col·lectius 
potencialment més vulnerables i amb risc 
de discriminació. @

Joana Barbany
Directora de Societat Digital  

de la Generalitat
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Por una Carta Universal  
de Derechos Digitales

P
ara poder entender el al-
cance de las implicaciones 
que está teniendo  
y que va a tener la Trans-

formación Digital, es absolutamente 
primordial hacer el ejercicio de “parar 
el mundo” para poder reflexionar  
y plantearnos cuál va a ser el papel de 
la Abogacía y de los abogados en me-
dio del imparable proceso de digitaliza-
ción de la sociedad (y por tanto del De-
recho), y del consiguiente cambio de 
paradigma tanto del ecosistema jurídico 
como de los operadores del sector legal 
en un mundo cada vez más digitalizado 
y globalizado.

Tengamos en cuenta que hace poco 
más de 10 años la mayoría de perso-
nas apenas tenían presencia ni conci-
encia digital, ni tampoco identidad ni 
personalidad digital; casi no existían 
los smartphones, ni las redes sociales 
(Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, 
Snapchat), ni Whatsapp, ni YouTube, ni 
Spotify, ni Netflix, ni las App´s (….) y hoy 
forman parte indispensable de nuestra 
vida cotidiana, lo cual demuestra que es-
tamos imbuidos en un intenso e inexora-

ble proceso de digitalización de nuestras 
vidas, proyectando nuestra identidad  
y personalidad hacia internet, en lo que 
supone el movimiento migratorio y en 
la conquista más importante de la his-
toria de la humanidad: del mundo real 
al mundo digital, en donde relaciones 
jurídicas digitales están creciendo y cre-
cerán de manera exponencial, y por tan-
to -y en la misma proporción- los con-
flictos jurídicos digitales. 

Pero por si eso fuera poco, resulta 
que nos encontramos ya en las postri-
merías de la 3ª Revolución Industrial, e 
inmersos en el inicio de la 4ª Revolución 
industrial, que viene caracterizada por 
la velocidad, por el alcance y por el im-
pacto de los sistemas ciberfísicos y la 
fabricación inteligente, e impulsada 
por tecnologías como la Inteligencia 
Artificial, la Robótica, el internet de 
las cosas y los objetos inteligentes, el 
Bussines Inteligent, el Big Data, el Cloud 
Computing, la realidad virtual y la au-
mentada, los drones, los vehículos sin 
conductor, las impresoras 3D, los mate-
riales inteligentes (como el grafeno), la 
biotecnología, las nanotecnologías, las 

neurotecnologías, o los sistemas de al-
macenamiento de energía entre otros, 
que provocarán la transición definitiva 
hacia el transhumanismo: del homo sa-
piens al homo digitalis.

Se trata de una auténtica Revolución 
con una característica principal: su ver-
tiginosa velocidad de propagación. De 
modo que si extrapolamos esa evolu-
ción a los próximos 10 ó 15 años proyec-
tando el desarrollo de tecnologías “de 
un futuro que ya es presente” nos da-
remos cuenta que es vital que nos an-
ticipemos para abordar los retos de las 
nuevas tecnologías y de sus diversas  
y revolucionarias aplicaciones, así como 
de sus consecuencias (tanto las buenas 
como las malas) para la sociedad y la 
economía, así como para el Derecho  
y el Sector Legal.

No estamos en una época de cam-
bios; estamos en un cambio de Época.  
Y en un entorno digital como es inter-
net donde de momento la soberanía 
recae en gran parte sobre los “grandes 
señores feudales digitales” (las grandes 
multinacionales tecnológicas), donde el 
código es la ley, el legislador es el pro-

R La Carta de Barcelona por los Derechos de la Ciudadania en la Era Digital se presentaba hace un año como uno de los actos centrales del II Digital Law World Congress.
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pietario de la plataforma (aldea digital),  
y en espacios de convivencia digital don-
de no existe ni la separación de pode-
res de Montesquieu, ni el contrato so-
cial de Rousseau, donde no se nos trata 
como ciudadanos sujetos de derechos y 
obligaciones sino como mero producto  
o mercancía, y donde si no trabajamos 
en la solución, no será posible resol-
ver problemas globales con soberanías 
ni jurisdicciones estatales, ni conflictos 
digitales con un ordenamiento jurídico 
y una administración de justicia del si-
glo pasado. 

Frente al Modelo Digital chino en 
donde se pone al Estado por encima 
del individuo coartando sus derechos 
y libertades, o al estadounidense en el 
que se priorizan los intereses económi-
co-empresariales por encima de los de-
rechos de los ciudadanos, es crucial que 
desde Europa defendamos la necesidad 
de situar al ser humano en el epicentro 
de la revolución digital, poniendo a la 
persona por encima de las tecnologías 
y de los intereses empresariales o dicta-
toriales y respetando siempre y en todo 
caso los Derechos Fundamentales. 

A esta finalidad responde la “Carta de 
Barcelona por los Derechos de la Ciudadania 
en la Era Digital”, impulsada por el ICAB 
y ENATIC junto a más de 150 instituci-
ones de los 5 continentes, efectuando 
una primera versión de Carta Universal 
de Derechos Digitales ante la Revolución 
Digital con un carácter plenamente ho-
lístico, integrador, transversal, univer-
sal, e iniciar a continuación un cami-
no hacia la recodificación y desarrollo 
del ordenamiento jurídico para ade-
cuarlo a la nueva Era Digital en cues-
tiones tan trascendentales como son 
los Derechos Fundamentales de 4ª 
Generación junto al desarrollo de los 
Derechos Humanos Digitales, la e-Demo-
cracia, los Ciberderechos, la Ciudadanía 
Digital, la Privacidad, la e-Administra-
ción, la Neutralidad de la Red y el ac-
ceso universal, la Identidad Digital, el 
Comercio Electrónico, la e-Contratación, 
el Teletrabajo, la desconexión digital, la 
Protección de la Propiedad Digital y de 
los Activos Digitales, la regulación de la 
Personalidad electrónica, del Derecho 
a la veracidad, o los Ciberdelitos, entre 
muchos otros. 

Se trata de una iniciativa transversal, 
dinámica e integradora, basada en el 
humanismo, la sostenibilidad, los prin-
cipios democráticos, la transparencia  
y abierta a la participación de todos 
aquellos que tengan interés. Abierta al 
compromiso individual y colectivo. 

La trascendencia del proyecto y el 
convencimiento de la necesidad del res-
peto a los derechos humanos ante la 
revolución digital nos obliga a actuar 
responsablemente para construir un fu-
turo mejor. Os esperamos y contamos 
con todos en este apasionante e ilusio-
nante proyecto. @

Rodolfo Tesone Mendizábal
Diputado de la Junta de Gobierno

Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona
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El passat mes de setembre 
l’alcaldessa de Barcelona,  
Ada Colau, nomenava 
Michael Donaldson com a 
nou comissionat d’Innovació 
Digital, Administració 
Electrònica i Bon Govern, 
adscrit a la tercera tinença 
d’alcaldia d’Agenda 2030, 
que encapçala Laia Bonet. 
Nascut l’1 de juliol de 1975, 
Donaldson és llicenciat en 
Dret per la UB i Màster en 
Gestió Pública d’ESADE-UAB-
UPF. Des de l’any 2015, i fins 
al seu nomenament, exercia 
de director de Planificació 
Estratègica i Serveis Centrals 
de l’Ajuntament de Gavà, on 
entre d’altres era responsable 
dels departaments de Govern 
Obert, Informàtica, Oficina de 
Contractació, Administració 
Electrònica i Oficina d’Atenció 
a la Ciutadania. Prèviament, 
i al llarg de la seva carrera 
professional, ha treballat com a 
director de Presidència i Acció 
Institucional de l’Ajuntament 
de Rubí (2008- 2015); gerent 
de la Fundació Privada 
Catalunya S.XXI (2002-2008) 
i coordinador de l’Agenda 21 
de l’Ajuntament de Barcelona 
(2001-2002).

“Hem de guanyar-nos la confiança de 
la ciutadania. Si volem les seves dades 
no és per exercir cap control, sinó per 

oferir-li serveis públics de qualitat”

Michael Donaldson, comissionat d’Innovació Digital, 
Administració Electrònica i Bon Govern de l’Ajuntament  

de Barcelona

de fer coses. És impossible fer balanços, 
però si puc parlar d’algunes intuïcions... 
Una és molt òbvia, que és la dimensió, 
la magnitud del que representa aques-
ta institució i la sensació inevitable de 
vertigen que provoca.

La seva àmplia trajectòria al món mu-
nicipal li serà d’ajuda...
Així és, però no podem obviar que 
l’Ajuntament de Barcelona és incompa-
rable amb qualsevol altre ajuntament. 

T
ot i ser aviat per fer balanços, 
com valora aquesta represa 
de contacte amb L’Ajunta-

ment de Barcelona?
Una de les coses més maques és retro-
bar-te amb gent amb la que ja havies 
treballat. Per a mi aquest és un tema 
molt important, perquè les instituci-
ons no només es fonamenten en regles  
i procediments, que ja està bé, sinó en 
l’impuls de les persones que hi ha al 
darrera i en el seu compromís i voluntat 

ENTREVISTA
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És cert que tenir aquesta dimensió et 
permet tenir musculatura, més recur-
sos, algunes competències especials, 
unes relacions institucionals molt més 
potents; però també és cert que els 
ajuntaments més petits tenen una ca-
pacitat d’innovació, de flexibilitat i de 
reunir les persones que han de tirar 
endavant aquests projectes de caire 
més transversal d’una manera molt 
més fàcil i àgil. 

Entrem a comentar l’acció de l’àrea 
que lidera. Amb el seu nomenament 
-deia l’Ajuntament en un comunicat- 
es vol reforçar l’aposta per una gover-
nança innovadora, amb una gestió 
més eficient, transparent i noves for-
mes de cooperació i interacció amb la 
ciutadania. Com s’està materialitzant 
aquesta voluntat?
Primer de tot crec que és important re-
marcar que ningú no inventa res i el 
primer que fem és recollir la bona fei-
na que s’ha fet. Dins del comissionat 
hi ha tres grans àmbits de treball: bon 
govern, administració electrònica i in-
novació digital; i cada un d’ells, encara 
que tingui el seu pla de treball específic, 
respira de la necessitat de ser un govern 
obert, un govern que s’apropa a la ciu-
tadania, que en fa escolta activa, que 
la capacita per mantenir-hi un diàleg 
no jeràrquic i en condicions d’igualtat.

Com es concreta això en el primer àm-
bit, el de bon govern?
Entrant en la dimensió del rendiment 
de comptes. No es tracta només de ser 
transparents, perquè això és una obvi-
etat i a més ens ho exigeix la norma-
tiva, sinó de fer pedagogia d’allò que 
fem. Per posar un exemple concret, no 

només es tracta de penjar el PDF del 
pressupost municipal, sinó d’explicar 
què vol dir aquest pressupost. Tenim 
una eina que es diu pressupost obert, 
una pàgina web que “xucla” la infor-
mació d’Open Data de l’execució prò-
pia del pressupost i que d’una manera 
molt explicativa permet veure en què 
gastem els diners, com els gastem i amb 
qui els gastem. D’aquesta manera s’es-
tableix un diàleg real amb la ciutada-
nia, un diàleg on les dues parts tenen 
la mateixa informació, un diàleg per 
tant més rigorós, més deliberatiu, que 
serveix per arribar a millorar la gestió 
de la ciutat. Així passem de l’estricte 
compliment de la llei a la política de 
rendiment de comptes.

Parlem ara del segon àmbit, l’adminis-
tració electrònica. Creu que els veïns 
i veïnes de Barcelona perceben la ciu-
tat com una administració “fàcil” en el 
sentit de trobar-hi un aliat i un instru-
ment al seu servei?
És difícil respondre a la pregunta, però 
faré autocrítica. Facilitem molt les pla-
taformes de pagament de multes o re-
captació d’impostos, que està bé i ha 
de ser així, però en canvi alguns serveis 
digitals, com podria ser baixar-se el 
volant d’empadronament o presentar 
algun tipus d’instància, ja tenen més 
dificultat. D’això en som conscients. 
Hem de facilitar l’accés, la identifica-
ció i després hem de canviar l’orienta-
ció de tot plegat.

Com?
Sent proactius. Com a administració te-
nim una certa inèrcia a ser una admi-
nistració reactiva, esperem que vingui 
el ciutadà a demanar-nos serveis i no al 

“Dins del comissionat 
hi ha tres grans 
àmbits de treball: bon 
govern, administració 
electrònica i innovació 
digital; i cada un d’ells 
respira de la necessitat 
de ser un govern obert, 
proper a la ciutadania, 
que en fa escolta activa 
i que la capacita per 
mantenir-hi un diàleg en 
condicions d’igualtat”

revés. Per passar a la proactivitat ens cal 
conèixer quines són les necessitats de 
la ciutadania. Hi ha instruments -el Big 
data va en aquesta línia- que ens donen 
la capacitat de recol·lectar les dades de 
les persones, evidentment respectant 
no només la llei de Protecció de dades, 
sinó també la confidencialitat d’aques-
tes, el dret a la intimitat, en definitiva, 
els drets digitals dels ciutadans, per tal 
d’oferir-los serveis de manera proactiva. 
Sempre poso un exemple, si Netflix ens 
pot enviar un mail els divendres a la 
tarda fent-nos recomanacions perquè 
el cap de setmana mirem no sé què en 
funció dels nostres gustos, per què l’ad-
ministració no pot informar a un senyor 
de 65 anys que viu sol, que paga un IBI 
x, que té una renda x, que podria gaudir 
d’una subvenció, del programa Vincles 
o d’una sèrie de prestacions?

Aquí entrem en un terreny delicat. 
Com a mostra la recent polèmica de 
l’INE...
És lògic que aquest tema generi un de-
bat i no estigui exempt de problemes. 
Més enllà del detall, que el desconec, 
l’objectiu de l’INE en definitiva era re-
copilar informació per poder millorar la 
mobilitat. Si les grans companyies com 
Google tenen aquestes dades per inte-
ressos privats, no té cap sentit que les 
administracions públiques, que es gui-
en per l’interès públic i col·lectiu, no 
puguin utilitzar aquestes dades. Ara bé, 
el com ja és un altre debat, i en aquest 
sentit és tan important el què com el 
com. Hem de guanyar-nos la confiança 
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“Evidentment les 
lògiques de mercat 
són les que són, però 
nosaltres com a 
Ajuntament hem de 
ser presents al debat, 
buscant els espais 
de col·laboració 
que ens permetin 
anar incidint en la 
importància de què 
tot allò que es faci 
a la ciutat sigui en 
benefici de la ciutat”

ENTREVISTA

de la ciutadania, i han d’entendre que 
si volem les seves dades no és per exer-
cir cap mena de control, sinó per ofe-
rir serveis públics de qualitat, que és 
en definitiva el que fa un ajuntament 
o qualsevol administració. 

I pel que fa al tercer àmbit de la seva 
competència, el de la innovació digi-
tal? 
Això entroncaria amb el què dèiem 
abans, ja que és un àmbit on els drets 
digitals han de ser una part molt im-
portant. Ja comencen a aplicar-se algo-
ritmes d’Intel·ligència Artificial (IA) per 
prestar certs serveis i és molt important 
que aquests algoritmes estiguin sota 
el paraigua d’una certa ètica, que res-
ponguin a un interès públic, no només 
a nivell d’eficiència i eficàcia, que per 
descomptat, sinó que no creïn noves 
desigualtats o discriminacions. Per tant, 
serà el nostre deure dotar-nos del con-
tingut ètic que embolcalli i doni una 
certa garantia a la prestació d’aquests 
serveis.

Si parlem del sector de les Telecomu-
nicacions i les TIC és innegable que 
Barcelona a nivell internacional és 
un autèntic pol d’atracció, amb la ce-
lebració de fires de referència com el 
Mobile, l’IOTSWC o l’Smart City Expo; 
i la instal·lació ja no només d’start-
ups, sinó de grans companyies i cen-
tres d’innovació. Quin paper està ju-
gant l’Ajuntament dins de tot aquest 
ecosistema?

Nosaltres tenim una clara aposta que 
forma part del Pla de treball d’Innova-
ció Digital que compartim amb d’altres 
departaments de la casa, com podria 
ser Promoció Econòmica i Barcelona 
Activa. L’objectiu és generar un ecosis-
tema públic-privat, col·lectiu i comú, on 
tots aquests sectors puguin tenir pre-
sència activa en temes d’innovació digi-
tal. Estem encantats que aquests grans 
esdeveniments que tenen aquesta ca-
pacitat d’atracció i de generació de 
negoci tinguin lloc a la nostra ciutat, 
però això ha de ser compatible, i pot 
ser compatible, amb el fet que hi hagi 
unes certes garanties de què l’impacte 
de la tecnologia sigui en pro de la qua-
litat de vida de la ciutadania. 

Com aconseguir aquestes garanties?
No hem de ser ingenus. Evidentment 
les lògiques de mercat són les que 
són i l’empresa privada perseguirà els 
seus objectius, però nosaltres com a 
Ajuntament hem de ser presents al de-
bat, buscant els espais de col·laboració 
que ens permetin anar incidint en la 
importància de què tot allò que es faci 
a la ciutat sigui en benefici de la ciu-
tat. En definitiva, es tracta de potenci-
ar l’humanisme tecnològic, de com la 
tecnologia ha d’estar al servei de les 
persones. Gran part dels reptes que te-
nim com a ciutat, la mobilitat, la soste-
nibilitat, la inclusió social, l’envelliment 
de la població... Tots aquests reptes te-
nen una vessant i una possibilitat de 
solució tecnològica que en gran part 

vindrà aportada pel mercat, però que 
ha de venir amb aquest matís no menor  
de la millora de la qualitat de vida de 
les persones, i en això estem.

Tot i aquest lideratge de Barcelona 
com a hub digital, en contraposició 
ens trobem amb un dèficit de talent 
digital. En parlàvem al darrer número 
de la nostra revista, falten professio-
nals TIC, especialment dones. Segons 
dades del propi Ajuntament, actual-
ment a Barcelona les noies només re-
presenten el 13% en formació TIC i un 
26% en el sector científic i tecnològic. 
Com veu aquesta problemàtica?
No sóc un expert ni molt menys, però 
pel que sé aquesta desigualtat de gè-
nere ja es dóna en edats molt prime-
renques, on els estereotips i la idea de 
què les carreres professionals vincula-
des a les STEM són cosa d’homes ja són 
presents. És un problema social que es 
tradueix en una pèrdua de talent enor-
me i aquí estem treballant també des de 
diferents departaments. No només per 
intentar corregir aquest esbiaix de gè-
nere, sinó també l’escletxa digital que 
ha anat mutant.

De quina manera?
Aquesta escletxa digital ha anat canviant 
de l’accés a Internet o a la banda ampla, 
a l’analfabetisme digital, i no és només 
exclusiu de la gent gran. Més enllà d’In-
ternet i del mòbil, la digitalització és 

12



present a molts altres àmbits i canvia les 
nostres maneres de treballar, de pensar 
i de relacionar-nos, i en això aquesta es-
cletxa existeix. En bona part es deu a la 
por per apropar-nos a la tecnologia, per 
això estem incidint molt en el tema de la 
capacitació digital a través de la nostra 
Xarxa d’Ateneus de Fabricació Digital, 
equipaments descentralitzats que se-
rien equiparables als centres cívics  
o biblioteques però especialitzats en 
temes de digitalització. També ho fem 
des d’altres àmbits, com la Plataforma 
Decidim, on la ciutadania pot contribu-
ir i opinar sobre l’acció de govern. És 
a partir d’aquests instruments concrets  
i de les campanyes de sensibilització, els 
itineraris formatius, d’inserció laboral, 
etc., que la ciutadania entendrà que la 
tecnologia pot fer-li la vida més útil. @ 

Sònia Maza

[Sobre el decret-llei  
de Seguretat Digital] 

“Estem en un escenari 
convuls, però com a 
Ajuntament hem de 
tenir una mirada llarga 
centrada en els nostres 
ciutadans”

Entra a www.telecos.cat  
i descobreix tot el que  
et podem oferir!

El BOE publicava recentment el de-
cret-llei que permet al Govern de l’Es-
tat tancar webs i xarxes socials en cas 
d’“amenaces a l’ordre públic”. Quina 
opinió li mereix?
M’és molt difícil opinar ja que enca-
ra no m’he pogut informar més enllà 
dels titulars dels diaris [l’entrevista es 
realitzava la mateixa setmana de publi-
cació del decret]. És evident que estem 
en un escenari convuls, però hem de 
tenir una mirada llarga -o com a mí-
nim l’Ajuntament l’ha de tenir- sobre-
tot centrada en els nostres ciutadans. 
Internet va néixer com a quelcom lliu-
re, un espai d’intercanvi de coneixe-
ments que descentralitza les relacions i 
aquests són valors propis d’allò públic, 
d’una institució pública, i per tant nos-
altres treballem en aquesta línia, sense 
ser naïfs, entenent que la xarxa també 
té els seus perills i els seus obstacles. 

És aquesta una de les línies de 
treball de la Cities Coalition for Di-
gital Rights?
Efectivament. Nosaltres formem part 
–de fet vam ser-hi impulsors junta-
ment amb els Ajuntaments de Nova 
York i d’Amsterdam- d’aquesta xarxa 
de la qual ja formen part més d’una 
vintena de grans ciutats. Hi treballem 
en base a uns eixos de drets digitals 
que hem definit, que van des dels més 
bàsics, d’accés a Internet i les xarxes 
mòbils, fins a la promoció de la par-
ticipació per part de la ciutadania,  
i posant especial èmfasi en el tema de 
les dades, del respecte a la identitat 
digital i també sobre l’impacte que 
ha de tenir la IA en la prestació de 
serveis amb unes garanties de valors 
i ètica pública.
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La Junta que durant els darrers quatre anys 
ha dirigit l’Associació Catalana d’Enginyers 
de Telecomunicació, Electrònica i Multimè-
dia-audiovisual (Telecos.cat) es reunia al se-
tembre per darrera vegada per tal de donar 
el relleu al nou equip directiu de l’entitat. 
Després que la candidatura encapçalada per 
Pedro Linares –l’única presentada- fos decla-
rada vàlida per la Mesa electoral el passat 

mes de juliol, al setembre es produïa l’acte 
de presa de possessió dels nous membres.
Linares liderarà el col·lectiu de referència per 
als enginyers TIC del país durant els propers 
quatre anys i ho farà acompanyat d’un equip 
rejovenit amb noves incorporacions. “El ba-
lanç que ens arriba d’aquest mandat és posi-
tiu, fet que ens esperona de cara al futur. 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, he tornat a 
presentar la meva candidatura acompanyat 
d’una Junta renovada”, declarava. Pel que fa 
a les prioritats de la nova directiva, afirmava: 

“Continuarem dedicant els nostres millors es-
forços, 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 nostre veu a la societat, tenir els nostres 
membres ben informats, oferint formació 
actualitzada, defensant la nostra professió, 
i servint a la societat a la que pertanyem” –i 
sentenciava:  “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!”. @

Estrenem Junta!
Pedro Linares continua presidint el col·lectiu amb un equip renovat

board DESCOBREIX LES LÍNIES D’ACCIÓ DE LA NOVA JUNTA A:

Celebrem el Nadal  
a la Sagrada Família

Si l’any passat era el Palau Güell el marc 
triat per a l’esdeveniment, en aquesta 
ocasió va ser la Sagrada Família l’escenari 
que va acollir la celebració de Nadal del 
col·lectiu amb totes les places exhaurides.
Aquesta arrencava a les 18h amb l’Assem-
blea General Extraordinària de Telecos.
cat, en el decurs de la qual, entre d’altres  

qüestions, es van presentar les línies d’ac-
ció de la nova Junta i es van aprovar els 
pressupostos de 2020.
Tot seguit, iniciàvem la visita guiada i ex-
clusiva de l’edifici, que va permetre als 
assistents descobrir tots els secrets i pe-
culiaritats d’aquest temple excepcional 
un cop tancades les portes al públic. @
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https://www.youtube.com/watch?v=ptyPF6YIUZA
https://www.flickr.com/photos/telecoscat/albums/72157712224933882


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.



Inscriu-te ja!
Entrada gratuïta per a socis  
i descomptes per a la resta

Si no et vols perdre la Nit, no esperis més 
i compra ja la teva entrada! Per segon any 
consecutiu, els membres de les entitats 
que integren l’APTICC (Telecos.cat, COEINF 
i GrausTIC) tenen l’entrada gratuïta (tot i 
així cal inscripció!). Per a la resta, com és 
habitual, oferim descomptes per inscripció 
anticipada, a més de preus especials per a 
membres d’entitats col·laboradores!

No ho pensis més... 
Has de ser-hi!

La 25a Nit de les Telecomunicacions  
i la Informàtica escalfa motors amb  

la convocatòria dels seus premis
Les candidatures poden presentar-se per mitjà de formulari web fins al 8 de gener  

i el lliurament es farà el 17 de febrer en una cerimònia que canvia de format

El 17 de febrer de 2020 l’Auditori de Barcelona acollirà la 25a edició de la “Nit de les Telecomunicacions  
i la Informàtica”, l’esdeveniment de referència del sector TIC a Catalunya (www.lanit.cat). L’Associació 
Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica 
de Catalunya (COEINF) tornen a unir esforços per organitzar conjuntament aquesta trobada, que -una 
setmana abans del Mobile World Congress i com ja és tradició- inaugurarà el calendari de grans activitats 
relacionades amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació del país.

A banda de ser la primera gran cita de networ-
king de l’any entre professionals, empreses, 
administració pública, universitats, associaci-
ons i institucions del món TIC, l’acte constitu-
eix el marc de lliurament dels Premis de la Nit. 
Enguany, coincidint amb el 25è aniversari 
d’aquesta gran trobada, l’organització ha vol-
gut facilitar la presentació de candidatures 
habilitant un formulari online i permetent 
que el propi interessat/da pugui presentar 
la seva candidatura. 
Les categories de la present convocatòria  
inclouen, com és habitual, els premis Sal-
và i Campillo a la Personalitat Destacada 
i l’Emprenedoria, el premi Alan Turing al 
Compromís Social, el premi Joan Clarke al 
CIO Destacat (canvia de denominació aquest 
any com a homenatge a qui va ser mà de 
dreta de Turing i per tal de visualitzar tam-
bé els referents femenins de la professió), 
el Premi a la Comunicació i Divulgació de 
les TIC i, el més important de la cerimò-
nia, el Premi d’Honor (tota la informació 
a www.lanit.cat/premis). 

Jurat de prestigi
El jurat d’aquesta 25a edició de La Nit el tor-
nen a formar professionals del sector TIC de 
reconegut prestigi i representants d’ambdues 
entitats organitzadores. Així, els encarregats 
de valorar les candidatures seran: 
 • Pilar Conesa, fundadora i CEO d’Anteverti
 • Antoni Elias, catedràtic de la UPC
 • Marius Gómez, vicedegà de Presidència 
del COEINF

 • Montserrat Guardia, directora general 
d’Alastria Blockchain Ecosystem

 • Pedro Linares, president de Telecos.cat
 • Eduard Martin Lineros, degà del COEINF
 • Lourdes Muñoz, presidenta de la Iniciativa 
Barcelona Open Data

 • Juan Pablo Peñarrubia, vicepresident del 
Consell de Col·legis Oficials en Informàti-
ca d’Espanya

 • Dani Pujol, president de GrausTIC i vice-
president de l’APTICC

 • Mònica Roca, fundadora i directora gene-
ral d’IsardSat group i vicepresidenta de la 
Cambra de Comerç de Barcelona

 • Anna Ma. Sánchez Granados, vicepresi-
denta de Telecos.cat

 • Teresa Serra, directora general de TESEM
 • Mateo Valero, director del Barcelona Su-
percomputing Center (BSC-CNS)

 • Antoni Velamazán, vocal de CIO’s 
Catalunya

 • Josep Ventosa, chairman de Broadcast 
Networks Europe

Els guanyadors es donaran a conèixer en el 
decurs de la cerimònia del proper 17 de fe-
brer, una gala que canviarà de format per tal 
de celebrar com cal els 25 anys de la que ja 
és una cita ineludible per a tot el sector TIC 
del país. Presentada pel popular periodista 
Espartac Peran, de moment ja se sap que 
després del còctel-networking hi haurà un 
fi de festa especial a càrrec de La Salseta del 
Poble Sec. Estigues al cas de totes les nove-
tats a www.lanit.cat! @
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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



La jornada arrencava amb la benvinguda a 
càrrec de Pedro Linares, president del col-
lectiu, qui va voler destacar la rellevància de 
la temàtica triada per a la trobada, davant la 
necessitat de trobar respostes adients a la 
nova vida digital dels ciutadans, i on l’actu-
al ordenament jurídic ha quedat clarament 
sobrepassat.
Tot seguit, tenia lloc la primera de les pre-
sentacions a càrrec de Joana Barbany, di-
rectora general de Societat Digital de 
la Generalitat de Catalunya, qui va des-
cobrir als assistents el contingut de  “La  
Carta Catalana per als drets i les  
responsabilitats digitals”, una eina que 
va definir com a “viva, dinàmica i co-crea-
da, amb vocació normativa” i on tothom 
que ho vulgui pot fer les seves aportacions.  
A continuació, arribava el torn de Rodolfo 
Tesone, diputat de la Junta de Govern de 

Obrim el debat entorn als drets digitals de la 
ciutadania posant l’accent en la necessitat 

que enginyers TIC i advocats treballin plegats
Celebració de Sant Gabriel 2019

Una setantena de professionals de l’enginyeria TIC i del dret es donaven cita a l’octubre a l’Espai Francesca 
Bonnemaison de Barcelona (un marc simbòlic ja que va ser la primera seu a Barcelona de l’Escola 
de Telecomunicacions) per celebrar plegats Sant Gabriel (patró de la professió), en una nova jornada 
multidisciplinar organitzada per Telecos.cat, amb el títol de “Ciutadania i drets digitals”.

Electrònica i Bon Govern de l’Ajuntament 
de Barcelona; Magí Lluch-Ariet, doctor en 
Enginyeria Telemàtica i president del Capí-
tol Català de la Internet Society (ISOC-CAT); i 
Pau Enseñat, advocat i co-fundador de l’star-
tup legaltech Reclamadatos. A grans trets, 
tots coincidien a l’hora d’assenyalar que cal 
treballar interdisciplinàriament i fent xarxa 
per tal de promoure un nou marc normatiu 
que aporti respostes globals a problemes 
que també són globals. En aquest sentit,  
i a tall d’exemple, Donaldson es referia a la 

“Cities Coalition for Digital Rights”, inicia-
tiva impulsada fa un any per l’Ajuntament 
de Barcelona i els d’Amsterdam i Nova York. 
Un cop tancat el debat amb els assistents,  
i en el seu primer acte oficial com a nou 
president delegat de l’Àrea d’Innovació de 
la Diputació de Barcelona, Josep Arimany 
s’encarregava de cloure la Jornada, assegu-
rant “haver aprés molt” i convidant l’organit-
zació a traslladar el debat a d’altres àmbits 
(com el del món de la salut). “Hem d’anar 
tots plegats cap a un nou marc de convivèn-
cia digital que busqui l’equilibri entre drets 
i deures”, afirmava.
Com ja és tradició, la celebració de Sant Ga-
briel acabava amb una intensa sessió de 
networking acompanyada d’una copa de 
cava a la terrassa de l’emblemàtic Espai Bon-
nemaison. @

l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barce-
lona (ICAB) i president de la Comissió de 
Transformació Digital, qui va presentar la  
 “Carta de Barcelona pels Drets de la  
Ciutadania en l’Era digital”, defensant el 
model europeu d’ecosistema digital, “l’únic 

–va dir-, on el ciutadà se situa a l’epicentre”,  
i alertant del fet que actualment el 80% de 
la nostra vida digital està en mans d’una sola 
persona (Mark Zuckerberg).

Taula rodona i cloenda 
institucional
La taula rodona moderada per l’advocada, 
enginyera de Telecomunicació i vocal de la 
nova Junta directiva de Telecos.cat, Merit-
xell Bosch, tenia lloc just després, amb la 
participació -a banda de Barbany i de Te-
sone-, de Michael Donaldson, nou comis-
sionat d’Innovació Digital, Administració 
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folder5 DESCARREGA LES PRESENTACIONS DE LA JORNADA A:

Directors i caps d’estudi de les escoles d’en-
ginyeria i màsters de Telecomunicació, Elec-
trònica i Multimèdia-Audiovisual de Catalu-
nya, es donaven cita al setembre en el VII 
Fòrum d’Escoles, organitzat per Telecos.cat.
La trobada -que com és habitual es va dur 
a terme en el decurs d’un dinar de treball- 
comptava també amb la participació del se-
cretari d’Universitats i Recerca de la Gene-
ralitat, Francesc Xavier Grau, així com de 
la directora general d’Innovació, Recerca  
i Cultura Digital del Departament d’Educa-
ció, Mar Camacho, i dels rectors de la UPC 
i la URL, Francesc Torres i Josep M. Garrell.
Després de les paraules de benvinguda 
del president de Telecos.cat, Pedro Lina-
res, arrencava la ponència inaugural, a càr-
rec del secretari d’Universitats, qui sota el tí-
tol de “Catalunya, regions de coneixement”, 
abordava el posicionament de Catalunya dins 
el mapa mundial i europeu de la societat del 
coneixement. Grau posava sobre la taula una 
dada preocupant: “En tot el que és innova-
ció estem per sota de la mitjana europea.  
En 2 anys un 20% de les regions europees 
ens han avançat. No fer res és perdre posi-
cions”, advertia. En aquest sentit, presenta-
va el “Pacte nacional per a la societat del 
coneixement” (més informació a la p. 26).

Tot seguit, arrencaven les presentacions amb 
una primera intervenció d’Anna Sánchez, vi-
cepresidenta de Telecos.cat, CEO d’ITimes 
Advisers SL i presidenta de la Comissió de 
Societat Digital a Foment del Treball, qui va 
oferir algunes reflexions sobre els resultats 
dels darreres informes sobre talent digital.
A continuació, arribava el torn de la direc-
tora general d’Innovació, Recerca i Cultura 
Digital del Departament d’Educació, Mar 
Camacho, qui presentava les tendències en 
cultura digital pel que fa a la innovació en 
l’àmbit educatiu.
Un interessant diàleg entre els assistents 
servia de punt i final a aquesta trobada 
anual que té com a objectiu intensificar 
les relacions entre el món acadèmic i el 
professional. @

I a més a més...
Col·laborem amb les universitats
A banda del Fòrum anual d’Escoles, Tele-
cos.cat manté una estreta relació al llarg de 
tot l’any amb les diferents universitats que  
actualment ofereixen graus i màsters en  
Enginyeria de Telecomunicació, Electrònica 
i Multimèdia-audiovisual a Catalunya. Així, 
al llarg dels darrers mesos, hem realitzat 
presentacions i seminaris per als estudiants 
de l’Escola d’Enginyeria de la UAB i les esco-
les de Castelldefels i de Terrassa de la UPC 
(EETAC i ESEIAAT). Igualment, hem partici-
pat a la inauguració del curs acadèmic de la 
UPC, a l’acte de celebració de Sant Gabriel 
d’aquesta universitat a l’ETSETB i a la ceri-
mònia de graduació i lliurament de premis 
al millor expedient de l’escola de la UAB.

Participem al III Fòrum de 
Manteniment a la Indústria 4.0  
de l’Automoció
El mes de desembre, Telecos.cat tornava a 
participar en una nova edició d’aquesta jor-
nada promoguda per l’Asociación Española 
de Mantenimiento. Concretament, la trobada 
comptava amb la participació com a ponent 
de Genís Margarit, representant del Grup de 
Treball de Seguretat de la Informació del col-
lectiu, i del director, Salvador Ramon, com 
a moderador d’una de les taules de debat.

Ens apropem al territori: jornades 
TIC a Lleida
El mes de novembre Lleida acollia dues jor-
nades vinculades al món tecnològic. La pri-
mera, sobre “Optimització del reg en cultiu 
hortofructícula”, comptava amb el delegat 
de Telecos.cat a la demarcació de Lleida, Da-
niel Tarragó, qui hi intervenia explicant les 
diferents tecnologies sense fils que hi ha ac-
tualment i que poden ser aplicades en l’en-
torn en qüestió. La segona, promoguda per 
l’INEC (del qual formem part) -i on també hi 
va assistir Tarragó-, estava dedicada a les “Ac-
cions de desenvolupament per al món rural”.

Renovem l’acord amb Nexica
Salvador Ramon i Pedro Linares es reunien 
al setembre amb el nou director general de 
Nexica Econocom, Damián Pascual, per tal 
de renovar el conveni de col·laboració vi-
gent entre ambdues entitats des de 2009, 
amb el qual Nexica es converteix en Cor-
porate Member de Telecos.cat. La trobada 
servia alhora per realitzar una visita el cen-
tre de dades que l’empresa té a Barcelona.

Unim món acadèmic  
i professional al  

VII Fòrum d’Escoles
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Descobrim les oportunitats del 
5G al laboratori The Thinx

Al juliol, un grup de 25 associats i associades 
de Telecos.cat tenien l’oportunitat de desco-
brir el funcionament del laboratori The Thinx 
| 5G Barcelona, en una visita guiada i gratuï-
ta que va incloure diverses presentacions així 
com un “Hands on”. 
Situat a les instal·lacions de la Mobile World Ca-
pital Barcelona (al Pier01-Barcelona Tech City), 
aquest laboratori és fruit de la col·laboració 
entre Telefónica, la Fundació i2CAT i la MWCa-
pital, aquests dos últims com a representants 
de la iniciativa 5G Barcelona. L’espai proporci-
ona un entorn End2End (I2I) real de les noves 
tecnologies IOT facilitant que les startups, pi-

mes i emprenedors interessats puguin testejar 
gratuïtament les seves noves aplicacions en 
condicions reals de xarxa.
Durant la visita, Tomeu Sabater, 5G Programe 
Manager de la Mobile World Capital, va rea-
litzar una presentació sobre la iniciativa 5G 
Barcelona. A continuació, Miguel Ángel Fer-
nández, de l’àrea de Desenvolupament Digital 
de Telefónica, va descobrir les oportunitats de 
negoci que ofereix el laboratori, i per acabar, 
Marisa Catalán, de la Mobile and Wireless In-
ternet Unit a la Fundació i2Cat, en va abordar 
les capacitats tècniques. @

Intensifiquem l’activitat institucional
Coincidint amb la renovació de la Junta direc-
tiva, Telecos.cat ha intensificat l’activitat insti-
tucional amb l’objectiu de traslladar la veu del 
col·lectiu a entitats i representants polítics de 
tots els nivells. 
Destaca, en aquest sentit, la reunió mantingu-
da a l’octubre amb el secretari de Comunicació 

del Govern de la Generalitat, Antoni Molons, 
i amb el director de Mitjans de Comunicació, 
Ignasi Genovès; així com la trobada amb el 
nou president delegat de l’Àrea d’Innovació 
de la Diputació de Barcelona, el dr. Josep Ari-
many, i amb el seu coordinador, Francesc Xa-
vier Forcadell. @
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I a més a més...
Formem part del 4YFN 
Community Club 
Un any més, Telecos.cat s’ha integrat al 
Community Club del 4 Years From Now 
(4YFN), l’esdeveniment de referència 
mundial per a les startups, organitzat 
per la GSMA Mobile World Congress, 
i que tindrà lloc del 24 al 26 de febrer 
a Barcelona. Gràcies a aquest acord de 
col·laboració, podem oferir a tots els 
membres de l’associació entrades amb 
descompte i invitacions.

Renovem l’acord com 
a suppoting partner de 
l’Advanced Factories
Tal i com hem fet en les darreres edi-
cions, Telecos.cat col·laborarà com a 
supporting partner de l’edició de 2020 
de l’Advanced Factories, la cimera d’in-
novació industrial que celebrarà la seva 
quarta edició del 3 al 5 de març a Bar-
celona. Gràcies a aquest acord, podrem 
oferir als nostres associats un 50% en el 
preu de les entrades, 50 business pass, 
fins a 10 invitacions VIP i la possibilitat 
de moderar una sessió a l’Industry 4.0 
Congress.

Col·laborem amb el 1r STEM 
Women Congress
Telecos.cat participava com a entitat col-
laboradora en la primera edició d’aquest 
congrés, que al novembre servia per 
donar veu a les dones en l’àmbit de 
la ciència, la tecnologia, l’enginyeria  
i les matemàtiques. L’STEM Women Con-
gress analitza l’àmbit femení STEM des 
de diferents perspectives, com les dife-
rències salarials, el sostre de vidre a què 
s’enfronten les dones o les tendències 
tecnològiques.

Participem a la Diada Nacional 
de Catalunya
Com cada any, els ‘telecos’ ens sumàvem 
a la celebració de la Diada Nacional de 
Catalunya participant a la tradicional 
ofrena floral al monument de Rafael 
de Casanova.
El president del col·lectiu, Pedro Linares, 
va assistir-hi en representació de l’Associ-
ació Catalana d’Enginyers de Telecomu-
nicació, acompanyat, com també és ha-
bitual, de la resta de representants dels 
col·lectius d’enginyeria del país.
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Vols ser un professional 
engineer reconegut 
internacionalment?

Certifica’t amb l’AQPE a 
www.aqpe.org

Fa dos anys es va iniciar a Barcelona, en el 
1st International Forum on Professional En-
gineer, un procés que va tenir continuïtat a 
Toulouse 2018 i Roma 2019, i que s’ha con-
cretat aquest passat desembre a l’Haia acor-
dant la constitució de l’Alliance for the Mutual 
Recoginition of Certification of Enginneering 
Competencie ( abreviat ENGINET), un espai 
comú de les empreses de certificació euro-
pees per treballar conjuntament cap a un 
model únic de certificació de competències.
Els països que composen aquesta aliança són 
Holanda, França, Portugal, Itàlia i Espanya,  
i s’espera que Alemanya i Gran Bretanya s’in-
corporin molt aviat.
De moment aquest procés es concreta en 
diferents acords de reconeixement com els 

que l’AQPE ja té signats amb les organitzaci-
ons de certificació de competències dels en-
ginyeres a França, Holanda o Itàlia, segons 
els quals un Professional Engineer certificat 
per l’AQPE és reconegut com un IPF (Ingé-
nieur professionnel) francès, un Chartered 
o Incorporated holandès o bé un Certing o 
Certing Advanced italià.
L’objectiu és millorar la mobilitat internaci-
onal situant com a professionals en un ma-
teix pla tots aquells enginyers o enginyeres 
certificats per cada una de les diferents or-
ganitzacions, per davant de les disposicions 
oficials i administratives, encara vigents en 
molts dels països regulats, com el nostre.
Aquest és un pas de gegant per tal que els 
nostres enginyers, independentment del seu 

títol, siguin reconeguts en tots aquells països 
on la certificació és exigida per les empreses 
i organitzacions com a garantia de solvència 
professional, més enllà dels coneixements  
i posant en valor l’experiència, les compe-
tències, la capacitat de comunicació, el lide-
ratge, la gestió de recursos, o les pràctiques 
sostenibles i l’ètica professional. @

Pas de gegant per al 
reconeixement internacional 

dels nostres enginyers
A través de l’AQPE, impulsem l’Alliance for the Mutual Recoginition 

of Certification of Enginneering Competencies (ENGINET)
R Foto de família dels representants de les entitats 

signants de l’acord a les portes de la KIVI Engineering 
Society, a l’Haia.
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Ja fa bastant temps que sentim a parlar de la Blockchain, però molta gent encara té problemes per 
comprendre en què consisteix aquesta tecnologia i quin és el seu valor pràctic. Descobrim en aquest 
article com la “cadena de blocs” pot ser d’utilitat en desplegaments d’Internet of Things (IoT) i a l’inrevés. 

IoT i Blockchain: dues 
tecnologies aparentment 
incompatibles que poden 

treballar plegades

B
àsicament una Blockchain és 
una espècie de base de da-
des molt senzilla que enre-
gistra transaccions que 

s’agrupen en uns contenidors d’informació 
coneguts com a blocs. En el cas de Bitcoin, 
per exemple, les transaccions són els envi-
aments de bitcoins d’un compte a un altre. 
Quan omplim un bloc que ocupa uns 2MB 
es fa un checksum de la informació que 
conté el bloc i es tanca. Les transaccions 
que venen després es posen en el següent 
bloc fins que també s’omple i així 
successivament.

D’aquest checksum de la informació que 
conté cada bloc se’n diu “hash” i és una 
funció criptogràfica que dóna unívocament 
un número de longitud fix. Quan es co-
mença un nou bloc, es guarda en aquest el 
“hash” del bloc anterior, de manera que els 
blocs estan enllaçats els uns amb els altres 
per aquests “hash”. D’aquí ve la paraula 
“block-chain” o cadena de blocs, perquè 
els blocs estan entrellaçats els uns amb 
els altres pel “hash” dels continguts del 
bloc precedent.
Si bé aquest format de dades no aporta 
res de nou per sí mateix, el que és disrup-
tiu a la Blockchain és que aquesta base de 
dades es desplega sobre una xarxa d’ordi-
nadors que estan sincronitzats entre ells 
per un protocol “peer to peer” i tots con-
tenen una còpia idèntica de la base de da-
des. Així, abans d’acceptar escriure un nou 
bloc a la base de dades, tots els ordinadors 
de la Blockchain han de verificar que les 
transaccions que inclouran són correctes i,  

a més, s’han de posar d’acord per escriure 
les mateixes. D’aquesta activitat se’n diu 
“consens”. Aquesta particular arquitectura 
és la que confereix les tres principals pro-
pietats d’una Blockchain, propietats que 
poden ser d’utilitat en desplegaments d’IoT.
Verificable, immutable  
i descentralitzada
La Blockchain és verificable (tothom té una 
còpia del que s’escriu a la Blockchain), im-
mutable (si algú vol canviar maliciosament 
una transacció els altres ordinadors ho de-
tectaran en comprovar el “hash” i expulsa-
ran al node de la xarxa) i descentralitzada 
(qualsevol ordinador es pot connectar o 
desconnectar de la Blockchain de manera 
lliure, ja que no hi ha cap node que coor-
dini el sistema ).

En un desplegament IoT es generen un 
munt de dades, moltes d’elles crítiques. 
Neixen als sensors, passen als nodes de 
comunicació i d’allà s’emmagatzemen en 
un servidor o al núvol, on es gestionen 
mitjançant una plataforma. Intuïtivament 
semblaria lògic pensar en la Blockchain 
com a eina per guardar aquestes dades, 
però la naturalesa descentralitzada de la 
Blockchain ho fa impossible a la pràctica.

D’entrada, una Blockchain no és una bona 
eina per posar-hi moltes dades, ja que 
com hem dit les hem de copiar a tots els 
nodes de la xarxa. Si enviéssim les dades 
que genera un desplegament IoT, els ordi-
nadors menys potents de la Blockchain es 
quedarien de seguida sense espai al disc 

R Node Blockchain PoS Ardor alimentat per panells solars, cortesia de mrv777. 2322
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solars. Si el comptador IoT amb el node 
Blockchain integrat detecta que hi ha bol-
cat a la xarxa d’electricitat, ho comunica a 
l’“smart contract”, que transfereix alesho-
res “tokens” equivalents a Kwh a l’adreça 
de la Blockchain d’aquell habitatge. Si el 
comptador detecta consum de la xarxa, 
l’“smart contract” descompta “tokens” 
equivalents a Kwh del saldo de l’adreça 
Blockchain de l’habitatge. Així, l’“smart 
contract” crea un mercat descentralitzat 
d’electricitat amb la resta d’habitatges 
del barri o amb la distribuïdora elèctrica, 
on els tokens-Kwh serveixen per portar 
la comptabilitat dels fluxos d’electricitat 
generats i consumits.

Així doncs, tot i que d’entrada l’IoT i la 
Blockchain poden semblar tecnologies in-
compatibles, les propietats de verificable 
i immutable de la cadena de blocs ens 
poden ser molt útils en escenaris IoT on 
els participants tinguin interessos anta-
gònics i no hi hagi una relació de confian-
ça. També la utilització d’IoT per connec-
tar la Blockchain als esdeveniments de 
l’exterior en combinació amb els “smart 
contracts” obre un nou camp amb moltes 
possibilitats, especialment en configura-
cions descentralitzades. @

per emmagatzemar-les i sense capacitat 
de CPU per gestionar-les. Perquè us feu 
una idea, actualment la base de dades de 
Bitcoin només té uns 300 GB i ja fa més de 
10 anys que funciona.

A més a més, hem dit que tots els nodes de 
la xarxa s’han de posar d’acord amb el me-
canisme de consens abans d’escriure cada 
bloc. Això limita enormement la velocitat 
de processament d’una Blockchain, ja que 
en trobar-se els nodes a qualsevol part del 
món i ser de diferent capacitat de processa-
ment, hem de donar temps suficient per ar-
ribar al consens. En el cas de Bitcoin el con-
sens es fa cada 10 minuts, el que dóna una 
velocitat de processament de 7 TPS (trans-
accions per segon). En Blockchains d’última 
generació, com l’Ardor de Jelurida, el temps 
de validació de bloc és d’un minut arribant 
a 100 TPS, temps encara incompatible amb 

Francisco Sarrias 
Senior Engineer a Jelurida Swiss SA
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el processament en temps real que exigei-
xen els dispositius IoT.

Afortunadament hi ha altres escenaris on 
una Blockchain pot ser de molta utilitat en 
un desplegament IoT. Un d’ells és en el de la 
verificació de les dades, ja que en tractar-se 
d’un registre immutable, una Blockchain és 
un bon lloc per emmagatzemar “hash” de 
paquets de dades generats per IoT. 

Imaginem, per exemple, un sistema de 
control de temperatura d’una cadena lo-
gística de fred. Si cada cert temps fem un 
“hash” d’un paquet de dades i el guardem 
a la Blockchain, en el cas que hi hagi un 
problema, els participants del sistema po-
den anar a la Blockchain i comprovar que 
les dades del registre IoT no han estat ma-
nipulades intencionadament per cap dels 
participants. La Blockchain pot assegurar 
d’aquesta manera que ningú fa trampes. 
No cal emmagatzemar tota la informació 
en ella, només els checksums de la mateixa 
per si després s’ha d’auditar el procés IoT.

També pot esdevenir un complement excel-
lent pels “smart contracts”. Aquests són 
programes que automatitzen transaccions 
a la Blockchain en funció de diferents con-
dicions. Els dispositius IoT permeten a la 
Blockchain assabentar-se de què succeeix 
en el món exterior i en funció de les condi-
cions establertes en els “smart contracts” 
realitzar determinades transaccions.

Podem imaginar, doncs un dispositiu IoT 
que integri un node Blockchain complert 
gràcies als nous mecanismes de consens 
PoS (“Proof of Stake”) que permeten mi-
nimitzar el hardware necessari per córrer 
una Blockchain com per exemple el comp-
tador elèctric d’un habitatge amb panells 
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E
ls primers siste-
mes d’aquest ti-
pus utilitzaven 
un protocol molt 

senzill, en el qual una contrase-
nya s’enviava des del comanda-
ment al destinatari, per exem-
ple, el nostre cotxe. Quan el 
cotxe rebia la contrasenya, 
simplement comprovava si era 
correcta, i en cas de ser-ho, 
duia a terme l’acció desitjada. 
El problema d’aquest protocol 
era que qualsevol persona amb 
els coneixements suficients po-
dia interceptar el codi amb un 
simple receptor de radiofre-
qüències, i tornar-lo a utilitzar 
cada vegada que volgués.

Per aquest motiu, es va propo-
sar un protocol basat en rolling 
codes. Aquest protocol, el qual 
és el més utilitzat en l’actuali-
tat per la gran majoria de cot-
xes, garatges, etc., consisteix 
en canviar automàticament el 
codi cada vegada que utilitzem 
el comandament, de forma 
que un mateix codi només pot 

ser utilitzat una vegada. En al-
tres paraules, cada vegada que 
apretem el botó per obrir el nos-
tre cotxe, una sèrie d’elements 
criptogràfics implementats a la 
nostra clau generen un codi nou 
a partir del codi anterior. El cot-
xe, en rebre el codi generat, re-
peteix el mateix procés que ha 
realitzat la clau, per tal de com-
provar que el codi és correcte. 
D’aquesta manera, un atacant 
que intercepti el nostre codi, 
en reenviar-lo no podrà obrir el 
cotxe, doncs aquest codi ja hau-
rà estat utilitzat prèviament.

Tanmateix, aquest protocol se-
gueix tenint una vulnerabilitat: 
si el cotxe mai rep el codi, el 
codi que genera una clau se-
gueix sent vàlid fins que el cot-
xe el rebi, o fins que rebi un altre 
codi vàlid generat a posteriori 
per la mateixa clau. Aquesta 
vulnerabilitat pot ser explotada 
de la següent forma: mitjançant 
un inhabilitador de freqüències 
actuant amb la potència i pre-
cisió adequades a prop d’un 

cotxe del qual volem obtenir 
accés, podem aconseguir crear 
una interferència que eviti al 
cotxe rebre el codi generat per 
la clau del propietari. Al mateix 
temps, utilitzant un receptor 
ajustat de forma òptima i en 
la posició adequada, podem 
aconseguir capturar el codi ge-
nerat per la clau del propietari, 
com hem dit, sense que aquest 
arribi mai al cotxe. En desactivar 
l’inhabilitador de freqüències, 
podem reenviar el codi captu-
rat i obrir el cotxe.

Aquest protocol és utilitzat per 
la gran majoria de cotxes ve-
nuts encara avui en dia, i per 
tant, són vulnerables a aquests 
atacs. Per tal de comprovar per 
nosaltres mateixos aquests fets, 
vam comprar un parell d’ante-
nes USB per un valor aproximat 
de 200€, i vam poder replicar 
l’atac sense problemes contra 
un cotxe (per suposat, de la 
nostra titularitat) comprat fa 
pocs anys. La proliferació d’an-
tenes com les que hem utilitzat 
i també d’altres dispositius ano-
menats SDR (Software-Defined 
Radio) que permeten “jugar” 
amb radiofreqüències a qualse-
vol persona amb un pressupost 
baix, ajuda a que aquest tipus 
d’atacs siguin més comuns. 
Autoritats de diferents països 
han reportat en els darrers anys 
l’ús d’aquesta pràctica per part 
de lladres.

Per tal d’evitar aquests atacs, és 
important que els fabricants 
utilitzin protocols més segurs. 
En l’article* que hem publicat 
a la conferència Secrypt 2019, 
introduïm un nou protocol que 
hem dissenyat, el qual ens per-
met evitar aquests atacs sen-
se perdre eficiència ni haver 
de fer claus més cares. Aquest 
protocol es basa, entre altres 
elements criptogràfics, en l’ús 
de timestamps (marques de 
temps) fent referència al dia, 
hora, minut i segon actual en 
cada codi enviat, de forma que 
el cotxe sap quan s’ha generat 
aquell codi, i només l’accepta 
en el moment que la clau l’ha 
generat. @

L’ús de sistemes d’accés inalàmbrics ha anat creixent exponencialment en les darreres dècades.  
Comandaments per obrir i tancar els cotxes, portes de garatge, persianes… són exemples dels casos 
d’ús més comuns d’aquests sistemes, els quals normalment operen a la freqüència de 433 MHz  
i tenen un radi d’acció d’uns 100 metres. Però, són realment segurs?

Una clau realment segura 
per al nostre cotxe

Xavier Salleras
Investigador del Departament de 
Tecnologies de la Informació i les 

Comunicacions a la UPF

Vanesa Daza
Professora del Departament de 

Tecnologies de la Informació i les 
Comunicacions a la UPF

* DAZA, Vanesa; SALLERAS, Xavier. LASER: Lightweight And SEcure Remote keyless entry protocol. In Proceedings of Secrypt 2019. 2524
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M
achine Learn-

ing (ML) at its most 
basic is the prac-
tice of using algo-

rithms to parse data, learn from 
it, and then make a determina-
tion or prediction about some-
thing in the world. Deep Learn-
ing (DL) is a specific field of ML 
that breaks down the tasks to 
reach higher levels of accuracy.

For example, in one of the 
studies I’ve been working on 
for my PhD*, we have devel-
oped a deep learning model 
for effective classification of 
patients with Attention-deficit 
hyperactivity disorder (ADHD) 
from a “healthy” population 
based on their brain electrical 
signals (electroencephalogra-
phy data, EEG).

To give you a bit of background, 
ADHD is a neurodevelopmen-
tal disorder characterized by 
deficits in attention, impulsiv-
ity and executive dysfunction. 
The diagnosis of ADHD is mostly 
based on history and exam. It 
can be supported by neuropsy-
chological assessments, but giv-
en the heterogeneous cognitive 
profiles in patients with ADHD, 
these do not provide a fully di-
agnostic function, and there is 
often misdiagnosis or overdiag-
nosis. Hence, a biomarker that 
reduces the inherent uncertain-
ty of clinical diagnosis would be 
of great value for clinicians.

Artificial neural networks have 
recently become a promising 
application of artificial intelli-
gence (AI) in healthcare. Pre-
vious studies have successfully 
classified ADHD patients from 
a healthy population using ma-
chine learning techniques based 
on EEG data, but the selection 
of features that characterize the 
disease needs to be done manu-
ally after an extensive search in 
the frequency or time domain. 
Additionally, EEG signals exhib-
it some properties (non-linear 
dynamics and non-stationarity 
across temporal scales) that can-
not be studied properly using 
classical machine learning ap-
proaches.

Here we have designed a deep 
learning approach using Deep 
Convolutional Neural Networks 
(DCNNs), a particular type of 
neural network designed to 
exploit a particular type of 
features in image data. Specif-
ically, we trained a DCNN with 
data from 20 ADHD patients 
and 20 healthy controls, using 
multi-channel two-dimensional 
time-frequency images of EEG 
data time-locked to specific 
stimuli (event-related spectro-
grams) from a Flanker-Eriksen 
task, an experimental task to 
assess the cognitive functions 
primary impaired in ADHD. 

Our results show that the pro-
posed DCNN system allows to 

differentiate ADHD patients 
form healthy controls with an 
accuracy of 88%, outperforming 
other neural networks used for 
comparison. Additionally, this 
system largely mitigates the 
need for specific EEG feature 
selection compared to other 
machine learning techniques. 
Finally, through the use of fea-
ture visualization techniques, 
we identified that the features 
that characterize ADHD are an 
increased delta power and an 
increased alpha power for pa-
tients with ADHD, highlighting 
the potential of this methodol-
ogy to develop biomarkers of 
practical clinical utility.

Overall, these results sug-
gest that deep networks may 
provide a useful tool for the 
analysis of EEG dynamics even 
from relatively small datasets, 
supporting the potential of 

Artificial Intelligence (AI) has been part of our imaginations and simmering in research labs since a 
group of computer scientists rallied around this topic at the Dartmouth Conference in 1956 and gave 
birth to the field of AI. In the decades since, AI has exploded, and especially since GPUs have become 
widely available, making parallel processing faster, cheaper, and more powerful. There have been 
two main milestones in AI that have made significant advancements in the field: machine learning 
and deep learning.

A deep learning approach to 
improve clinical diagnosis of ADHD

R Example of an event-related spectrogram used as input data to the DCNN.

Laura Dubreuil-Vall
Research Scientist a Neuroelectrics

Premi Dona TIC Revelació 2019  
(Generalitat de Catalunya)

Associada núm. 1887

* Dubreuil-Vall, L., Ruffini, G. & Camprodon, J. A deep learning approach with event-related spectral EEG data in attentional deficit hyperactivity disorder. medRxiv, 19005611, doi:10.1101/19005611 (2019).
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deep learning strategies for 
biomarker development in neu-
ropsychiatry. In the near future, 
we envision these techniques 
to enable early diagnosis sys-
tems for the detection not only 
of psychiatric diseases, but for 
many other pathologies that 
show characteristic patterns 
in physiological data, ranging 
from spine injuries to heart 
disease or cancer. @
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Un pacte per al 
coneixement, 

aposta guanyadora

Les societats madures  
i avançades són aquelles 
que són conscients del 
moment que viuen i de la 
necessitat, en moments 
de canvi de paradigma, 
de fer un salt qualitatiu 
per no alentir la roda del 
progrés. Catalunya es 
troba ara en una d’aques-
tes cruïlles històriques 
que marcaran el seu futur 
immediat com a societat 
del benestar. Les eco-
nomies dels països més 
capdavanters ja fa temps 
que saben que el coneixe-
ment ha de ser el motor 
de la seva economia 
perquè aquest és font de 
progrés i de riquesa, tant 
material com espiritual.

Francesc Xavier 
Grau
Secretari d’Universitats i 
Recerca de la Generalitat

Per evolucionar des del grup de països 
europeus considerats innovadors mode-
rats cap els que avui són líders en inno-
vació hem d’aconseguir un enfocament 
polític coordinat i estable fruit d’un diàleg 
mutu entre ciència, empresa i societat. 
La societat catalana ha de basar el seu 
dinamisme, la seva cohesió, el seu pro-
grés i la seva competitivitat en el capi-
tal humà, en els sectors productius que 
generin llocs de treball qualificats i de 
qualitat, arrelats als territoris i a les po-
blacions, reforçant les seves xarxes de 
formació i de coneixement.
En la base d’aquesta societat del conei-
xement s’hi troba la formació, en tots 
els seus nivells, i la capacitat de gene-
rar nou coneixement en tots els àmbits. 
I la franja d’aquesta base que reuneix 
formació i recerca crida a participar als 
diferents agents de coneixement, des de 
les universitats i centres de recerca fins 
al teixit productiu i el dinamisme de la 
formació superior, sobre els quals fona-
mentar el desenvolupament de societats 
més justes, sostenibles i amb majors 
cotes de benestar.
Per assolir aquests objectius cal de 
manera urgent un gran acord de país 
sobre polítiques de captació i retenció 
del talent i del finançament públic del 
nostre sistema, però també de la par-
ticipació privada,  així com també un 
model de preus i beques que garanteixi 
l’equitat en l’accés al coneixement, per 
a dissenyar el marc de referència de les 
futures polítiques en matèria d’univer-
sitats, de recerca i d’innovació.
Diuen els danesos que el coneixement 
porta al creixement, el creixement a la 
prosperitat, i la prosperitat assegura el 
benestar. Fem nostra aquesta divisa 
perquè Catalunya sigui un país més pròs-
per, just i lliure capaç de transformar tota 
l’energia creativa i el talent de què disposa 
en coneixement. Aquesta és, sens dubte, 
l’única aposta guanyadora possible. @

A
vui dia ningú qüestiona 
que els territoris amb 
índex positius en progrés 
social i desenvolupament 

econòmic són els que fan una aposta 
clara per avançar en la societat del co-
neixement. Les polítiques d’innovació 
són un motor de millora que connecta 
el coneixement amb el creixement i pros-
peritat, i que té un impacte final en el 
benestar social. Països com ara Àustria, 
Holanda, Suècia o Dinamarca són exem-
ples propers que renoven regularment 
aquesta aposta pel coneixement com a 
matèria primera de la seva competiti-
vitat i desenvolupament.
És en aquest context que el Govern ha 
impulsat un Pacte Nacional per a la So-
cietat del Coneixement (PN@SC) que 
vol ser una gran acord de país, fruit d’un 
procés participatiu i consensuat, que ha 
d’ajudar a desenvolupar Catalunya com 
una societat competitiva basada en el 
coneixement. Aquest gran pacte social 
només té sentit si aplega propostes de 
llarg termini que es tradueixin en una 
política pública consensuada, accepta-
da i reconeguda de suport a l’educació 
superior, la recerca i la innovació.

S	L’acte de constitució del Consell Consultiu del PN@SC tenia lloc el mes de setembre al Palau de la Generalitat.
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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.

sabadellprofessional.com
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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
Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de

Crèdit. La quantitat màxima garantida
actualment pel fons esmentat és de 100.000

euros per dipositant.
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La transformació digital  
del RACC: innovant en serveis 

per a la nova mobilitat

E
l RACC no és aliè a aquesta 
transformació. Al llarg de 
la seva història ha anat 
evolucionant per antici-

par-se a les necessitats dels usuaris  
i donar les millors solucions en cada 
moment. Avui, fidel a la seva vocació 
d’innovació, vol ser protagonista de la 
gran revolució de la mobilitat. Per al 
nostre Club, una entitat líder en la pres-
tació d’assistència i que dona cobertura 
a més de 10 milions de persones a tot 
el món, la digitalització dels processos 
i la transformació dels models de negoci 
i de la relació amb els clients són reptes 
imprescindibles per afrontar amb ga-
ranties la sostenibilitat de la nostra 
competitivitat present i futura i a la 
vegada esdevé una oportunitat immi-
llorable per a la nostra evolució d’Au-
tomòbil Club a Club de Serveis a la 
Mobilitat.
En aquest procés de digitalització i de 
transformació el nostre objectiu ha estat 
doble: per una banda, millorar els nos-
tres productes i serveis i la manera de 
prestar-los i, per una altra, crear nous 
serveis per a la nova mobilitat, aprofi-
tant els avantatges que ens ofereix la 
gestió de les dades i la connectivitat a 
través de la tecnologia actual. 
La renovació tecnològica ha estat el 
nostre punt de partida, un pas impres-
cindible tot i que no suficient, sobre el 
que hem recolzat el nostre projecte. 
Aquesta renovació ens ha permès de-
senvolupar un ampli procés de digi-
talització que està abastant totes les 
àrees de negoci i que té com a puntals 
la creació d’un model de relació i gestió 
dels nostres clients, així com l’optimit-
zació dels nostres processos, ambdós 
claus per oferir una experiència més àgil 
i personalitzada.

Tots som conscients que 
estem vivint un procés 
d’evolució tecnològica 
que està canviant els 
hàbits de les persones i 
la gestió de les empreses. 
La hiperconnectivitat i la 
digitalització fan que avui 
puguem consultar qualse-
vol informació o adquirir 
qualsevol servei i produc-
te utilitzant només un 
telèfon mòbil. En aquest 
entorn, la mobilitat afron-
ta canvis molt importants, 
entren noves empreses 
amb nous models de 
negoci que competeixen 
de formes diferents, es 
despleguen nous serveis 
com els dels vehicles 
compartits i irromp la 
mobilitat multimodal que 
combina l’ús encadenat 
de diferents modes de 
transport. En definitiva, 
canvia la nostra manera 
de desplaçar-nos i canvi-
en els serveis entorn a la 
mobilitat.

L’estratègia que ha marcat aquesta 
transformació tecnològica s’ha basat 
en quatre conceptes resumits en les 
sigles reconegudes com SMAC (Social, 
Mobile, Analytics i Cloud) i s’ha comple-
mentat amb les premisses d’estandarit-
zació de solucions i de pagament per ús. 
Així doncs, hem optat per implementar 
un CRM que permet gestionar la rela-
ció amb els nostres clients a través de 
diferents canals i hem dotat als nostres 
equips de solucions de mobilitat per 
ser més eficaços. Alhora, les eines de 
col·laboració ens permeten compartir 
solucions internament; i disposar d’un 
servei en el cloud ens facilita estar con-
nectats en tot moment per no deixar 
d’oferir el servei que prestem. Per anar 
més enllà en la nostra proposta de valor, 
resulta clau la gestió de la dada, doncs 
aplicant-hi intel·ligència, oferirem pro-
ductes i serveis adaptats. 
Cal destacar els resultats que aviat 
seran visibles en l’àmbit de l’Assistèn-
cia, on incorporem eines de gestió, sis-
temes predictius i intel·ligència artifi-
cial que ens permetran saber en quines 
zones geogràfiques es concentraran les 
properes avaries, fer diagnòstics des de 
la primera trucada i assignar automà-
ticament els recursos més adequats a 
cada cas. La reducció dels temps d’es-
pera, l’agilitat en els tràmits i l’eficiència 
en les intervencions són alguns dels 
beneficis. 
Finalment, per garantir la protecció de 
la informació dels nostres clients i de 
l’empresa, hem aplicat solucions de ci-
berseguretat. En resum, disposem d’un 
sistema íntegre, sòlid i permanentment 
actualitzat que impulsa la proposta de 
valor del negoci, ens permet ser més 
eficients i referma la vinculació amb 
el client.
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Transformar-nos digitalment també és 
un dels grans objectius per desenvolu-
par nous serveis que tenen en comú un 
model de negoci basat en la connecti-
vitat i la gestió de les dades. El millor 
exemple és City Trips, el primer agrega-
dor de serveis de mobilitat que inclou 
tots els transports públics i compartits 
en una sola app, ofereix informació en 
temps real i dona accés a la reserva de 
vehicles compartits. L’aplicació, que 
ha obtingut el reconeixement inter-

Xavier Pérez
Director General del RACC

nacional de la MaaS Alliance, l’orga-
nització líder al món per a la recerca i 
el desenvolupament dels serveis de la 
nova mobilitat, ja funciona a Barcelo-
na, Madrid i València i aviat farà el salt 
internacional.
En tot aquest procés que parteix de la 
renovació tecnològica i de la digitalit-
zació i en el que hem invertit 20 mili-
ons d’euros en els darrers 3 anys, hem 
descobert que la transformació digital 
és una evolució molt més profunda que 
també suposa un canvi cultural, en la 
manera de treballar, en les relacions i 
en el lideratge, un canvi en el que les 
persones són una peça fonamental. 
Només amb professionals comprome-
sos, capaços, empoderats i dotats de 
les eines necessàries, podem assolir 
una transformació d’aquesta magni-
tud que implica repensar la visió de 
l’empresa i la seva cultura, l’estructura 
organitzativa, els processos i les eines 
tecnològiques. 

Avui estem convençuts que treballem 
en la direcció correcta. La transforma-
ció digital no s’acaba aquí sinó que és 
un procés continu de millora que ens 
exigeix estar atents, escoltar, perdre la 
por a equivocar-nos i ser conscients que 
seguim sent aprenents. Amb aquesta 
filosofia, des del RACC seguirem inno-
vant en serveis d’alta qualitat centrats 
en les persones i continuarem donant 
resposta a les noves necessitats de la 
nostra societat.@

S	Participants a la hackathon de mobilitat del RACC, que cada any reuneix emprenedors de diferents perfils per trobar solucions i nous negocis al voltant de la mobilitat i els serveis assistencials.
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Treballem per 
fomentar les 

vocacions STEAM 
entre les noies

A
vui, més de dos anys des-
prés, som part activa de 
diversos programes de 
promoció de les STEAM 

per tal de donar un impuls a les vocaci-
ons científiques i tècniques, en especial 
entre les nenes i noies del darrer cicle de 
primària i primer d’ESO, edat que els 
experts en pedagogia consideren clau 
per a la tria de la professió.
Així, al llarg dels darreres mesos, les 
enginyeres promotores d’aquest grup 
hem continuat vinculades a projectes 
com l’impulsat per la UPC (i dirigit per 
la professora Paz Morillo) “Una enginye-
ra a cada escola”, que ofereix referents 
d’enginyeres de telecomunicació a les 
escoles que ho sol·licitin, mitjançant la 
realització de tallers i xerrades a nens  
i nenes de 5è, 6è i 1er d’ESO. 
Dins del programa STEAM de Barcelona 
Activa,  impulsat per la Universitat de 
Deusto, institucions i empreses basques 
(i que s’ha expandit amb èxit arreu de 
l’estat) també treballem per al foment 
de les dones en professions STEAM fent 
mentoria grupal. Aquest programa assig-
na científiques i enginyeres a les escoles 

El grup de treball Dones 
TIC de l’Associació 
Catalana d’Enginyers de 
Telecomunicació (Telecos.
cat) es presentava el 
març de 2017 (coincidint 
amb la celebració del Dia 
Internacional de la Dona 
Treballadora) amb un clar 
objectiu: treballar per al 
foment i la dinamització 
de la presència de les 
dones en l’enginyeria 
de Telecomunicació, 
enginyeries TIC i profes-
sions STEAM en general, 
alineant-nos amb d’altres 
grups i iniciatives que tin-
guessin aquesta mateixa 
fita per tal d’aportar-hi 
valor.

que ho sol·licitin (principalment a la de-
marcació de Barcelona), on es realitzen 
sessions i tallers. 
Aquestes accions a les escoles les com-
plementem fent xerrades, a títol indivi-
dual, a diferents centres, com les re-
centment emmarcades en la Setmana 
de la Ciència i realitzades a Sant Cugat 
i l’Escola Thau de Barcelona.
Com a membres de la Intercol·legial, 
també som presents a la Comissió de 
dones, impulsora, entre d’altres inicia-
tives, de “El nostre clam per l’equitat”, 
decàleg que reclama un tracte equitatiu, 
entre dones i homes, en el món profes-
sional, per eliminar qualsevol discrimi-
nació de gènere en sintonia amb altres 
associacions i moviments feministes. 
També és freqüent la nostra participa-
ció a Jornades com el cicle de reflexions 
“Dona i Tecnologia: un tàndem de futur”, 
dirigit per la catedràtica en Enginyeria 
Informàtica Núria Castell; o les impul-
sades per Dones en Xarxa, anomenades 
WomanLiderTIC, que tenen com a ob-
jectiu potenciar i apoderar les dones en 
el sector de les TIC. Concretament, a la 
darrera edició celebrada el passat 22 de 

novembre, compartíem una taula rodona 
amb les representants de la Comissió de 
gènere de l’Associació Catalana d’Intel-
ligència Artificial i amb el Grup donesCO-
EINF, del Col·legi Oficial d’Enginyeria In-
formàtica. De fet, amb aquests col·lectius 
compartim també una nova iniciativa en 
marxa, la Xarxa de Dones Professionals 
de l’Àmbit Digital, una comunitat creada 
per compartir esdeveniments -majoritàri-
ament online-, conferències VIP, trobades 
presencials amb dones del sector digital 
i networking, que s’emmarca dins de la 
plataforma Sheleader (més informació 
a la pàgina 31). 
Tot plegat no és més que el nostre granet 
de sorra que esperem serveixi per des-
pertar noves vocacions per l’Enginyeria 
de Telecomunicació, una professió de 
present i de futur on la participació fe-
menina és tan necessària.
Si vols sumar-te al Grup de Treball Dones 
TIC, envia un correu a serveis@telecos.
cat! @

Grup de Treball Dones TIC
Telecos.cat 

R Imatge del programa “Una enginyera a cada escola”, impulsat per la UPC i amb el qual les integrants 
del Grup de Treball Dones TIC col·laboren com a mentores.
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Sheleader:  
empoderando a las 
mujeres del sector digital

S
heleader es una aceleradora 
de talento de las mujeres, es 
una plataforma digital que 
promueve el empodera-

miento de las mujeres en el ámbito profe-
sional. Está formado por mujeres que co-
laboran con mujeres para empoderarse.
Esta plataforma les ofrece instrumen-
tos, soluciones, acompañamiento y red.  
En concreto, ofrece diversos servicios para 
el crecimiento de las mujeres, personal  
y profesional. En sheleader las mujeres tie-
nen acceso a conferencias VIP, cápsulas de 
formación online, encuentros de networ-
king con mujeres de su sector, mentorías… 
Uno de los retos de sheleader es crear  
y consolidar redes de mujeres de un sector o 
ámbito profesional (contamos con la red de 
comunicadoras online, red del sector digital, 
red del sector del cine y del audiovisual…).
En este contexto, la Red de Mujeres del 
Sector Digital pretende promocionar la 
presencia, participación, visualización  
y participación en espacios de decisión 
de las mujeres en el sector digital y pro-
fesiones del ámbito digital. Esta red está 
impulsada por sheleader conjuntamen-
te con el Grupo de trabajo Dones TIC de 
Telecos.cat, DonesIAcat (sección oficial 
de género de la Asociación Catalana de 
Inteligencia Artificial), DonesCOEINF (del 
Colegio Oficial de Ingeniería Informàtica 
de Catalunya), y Nae. 

Lourdes Muñoz
Ingeniera informática
Co-fundadora de Sheleader

Se trata de una comunidad creada para 
compartir eventos, mayoritariamente on-
line. Conferencias VIP, hacer networking 
y encuentros presenciales entre mujeres 
del sector digital. Todas juntas estamos 
impulsando esta red para velar por la visi-
bilidad de las mujeres que pertenecen al 
sector digital.
Durante el 2019 hemos trabajado mucho en 
el impulso de esta red, mediante la puesta 
en marcha de diversas actividades para  
y por mujeres del sector digital. Las activi-
dades relacionadas empezaron el pasado 
mes de septiembre. Hasta el momento, 
hemos organizado dos actividades online. 
El primer evento en sheleader de la Red de 
Mujeres del Sector Digital fue una confe-
rencia VIP sobre el poder del visual thin-
king para la innovación en las organizacio-
nes. Fue un encuentro protagonizado por 
Ana Moliner y Susana Magrans, además 
de las participantes. El segundo evento 
fue un encuentro de Networking Online 
sobre Inteligencia Artificial y Ética, con 
la ponente Karina Gibert, donde las asis-
tentes pudieron participar en un debate 
ético abierto sobre Inteligencia Artificial. 
Además, hemos celebrado una activi-
dad presencial donde nos hemos podido 
conocer en persona: en el marco de las  
V Jornadas WomanLiderTIC 2019 se cele-
bró una mesa redonda donde se presentó 
la Red de Mujeres del Sector Digital. En ella 

pudimos conocernos e intercambiar opi-
niones sobre por qué es importante tener 
espacios y redes en las que desarrollarnos.
De cara a 2020 estamos preparando una 
programación muy potente de activida-
des para nuestras mujeres del sector di-
gital con los temas más candentes de este 
ámbito. Vamos a organizar 5 actividades 
online a lo largo del año y algún encuen-
tro presencial donde poder conocernos en 
persona. Las mujeres que pertenezcan a 
la red del sector digital podrán participar 
en encuentros de temas clave del ámbi-
to digital, conseguir contactos del sector  
y conocer a otras mujeres, darse a conocer 
y lograr visibilidad. Las mujeres que están 
impulsando la red y liderando todas las ac-
tividades son: Karina Gibert (donesIAcat  
y donesCOEINF), Anna Sánchez (Dones 
TIC de Telecos.cat), Assumpta Rocosa (do-
nesCOEINF), Ana Moliner (NAE) y Lourdes 
Muñoz (sheleader).
Queremos dar la posibilidad a las mujeres 
del ámbito digital de participar en esta 
red, donde pueden compartir experiencias, 
crecer profesionalmente y beneficiarse de 
todas las actividades que tenemos prepa-
radas para ellas. Entre todas nos ayudamos 
a empoderarnos. 
Tú también puedes formar parte de esta 
comunidad.Únete a la red del sector digi-
tal en la plataforma de sheleader. En esta 
página web te puedes informar de todo lo 
que tenemos para ti: http://beta.sheleader. 
eu/web/es/redmujeressectordigital.
 
¡Anímate a compartir con nosotras en la 
red de mujeres del sector digital! 
¡Te estamos esperando! @

R Imagen de la mesa redonda de WomanLiderTIC que sirvió de presentación pública para la Red de Mujeres del 
Sector Digital de Sheleader.
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Enginyers Voluntaris:  
aportem valor a la societat!

L
a forma de funcionar de les 
entitats ha canviat en el 
temps, millorant la seva 
gestió, i, en conseqüència, 

han canviat les seves necessitats. En prin-
cipi, l’objectiu d’Enginyers Voluntaris 
anava dirigit a donar suport i assessora-
ment a la gestió de l’entitat en qualsevol 
dels seus departaments. Avui en dia, man-
tenint aquest suport, també estem oberts 
a col·laborar en projectes específics amb 
un horitzó temporal més o menys curt. 
Aquesta segona activitat és especialment 
adequada per a voluntaris que estan en 
actiu professionalment. A voltes se’ns 
sol·licita col·laboracions en tasques més 
operatives escaients per a voluntaris 
junior, i és per això que estem en contacte 
amb el món universitari. Finalment, i mal-
grat que no era la intenció inicial d’aquest 
servei, també atenem sol·licituds en re-
lació a qüestions sobre les que el nostre 
col·lectiu ha mostrat interès, com són el 
“mentoring” i reforç escolar a joves en risc 
d’exclusió social.
Aquest servei és intercol·legial i en 
aquests moments inclou cinc col·lectius 

Enginyers Voluntaris és 
un servei gestionat per 
enginyers i enginyeres 
de diferents col·lectius 
que aporta a entitats 
del Tercer Sector Social 
(ONG’s) suport i assesso-
rament en aquells temes 
que les entitats sol·liciten. 
L’objectiu final és que els 
coneixements i l’experi-
ència del voluntari passin 
a formar part de l’actiu de 
l’entitat.

Estanislau Sunyer
Coordinador d’Enginyers 
Voluntaris

professionals: l’Associació Catalana d’En-
ginyers de Telecomunicació (Telecos.cat), 
el Col·legi d’Enginyers Industrials de Ca-
talunya (EIC), el Col·legi Oficial d’Enginye-
ria en Informàtica de Catalunya (COEINF), 
e l Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals 
i Ports de Catalunya (Camins.cat) i el Col-
legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya 
(Agrònoms). Va néixer el 2018 amb la 
incorporació dels col·lectius mencionats  
i com a successor del Servei de Promoció 
del Voluntariat que ja portava sis anys 
de funcionament a l’EIC. El nou servei 
permet ampliar l’abast de les nostres 
capacitats i donar sortida a les inquie-
tuds de persones sensibilitzades en els 
temes socials dels diferents col·lectius.
Des de l’inici hem contactat amb 163 
voluntaris. Actualment n’hi ha uns 100 
disponibles, dels quals 24 són nous 
del 2019. S’han realitzat 77 projectes  
i col·laboracions, dels quals 12 són d’en-
guany. A dia d’avui n’hi ha 26 d’actius,  
i tenim 15 peticions pendents de cobrir. 
Pel costat de les entitats, hem contactat 
amb 65, amb set noves incorporacions 
d’aquest any. Hem realitzat projectes  
i col·laboracions en 32 d’elles i hi ha pro-
jectes en marxa a 16. 
La nostra manera de funcionar es basa 
en conèixer les necessitats de les en-
titats. Es fan visites a les seves instal-
lacions i es parla amb la direcció. Les 
sol·licituds que ens fan es plasmen en 
perfils que cobreixin aquestes deman-

des. Aquests perfils es publiquen a les 
webs de cada col·lectiu i se’n fa difusió 
a les xarxes socials. Amb tots els volun-
taris que s’interessen per una sol·licitud 
es fa una trobada per explicar de què es 
tracta i en quin entorn es desenvolupa. 
A aquells que segueixen interessats els 
posem en contacte amb l’entitat corres-
ponent. Aquest sistema tan personalitzat 
ens dóna molt bons resultats perquè ens 
facilita un seguiment tant per part de 
l’entitat com del voluntari, i la satisfacció 
d’ambdues parts. @

Vols saber més d’Enginyers 
Voluntaris?

Consulta les peticions pendents a:

Col·labora enviant un correu a: 
serveis@telecos.cat 
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La fàbrica del futur ja és present

El sector industrial viu 
immers en un procés de 
transformació i de canvi 
de paradigma. La quarta 
revolució industrial ja no 
és un tema a abordar en el 
futur, sinó que ha entrat de 
ple a les nostres vides i a la 
indústria. Una transformació 
que durant els darrers anys 
ha permès oferir serveis 
i productes de més valor 
afegit, apostant per concep-
tes clau com la connectivitat, 
l’eficiència energètica, la 
sostenibilitat, la persona-
lització i la fabricació sota 
demanda.

Albert Planas
Director d’Advanced 
Factories

innovar i l’aposta de grans companyies 
del nostre país com SEAT, HP o Airbus, 
entre moltes altres, demostren com el 
canvi és necessari. No obstant això, la 
tecnologia evoluciona més de pressa que 
la societat i cada vegada es demanden 
professionals més digitals i amb forma-
cions més específiques. Per això, és una 
necessitat connectar el talent del futur 
amb la realitat industrial per tal de mi-
llorar la competitivitat industrial també a 
través del talent i de les persones. 
Tecnologies com la Intel·ligència Artifici-
al, IoT, Blockchain, Big Data, 3D Printing, 
ciberserguretat, robòtica, màquina-eina 
o digital manufacturing es converteixen 
en eines imprescindibles per avançar 
cap a sistemes d’automatització i fa-
bricació més innovadors que marcaran 
les fàbriques digitals. Les empreses ne-
cessiten abraçar les noves tecnologies, 
ja que aporten solucions per millorar els 
nivells de productivitat, reduir costos o 
evitar aturades en la producció gràcies al 
manteniment productiu. Tot això sense 
oblidar-nos de la millora en eficiència 
energètica i de la seva contribució en la 
cura del medi ambient. Al capdavall, la 
indústria 4.0 és una indústria sostenible 
i adaptada als nostres temps.
La transformació digital és aquí, i més que 
una necessitat s’ha convertit en una obli-
gació per a la indústria. Perquè aquelles 
empreses que no siguin capaces de pujar 
al tren de la digitalització, corren el risc de 
quedar-se enrere. La innovació, la tecno-

logia i la indústria 4.0 són un deure per 
a les empreses d’avui si volen sobreviure 
en un mercat en canvi constant.
Del 3 al 5 de març de 2020, Barcelona es 
convertirà de nou en la capital europea de 
la innovació industrial amb la celebració de 
la quarta edició d’Advanced Factories. Un 
punt de trobada per a més de 300 empre-
ses expositores que busquen millorar la 
competitivitat del sector i més de 16.000 
professionals del sector manufacturer que 
aspiren a liderar la transformació del seu 
negoci. La fàbrica 4.0 ja no és la fàbrica 
del futur, sinó la del present. Per això, us 
animem a seguir impulsant amb nosal-
tres una indústria 4.0 més competitiva, 
sostenible i intel·ligent.  @

Del 3 al 5 de març de 2020, Barcelona es convertirà de nou en la capital europea  
de la innovació industrial amb la celebració de la 4a edició d’Advanced Factories

L
a fàbrica 4.0 ja no és un 
repte a afrontar a llarg ter-
mini, sinó que ha arribat 
per oferir a les empreses 

una nova visió per a la indústria. És el 
moment d’afrontar un nou canvi i d’im-
pulsar la transformació digital i la indús-
tria 4.0 que tant valor afegit pot aportar 
a tots els agents de l’ecosistema. 
El sector industrial tradicionalment s’ha 
mostrat cautelós davant els canvis, però 
l’aparició d'startups que no tenen por a 

Vols assistir a la 4a edició  
d’Advanced Factories? 

Com a supporting partner  
Telecos.cat et pot oferir  

invitacions i descomptes!

laptop MÉS INFO A: WWW.TELECOS.CAT

33

MIRADOR

https://www.advancedfactories.com/ca/
http://www.telecos.cat


C
om a membres de l’Institut 
d’Enginyers de Telecomu-
nicació (INEC), Telecos.cat 
tornava a estar present a 

la 8a edició de l’iGenium, la cita anual de 
l’enginyeria catalana que el mes d’octu-
bre posava sobre la taula el protagonis-
me decisiu exercit pels enginyers i les 
enginyeres en la posada en marxa de la 
transició cap a la revolució digital, que ja 
està definint nous serveis i models de 
negoci arreu del món.
Davant d’aquesta constatació, els po-
nents d’iGenium’19 traslladaven la ne-
cessitat de seguir posant el talent i la 
innovació al servei de l’enginyeria de la 
transició per poder fer front als reptes de 
futur de la societat connectada. Així, una 
de les conclusions principals assenyalava 
el 5G com l’element determinant i faci-

litador d’un gran nombre de projectes, 
serveis i models de negoci que encara 
no imaginem.
Ricard Granados, president de l’INEC, 
destacava la rellevància de la temàtica 
triada -l’enginyeria per a la transició- “ja 
que són processos necessaris perquè un 
futur ple de reptes sigui possible, però 
també son períodes difícils”, i afegia: “En 
aquests períodes es canvien orientaci-
ons i paradigmes, no només tecnològics 
sinó també, i fonamentalment, socials i 
econòmics”.
En la mateixa línia, i durant la inaugu-
ració de la jornada, Matilde Villarroya, 
directora general d’Indústria del Depar-
tament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat, felicitava l’organització per 
triar com a eix l’enginyeria per a la trans-
ició atès que, afirmava, “és fonamental 

davant dels reptes a què ens enfrontem 
en el nostre territori i a nivell mundial. 
La indústria està canviant i és molt im-
portant tenir un teixit industrial i una 
enginyeria que sigui capaç de fer front 
a aquests reptes”.
Ja a la cloenda, el conseller de Polítiques 
Digitals i Administració Pública de la Ge-
neralitat, Jordi Puigneró, reivindicava la 
necessitat de “més enginyers a la política 
perquè és una eina transformadora de la 
realitat, com les noves tecnologies”. @

V Nit de la Robòtica

E
l Grup de Treball de Robò-
tica de la Comissió Indús-
tria 4.0 que compartim 
amb Enginyers Industrials, 

de Camins, Informàtics i Agrònoms, or-
ganitzava la V Nit de la Robòtica, instru-
ment pensat per tal que els professionals 
que venen treballant i fent possible 
aquesta realitat puguin trobar-se en un 
acte pensat per a ells i dedicat a ells. La 
trobada, que tenia lloc un any més al 
Recinte Modernista de Sant Pau, servia 

per posar en valor el rostre humà d’un 
sector estratègic on sovint l’accent recau 
en les màquines i els ginys.
Amb el prestigiós professor de robò-
tica biomèdica de la Scuola Superiore 
Sant’Anna a Pisa (Itàlia), Paolo Dario, com 
a conferenciant, i la consellera d’Empre-
sa i Coneixement, Àngels Chacón, com 
a convidada d’honor, la trobada servia 
per premiar la trajectòria professional de 
l’enginyera i informàtica Alícia Casals i 
la iniciativa educativa Robolot (foto). @

Cloenda 
del Concurs 

FemIndústria 

C
om a membre del Jurat i 
en representació de Tele-
cos.cat, Jaume Xarrié par-
ticipava a l’acte de presen-

tació i entrega de premis dels projectes 
finalistes de la desena edició del Con-
curs FemIndústria, convocat pel Col·legi 
i l’Associació d’Enginyers Industrials 
mitjançant el seu servei de foment de 
l’emprenedoria Enginova, la Salle 
Technova Barcelona, Leitat Technolo-
gical Center, la Fundació TecnoCampus 
i La Mútua dels Enginyers. @

cursor
ACCEDEIX A LA CRÒNICA 
RESUM I ELS VÍDEOS DE 
TOTES LES PONÈNCIES A:

iGenium’19 analitza els 
desafiaments de l’enginyeria 
per a la transició en l’àmbit 

industrial, els serveis  
i les infraestructures

R iGenium es consolida, un any més, com un fòrum 
de referència en la transmissió de coneixement de 
projectes d’enginyeria.

VINCLE S: FE M ALIANC ES
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L'
Associació de Professio-
nals TIC de Catalunya (AP-
TICC) -integrada per Tele-
cos.cat, el COEINF i Graus-

TIC- organitzava la taula rodona “L’IOT 
i les tecnologies digitals avançades”, 
com a side event de la fira de referèn-
cia del sector (l’IoT Solutions World 
Congress), i amb l’objectiu d’oferir un 
espai de trobada als professionals de 
l’enginyeria interessats o vinculats al 
món de l’IoT.
Els assistents van poder conèixer, de 
la mà d’un panell de quatre experts, 
algunes iniciatives d’èxit que aporten 
valor a l’hora d’encarar projectes que 
integren les tecnologies més avançades 
(relacionades amb el Blockchain, el 5G 
o la Intel·ligència Artificial) aplicant so-
lucions IoT, així com considerar els seus 
aspectes més rellevants i particulars.
Així, Francisco Sarrias (Senior Sales 
Engineer a Jelurida Swiss SA i vocal 
de la Junta de Telecos.cat) explicava 
com la tecnologia blockchain pot pro-
porcionar dades amb un nivell més alt 
de seguretat, transparència i confiança. 
A més a més, descobria com la integra-
ció d’smart contracts en dispositius IoT 
pot automatitzar tota mena de trans-
accions econòmiques condicionades al 
compliment de determinades condici-
ons o mesures.

A continuació, Xavier Núñez (responsa-
ble de Desenvolupament de Negoci de 
5G a la Fundació i2CAT) era l’encarregat 
de presentar els diferents aspectes en 
els quals la 5G facilitarà l’extensió de 
les tecnologies IoT de manera definitiva, 
així com de revisar els models de negoci 
que en la cadena de valor de la IoT poden 
sorgir i es poden veure beneficiats per 
la tecnologia de comunicacions mòbils 
de cinquena generació.
Tot seguit, arribava el torn de Pere Tuset 
(professor, investigador i director acadè-
mic del Màster en Indústria 4.0 a la UOC i 
co-coordinador del Grup de Treball Smart 
cities, IoT i Indústria 4.0 de Telecos.cat), 
qui donava a conèixer el desenvolupament 
i els resultats preliminars d’un projecte 
realitzat conjuntament pel CDIF (Centre 
de Diagnòstic Industrial i Fluïdodinàmica) 
de la UPC i el WiNe (Grup de Recerca en 
Xarxes de Comunicacions Sense Fils) de la 
UOC; un projecte que combina les tecno-
logies d’IoT i del Bessó Digital (en anglès, 
Digital Twin) per tal de donar resposta a 
les necessitats d’estalvi energètic d’un 
magatzem industrial de grans dimensions.
Per últim, era Jorge Arasanz (director 
d’Infraestructura de Xarxes d’Alcatel-
Lucent Enterprise) qui incidia en les qües-
tions que afecten al creixement dels dis-
positius IoT i el seu impacte en la connec-
tivitat i el tractament de la informació. 

Trobada prèvia de la  
Comissió Indústria 4.0
També en el marc de l’IOTSWC, i com a 
acte previ al side event de l’APTICC, tenia 
lloc la IV edició de la Trobada anual de la 
Comissió Indústria 4.0, un acte obert que 
servia per reunir, fonamentalment, tots 
els enginyers actius als grups de treball 
de la Comissió i per gaudir de la ponència 
“Supercomputació i Indústria 4.0”, a càrrec 
de Josep M. Martorell, director associat 
del Barcelona Supercomputing Center. @

cursor
CONSULTA TOTES 

LES PRESENTACIONS 
DELS PONENTS A:

VIII Jornada 
del Cercle de 
Directors TIC

T
elecos.cat col·laborava amb 
el Cercle de Directors TIC 
en la celebració de la seva 
vuitena jornada que tenia 

lloc també en el marc de l’IOTSWC. La 
trobada girava entorn els conceptes de 
disrupcions tecnològiques i cibersegu-
retat a les empreses i es dividia en dues 
taules rodones. La primera (sobre inno-
vació, transformació digital i disrupció 
tecnològica) comptava amb la participa-
ció d’Anna Sánchez Granados, vicepre-
sidenta de Telecos.cat i CEO d'Itimes 
Advisers. Després d’un coffee break i 
temps per fer networking, la jornada es 
reprenia amb la taula rodona sobre ci-
berseguretat i vulnerabilitats, moderada 
pel vocal de Telecos.cat i CEO d’Xponent, 
Ramon Palacio. @

cursor
CONSULTA  

EL RESUM D’AQUESTA 
JORNADA A:

L’IOT i les tecnologies digitals avançades
Side event de l’APTICC en una nova edició de l’IOTSWC

VINCLES: FEM ALIANCES
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I Corporate Lunch  
de Telecos.cat

D’accés exclusiu a les empreses que són Corporate member

El Restaurant Brasserie Flo de Barcelona 
acollia al novembre el I Corporate Lunch 
de Telecos.cat, nova trobada anual que 
neix amb l'objectiu de debatre temes 
d’interès que relacionin el món econò-
mic amb el sector professional. El dinar 
va tenir com a convidats els directius de 
les empreses que són Corporate Member 
de Telecos.cat, així com diverses persona-
litats destacades del món de l’economia i 
també vinculades al sector.

Amb el patrocini de Caixa d'Enginyers 
i el suport de Món empresarial, la jornada 
arrencava amb les paraules de benvinguda 
de Joan Cavallé, director general de Caixa 
d'Enginyers, qui va valorar molt positiva-
ment el fet de realitzar trobades que ser-
veixin per fer xarxa entre el sector financer 
i el món TIC. A continuació, arribava el torn 
de Joan Tugores, catedràtic d'Economia i 

ex-rector de la Universitat de Barcelona, 
qui va oferir la seva “Perspectiva de la si-
tuació econòmica actual”. Seguidament 
començava el dinar, on es va generar un 
interessant debat entre els assistents en 
relació al moment que viuen les empre-
ses del sector TIC i els seus professionals. 
Per acabar, el secretari general de PIMEC, 
Antoni Cañete, recollia les conclusions de 
la trobada posant l'accent en la necessitat 
de tenir molt present l'ètica en un entorn 
-l'econòmic- on sovint no hi és suficient-
ment present.

Un programa ple d’avantatges
Aviat farà dos anys de la presentació del 
programa Corporate member de Telecos.
cat, que permet incorporar al col·lectiu 
empreses que compten amb enginyers TIC 
entre els seus treballadors i que volen ac-
cedir a tota una sèrie de serveis exclusius. 
Assegurances especialitzades en condici-
ons molt avantatjoses, participació a totes 
les jornades de referència que organitzem 
com a col·lectiu (incloent el citat Corporate 
Lunch), accés a un pla de formació a mida 
i als serveis associats a la borsa de treball 
(gestió d'ofertes i preselecció de candida-
tures), així com assessorament fiscal i ju-
rídic, en són només alguns exemples. @

Nova 
convocatòria 

de cursos  
i certificació 

oficial amb PUE
Gràcies a l'acord de col·laboració que 
tenim amb PUE, des de Telecos.cat 
podem oferir a tots els membres del 
col·lectiu un 10% de descompte en 
la nova convocatòria febrer-juny de 
2020 de PUE, on trobaràs tots els cur-
sos oficials TIC amb certificació asso-
ciada disponibles.

Algunes de les novetats més des-
tacades d’aquesta nova convocatòria 
són el nou path de formació i certi-
ficació oficial en Microsoft Azure i 
el curs Certified Ethical Hacker (CEH) 
d’EC-Council per a professionals que 
vulguin convertir-se en experts en 
ciberseguretat.

Per a més informació, con-
tacta amb PUE (93 206 02 49; 
training@pue.es) i identifica't  
com a membre de Telecos.cat amb 
el teu número d'associat. @

Invitacions i descomptes  
a Fires i Congressos

Amb l’arrencada del nou any tornen a 
Barcelona les fires i congressos TIC de 
referència i, com és habitual, Telecos.cat 
pot oferir als seus membres invitacions  
i descomptes exclusius.

De cara als propers mesos, Telecos.cat 
ja ha arribat a acords amb cites tan relle-

vants com el MWC Barcelona, el 4YFN,  
l’European Blockchain Convention o l’Ad-
vanced Factories. @

 

R Fins a una quinzena d’empreses del sector van 
participar en aquest I Corporate Lunch del col·lectiu.
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Exposició permanent 
“Sala univers”
Lloc: Cosmocaixa  | Entrada: 6€

El Cosmocaixa ha reobert 
la seva exposició perma-
nent amb 3500 m² d'ex-
periència renovada. La 
nova Sala Univers presen-
ta un fil argumental que, 
cronològicament, com-
prèn des del big-bang fins 
a les últimes fronteres del 
coneixement, un recorre-
gut lliure que té l'objec-
tiu d'estimular la curiosi-
tat científica del visitant a 
partir d'experiències inte-
ractives, d'objectes reals i 
de reproduccions científi-
ques i artístiques de màxi-
ma qualitat.

Kósmos, Evolució i 
Fronteres són els noms 
dels tres àmbits que for-
men aquesta nova sala. A 
Kósmos, on una gràfica 
tridimensional que mos-
tra l’expansió de l’univers 
ens dona la benvinguda, 
els visitants descobreixen 
com la matèria ha anat 
evolucionant des de l’ori-
gen dels temps, formant 
estructures cada vegada 
més complexes. Un biore-
actor assenyala l’entrada a 
Evolució, àmbit on éssers 
vius, fotografies estereos-
còpiques, reproduccions 
digitals d’avantguarda i 

fòssils de gran valor cien-
tífic i espectacular bellesa 
ens expliquen els secrets 
de la vida i de la seva evo-
lució al nostre planeta. I a 
Fronteres, una secció pre-
sidida per una gran cúpu-
la en forma de cervell, ens 
endinsem en el que ha es-
tat qualificat com l’objec-
te que revesteix més com-
plexitat de tot el cosmos: 
el cervell humà. Gràcies 
a ell, no només hem po-
gut preguntar-nos quines 
són les lleis que regei-
xen l’univers, sinó també 
descobrir-les.

De manera comple-
mentària, la Sala Univers 
reneix juntament amb un 
laboratori de matemà-
tiques, un gest de com-
plicitat amb la disciplina 
que ens ha donat les eines 
necessàries per entendre 
com funciona tot. La sa-
la es presenta com un lloc 
per explorar aquesta ci-
ència exacta a través de 
jocs i endevinalles mate-
màtiques. A més d'aquest 
laboratori, la Sala Univers 
integra en el seu discurs 
dos àmbits emblemàtics 
del museu: el Mur geo-
lògic i el Bosc Inundat. @

Baròmetre del  
sector Tecnològic  
a Catalunya 2019
Autor: Cercle Tecnològic de Catalunya 
Editorial: CTECNO

El Baròmetre del sector tec-
nològic a Catalunya 2019 és 
l’onzena edició d’una eina 
que s’ha convertit en l’es-
tudi de referència del sec-
tor tecnològic i digital a 
Catalunya. L’estudi analit-
za la situació del sector al 
nostre país i actua com un 
marc excel·lent per generar 
reflexió, debat i propostes 
de futur sobre la realitat del 
sector i la seva elasticitat, ca-
pacitat de creixement i ten-
dències. A més, té un gran 
valor de context sectorial, ja 
que reflecteix la situació de 
les empreses tant de l’oferta 
com de la demanda del sec-
tor tecnològic i digital. 

El Baròmetre 2019 po-
sa el focus en tres temàti-
ques destacades que, a tra-
vés de les enquestes prèvies, 
s’havien detectat com a te-
mes candents que necessi-
taven explicació, respos-
tes i accions concretes. Així, 
en aquesta edició s’aborda 
l’escassetat de talent digi-
tal, especialment quan par-
lem de la poca presència de 
les dones en les TIC, el fet 
de tractar les noves tecno-
logies com a generadores 
de valor, i per últim, l’im-
pacte de les polítiques pú-
bliques dins el sector. Entre 

les conclusions més destaca-
des, hi ha aquestes:

• Només el 6,6% de les em-
preses que implanten les 
TIC es beneficien d’una mi-
llora en la facturació. El 
CTecno detecta una opor-
tunitat de creixement.

• Els projectes tecnològics 
beneficien principalment 
l’agilització de processos, 
contacte amb els clients 
o accions comercials, tot 
i que no acaben de gene-
rar un impacte positiu en 
l’augment de la facturació.

• L’estudi detecta escasse-
tat de talent de les dones 
en el sector TIC que repre-
senta un 8% de les posici-
ons tècniques. Només un 
10,8% de les empreses en-
questades fomenten algun 
tipus de programa per con-
tractar dones.

• El talent passa a ser el pri-
mer fre per al creixement 
del sector, passant de la se-
tena preocupació a la pri-
mera en només dos anys.@
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La Diputació de Barcelona, al 
servei de la transformació digital 
dels serveis públics locals 

C om a ciutadans tenim dret a 
disposar d’uns serveis mu-
nicipals de qualitat, i això a 
dia d’avui implica ineludible-

ment que aquests serveis es puguin gesti-
onar aprofitant al màxim les possibilitats 
que les tecnologies posen al nostre abast. 

Des de l’Àrea d’Innovació, Governs 
Locals i Cohesió Territorial de la Diputa-
ció de Barcelona treballem per tal d’ajudar 
als municipis en el procés de transforma-
ció digital.

La demarcació de Barcelona es carac-
teritza per tenir un conjunt de municipis 
molt grans juntament amb d’altres molt 
petits: serveixi d’exemple que dels 311 
municipis de la demarcació, 181 no arri-
ben a 5.000 habitants, essent fins a 266 
els que estan per sota dels 20.000 habi-
tants. Per això treballem sempre amb la 
perspectiva obligada de vetllar per la co-
hesió territorial, assegurant que la ciuta-
dania d’un municipi petit tingui accés a 
serveis de la mateixa qualitat que la d’un 
municipi més gran.

A nivell municipal proporcionem 
serveis en dos àmbits bàsics d’actuació: 
ajuntaments i biblioteques.

En l’àmbit dels ajuntaments propor-
cionem un servei de suport i assessora-
ment que a més inclou la provisió de les 
aplicacions bàsiques que permeten el 
funcionament de l’entitat: sistema eco-
nòmic-comptable, gestió d’expedients, 
padró d’habitants, nòmines, etc. Addicio-
nalment, proveïm als ajuntaments d’una 
línia de connexió de banda ampla per a 
garantir l’accés a aquestes aplicacions i a 
altres serveis que necessiti. També duem 
a terme accions d’assessorament en es-
tratègies de ciutat intel·ligent, assessora-
ment en organització interna, en organit-
zació dels departaments de tecnologies, 
suport de caràcter normatiu, etc.

En l’àmbit de les biblioteques garan-
tim els serveis TC necessaris per al fun-
cionament d’aquests espais públics, cada 
cop més digitalitzats. Així disposem de les 
estacions de treball i al públic de 227 bi-
blioteques públiques, el funcionament del 
sistema bibliotecari, les xarxes de comu-
nicacions i la provisió dels serveis tecno-
lògics de la xarxa de bibliobusos per a po-
blacions més petites.

Al marge d’aquests dos àmbits con-
crets d’actuació, també actuem de mane-
ra més global a nivell del territori promo-
vent actuacions com l’estesa de conduc-
tes a través de les vies locals, per facilitar 
als operadors de telecomunicacions l’am-
pliació de la seva xarxa de transport que 
permeti arribar amb banda ampla a ma-
jors parts del territori. 

Per poder prestar de manera homo-
gènia aquests serveis als municipis i con-
tribuir així a garantir la cohesió del territori 
és necessari que duem a terme tasques 
prèvies d’investigació, desenvolupament 
i disseny de la solució, sovint conjunta-
ment amb ajuntaments que actuen com 
a pilots per tal de construir el millor servei 
possible per a tots els ajuntaments que el 
rebran, propiciant així la generació d’eco-
nomies d’escala que garanteixin la soste-
nibilitat dels serveis municipals.

Són molts els reptes que tenim per 
davant: treballar per millorar la ciberse-
guretat dels serveis municipals, garantir 
el compliment normatiu en matèria de 
protecció de dades i seguretat, o gene-
rar serveis smart per als petits municipis, 
entre d’altres. Però també són moltes les 
oportunitats que les noves tecnologies 
ens van oferint per assolir aquests i altres 
reptes: l’ús de tecnologia blockchain, l’in-
ternet de les coses, la intel·ligència artifi-
cial al serveis públics, el desplegament de 
tecnologia 5G, etc.

Per això en aquest mandat polític, es 
va decidir crear aquesta nova àrea nova: 
l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohe-
sió Territorial, focalitzada en aquests ob-
jectius i aglutinant la major part dels equips 
que es dediquen a aquestes matèries. I és 
que estem convençuts que per superar els 
reptes que es plantegen necessitem actuar 
integralment, amb equips pluridisciplina-
ris, ajuntant els equips especialistes en les 
matèries funcionals (economistes, juristes, 
documentalistes, etc) amb els equips ex-
perts en tecnologies (telecomunicacions, 
informàtics, etc), i comptant també amb el 
suport dels equips de formació per garantir 
la transferència de coneixement als emple-
ats i empleades públics i la gestió del canvi 
en aquests processos de transformació del 
món local.

Assumeixo doncs aquests reptes al 
servei del món local, amb il·lusió, rigor i 
voluntat de servei. @

Dr. Josep Arimany
President delegat de l'Àrea d'Innovació,  
Governs Locals i Cohesió Territorial  
de la Diputació de Barcelona
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Més informació i inscripcions

www.lanit.cat

17 de febrer de 2020
L'Auditori (c/Lepant 150, Barcelona)

Has de ser-hi!

L’acte institucional pioner i de referència del sector de les 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

celebrat a Barcelona des de l’any 1995
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