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E DI T OR I A L

Al món post-COVID19, 
sumem capacitats i talent!
Quan comencem a albirar la recuperació cap el que es coneix com la “represa” o la “nova normalitat” -i un 
cop hem deixat enrere l’estat d’alarma decretat arran de la crisi sanitària del COVID-19-, crec oportú traslla-
dar-vos algunes reflexions.

Malauradament aquesta pandèmia, poc o molt, ha trasbalsat tothom. Vull traslladar-vos des d’aquí, i en nom 
de tota la junta directiva, el nostre més sincer condol a tots als qui s’han vist afectats per la pèrdua d’un ésser 
estimat. Ara, més que mai, des de Telecos.cat volem continuar al vostre costat, acompanyant-vos en 
tot allò que necessiteu.

Com bé sabeu, a l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació vam apostar des del primer dia pel 
teletreball, contribuint així a pal·liar els riscos innecessaris de contagi. També, des del Grup de treball de 
Seguretat de la Informació, vam publicar un decàleg de recomanacions (més informació a la pàg. 16) perquè 
tothom que optés per treballar a distància ho fes amb totes les garanties necessàries. I és que, per davant 
de tot, estan les persones, i per això també vam avocar esforços per ajudar, des de la nostra responsabilitat 
individual i col·lectiva, en la lluita contra aquesta pandèmia. 

D’altra banda, vull reiterar el nostre més profund agraïment, primer, als professionals sanitaris, i després, 
als de la resta de serveis essencials: treballadors de centres socials i residències de gent gran, comerços 
d’alimentació, farmàcies, transport de mercaderies, forces de seguretat, mitjans de comunicació, i un llarg 
etcètera entre els quals es troben, també, aquells professionals que són l’autèntic motor de Telecos.cat: els 
enginyers i enginyeres de Telecomunicació, Electrònica i Multimèdia-audiovisual. 

Perquè sí, en aquests temps difícils, és important reconèixer també allò que tothom ha vist: les teleco-
municacions i aquells que ens hi dediquem som essencials. Essencials perquè els serveis sanitaris i 
d’altres serveis de primera necessitat funcionin a ple rendiment. Essencials per fer possible el teletreball. 
Essencials perquè aquells que ens quedem a casa puguem estar connectats amb el món. I és que, heu ima-
ginat per un moment com hauríem viscut el confinament sense accés a Internet, sense poder vídeo-trucar 
els nostres familiars i amics?

Sovint ens referim a la tasca que duen a terme els nostres professionals com a quelcom intangible, invisible. 
Hi som perquè tot funcioni, però només se’ns veu quan alguna cosa falla. Doncs bé, ara hi som i se’ns ha 
vist. Ens ho expliquen a diari des dels mitjans de comunicació. Les TIC han esdevingut indispensables: 
enginyers i enginyeres han creat prototipus de respiradors 3D i material sanitari divers (viseres, ulleres, 
agafadors per no tocar els poms de les portes...); enginyers i enginyeres formen part dels equips de recerca 
contra el virus, aplicant, per exemple, la bioinformàtica, la ciència de les dades i la intel·ligència artificial per 
investigar solucions que el frenin (ho podreu comprovar a les pàgines d’aquesta mateixa revista). En defi-
nitiva, enginyers i enginyeres que posen els seus coneixements i expertesa al servei de la societat. 

I ara, quan tothom ja parla del món post-COVID19, volem també aportar-hi el nostre granet de sorra. És per 
això que amb motiu del Dia Mundial de les Telecomunicacions presentàvem una proposta d’informe que 
sota el títol de L'Enginyeria per a la transformació de la societat: Les telecomunicacions i les TIC, 
elements clau post-COVID19 (més informació a les pàgs. 4-9), ja hem fet extensiu a d’altres col·lectius 
professionals i entitats vinculades al sector. Obrim així un procés participatiu on volem comptar amb tots 
vosaltres, perquè és sumant capacitats i talent que ens en sortirem!

GRÀCIES i ENDAVANT!

Pedro Linares
President de l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació
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L'Enginyeria per a la 
transformació de la societat

A
partir de la premissa que 
“no podem tornar a la nor-
malitat perquè la normali-
tat era el problema" (cita 

anònima que assumim plenament), des 
de Telecos.cat manifestem que l’engi-
nyeria és l’aplicació creativa de principis 
científics per dissenyar o desenvolupar, 
construir o operar, amb ple coneixe-
ment, estructures, màquines, aparells, 
procediments, productes, serveis i tre-
balls, utilitzant-los de manera individual 
o en combinació, per fer més conforta-
ble l’entorn i millorar el benestar de la 
societat, tot respectant el medi ambi-
ent, l'economia de funcionament i la se-
guretat dels usuaris i de l’entorn.

Sense una enginyeria de valors hu-
mans i estesa no aconseguirem avançar 
cap al benestar universal. Hem de pas-
sar ja al segle XXI, hem de començar una 
nova societat.

La COVID-19 està constituint la pro-
va d'esforç de la nostra societat. Encara 
no disposem de medicaments eficients 
contra el virus SARS-CoV-2 causant de 
la COVID-19. Sense antivirals efectius i 

sense vacunes, de moment, només po-
dem confiar en tractaments pal·liatius 
d'ajuda per al nostre sistema immunita-
ri. Tractaments que ens permetin gua-
nyar temps mentre els nostres investi-
gadors treballen en nous medicaments 
i vacunes. Les pautes preventives d’hi-
giene, distanciament físic i confinament 
són, ara per ara, les úniques i clàssiques 
accions susceptibles de contribuir a de-
fensar-nos de la infecció.

L’aturada socioeconòmica que 
aquest confinament implica ens ha po-
sat davant d’una crua realitat que ja està 
tenint conseqüències. Així, ja podem es-
brinar que unes setmanes de confina-
ment estan provocant un desastre eco-
nòmic similar a una guerra i una cessió 
de llibertats pròpia de règims totalitaris.

Però, tot i que s'estén una certa sen-
sació de fracàs social, cal no oblidar que 
disposem d’algunes infraestructures 
de producció i serveis que estan fun-
cionant força bé: el sistema de salut, 
la distribució d'aigua i energia, les xar-
xes de telecomunicacions, la producció 
i distribució d'aliments (el sector prima-
ri), i les xarxes logístiques, entre d’altres, 
han demostrat que saben funcionar en 
aquestes situacions d’estrès i incertesa. 

A nivell individual, aquesta pandè-
mia ens ha ressituat en una realitat na-
tural que teníem oblidada: la naturalesa 
és força indomable i les accions de cada 
un de nosaltres repercuteixen en el con-
junt de la societat.

La COVID-19 també ens ha fet veu-
re que, fins a cert punt, i utilitzant les 
xarxes de telecomunicació i les actuals 
aplicacions telemàtiques, l'aprenentat-
ge es pot realitzar fora de les aules, les 
reunions de treball poden fer-se mitjan-

Les telecomunicacions i les TIC,  
elements clau post-COVID19

En el decurs de la jornada 
online organitzada amb 
motiu del Dia Mundial de les 
Telecomunicacions, Internet 
i la Societat de la Informació, 
des de l’Associació Catalana 
d’Enginyers de Telecomunicació 
(Telecos.cat) presentàvem 
el següent manifest, on es fa 
palès el compromís del món de 
l’Enginyeria amb la transforma-
ció de la societat post-Covid19 i 
el paper clau que en aquest nou 
escenari han de jugar les teleco-
municacions i les tecnologies de 
la informació i la comunicació. 
El document (que reproduïm 
íntegre en aquest reportatge) 
recull una sèrie de propostes a la 
societat i demandes i exigències 
a les institucions, així com un 
decàleg de compromisos que ja 
hem fet extensiu a d’altres col-
lectius professionals i entitats 
vinculades al sector. A més, hem 
endegat un procés participatiu 
per tal que els enginyers i 
enginyeres interessats puguin 
aportar el seu talent, opinió i 
experiència professional per 
orientar i realitzar projectes en 
benefici de tots. És en aquest 
sentit que ja han sorgit diverses 
iniciatives, com la posada en 
marxa d’un observatori de 
ciberseguretat (en fase prelimi-
nar), la publicació d’una sèrie 
de consells per teletreballar 
amb garanties (veure pàg. 16) i 
compartir wifi (veure pàg. 17), o 
la creació d’un portal web per 
analitzar la velocitat i carac-
terístiques de les connexions 
particulars i poder així avaluar 
les resiliència de les nostres 
xarxes (www.quinavelocitat.cat). 
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çant pantalles i les transaccions comer-
cials es poden fer emprant les xarxes. En 
definitiva, que es pot interactuar digital-
ment i es pot teletreballar. Tot això ens 
indueix a reconsiderar la nostra manera 
de viure, l’enfocament del nostre futur i, 
en definitiva, la reorganització política i 
econòmica de la nostra societat.

Aquesta situació de necessitat so-
brevinguda ha accelerat l’adopció d’una 
sèrie de pràctiques i coneixements tec-
nològics que han vingut per quedar-se, 
però també ha posat de manifest tota 
una sèrie de riscos que hem de saber 
identificar, valorar i minimitzar de cara 
al futur, en àmbits com la seguretat en 
les transaccions, la privacitat i la lliber-
tat, per la utilització dels algoritmes, el 
big data i la intel·ligència artificial.

En definitiva, situacions excepcionals 
requereixen solucions excepcionals.

Proposem a la societat:
1. Actuar amb visió a llarg termini pel 

bé del conjunt de la humanitat i per 
la pau, amb respecte als drets hu-
mans, a la diversitat de cultures i a 
l’entorn natural.

2. Lluitar per la igualtat d’oportunitats 
i de gènere arreu.

3. Potenciar una societat madura, res-

ponsable i diversa, una societat més 
culta. Procurar augmentar el conei-
xement col·lectiu, mai ho podrem 
saber tot, però sempre podem saber 
més, i és en l’aprenentatge on es pot 
aconseguir un creixement sostingut.

4. Impulsar les actuacions específi-
ques necessàries per donar solució 
als grans reptes que té la humani-
tat: canvi climàtic, pandèmies i dis-
tribució equitativa dels recursos i 
dels beneficis econòmics.

5. Actuar i gestionar sempre amb 
transparència, eficiència, respec-
te i responsabilitat en els àmbits 
professionals, empresarials, soci-
als i ambientals. Considerar la col-
laboració entre persones, empreses 
i institucions com un factor facilita-
dor del benestar comú. 

6. Compartir les bones pràctiques i 
emular les actuacions dels que mi-
llor s’ajustin als principis i objectius 
aquí expressats. Lluitar decidida-
ment contra la corrupció i les pràc-
tiques deshonestes.

7. Fomentar la Filosofia, la Cultura, 
l’Humanisme, i impulsar el co-
neixement basat en la Ciència i la 
Tecnologia com a elements clau de 
solució dels reptes actuals i de futur.

8. El reconeixement de la importància 
de l’empresa i les estructures asso-
ciatives en el funcionament de la 
societat, la creació de llocs de tre-
ball i el benestar social. 

9. Equilibrar la globalització amb la 
localització, col·laborant i compe-
tint segons els principis expressats.

10. No col·laborar amb totes aquelles 
institucions, col·lectius i Estats en 
programes, projectes o actuacions 
que atemptin greument contra el bé 
comú, la sostenibilitat i la pau. 

Demanem a les institucions 
públiques i privades:
1. Reconèixer que la societat no està 

preparada per superar els grans 
reptes que té la humanitat, que les 
estructures socials, els objectius, 
els pressupostos, els indicadors i 
les mentalitats no són els adequats.

2. Impulsar una nova economia basa-
da en la sostenibilitat, la proximitat 
i l’equitat, en el desenvolupament 
més que en el creixement, i asse-

Cafeteriatrabaja,  
playatrabaja  
o teletrabaja
Con la centralita en la nube de Zerovoz,  
nadie notará si estás en la oficina o no…

Llamadas y líneas ilimitadas, programaciones, desvíos, transferencias, 
videoconferencias... Permite a tu equipo trabajar con calidad profesional  
desde cualquier lugar desde hoy mismo. Sin costes de alta. Sin permanencia.    
 

www.zerovoz.com

Llama gratis al 900 800 802

8952AF_Anunci Zerovoz_2906.indd   1 29/6/20   17:32

“Sense una 
enginyeria de valors 
humans i estesa 
no aconseguirem 
avançar cap al 
benestar universal”
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gurar la participació de tothom en 
els beneficis econòmics i socials. 

3. Assumir que el Pacte Verd contra el 
Canvi Climàtic i la Digitalització ha 
de ser l’estratègia bàsica per a la re-
construcció econòmica de la nova 
societat post-COVID19.

4. Redefinir les estructures econòmi-
ques i socials, integrant el canvi ra-
dical que es produeix en el paper 
del treball, amb l’explosió del tre-
ball no presencial i la diversifica-
ció de les noves relacions laborals, i 
promoure les capacitats personals 
necessàries.

5. Promoure institucions i organitzaci-
ons públiques i privades ajustades a 
les necessitats de la societat, basa-
des en la transparència i l’eficiència 
en la gestió dels recursos, reduint la 
ingerència política a tots els nivells 
de l’administració, amb un sistema 
de selecció i promoció de personal 
per capacitat, coneixement, expe-
riència i mèrits; i una presa de de-

cisions basada en consells i criteris 
cientificotècnics, no solament eco-
nòmics o d’interès de classe.

6. Redefinir el treball com a element 
d’inclusió i de promoció social, a 
més d’implantar una renda bàsi-
ca universal com a base mínima de 
subsistència sense generar exclusi-
ons socials o territorials, i donar una 
finalitat social cooperativa a les aju-
des per als aturats.

7. Potenciar dos sectors fonamen-
tals: la sanitat i l’educació, que són 
la base de la qualitat, l’eficiència, la 
productivitat i l’equitat social, aug-
mentant els nivells d’inversió i l’efi-
ciència basada en l’adequada orga-
nització i la bona gestió.

8. Impulsar i participar en una estratè-
gia sanitària i de salut pública a ni-
vell europeu, amb una planificació 
comuna dels sistemes hospitala-
ris, la posada en marxa d’un mercat 
comú de medicaments i instrumen-
tació mèdica i sanitària, i una polí-

tica, coordinada i comuna, d’inves-
tigació, estudi, i control i gestió de 
les pandèmies. 

9. Promoure que la universitat, l’aca-
dèmia i els centres de reflexió, in-
vestigació i recerca (públics i privats) 
siguin oberts i eficients; que antepo-
sin l‘esperit crític i la cultura de ser-
vei a la societat per davant d’altres 
interessos, i on els mèrits interna-
cionals siguin la base de valoració.

10. Impulsar mitjans de comunicació 
veraços, transparents i neutrals. 

11. Augmentar la inversió pública en 
R+D, innovació, universitats i cen-
tres de coneixement, i afavorir la in-
versió privada en aquests àmbits.

12. Reduir significativament els pres-
supostos relacionats amb la com-
pra d’armament i augmentar els 
pressupostos que impulsin la inno-
vació o col·laboració per la pau o el 
benestar universal. 

13. Innovar en els sistemes de mobilitat 
urbana i interurbana, i millorar l’efi-
ciència dels transports col·lectius 
potenciant sistemes de transport 
individuals, redissenyant els espais 
públics, les línies de transport i els 
vehicles automòbils. 

14. Redefinir la política d’habitatge, tant 
en la forma d’accessibilitat a l’habi-
tatge, com en el disseny del mateix, 
amb espais flexibles i oberts.

15. Dissenyar la ciutat com a espai d’in-
tercanvi cultural i econòmic, i evo-

ADTEL
AB SEGURIDAD

ADTEL
LATAM

Ara més que mai, 
transformem infraestructures i organitzacions

Més de 25 anys desenvolupant i integrant solucions de telecomunicacions, audiovisual, seguretat i construcció

www.adtel.es www.nrd.es www.adtel.com.cowww.abseguridad.com

GRUPOADTEL

www.qde.cat
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lucionar cap al concepte de ciutat 
oberta, facilitadora d’oportunitats, 
on els ciutadans puguin desenvo-
lupar un projecte creatiu de vida.

Exigim a les institucions públiques 
catalanes i espanyoles:
1. Racionalitzar el sistema fiscal, amb 

impostos equitatius, sense distin-
ció de persones, empreses locals o 
multinacionals, i institucions.

2. Simplificació legislativa i actualit-
zació de la legalitat a la realitat de 
la societat actual, aportant crite-
ris i exigint responsabilitat a fun-

cionaris, empreses i ciutadans, de 
manera que un excés de regla-
mentació no porti al seu sistemàtic 
incompliment.

3. Intensificació de l’e-governament, 
adaptant les estructures de repre-
sentació i gestió a la realitat tec-
nològica actual, i facilitar la parti-
cipació ciutadana en les preses de 
decisions (consultes).

4. Innovar en la funció pública admi-
nistrativa i enfocar la e-adminis-
tració vers el servei a la societat 
mitjançant la responsabilitat funci-
onarial i no vers el control. Cal més 

transparència i rendiment de comp-
tes a posteriori que l’actual control 
excessiu a priori.

5. Responsabilitats en funció dels re-
sultats socials, de l’eficàcia de les 
seves decisions i accions, i de l’efici-

“La COVID-19 ens 
ha fet veure que 
es pot interactuar 
digitalment i es pot 
teletreballar. Tot 
això ens indueix 
a reconsiderar la 
nostra manera de 
viure, l’enfocament 
del nostre futur 
i, en definitiva, la 
reorganització política 
i econòmica de la 
nostra societat”
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ència en la gestió dels recursos, i no 
pel formalisme en la contractació.

Des de l’Associació Catalana 
d’Enginyers de Telecomunicació 
ens comprometem a:
1. Impulsar la Ciència i l'Enginyeria 

per a la pau, la diversitat cultural, 
la igualtat de drets, la solidaritat i 
el benestar de tots, en el marc dels 
Drets Humans. 

2. Aplicar la Ciència i l'Enginyeria en 
base als seus valors humans, ètics, 
científics i tècnics, per un món just 
i sostenible. 

3. Fomentar el lideratge dels professi-
onals pel bé comú, la reflexió i l’anà-
lisi crítica, amb transparència i res-
ponsabilitat social. 

4. Promoure la innovació oberta i els 
projectes en col·laboració entre els 
diferents actors de la societat.

5. Impulsar la igualtat d’oportunitats 
i de gènere, i estimular les vocaci-

ons STEAM –Science, Tehcnology, 
Engineering, Art & Mathematics-. 

6. Participar en els debats i actuacions 
sobre les polítiques per al rellança-
ment de la societat post-COVID19 
en el context nacional, estatal i eu-
ropeu, amb l'objectiu d’anar cap 
a una economia sostenible, que 
afronti el repte de capgirar el can-
vi climàtic i construir noves estruc-
tures i sistemes econòmic-socials, 
entre ells un sistema públic de salut 
més robust, utilitzant com a palan-
ques el coneixement i la transfor-
mació digital. 

7. Analitzar les polítiques, propostes 
o actuacions d’institucions socials, 
econòmiques o polítiques que tin-
guin impacte local o global signifi-
catiu sobre el rellançament de la so-
cietat post-COVID19. 

8. Alertar la societat de polítiques 
o actuacions que posin en risc 
el rellançament d’una societat 

post-COVID19 més sostenible, més 
justa i socialment responsable. 

9. Proposar polítiques, actuacions i 
projectes que facilitin la transició 
cap a la societat post-COVID19, així 
com donar públic suport i difusió, 
quan sigui necessari, a bones pràc-
tiques i projectes significatius.

10. No col·laborar amb totes aquelles 
institucions, col·lectius i Estats en 
programes, projectes o actuacions 
que atemptin greument contra el bé 
comú, la sostenibilitat i la pau. @

“Aquesta situació 
de necessitat 
sobrevinguda 
ha accelerat 
l’adopció d’una 
sèrie de pràctiques 
i coneixements 
tecnològics que han 
vingut per quedar-se, 
però també ha posat 
de manifest tota 
una sèrie de riscos 
que hem de saber 
identificar, valorar  
i minimitzar de cara 
al futur”
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Combata la crisis con la continuidad de su negocio

www.al-enterprise.com/es-es

Este operativo
en tiempos de crisis

Ahora es imperativo comercial contar con herramientas de
comunicacion y colaboracion para que empleados y socios esten
conectados y en contacto, de manera efectiva, simple y segura.

· Comunquese en casa como si estuviera en la oficina
· Haga que sus empleados y socios colaboren desde multiples lugares 
· Conectese a su red de forma segura, con calidad empresarial
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La Catalunya post-COVID 
ha de ser una Catalunya digital

L
a pandèmia de la COVID-19 
ho ha parat quasi tot. Però 
ha estat justament gràci-
es a la tecnologia i a la di-

gitalització que aquesta aturada s’ha 
pogut minimitzar en molts àmbits go-
vernamentals i productius del país. 
D’aquí en podem treure el primer gran 
aprenentatge: la tecnologia és una gran 
aliada per sortir d'aquesta crisi sanità-
ria, però és també una gran aliada per 
accelerar la reactivació i dinamització 
econòmica de futur. 

El sector digital és un sector d’opor-
tunitats. Ens ho diuen les dades. La crisi 

Fa més de tres mesos 
que teletreballem des 
de casa, rebem formació 
educativa des d'aules 
virtuals i parlem amb 
amics i familiars a través 
de diferents aplicacions. 
En només dos mesos, 
hem avançat 5 anys en 
la digitalització del país. 
Una digitalització que ha 
vingut per quedar-se.

de la COVID-19 ha impactat en el mer-
cat de treball però la necessitat d’em-
preses i administracions públiques de 
digitalitzar-se per mantenir l’activitat 
ha permès mantenir i incrementar la de-
manda dels professionals digitals. En el 
cas concret de Catalunya, les professi-
ons digitals han sigut les més deman-
dades també durant la pandèmia. Entre 
els mesos de març, abril i maig de 2020 
s’han publicat més de 6.700 ofertes de 
treball digitals. Aquesta xifra està molt 
per sobre de les següents categories 
de llocs més demandats durant la cri-
si, com el Management i les operacions 
financeres i de negoci, que han registrat 
caigudes en la demanda. 

Així, la tecnologia i la digitalització, 
o sigui, el sector TIC català, ara més 
que mai, ha esdevingut motor del país 
i ha marcat el camí a seguir a molts al-
tres sectors: digitalitzar-se o quedar 
fora de joc.

Avui les societats avançades són 
aquelles que també són capdavante-
res en la seva digitalització i on el sec-
tor tecnològic del país té un paper relle-
vant en el conjunt de la seva economia. 
És cap aquí cap a on hem d'anar. 

Si volem ser un país social, hem de 
ser un país digital. "A cada poble un telè-
fon, una escola i una biblioteca". Aquest 
va ser el lema de la Mancomunitat per 
impulsar el desenvolupament econò-
mic i social del país a principis de se-

gle passat. Al segle XXI, des del Govern, 
afirmem que "si un quilòmetre d’asfalt 
ens connecta al municipi del costat, 
un quilòmetre de fibra ens connecta al 
món, i per tant al progrés".

El confinament ens ha obligat a di-
gitalitzar-nos, per força. Aprofitem-ho. 
L'any 2020 passarà a la història com 
l'any de la COVID-19. Però ha de ser 
també l’any del punt d’inflexió de la di-
gitalització de la nostra societat i de la 
nostra economia. 

La crisi de la COVID-19 ha evidenci-
at la capacitat d’innovació de tothom i la 
ciutadania ha respost. Cal que ens feli-
citem per aquest esperit innovador que 
perviu a Catalunya.

Des del Govern de Catalunya hem 
fet una aposta clara per impulsar una 
estratègia ambiciosa en l’àmbit digital. 
Tenim com a objectiu que Catalunya, 
que és un país innovador i punter en 
moltíssims àmbits, esdevingui també 
una nació digital avançada i generado-
ra de creixement econòmic i benestar 
social en aquesta nova era digital.

En aquest sentit, fa dos anys que 
treballem i ens preparem per a aquesta 
governança digital que ja tenim aquí. El 
projecte de #RepúblicaDigital que es-
tem tirant endavant és un accelerador 
de progrés i de drets i llibertats, en un 
segle que serà digital i ciutadà. És un 
model de país que apodera el ciutadà i 
que el capacita digitalment.
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El món digital està canviant també 
la política i la governança de les nostres 
institucions: hem de passar de gover-
nar per als ciutadans a governar amb 
els ciutadans. Això vol dir aprofitar la 
intel·ligència col·lectiva ciutadana vin-
culada al seu territori en la resolució de 
reptes. Volem crear un país que funcio-
na en xarxa, de manera col·laborativa i 
que utilitza la tecnologia amb l'objectiu 
d'esdevenir un país més ben gestionat, 
més sostenible, més emprenedor i, en 
definitiva, més democràtic. 

La crisi de la COVID-19 ha fet enca-
ra més evident que formem part d'un 
entorn on fins i tot les epidèmies són 
globals. Ara toca repensar-nos, com a 
persones i com a societats, reorganitzar 
les nostres vides i els nostres sistemes 
polítics i econòmics. Hem après que da-
vant dels nous reptes necessitem col-
laborar, innovar i incorporar la tecnolo-
gia digital com a part de la solució dels 
nous reptes que vindran. La tecnologia 
i la digitalització han de ser motors de 
la recuperació de l'activitat econòmica i 

productiva del país. Hem de ser un país 
digital, perquè si no som un país digital, 
no serem un país social. @

"Si un quilòmetre d’asfalt ens connecta al municipi 
del costat, un quilòmetre de fibra ens connecta  

al món, i per tant al progrés"

E
l Govern aposta perquè 
Catalunya sigui un terri-
tori vertebrat amb infra-
estructures digitals i ciu-

tats intel·ligents. L’arribada de la fibra 
òptica de la Generalitat als municipis 
permet connectar les infraestructures 
i serveis públics d’arreu del país, facili-
tar el desplegament de nous serveis i 

la creació de nous operadors locals i 
també impulsar el desplegament de la 
5G arreu del territori.

Amb l’accés a la fibra òptica, la 
Generalitat garanteix la cohesió terri-
torial, la igualtat d’oportunitats arreu 
del país, l’impuls del teixit econòmic ar-
reu del territori, el foment del progrés 
econòmic i social i també especialment 

la lluita activa contra la despoblació.  
A banda de la connexió de les capitals 
de comarca el 2020 i d’aquests mu-
nicipis en una primera fase, el Govern 
treballa també per garantir l’accés a 
tots els municipis del país l’any 2023. 
Per fer-ho possible, treballa en teixir 
acords amb les administracions locals 
d’arreu del país. @

Jordi Puigneró
Conseller de Polítiques Digitals i Administració 

Pública de la Generalitat
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Infraestructuras digitales  
para la reconstrucción económica  

y social de España

E
xtender las infraestructu-
ras físicas, las viejas in-
fraestructuras, necesa-
rias para el desarrollo eco-

nómico, fue uno de los objetivos de la 
acción pública durante el siglo XX. El de-
sarrollo económico de los estados ha 
estado ligado a la expansión por su te-
rritorio de las carreteras, ferrocarriles, 
redes eléctricas y suministro de agua. 
España es un ejemplo de la directa in-
fluencia de las infraestructuras físicas 
en el desarrollo económico: la conver-
gencia económica de España con la 
Unión Europea se aceleró durante la dé-
cada de los años 90, y a partir de enton-
ces se produjo el gran impulso de nues-
tra red de autovías y autopistas. España 
no dejó de ser de modo efectivo un país 
en vías de desarrollo hasta que no contó 
con una masa crítica de infraestructu-
ras industriales.

El siglo XXI ha traído consigo la ex-
plosión de las infraestructuras digita-
les, las nuevas infraestructuras, nece-
sarias para el crecimiento sostenible de 

la economía. Por primera vez en los dos 
últimos siglos, en esta ocasión, el des-
pliegue de las infraestructuras necesa-
rias para el crecimiento se está desarro-
llando al ritmo adecuado en España, de 
acuerdo con el potencial esperado de la 
cuarta economía de la Unión Europea. 
Nuestro país contaba en 2019 con la red 
de fibra óptica más extensa de Europa 
con más de 50 millones de puntos de 
acceso y el 94% de la ciudadanía dis-
pone de cobertura de velocidad de ac-
ceso de 30 Mbps. La extensa infraes-
tructura de conectividad fija de alta ve-
locidad es la red nerviosa básica de las 
infraestructuras digitales, que ha de ser 
completada en los próximos años con la 
ubicuidad de acceso a las redes 5G y la 
capacidad de tratamiento masivo de in-
formación en infraestructuras de datos. 

La crisis sanitaria de la COVID-19 ha 
demostrado que la sociedad y la eco-
nomía están preparadas para la digita-
lización. En menos de 24 horas, miles 
de empleos presenciales empezaron a 
desarrollarse de forma remota; las pla-

taformas digitales sustituyeron a los ci-
nes como centro de ocio; ciudadanía y 
empresas se relacionaron sólo digital-
mente con la Administración y las en-
tidades financieras; los navegadores se 
convirtieron en los únicos escaparates 
y comercios para los consumidores, … 
y así sucesivamente. Los últimos dos 
meses han sido una primera prueba de 
estrés para las redes y las infraestruc-
turas digitales, que han soportado el de-
safío del crecimiento abrupto de tráfico, 
de ubicaciones y de cambio de hábitos. 

La crisis nos permite extraer una se-
rie de lecciones para el próximo ciclo de 
desarrollo de las infraestructuras digi-
tales. En primer lugar, se ha producido 
un cambio radical: del “en los próximos 
años…” al “es el momento de …”. La pan-
demia ha supuesto un despertar abrup-
to a la necesidad de abordar y acelerar 
el proceso de transición digital. Para au-
mentar los niveles de preparación para 
crisis futuras y construir una base sos-
tenible para la recuperación económi-
ca europea, debemos centrar nuestros 
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esfuerzos comunes en fortalecer la in-
fraestructura digital y su ecosistema de 
actores en Europa. Esto requerirá cam-
biar los ritmos regulatorios e inversores 
del viejo “en los próximos años…" a un 
marco normativo e inversor ágil e inno-
vador, y a impulsar herramientas ambi-
ciosas que promuevan la inversión en 
las infraestructuras digitales y faciliten 
su despliegue y accesibilidad. 

En segundo lugar, se ha producido 
un despertar colectivo a otra forma de 
vivir y trabajar. Durante la pandemia he-
mos vivido una experiencia de digitali-
zación global, forzada y repentina. Las 
administraciones públicas, las empre-
sas y, sobre todo, millones de perso-
nas han aprendido a vivir, relacionar-
se, trabajar y estudiar de otra manera. 
Algunas de estas experiencias desapa-
recerán tras la crisis o continuarán con 
menor intensidad, pero muchas han 
llegado para quedarse. Aunque existirá 
una cierta exigencia para el retorno al 
presencialismo como mecanismo here-
dado de relación, organización y control 
(de la fuerza laboral, estudiantes o per-
sonas en general), las medidas de dis-
tanciamiento social lo harán imposible 
en la Nueva Normalidad. Será necesa-
rio reforzar y adaptar los despliegues 
de infraestructuras digitales a ese nue-
vo modo de vida híbrido, a caballo entre 
lo presencial y lo remoto, con arquitec-
turas de red y despliegues territoriales 
más extensos e inclusivos.

La pandemia también ha servido 
para poner en evidencia la efectividad de 
las inversiones en infraestructuras digi-
tales en la lucha contra el cambio climá-
tico. Los datos previos a la pandemia se-
ñalan que, aunque el incremento de uso 
de las infraestructuras digitales ha sido 
exponencial en los últimos años, el ba-

lance global es positivo: así, mientras el 
tráfico de datos se ha multiplicado por 
cuatro en los últimos cuatro años, no 
se ha producido una variación relevante 
en el consumo eléctrico del sector tele-
comunicaciones. Además, aún cuando 
la computación en centros de datos se 
ha incrementado en más de un 500% 
entre 2010 y 2018, el consumo sólo ha 
crecido un 6%. Adicionalmente, duran-
te la pandemia la traslación de la activi-
dad social a las infraestructuras digita-
les ha supuesto una sustancial mejora 
de la calidad del aire y la ecología. El de-
sarrollo de las infraestructuras digitales 
es una buena palanca para que el resto 
de sectores sean, no sólo más produc-
tivos, sino también más limpios.

Pero, además de políticas que impul-
sen el desarrollo de estas infraestructu-
ras digitales hacen falta medidas que 
impulsen su uso y la universalización de 
la alfabetización digital necesaria para 
no dejar a nadie atrás. También con los 
efectos de la pandemia se ha constatado 
la realidad de la brecha digital como fac-
tor de desigualdad. La carencia de me-
dios de acceso a las infraestructuras di-
gitales y de capacidades para digitalizar 
la actividad ha mostrado su rostro como 
factor de desigualdad social y económi-
ca. Familias de escasos recursos han 
sido testigos del retraso de sus hijos en 
alcanzar los mismos niveles educativos 
que sus compañeros, pequeñas empre-
sas de servicios no han podido sobrevivir 
al tsunami económico por indisponibili-
dad de un canal virtual a sus actividades 
y en la España Vaciada se ha puesto de 
manifiesto la desigualdad territorial en 
el acceso a los servicios básicos. La in-
tervención pública ha de equilibrar el de-
sarrollo de las infraestructuras digitales 
para revertir su potencial de exclusión.

La transformación digital actuará 
como habilitador de la transición eco-
lógica y hacia una economía verde, los 
cambios de modelo laboral y educati-
vo, el desarrollo científico, el refuerzo 
de los servicios públicos y la respues-
ta al reto demográfico. La digitalización 
es clave, por lo tanto, para generar un 
nuevo modelo económico inclusivo, 
sostenible, medioambientalmente res-
petuoso, y que genere nuevos puestos 
de trabajo de calidad. La integración de 
tecnologías digitales en todos los pro-
cesos, la adopción de tecnologías dis-
ruptivas como la IA o el cloud, y la for-
mación y capacitación de las personas 
en estas nuevas destrezas digitales, se 
vuelven necesidades insoslayables. La 
digitalización debe ponerse al frente de 
la reconstrucción económica y para ello 
se necesita la plataforma de unas in-
fraestructuras digitales seguras, resi-
lientes y accesibles.

El despliegue de infraestructuras di-
gitales tiene el potencial de ser un actor 
anti-cíclico en situaciones de crisis, con 
capacidad de arrastre en creación de 
empleo y consumo. Este potencial sólo 
es posible despertarlo desde la colabo-
ración público-privada. El sector amplio 
telecomunicaciones y digital, y los or-
ganismos públicos y privados relacio-
nados deben ser los protagonistas de 
los siguientes cambios, no espectado-
res. Sólo así será posible imaginar cómo 
queremos que sea España. Es impres-
cindible el compromiso activo de todos 
para mover a la acción, para hacer de la 
apuesta conjunta público-privada por la 
infraestructura digital y su ecosistema 
la estrategia base para la reconstruc-
ción económica de España, y modelo y 
referente en Europa. @

Roberto Sánchez
Secretario de Estado de Telecomunicaciones 

e Infraestructuras Digitales
Gobierno de España
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L’acte -realitzat per primer cop 
en format virtual- s’emmarcava 
dins el programa d’activitats de 
la Unió Internacional de les Tele-
comunicacions (ITU) de les Na-
cions Unides i comptava amb la 
intervenció a la benvinguda del 
conseller de Polítiques Digitals 
de la Generalitat, Jordi Puigneró. 
Durant la seva intervenció, Puig-
neró va voler traslladar tres refle-
xions als participants: la tecnolo-
gia ha demostrat que pot ser una 
gran aliada per sortir d’aquesta 
crisi; serà igualment estratègi-
ca per a la recuperació econòmi-
ca de Catalunya; i és clau per al 
futur: “Sense digitalització no hi 
ha futur. La societat ara n’és més 
conscient que mai. Hem sigut un 
país industrial i ara ens toca ser 
un país digital”, sentenciava.

Un panell d’experts de 
primer nivell
En consonància amb la temàti-
ca triada aquest any per la ITU, la 
jornada tenia com a eix central el 
paper determinant que les tecno-
logies de la informació i la comu-
nicació estan jugant a l’hora de 
frenar la pandèmia del COVID-19: 

des del fenomen maker alhora de 
desenvolupar respiradors d’emer-
gència per als hospitals o la utilit-
zació de la bioinformàtica, la intel-
ligència artificial i la capacitat de 
càlcul per combatre’l, fins a la po-
sada en marxa d’aplicacions per 
conèixer la traçabilitat del virus i 
frenar-ne els contagis.

Per fer-ho vam comptar amb 
un panell d’experts de primer ni-
vell, moderats pel periodista i di-
rector d’Estratègia i Continguts 
digitals de Broadcaster, Pipo 
Serrano. Concretament inter-
venien: Lluís Rovira, enginyer 
de Telecomunicació i CTO de 
Protofy.xyz (co-líder del projec-
te OxyGEN), i Marc Watine, es-
tudiant d’Enginyeria de Teleco-
municació a l’EPFL (participant 
al projecte OxyGEN); Ulises Cor-
tés, catedràtic d’Intel·ligència 
Artificial de la UPC i coordinador 
del grup d’investigació High Per-
formance Artificial Intelligen-
ce (HPAI) del BSC; Nuria Oliver, 
enginyera de Telecomunicació i 
doctora pel MIT, co-fundadora 
d'ELLIS; i Karina Gibert, doctora 
en Informàtica i catedràtica de 
l'Intel·ligent Data Science and 
Artificial Research Center de la 
UPC (IDEAI-UPC)

Un cop acabat el debat amb 
els assistents, el president de Te-
lecos.cat, Pedro Linares, presen-
tava l’informe que posa de relleu 
el compromís del món de l’Engi-
nyeria amb la transformació de 
la societat post-COVID19 i el pa-
per clau que en aquest nou esce-
nari han de jugar les telecomuni-
cacions i les TIC (més informació 
a les pàgs. 4-8). 

Les paraules de comiat del 
president de l’APTICC i degà del 
COEINF, Eduard Martin, posa-
ven el punt i final a la sessió. @

Eines i estratègies per lluitar contra  
la COVID-19, protagonistes del primer  

Dia Mundial TIC 100x100 online
Amb més de 500 connexions al directe i 250 participants, l'Associació de Professionals TIC de Catalunya 
(integrada per Telecos.cat, COEINF i GrausTIC) i la Fundació Mobile World Capital Barcelona celebraven 
el passat 15 de maig una nova jornada d'èxit per commemorar el Dia Mundial de les Telecomunicacions, 
Internet i la Societat de la Informació (www.diamundialtic.com).

Visitem virtualment el Parlament  
de Catalunya

Una vintena de membres de 
Telecos.cat realitzaven el pas-
sat mes de juny una visita virtu-
al guiada al Parlament de Cata-
lunya, en una activitat exclusiva 
per a socis i sòcies del col·lectiu.

Els participants van poder 
descobrir virtualment els espais 
més emblemàtics de l'edifici, 
així com la seva història, arqui-

tectura i la tasca que duen a ter-
me els 135 diputats. De la mà de 
la guia i, seguint la visita virtual a 
l'edifici en format de 360 graus, 
van pujar per l'escala d'honor 
fins a la planta noble i van acce-
dir, entre d'altres espais, al saló 
de sessions, als salons de pas-
sos perduts i de canelobres, a 
algunes sales de comissions, al 

despatx presidencial o a la sala 
on es reuneixen la Mesa i la Jun-
ta de Portaveus.

La visita es complementava 
amb una mostra fotogràfica pro-
cedent de l'arxiu històric del Par-
lament, que els va permetre veu-
re com era l'edifici en les diverses 
etapes de la seva història, i també 
plantejar preguntes en directe. @

photo8 MIRA LA GALERIA FOTOGRÀFICA A:

video VÍDEO ÍNTEGRE DISPONIBLE A:
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www.cellnextelecom.com

PERSONES 
CONNECTANT PERSONES

Amb més de 50.000 nodes de comunicació per mitjà dels 
quals passen els senyals de telefonia mòbil, de TV i ràdio, 
xarxes de seguretat i emergència, dispositius connectats i 
aplicacions per “smart cities”, que donen cobertura a més 
de 200 milions de persones a Europa, Cellnex Telecom 
aposta per la gestió intel·ligent d’infraestructures, serveis i 
xarxes de telecomunicacions.  

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

https://www.cellnextelecom.com/


Publiquem un decàleg de precaucions 
a l’hora de teletreballar

A causa de la crisi sanitària generada pel COVID-19 i de l’impacte en la nostra manera habitual de treballar, 
des de Telecos.cat ens avançàvem a l’entrada en vigor de l’estat de l’alarma i ja el 13 de març fèiem públic 
un decàleg de mesures de seguretat bàsiques a prendre per protegir l’activitat professional a l’hora 
d’implementar solucions tecnològiques de teletreball. Elaborat pel Grup de Seguretat de la Informació 
del col·lectiu, el document –que reproduïm a continuació- aconseguia un ampli ressò i era compartit per 
entitats afins del sector, com Localret o el Col·legi d’Enginyeria Informàtica.

PRIMERA Segueix les instruccions 
del responsable tecnològic de la teva empre-
sa o entitat. Cal tenir ben identificat el canal 
de comunicació de notificació d'incidències i 
de resolució de dubtes i evitar el descontrol 
de la informació. Utilitza únicament les eines 
i aplicacions autoritzades per part de teva 
empresa o entitat. Encara que com a usuari 
d'Internet coneguis programes o pàgines 
web que et puguin permetre realitzar certes 
tasques, no les utilitzis si no és amb el vist-i-
plau del responsable tecnològic de la teva 
empresa o entitat.

SEGONA Cal que coneguis els proce-
diments que la teva empresa o entitat fa ser-
vir habitualment en les seves relacions amb 
proveïdors, clients i col·laboradors. Sospita 
de conductes estranyes, ja que molts delictes 
informàtics acostumen a falsificar identitats 
per enviar missatges a treballadors d'empre-
ses i confondre'ls per robar-los informació, 
contrasenyes, etc. Sobretot, no confieu en hi-
potètics missatges que sol·licitin renovar 
contrasenyes (si no us ho han confirmat els 
referents tècnics de l’empresa o entitat) i evi-
teu descarregar fitxers d’origen desconegut.

TERCERA Cada cop que realitzis una 
connexió als servidors de l'entitat i als seus 
accessos remots, cal que verifiquis a la barra 
del navegador que el nom dels destins als 
quals es connecti el teu dispositiu és el cor-
recte. No és suficient verificar que el disseny 
i la interfície sigui la mateixa de sempre, ja 
que els ciberdelinqüents la podrien replicar.

QUARTA Si l'entitat habilita accessos 
remots i noves aplicacions, configura contra-
senyes que siguin verdaderament complexes. 
Revisa també si alguna de les contrasenyes 
que has utilitzat anteriorment s'ha vist com-
promesa en alguna fuga d'informació o viola-
ció de seguretat (pots fer-ho en el següent 
web: https://haveibeenpwned.com/). 

CINQUENA Per millorar el control 
d'accés remot, sol·licita al teu suport tècnic 
si pots disposar d'un segon factor d'autenti-
ficació. Així t'asseguraràs que malgrat t'en-
certin o et robin la contrasenya, per accedir 
també serà necessari el teu mòbil, el teu mail 
o una clau USB externa.

SISENA L’ordinador que utilitzis per 
teletreballar tindrà accés a la informació 
confidencial de la teva empresa o entitat, per 
això és important que només sigui utilitzat 
per usuaris autoritzats. Així doncs, durant el 
període que aquest equip accedeixi remota-
ment a la teva empresa o entitat, evita els 
usos d'oci o personals, així com el d’altres 
membres de la família.

SETENA Durant el període de tele-
treball, has de limitar l'accés a Internet per 
assegurar que no s'assumeixi cap risc de 
descarregar contingut perillós per al sistema. 
Això implica també assegurar que els ordina-
dors privats utilitzats per teletreballar tin-
guin un sistema d'antivirus actiu i el sistema 
i les aplicacions actualitzades amb les darre-
res versions.

VUITENA Tota la documentació ofi-
màtica que generis a l’ordinador privat que 
facis servir per teletreballar i no sigui guar-
dada al servidor de la feina, segurament no 
disposarà d'un sistema de còpia de seguretat 
automatitzat. Per tant, és recomanable que 
prenguis la precaució de realitzar còpies de 
seguretat a través, per exemple, de memòri-
es USB privades.

NOVENA Evita accedir remotament 
als serveis de l'empresa des de xarxes WiFi 
que no siguin de confiança. És a dir, evita, si 
no és imprescindible, xarxes compartides 
públiques que no siguin conegudes i autorit-
zades. La xarxa WiFi de casa hauria de tenir 
una contrasenya complexa i robusta que pu-
gui evitar un sabotatge extern.

DESENA Cal assegurar que l’empre-
sa o l’entitat ja compleix amb els requeri-
ments estàndards de seguretat com ara pel 
que fa a les còpies de seguretat: duplicar les 
còpies i disposar de dos tipus de suports i 
ubicacions diferents. @
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I a més a més...
Celebrem l’Assemblea general 
ordinària en format online 
El 22 de juny Telecos.cat celebrava 
per primera vegada en la seva histò-
ria la seva Assemblea general ordinà-
ria (inicialment convocada a l’abril) 
de forma virtual. Amb la participa-
ció d’una quarantena de socis, es van 
presentar i aprovar la memòria d’acti-
vitats i el resultat econòmic de l’exer-
cici 2019, i la modificació del pres-
supost 2020 aprovat a l’Assemblea 
extraordinària celebrada el 12 de de-
sembre de 2019 (tota la documenta-
ció disponible a l’apartat “Qui som” de 
www.telecos.cat).

Ens sumem a la convocatòria 
dels Premis Dona TIC
El Departament de Polítiques Digi-
tals ja ha publicat la convocatòria 
dels Premis DonaTIC 2020. Fins al 18 
d’agost es poden presentar les candi-
datures per a aquests guardons, que 
tenen el doble objectiu de reconèixer 
el paper fonamental de les dones en el 
món professional, empresarial i aca-
dèmic de les noves tecnologies, i ofe-
rir referents a les nenes i adolescents 
que dubten si dedicar-se o no a les 
disciplines STEM en el futur. 

Col·laborem amb l’SCEWC
Des de Telecos.cat renovem l’acord de 
col·laboració amb l’Smart City Expo 
World Congress, que finalment es ce-
lebrarà en format virtual el proper mes 
de novembre (tots els detalls a la pàg. 
36). Un any més, podrem oferir als 
nostres associats condicions avantat-
joses d’accés (invitacions i descomp-
tes) al principal esdeveniment interna-
cional per a ciutats intel·ligents.

Promovem les vocacions 
STEAM entre els més joves 
El mes de maig des de ITSCOOL (pro-
jecte que compartim amb altres enti-
tats i col·lectius d'enginyeria) promoví-
em un webinar que sota el títol de “És 
hora de triar TIC!” tenia com a objec-
tiu donar a conèixer l’oferta dels graus 
d’Enginyeria en Tecnologies de la In-
formació i la Comunicació. La sessió 
s’adreçava tant a estudiants de bat-
xillerat que volien conèixer les seves 
opcions professionals de futur, com 
al professorat en la seva tasca com a 
orientadors; i en ella participaven els 
principals actors de les escoles univer-
sitàries del país.

Aconsellem com compartir 
WIFI de forma segura

El mes d’abril, i davant l’aparició de diverses 
campanyes ciutadanes per compartir WIFI 
amb l’objectiu de donar resposta a les ne-
cessitats educatives dels infants que no dis-
posaven a casa de connexió a Internet, des de 
Telecos.cat i el Col·legi Oficial d’Enginyeria In-
formàtica compartíem una sèrie de consells a 
tenir en compte per fer-ho de la manera més 
segura possible. Així, entre d’altres conside-
racions, recomanàvem, abans de res, avalu-
ar si la persona amb qui volíem compartir la 
nostra connexió disposava de mòbil amb tari-
fa de dades, i en cas afirmatiu, que obtingués 
les extensions gratuïtes de dades que oferei-
xen les operadores de mòbil durant aquesta 
crisi. També llegir la lletra petita del contrac-
te de connexió a Internet, ja que és possible 
que no estigui permès compartir la línia o hi 

hagi condicions a complir per fer-ho. D’altra 
banda, aconsellàvem fer-ho únicament amb 
persones de total confiança i responsables, 
configurant una xarxa WIFI per a convidats, 
amb contrasenyes segures i renovables set-
manalment, i assegurant-nos d’instal·lar, re-
novar o actualitzar l’antivirus en tots els dis-
positius convidats. @

document ACCEDEIX A TOTS ELS CONSELLS A:

Quinavelocitat.cat: analitzem 
la resiliència de la xarxa

Sovint -i especialment en temps de confina-
ment- hem patit algun problema de connexió 
quan hem volgut fer una formació a distància, 
mirar una pel·lícula en línia o descarregar-nos 
arxius de la feina. Totes aquestes situacions 
requereixen d'un mínim de velocitat de con-
nexió que depèn de paràmetres com el lloc on 
estàs físicament i la distància fins al router, el 
dispositiu o cables que fas servir o el moment 
puntual de connexió.

Amb el llançament de la web 
www.quinavelocitat.cat, des de Telecos.cat 
volem posar a l'abast de la ciutadania una 
eina per mesurar la velocitat de connexió a 
Internet d'extrem a extrem. Sigui quina si-
gui l'activitat que realitzes a casa o a l'oficina, 
has de saber la velocitat real de la que dispo-
ses amb el teu dispositiu (telèfon mòbil, or-
dinador o tauleta), ja que, d'aquesta manera, 
podràs garantir que els serveis que habitual-
ment realitzes funcionen adequadament. @

speed-fast MESURA LA TEVA VELOCITAT DE CONNEXIÓ A:
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Ens comprometem amb 
el Pacte Verd Europeu

Com a col·lectiu, des de Telecos.cat ens 
sentim interpel·lats a col·laborar per buscar 
solucions i realitzar accions per tal de llui-
tar contra el canvi climàtic. És per això que 
el mes de gener fèiem públic un manifest 
alineant-nos amb el conjunt de propostes 
d’actuació de l’anomenat “European Green 
Deal”, que té com a objectiu transformar la 
Unió Europea en una societat justa i pròs-
pera, amb una economia moderna, eficient 
en els recursos i competitiva.

La Comissió Europea considera que les 
TIC tindran un paper clau en la implementa-
ció de les polítiques contra el canvi climàtic, 
alhora que assenyala la necessitat d’un sec-
tor digital més sostenible. Per aquest motiu, 
des de Telecos.cat reivindiquem més trans-
parència sobre l’impacte mediambiental 
dels serveis de comunicació electrònica i 
mesures més exigents quan es despleguin 
noves xarxes. 

No és un tema senzill, el camí serà llarg 
i caldrà aplicar-s’hi. Estem compromesos 
amb la societat i per això posem el nostre 
coneixement al seu servei, per ajudar al des-
plegament de les mesures que caldrà em-
prendre. Entre aquestes, i des de la vessant 
més tecnològica, podem fer aportacions en:

 • L’adaptació dels instruments de regula-
ció i ordenació, relacionats en el nostre 
sector, que reforcin el paper clau de les 
TIC en la lluita contra el canvi climàtic.

 • Participació en la comunicació pel que fa 
als canvis que s’hauran de produir.

 • Participació a l’hora de definir les noves 
mesures que impliquin temes tecnolò-
gics, per compensar els desajustos eco-
nòmics que es puguin produir.

 • Foment d’equips de treball transversals. 
Ha d’existir una estreta col·laboració en-
tre les entitats públiques i privades, en-
tre la societat civil i les entitats de ges-
tió, entre les universitats i l’esfera pública.

En definitiva, apostem per revertir, amb 
l’activitat personal i professional, aquelles 
mancances sorgides de la incapacitat dels 
Estats per assolir millors consensos. És en 
aquest sentit que ens oferim a tots els nos-
tres socis, administracions de tots els ni-
vells, universitats i a la societat en general, 
per seguir-hi treballant. @

document LLEGEIX I COMPARTEIX EL NOSTRE MANIFEST:

I a més a més...
Participem a la reunió del sector 
digital amb el president de la 
Generalitat 
El president de Telecos.cat, Pedro Lina-
res, participava en representació del col-
lectiu a la trobada virtual que el president 
de la Generalitat, Quim Torra, i el conse-
ller, Jordi Puigneró, mantenien al maig 
amb diversos representants del món TIC 
del país. En ella, Torra destacava que el 
tecnològic “és un dels sectors que han de 
ser palanca de la reactivació econòmica 
de Catalunya”, i reivindicava la necessitat 
de “saber aprofitar l’enorme talent, ambi-
ció i recursos que té per fer el salt enda-
vant que el país requereix”.

Col·laborem amb el Galileo 
Masters i l’SmartCatalonia 
Challenge
Un any més recolzem el Catalonia Cha-
llenge de Galileo Masters, el concurs  
europeu de navegació per satèl·lit que 
globalment ofereix fins a 1 milió d'euros 
en premis i que cada any aplega més de 
500 idees de negoci i noves tendències. 

Igualment, hem col·laborat amb 
l’SmartCatalonia Challenge, concurs 
d’emprenedoria i innovació que en 
aquesta edició tenia com a objectiu ob-
tenir solucions tecnològiques innovado-
res aplicables al món rural.

Celebrem el Dia Internacional de 
les Noies a les TIC
Amb motiu d’aquesta efemèride -que 
enguany es commemorava el 23 d’abril-, 
des de la iniciativa ITSCOOL proposàvem 
una activitat adreçada als alumnes d'ESO 
i Batxillerat que convidés a reflexionar so-
bre l'escletxa de gènere que pateix el sec-
tor TIC i fomentar alhora els referents fe-
menins que ja tenim. Per aquest motiu, es 
va demanar a diferents dones enginyeres 
que enviessin un vídeo casolà fent èmfa-
si en l'objectiu social dels seus projectes 
i en explicar què les va portar a estudiar 
una enginyeria TIC.

Recolzem una nova edició  
de l’Advanced Factories 
Del 3 al 5 de març Barcelona acollia una 
nova edició d’aquest esdeveniment de re-
ferència per als professionals de sectors 
industrials que busquen les últimes inno-
vacions per transformar les seves plan-
tes en fàbriques 4.0. Com a supporting 
partner, des de Telecos.cat vam poder 
oferir als membres del col·lectiu un 50% 
de descompte en el preu de les entrades, 
així com un número limitat d'invitacions.
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The Cloud Experience:
Cloud pública, privada o híbrida,
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Durant la gala es va projectar un vídeo es-
pecial, que sota el títol de “25 anys de la Nit, 
25 anys de les TIC” -i jugant amb la simbolo-
gia d’un arbre tecnològic-, recordava els orí-
gens i l'evolució d’aquest esdeveniment en 
paral·lel als orígens i l'evolució de la societat 
de la informació. Abans, però, Pedro Lina-
res, president de Telecos.cat, i Eduard Mar-
tin, degà del COEINF, adreçaven als assis-
tents unes paraules de benvinguda. Linares 
aprofitava la seva intervenció per demanar a 
les administracions de tots els nivells el seu 
compromís a llarg termini amb la continuï-
tat del Mobile World Congress a la ciutat, i 
es referia també a l’aposta dels professio-
nals TIC per un sector més sostenible, ali-
neats amb allò que l’European Green Deal i 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides defen-
sen. Martin, de la seva banda, reivindicava el 
paper de les dones enginyeres dins del sec-
tor, demanant als consells d’administració 
de les empreses que facin una aposta real 
per incorporar talent femení.

Inauguració oficial i cloenda
La inauguració oficial anava a càrrec de 
Roberto Sánchez, secretari d’Estat de Te-
lecomunicacions i Infraestructures Digi-
tals, i Laia Bonet, tinenta d’Agenda 2030 
de l’Ajuntament de Barcelona. Després de 
referir-se als reptes que com a societat di-
gital ens cal afrontar, Sánchez feia una cri-
da al proselitisme professional, referint-se 
al dèficit de 80 mil professionals TIC que 
pateix Espanya, i encoratjant Telecos.cat i 
COEINF a continuar treballant per fomen-
tar les vocacions tecnològiques entre els 
més joves.

A continuació, Bonet es referia a la 
cancel·lació del Mobile, ressaltant la gran 
capacitat de resiliència de la ciutat davant 
d’aquest fet, “gràcies –deia- a un ecosiste-
ma d’innovació propi que s’està consolidant”. 
I afegia: “Som una ciutat de referència mun-
dial en innovació i tecnologia, i tenim la ca-
pacitat per convertir-nos en una de les ca-
pitals globals del 5G. Però també volem ser 
la ciutat de referència en l’impuls de l’huma-
nisme tecnològic. Volem posar la tecnologia 
al servei de la ciutadania”.

Durant la cloenda institucional –i des-
prés del lliurament dels Premis Salvà i Cam-
pillo, Alan Turing, Joan Clarke, del Premi a la 
Comunicació i Divulgació de les TIC, i del Pre-
mi d'Honor de la Nit-, el conseller de Políti-
ques Digitals de la Generalitat, Jordi Puigne-
ró, feia una nova referència al Mobile, posant 
en valor que “som i hem de ser un país digital. 
De la mateixa manera que vam ser un país 
industrial ara hem de ser un país digital. I al-
guns voldríem fins i tot ser un país digital en 
forma de República. Però en el que tots es-

La Nit més emotiva i especial 
celebra els seus 25 anys com  

a trobada pionera i de referència 
per al sector TIC del país

Més d’un miler professionals i representants d’empreses, administració, entitats i institucions del món 
de les telecomunicacions i la informàtica es donaven cita el 17 de febrer a l’Auditori de Barcelona en el 
decurs de la que és ja una cita ineludible per a tot el sector TIC del país. L’Associació Catalana d'Enginyers 
de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) 
tornaven a organitzar conjuntament la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, una edició molt 
especial i emotiva, ja que servia per retre homenatge a aquells que fa 25 anys van idear aquesta trobada 
pionera i de referència: Carles Martín Badell, Antoni Elias, Josep Mompin i Pedro Vicente (traspassat el 2013).

R La Salseta del Poble Sec posant-hi el ritme entre el més de mil assistents a la que ja és la 25 edició d’aquesta 
gran trobada del sector TIC del país.
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Premis per als millors 
professionals i projectes  

del sector TIC
Un jurat format per professionals i autoritats 
de reconegut prestigi decidia atorgar la mà-
xima distinció de la 25a Nit (el Premi d’Ho-
nor) a Tobías Martínez, conseller delegat de 
Cellnex Telecom, com a protagonista d’una 
brillant història de transformació i èxit en el 
sector de les telecomunicacions, que s’ha 
anat desenvolupant a casa nostra al llarg 
dels darrers 20 anys. I és que, sota el lide-
ratge de Martínez, Cellnex és avui el primer 
operador d’infraestructures de telecomuni-
cacions d’Europa i el segon del món. 

El Premi Salvà i Campillo a la Persona-
litat Destacada el rebia Mar Alarcón, CEO i 
fundadora de SocialCar, qui, amb una clara 
vocació emprenedora i d'impacte social, ha 
fundat i desenvolupat amb èxit diverses em-
preses, algunes d'elles amb dimensió social 
i pionera a Espanya, com SocialCar el 2011. 

El Premi Joan Clarke al CIO destacat (que 
ha pres aquest nom aquest 2020 per visu-
alitzar la contribució de les dones al món de 
l’enginyeria TIC) destacava la tasca professi-
onal d’Anna Benavent, CIO de la Corporació 
Sanitària Parc Taulí i presidenta i co-funda-
dora d'Unitss, l'Associació Catalana d'Infor-
màtics de la Salut.

Pel que fa al Premi Salvà i Campillo a 
l’Emprenedoria, el reconeixement era per a 
David Riudor, Carlos Rodríguez Anton i Ga-
briel Esteban, fundadors de Goin. Abreviatu-
ra de 'gain with each coin”, Goin neix el 2018 
com una app per estalviar i invertir destina-
da a millenials. Primer premi en la catego-
ria de la major startup del món del prestigi-

ós AngelHack, el 2019 van iniciar l’expansió 
internacional.

Quant al Premi Alan Turing al Compromís 
Social, requeia en el Citilab pel seu projecte 
Edulab, un programa consolidat que, per se-
gon any consecutiu, continua amb la missió 
d’introduir l’ensenyament de la programació 
i la robòtica a través de noves formacions, 
nous projectes i noves activitats a sis escoles 
d’infantil i primària de Cornellà de Llobregat.

El jurat de la 25a Nit també posava de 
relleu la tasca divulgativa duta a terme pel 
diari ARA a través de la secció “Dígits i an-
dròmines”, a càrrec de l’enginyer i periodista, 
Albert Cuesta.

A banda dels guardons que decideix el 
Jurat, els organitzadors de la Nit feien un 
petit homenatge a la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC), que el proper 31 d’octu-
bre celebrarà els 25 anys de la seva posada 
en marxa com a primera universitat exclu-
sivament en línia del món. Es dona la cir-
cumstància que durant la primera edició de 
la Nit -celebrada el gener de 1996-, el jurat 
ja va premiar l’àrea de Sistemes d’Informa-
ció d’aquest centre universitari, pel disseny 
i desenvolupament del seu campus virtual, 
el que llavors es va considerar “una original 
i inèdita aplicació telemàtica dins del con-
text europeu”. @

tem d’acord és en que hem de ser sí o sí un 
país digital. Perquè Catalunya serà digital o 
no serà”. Per acabar, i després de criticar amb 
duresa el conegut com a “decretazo digital”, 
el conseller va voler adreçar unes paraules a 
tots els premiats: “Sou una bona prova de 
la vitalitat del sector i de la feina que feu pel 
país”, sentenciava.

Batucada i música en directe
Amb una batucada il·luminada per leds com a 
tret de sortida (a càrrec de Brincadeira), i amb 
la música en directe del Swing Time Quartet 
com a acompanyament, la 25a Nit compta-
va amb el popular periodista Espartac Peran 
com a mestre de cerimònies. L’habitual còc-
tel-networking al foyer de l’Auditori tenia en-
guany un caire festiu, amb l’actuació de La 
Salseta del Poble Sec posant-hi el ritme en-
tre el més de mil assistents a la que ja és la 
25 edició d’aquesta gran trobada del sector 
TIC del país. @

video REVIU LA NIT EN VÍDEO!

video DESCOBREIX MÉS SOBRE ELS PREMIATS A:
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https://www.youtube.com/watch?list=PLJssDCK4pMoVsuyhXp4uRuuAizhIB3DZa&v=jVUvnGF0hIA
https://www.lanit.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=bRqE7SE4e4M
https://www.youtube.com/watch?list=PLJssDCK4pMoVsuyhXp4uRuuAizhIB3DZa&v=jVUvnGF0hIA


Ulises Cortes
Director científico de High 

Performance Artificial Intelligence 
(HPAI) del BSC

D
ebido a las posi-
bles ventajas que 
ofrece la tecnolo-
gía basada en IA 

en la contención de la pande-
mia, el número de aplicacio-
nes basadas en IA ha aumen-
tado de forma considerable en 
muchas áreas: (1) adverten-
cias y alertas tempranas a los 
ciudadanos y tomadores de 
decisiones, (2) seguimiento y 
predicción de la pandemia, (3) 
paneles de comunicación de 
datos, (4) diagnóstico y pro-
nóstico, (5) tratamientos y cu-
ras, y (6) control y trazado de 
los contactos digitales.

Como reacción a la rápida ex-
pansión de la pandemia de la 
COVID-19, el Barcelona Super-
computing Center (BSC) comen-
zó a trabajar en diferentes solu-
ciones para ayudar a controlar y 
monitorear el crecimiento de la 
pandemia en distintas regiones 
del mundo, realizando un traba-

jo interdisciplinar muy amplio. 
Esto incluye el uso del MareNos-
trum 4 y otras infraestructuras 
del Centro para las investigacio-
nes propias y el acceso abierto a 
equipos de investigación exter-
nos que trabajan para comba-
tir la pandemia. En el BSC con-
cebimos la IA como una herra-
mienta transversal que se aplica 
de diferentes maneras y puede 
desempeñar un papel impor-
tante para el reconocimiento 
de patrones de infección, su ex-
plicación y su predicción.

En todas estas aplicaciones 
se ha trabajado en condiciones 
de urgencia donde se ha he-
cho evidente la falta de datos 
en las cantidades necesarias y 
aquellos, los disponibles, son 
poco fiables, con mucho rui-
do y colectados con muy dis-
tintas metodologías. En el BSC 
tenemos activos 19 proyectos 
COVID-19. Se investiga, entre 
otros, con datos clínicos usan-

do imágenes médicas para ace-
lerar y facilitar el diagnóstico, 
en el marco del proyecto eu-
ropeo AI4EU. Además, en el 
departamento de Ciencias de 
la Vida del BSC, se trabaja la 
predicción de la estructura de 
la proteína S y los receptores 
ACE, en la predicción de la es-
tructura del virus o en el des-
cubrimiento de fármacos y va-
cunas que lo contrarresten. En-
tre otros proyectos de investi-
gación que se llevan a cabo en 
el Centro sobre el coronavirus 
y sus posibles tratamientos po-
demos mencionar:

a. EXSCALATE4CoV (E4C), 
financiado por la Comisión 
Europea dentro del progra-
ma H2020. 

b. Un proyecto en colabo-
ración con los centros de 
investigación IrsiCaixa y 
CreSa-IRTA, y la empresa 
Grífols.

c. Un proyecto en colabo-
ración con el Instituto 
de Química Avanzada de 
Catalunya (IQA) y Nos-
trum Biodiscovery (NBD), 
financiado por el fondo 
COVID-19 del Instituto de 
Salud Carlos III.

Por último, se explotan los 
conjuntos de datos disponi-
bles. Por ejemplo, los datos de 
movilidad de las personas en 
Barcelona, Tokio y Nueva York, 
proporcionados por Facebook 
a UNICEF, en un proyecto me-
diante el cual se pretende ana-
lizar el impacto socio-económi-
co del virus de manera local y 
global, haciendo hincapié en 
la distancia de seguridad. Tam-
bién se analizan otras bases de 
datos que incluyen datos de 
casos clínicos, datos textuales 
y datos biomédicos. @
1. Coronavirus disease (COVID-2019) 
situation reports: 436 http://www.
who.int/emergencies/diseases/novel- 
coronavirus-2019/situation-reports

El primer paciente confirmado con COVID-19 se identificó en diciembre de 2019 en Wuhan, China. A 
finales de enero de 2020, había casi 12,000 casos registrados en el país asiático. A mediados de marzo 
de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID-19 era una pandemia debido a 
su propagación a nivel mundial en un corto período de tiempo (alrededor de 203 países)1. Los casos 
de personas infectadas alcanzan, en junio de 2020, los diez millones y medio millón de muertes. 
Además, se prevé un aumento de hasta un 30% de la pobreza extrema en el mundo. ¿Cómo puede la 
Inteligencia Artificial (IA) combatir estas cifras? 

El uso de la IA para combatir la 
COVID-19: la labor del Barcelona 

Supercomputing Center
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https://www.bsc.es/ca/noticies/noticies-del-bsc/el-bsc-utilitza-la-bioinform%C3%A0tica-la-intel%C2%B7lig%C3%A8ncia-artificial-i-la-capacitat-de-c%C3%A0lcul-del
https://www.bsc.es/ca/noticies/noticies-del-bsc/el-bsc-utilitza-la-bioinform%C3%A0tica-la-intel%C2%B7lig%C3%A8ncia-artificial-i-la-capacitat-de-c%C3%A0lcul-del
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.bsc.es/ca/noticies/noticies-del-bsc/el-bsc-utilitza-la-bioinform%C3%A0tica-la-intel%C2%B7lig%C3%A8ncia-artificial-i-la-capacitat-de-c%C3%A0lcul-del


E
n efecte, les con-
seqüències de la 
crisi provocada 
per la COVID-19 

han estat devastadores des del 
punt de vista sanitari, però tot 
apunta que també ho seran des 
del punt de vista econòmic i del 
benestar social. La COVID-19 ha 
generat una situació mai vista 
abans i ja es té consciència que 
deixarà necessitats socials no-
ves, les quals és urgent identi-
ficar per poder-les atendre 
adequadament.

INSESS-COVID19 planteja 
una metodologia innovadora 
basada en un procés mixt que 
combina principis de participa-
ció amb tècniques de ciència 
de les dades i d’enginyeria de 
coneixement (Intel·ligència Ar-
tificial) per obtenir en un temps 
molt breu informació de la ciu-
tadania alhora que aprofita el 
coneixement sobre el fenomen 
dels experts en serveis socials. 
El propòsit del projecte és iden-
tificar quins són els nous perfils 
de vulnerabilitat social i com es 
reparteixen pel territori per tal 
d’aportar elements de suport 
a l’elaboració de polítiques en 

matèria de Serveis Socials a Ca-
talunya. A diferència de molta 
de la recerca activa en l’àmbit 
del COVID-19 -centrada en la 
predicció de les infeccions, la 
supervivència, la propagació de 
la malaltia o el diagnòstic- l’IN-
SESS-COVID19 posa l’accent en 
els Serveis Socials, grans obli-
dats de l’equació en la gestió 
de la pandèmia.

L’estudi està impulsat per la 
UPC i iSocial, una ONG especi-
alitzada en fomentar el desen-
volupament dels Serveis Soci-
als a casa nostra. Dirigit per la 
Dra. Karina Gibert, catedràtica 
i investigadora de l’Intelligent 
Data Science and Artificial Inte-
lligence Research Center (IDEAI) 
de la UPC, i Toni Codina, per part 
de la Fundació iSocial, el projec-
te involucra un equip investiga-
dor multidisciplinari format per 
experts en serveis socials, engi-
nyers del coneixement i cientí-
fics de dades, i compta amb el 
suport i la col·laboració de les 
direccions generals de Serveis 
Socials i Igualtat de la Genera-
litat de Catalunya, l’Associació 
Catalana de Municipis, la Fede-
ració de Municipis de Catalunya, 

l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona i la Diputació de Barcelona.

En la primera etapa del 
projecte s’estan preparant 
els tallers amb ciutadania i ja 
s’han determinat els perfils de 
població que es convocaran als 
tallers i que aportaran informa-
ció de primera mà sobre com 
han viscut la pandèmia i com 
s’han vist afectats per aquesta 
situació a diferents nivells. Tan-
mateix, s’està actualment ul-
timant el conjunt d’indicadors 
rellevants que es voldran reco-
llir d’aquests tallers per a poste-
rior elaboració per part dels ci-
entífics de dades i enginyers del 
coneixement del projecte, i que 
permetran elaborar una prime-
ra fotografia de la situació. Els 
tallers es gestionaran amb la 
inestimable col·laboració de les 
105 Àrees Bàsiques de Serveis 
Socials de Catalunya, que són 

les principals impactades per 
la disrupció social que ha enge-
gat la COVID-19. L’anàlisi que es 
derivi de la informació recolli-
da als tallers es farà combinant 
tècniques de ciència de les da-
des i Intel.ligència Artificial per 
tal d’obtenir en molt poc temps 
uns primers resultats difundi-
bles, sobre els que es pugui 
aprofundir a partir de setembre 
de 2020, i que permetin als Ser-
veis Socials estar preparats per 
a les noves necessitats socials 
de la població. @

Karina Gibert
Catedràtica i investigadora  

de l’IDEAI de la UPC

El passat 21 d’abril el Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC aprovava el projecte 
INSESS-COVID19 (insess-covid19.upc.edu) en una convocatòria extraordinària de projectes especial 
COVID-19 en plena pandèmia i que es resol amb el finançament de 20 iniciatives. Entre elles es troba 
l’INSESS-COVID19, que, com el seu nom indica, busca la “identificació de necessitats socials emer-
gents com a conseqüència del COVID-19 i el seu efecte sobre els Serveis Socials del territori”.

INSESS-COVID19: descobrint noves 
vulnerabilitats socials

Ciència de les dades, Intel·ligència Artificial i participació ciutadana al servei  
de les noves necessitats socials emergents de la crisi del COVID-19
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https://insess-covid19.upc.edu/
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Vivimos en un mundo de datos, y hoy, más que nunca los datos forman parte integral de nuestra 
existencia durante esta terrible pandemia. Durante semanas, nos hemos despertado ansiosos por 
conocer las últimas cifras de casos confirmados, de hospitalizados, de personas en cuidados inten-
sivos, de fallecimientos…; comemos escuchando con preocupación los terribles datos económicos 
derivados del COVID-19; y nos acostamos preocupados por posibles rebrotes y segundas oleadas. Sin 
contar nuestra lidia diaria –y casi constante-- con una cantidad ingente de datos falsos que inundan 
las redes sociales y los grupos de WhatsApp.

Los datos para combatir 
el COVID-19

L
os datos, sin duda, son im-
prescindibles para ayudar-
nos a entender dónde esta-
mos, a hacer predicciones 

sobre hacia dónde vamos y a tomar deci-
siones basadas en la evidencia. Sin embar-
go, tan –o más—importante que tener ac-
ceso a datos, es asegurarnos que son de 
calidad y que captan sin sesgos la realidad 
subyacente. Lo que no se mide, no existe 
--mejor dicho, sí existe, pero desconoce-
mos su existencia--, y además dicha exis-
tencia depende de cómo se mida.

 Si tomamos decisiones basadas en da-
tos, pero estos no son precisos y no reflejan 
bien la realidad, dichas decisiones pueden 
no ser las más adecuadas a la situación. 
No podemos olvidar que además los datos 
pasan a convertirse en el registro histórico 
de la realidad, de manera que sus sesgos, 
errores e imprecisiones quedan plasmados 
para la posteridad y tienen la capacidad de 
definir lo que sucedió o dejó de suceder en 
un determinado momento histórico.

 Indudablemente, las decisiones basa-
das en datos son superiores a las decisio-
nes basadas en opiniones, motivaciones e 
intereses personales o colectivos, o intui-
ciones. Es tal la importancia y el interés ha-
cia los datos que la llamada economía de 
los datos superará los 700.000 millones de 
euros este año, y hasta ha surgido una nue-
va profesión que por cierto es una de las 
más demandadas hoy en día: científico/a 
de datos, a cuyo gremio pertenezco.

Preocupada por la posible pérdida de 
una oportunidad para tomar mejores deci-
siones en base al análisis de los datos y al 

conocimiento experto, escribí en marzo, al 
comienzo de la pandemia del COVID-19, un 
artículo sobre el valor de los datos agrega-
dos de la red de telefonía móvil para ayu-
darnos a combatir las pandemias. El artícu-
lo contribuyó a la creación del Comisio-
nado para Presidencia de la Generalitat 
Valenciana sobre Inteligencia Artificial 
y Ciencias de Datos en la Lucha contra 
el COVID-19, dentro del cual una veinte-
na de investigadora/es expertos en Cien-
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https://elpais.com/elpais/2020/03/12/opinion/1584016142_423943.html
https://elpais.com/elpais/2020/03/12/opinion/1584016142_423943.html
http://infocoronavirus.gva.es/es/grup-de-ciencies-de-dades-del-covid-19-de-la-comunitat-valenciana
http://infocoronavirus.gva.es/es/grup-de-ciencies-de-dades-del-covid-19-de-la-comunitat-valenciana
http://infocoronavirus.gva.es/es/grup-de-ciencies-de-dades-del-covid-19-de-la-comunitat-valenciana
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generosidad y solidaridad ciudadana. Una 
noticia inspiradora que merece ser conoci-
da; un halo de luz en estas semanas de os-
curidad. Hemos hecho sucesivas campañas 
semanales de la encuesta, que ya va por la 
decimotercera oleada.

Les invito a que nos ayuden, con sus res-
puestas, a arrojar algo de luz sobre las mu-
chas incógnitas que aún existen sobre el 
coronavirus. El poder positivo de los datos 
está en nuestras manos, en las de tod@s 
nosotr@s. Trabajemos junt@s para conse-
guir realizarlo. @

cias de Datos del ecosistema investigador 
valenciano estamos trabajando, de mane-
ra altruista y voluntaria, en cuatro áreas.

En primer lugar, el modelado de la mo-
vilidad humana entre zonas geográficas 
a diferentes escalas espaciales y tempora-
les. La movilidad es clave para la propaga-
ción de la pandemia. Por ello hemos esta-
do confinados durante semanas y por ello 
es importante cuantificar dicha movilidad 
para evaluar el cumplimiento de las medi-
das de confinamiento y evaluar su impac-
to en la propagación del coronavirus. Para 
modelar la movilidad, hemos podido ana-
lizar -y en consecuencia aprovechar así 
su potencial- datos agregados y anonimi-
zados derivados de la red de telefonía mó-
vil, a través de una colaboración con el INE 
mediada por la SESDIA.

En segundo lugar, hemos desarrollado 
modelos epidemiológicos computacio-
nales -tanto modelos meta-poblacionales 
como modelos individuales de agentes-
que nos permiten no solo predecir cómo 
evolucionará la enfermedad en el tiempo, 
sino también hacer simulaciones bajo dis-
tintos escenarios de movilidad, de contacto 
social y de trazado de contactos.

En tercer lugar, hemos creado algorit-
mos de machine learning para la predicción 
de variables relevantes como son las hospi-
talizaciones, las UCIs y los fallecimientos.

En cuarto lugar, hemos invitado a la ciuda-
danía a que participe a través de una encues-

Dra. Nuria Oliver
Co-fundadora de ELLIS (European Laboratory 

for Learning and Intelligent Systems)
Comisionada para Presidencia de la Generalitat 

Valenciana sobre IA y COVID-19
Chief Data Scientist en Data Pop Alliance

ta ciudadana (covid19impactsurvey.org) 
de gran escala (con más de 240,000 res-
puestas) para entender su situación y per-
cepción durante la crisis del COVID-19. Una 
muestra tan grande nos permite obtener 
una perspectiva única sobre las preocupa-
ciones y la situación de las personas du-
rante la actual pandemia. Del análisis de-
rivamos implicaciones importantes para el 
diseño de políticas públicas relacionadas 
con su gestión. Esta encuesta, más allá de 
la valiosa información que nos aporta, es 
un maravilloso ejemplo de participación, 

2.000 projectes i serveis · 500 clients · 300 professionals

2.000.000 hores de treball executades

L’equip actual acumula més de 500 anys d’experiència a l’empresa
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I
nicialment, no te-
níem coneixe-
ments en el camp 
dels respiradors, 

però teníem clar que hauríem 
de crear una comunitat d'ex-
perts que ens ajudés amb el seu 
coneixement. Era impossible 
assolir tots els coneixements 
amb un marge temporal tan re-
duït. Per poder captar tota l'aju-
da del món, vam decidir llençar 
el projecte gratuït (open sour-
ce). En aquest punt només que-
dava el més complex, aconse-
guir captar el talent mundial.

Per fer-ho, ens vam fixar un 
temps d’interacció extremada-
ment curt, només 24 hores. És a 
dir, el que habitualment fem en 

7 dies -que ja sorprèn els nostres 
clients-, hauria de fer-se en no-
més 24 hores i en un país para-
litzat. Serien moments difícils i 
nits sense dormir, però era una 
fita que havíem d'assolir.

A mesura que van comen-
çar a passar els dies, i complint 
sempre amb la premissa que 
cada 24 hores teníem una nova 
màquina que integrava els in-
puts obtinguts, el boca-orella 
va començar a funcionar. Al cap 
de cinc dies, teníem una comu-
nitat amb més de 500 membres 
que ens donava un feedback 
molt valuós. Metges, enginyers 
i makers de més de 30 països, 
amb 4 llengües diferents.

Al matí del setè dia, ja tení-

em una versió sòlida que vam 
presentar telemàticament a 
la cúpula de l'Hospital de Can 
Ruti. L'enfocament low tech 
els interessava molt donades 
les circumstàncies: poc temps 
de formació al personal i poc 
manteniment.

Amb moltes hores de com-
provacions i tests al simulador 
de pulmons tant a Can Ruti com 
a l'Hospital Clínic (que s'havia 
sumat al projecte), la màqui-
na anomenada V5 estava lles-
ta. Aquesta versió (embrió de 
l'actual versió Maker) es podia 
fabricar, com l'actual, amb una 
talladora làser i metacrilat.

Deu dies després d'iniciar el 
projecte, cansats, però contents, 
veiem com els metges de casa 
-que també estaven vivint uns 
dies molt llargs-, ens donaven 
el seu OK. Ara ja només queda-
va obtenir el sí de l'AEMPS.

Del prototip a la reali-
tat. Industrialització i 
autorització
Amb la V5 enllestida, vam co-
mençar a rebre peticions d'hos-
pitals d'arreu del país que ens 
demanaven moltes unitats. Per 
tal de servir el nombre d'uni-
tats sol·licitat donant les més 
altes garanties de qualitat calia 
industrialitzar el projecte.

OxyGEN és un respirador d'emergència totalment open hardware, creat 
per donar resposta a la manca de respiradors davant de la situació de pan-
dèmia generada per la COVID-19. Des d'un inici, vam apostar per crear 
un dispositiu el més simple possible. Un nombre reduït de components, 
econòmics i fàcils de localitzar en qualsevol país del món, seria sempre 
un dels objectius. Vint-i-dos dies després, OxyGEN es convertiria en el 
primer respirador que va aconseguir l'autorització de l'Agència Espanyo-
la del Medicament i Producte Sanitari (AEMPS)

OxyGEN, el respirador 
d'emergència open source 

creat en vint-i-dos dies

Treballant conjuntament 
amb empreses com DOGA, SEAT 
i RECAM LÀSER vam aconseguir 
convertir la V5 en un producte 
que fos industrialitzable en un 
país paralitzat.

Després d'ensenyar el 
primer prototip industrial a 
l'AEMPS, vam aconseguir una 
llista de requisits que haurí-
em de complir. El més complex 
consistia a realitzar tests de la 
màquina en pacients COVID po-
sitius. Els resultats obtinguts a 
Can Ruti van confirmar el que 
ja havíem vist en tots els tes-
tos previs: la màquina, ara ja 
de metall, funcionava correcta-
ment. L'altre requisit era asse-
gurar la compatibilitat electro-
magnètica i la seguretat elèctri-
ca. En aquest punt, novament 
la simplicitat en el disseny va 
permetre superar amb solvèn-
cia els testos realitzats a les 
instal·lacions d'IDNEO.

L'esforç col·lectiu va perme-
tre que el dia 4 d'abril OxyGEN, 
nascut el dia 14 de març, es 
convertís en el primer respira-
dor d'emergència contra el CO-
VID-19 en rebre l'autorització 
de l'AEMPS.

És per això que des de Pro-
tofy.xyz, empresa líder del pro-
jecte, volem agrair la participa-
ció de tot el teixit industrial im-
plicat. Empreses com ALLIANZ, 
ZOCAMA, DOGA, SEAT, IDNEO, 
RECAM LÀSER, BOSCH, Cooltra, 
From BCN lawyers, Yecora pa-
tent agency, LFCHANNEL, Wa-
terologies i organitzacions com 
la Cambra de Comerç de Barce-
lona, Secartys, Fablab Sant Cu-
gat o l’ETSETB (UPC) van contri-
buir, d'una forma o altra, a l'èxit 
del projecte. @

Lluís Rovira Leranoz
CTO de Protofy.xyz
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Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals.
Una altra és fer-ho:

Compte Expansió
Premium PRO1

Bonifiquem la seva
quota d'associat
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10% 0 Gratis Gratuïtes+ + +
de la seva quota, comissions d’administració transferències online en euros. Targeta Or sense comissions, ni d’emissió
d'associat i de manteniment del seu ni demanteniment2

màxim 50 euros* un compte.1
únic any.

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

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
¿Què necessita per contractar un Compte Expansió Premium PRO?
• Tenir-hi domiciliada una nòmina o ingrés regular mensual d'un import mínim de 700 euros, se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc
Sabadell a nom del mateix titular.
• Més un dels productes següents contractats a través de Banc Sabadell:
- Una assegurança de protecció3, que li oferirà un plus de tranquil·litat per a vostè i els seus. Les assegurances incloses són: autos, salut, dental, llar, decessos, protecció
pagaments, accidents i vida risc. Se n’exclouen les assegurances de vida estalvi.
- Un contracte d'AutoRenting. Tindrà els serveis del seu automòbil en una única solució integral.
- Un d'aquests productes amb un import mínim de 10.000 euros:
· Fons d'inversió.
· Un pla de pensions individual, un pla de previsió assegurat o un pla EPSV.
· Contracte de valors amb accions de qualsevol companyia.
També es pot beneficiar del compte si:
• Té un saldo mitjà mensual en recursos a Banc Sabadell superior a 75.000 euros. Es calcula com la suma de saldos del mes anterior de: saldos vista, dipòsits, renda fixa a
venciment, assegurances de vida estalvi, fons d'inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió EPSV i BS Gestió Cartera de Fons.
• O si és titular de 10.000 accions o més de Banc Sabadell, S.A..

El Compte Expansió Premium PRO és exclusiva per a uns determinats col·lectius professionals. Pregunti al seu gestor quina és la solució financera concreta per al seu col·lectiu
o truqueu a al telèfon 900.500.170.
*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. Rendibilitat: 0% TAE
2. Targeta Repsol Máxima: amb un 2% de descompte en carburant en fer gasolina en qualsevol estació de servei Repsol, Campsa o Petronor.
3. Assegurances que tenen com a intermediari BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424223 i domicili
a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d’Alacant i en el Registre administratiu
especial de mediadors d’assegurances de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau núm. OV-0004. Té subscrita una assegurança de responsabilitat
civil d’acord amb la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pots consultar les entitats asseguradores amb les quals
BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en el web www.bancsabadell.com/bsmediacion.
 

1. Oferta vàlida fins el 31/12/2020

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

sabadellprofessional.com
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1 / 6
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.

https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Compte-Expansio/1191346505022/ca/


S
i bé és veritat que la mobilitat 
ha sigut sempre un sector 
d'importància, no es pot afir-
mar que se li hagi donat un 

replantejament complet. Al mateix temps 
que aquesta està sent un focus d'innovació 
per als més emprenedors, el transport col-
lectiu més tradicional encara no ha canviat 
la carta.

Sense intenció de menysprear l'impac-
te de les iniciatives privades que ens pu-
guin venir al cap, aquestes no podran ser 
mai suficients. Mentre les seves decisions 
estratègiques tinguin l'ombra en forma de 
beneficis, inevitablement estan lligades a 
un públic de masses.

Com hauríem de reaccionar, llavors, 
al nou corrent d'èxode urbà? M'agrada-
ria pensar que estem revalorant viure 
en xarxa. M'agradaria pensar que estem 
prenent consciència que el transport pú-
blic és igualment un dret allà on suposa 
una despesa superior. Siguem sincers, on 
la mobilitat requereix una actualització –i 
per actualització em refereixo a digitalit-
zació– no és a les grans ciutats, sinó als 
petits municipis.

Des d’un punt de vista tècnic, la gestió 
eficient de la demanda envers el volum de 

Eloi Martín Coll
CTO de Nemi

Associat núm. 2159

Amb el COVID-19 com a centre orbital dels pensaments actuals, la societat i la política han transitat 
–o més aviat, haurien d'haver transitat–des del famós model de if ain't broken, don't fix it, de tornada 
cap a la base filosòfica: qüestionar-se fins i tot el que sembla que funciona.

Escletxa de mobilitat

peticions convergeix en la provisió d’uns 
recursos regulars. Això es tradueix en un 
desplegament d’itineraris fixos i freqüèn-
cies altes, com ja s’ha estat fent fins ara. 
La pregunta és, perquè s’intenta aplicar el 
mateix model de forma binària a àrees amb 
una naturalesa totalment contrària? 

La gestió del transport públic en zo-
nes de baixa densitat de població hauria 
d’ocupar un model totalment diferent. Un 
model on la tecnologia ha d’aportar els re-
cursos necessaris per a una coordinació efi-
caç entre usuaris i operadors. No tan sols 
s’evitaria el malbaratament de quilòmetres 

i emissions de gasos contaminants, sinó 
que també permetria ampliar la cobertu-
ra geogràfica de les rutes o augmentar les 
freqüències de pas.

No estem parlant de tecnologia d’úl-
tima generació. El sol fet que faci temps 
que aquesta transformació és possible, fa 
entreveure que necessitem una empen-
ta per part de l’administració. Els nostres 
veïns portuguesos ja ho han entès i han 
decidit que aquesta modernització vagi 
de la mà de la legislació.

De la mateixa manera que s’inten-
ta combatre la coneguda escletxa digital, 
també s’haurien d'esmerçar esforços en 
desplegar xarxes de transport públic on 
aquest roman oblidat. Esperem que la mà-
gia del COVID-19 també caigui en el terreny 
de la mobilitat i que els valors i la lògica 
agafin les rendes per conduir el sector. @

Impact depending on the type of transport

Demand aggregation

Door to door (Taxi)

Tradicional bus serviceC
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L
a transcendencia 
de 5GMED reside 
en la participa-
ción activa de 

compañías tecnológicas de pri-
mer nivel, que han decidido su-
marse para impulsar la tecnolo-
gía 5G y desarrollar proyectos 
pilotos de movilidad que serán 
una realidad muy pronto.

Con una inversión global de 
16 millones de euros, el 75% de 
los cuales son financiados por la 
Comisión Europea, el proyecto 
cuenta con el apoyo de las admi-
nistraciones públicas de España 
y Francia, incluidas el Govern de 
la Generalitat de Catalunya y la 
Región de Occitania en Fran-
cia. El consorcio está formado 
por representantes del sector 
de las telecomunicaciones (Vo-
dafone, Hispasat, Retevisión y 
Cellnex France); compañías de 
transporte y movilidad (Abertis 
Autopistas, SNCF y Línea Figue-
res Perpignan S.A., Anadolu Isu-
zu, Valeo); proveedores de solu-
ciones (Axbryd, Neraby Compu-

ting, Atos, Athens Technology 
Center, Comsa, Terra3D); pro-
veedores de servicios de consul-
toría (Eight Bells), instituciones 
de investigación (CTTC, i2CAT, 
Vedecom, IRT- Saint Exupéry); y 
organizaciones de divulgación 
y creación de ecosistema (Mo-
bile World Capital Barcelona).

Desarrollo e 
implementación
El proyecto —que se pondrá en 
marcha en septiembre de 2020 
y se ejecutará hasta noviembre 
de 2023— abarca 4 proyectos 
piloto en el ferrocarril y la auto-
pista entre Figueres y Perpiñán 
que utilizarán la tecnología 5G 
para desarrollar y mejorar los 
servicios avanzados de movili-
dad cooperativa conectada y au-
tomatizada (CCAM) y del siste-
ma de comunicaciones móviles 
ferroviarias de futuro (FRMCS).

Aunque el eje central será la 
tecnología 5G, 5GMED permi-
tirá testear otras innovaciones 
disruptivas, como los sensores 

a bordo y la inteligencia artifi-
cial (IA), que proporcionarán 
servicios avanzados de conecti-
vidad de manera escalable y re-
producible a través de las rutas 
de transporte. 

La infraestructura prestará 
apoyo a cuatro casos de uso: 
conducción automatizada a dis-
tancia, gestión avanzada del trá-
fico, continuidad de servicios co-
merciales en el ferrocarril duran-
te el cambio transfronterizo y, 
por último, infoentretenimiento 
con realidad aumentada para co-
ches autónomos y ferrocarriles.

Los casos de uso se testea-
rán primero en tres instalacio-
nes de pruebas a pequeña es-
cala que ayudarán a reprodu-
cir las condiciones reales. La 
integración y validación finales 
se llevarán a cabo en el tramo 
transfronterizo entre Figueres y 
Perpiñán. Este tramo es estra-
tégico en la red transeuropea 
de transporte, ya que soporta 
el 55% del tráfico por carrete-
ra entre la península ibérica y 

el resto de Europa, así como el 
65% del tráfico ferroviario.

La mejora de los trayectos de 
la Red Transeuropea de Trans-
porte con capacidades 5G es 
uno de los puntos clave del pro-
grama de despliegue estratégi-
co de 5G para la movilidad co-
nectada, cooperativa y automa-
tizada (5G Strategic Deployment 
Agenda for Connected, Coope-
rative and Automated Mobility 
– CCAM), impulsado por los am-
biciosos planes de conectividad 
especificados en el Plan de Ac-
ción 5G para Europa (5G Action 
Plan for Europe).

El desarrollo de este proyec-
to y su impulso por parte de las 
Administraciones Públicas y las 
compañías tecnológicas más 
innovadoras del mercado reve-
la la importancia del 5G para el 
futuro de Europa y para el de-
sarrollo de una movilidad trans-
fronteriza más inteligente, au-
tónoma y conectada.

El sector de las telecomuni-
caciones lleva años realizando 
una labor divulgativa sobre el 
5G y las grandes ventajas que 
supondrá para el ciudadano y 
su día a día. Ha llegado el mo-
mento de comenzar a implantar 
esta tecnología en las infraes-
tructuras cotidianas y demos-
trar las grandes oportunidades 
que nos ofrece un futuro inno-
vador y conectado. @

Cellnex Telecom

Que las empresas de tecnología se unan en alianza para realizar nuevos desarrollos y soluciones 
no es noticia. Pero si en esta unión participan 21 socios (entre empresas, entidades y centros de 
investigación) de 7 países diferentes, revela la importancia del proyecto tecnológico que se quiere 
llevar a cabo. Estamos hablando de 5GMED, un consorcio transnacional, coordinado por Cellnex 
Telecom, que tiene como objetivo definir un modelo de despliegue sostenible de 5G para la movilidad 
del futuro en el Corredor viario y ferroviario del Mediterráneo.

5GMED: unidos para construir 
la movilidad 5G europea
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COVIDWarriors

D
esde su creación al principio de la 
crisis, COVIDWarriors ha identifi-
cado, definido, organizado y lleva-

do a cabo múltiples proyectos atendiendo a las 
urgencias y necesidades detectadas en todos 
los ámbitos de la sociedad, basados en el po-
tencial que tiene interconectar la inteligencia 
humana de forma abierta:

los servicios sociales lleguen a la población 
en situación de vulnerabilidad anterior y pos-
terior a la crisis COVID-19.

• Ecografiamos: Dotar de ecógrafos digitales 
portátiles a los médicos de atención prima-
ria para poder realizar una detección precoz 
de afecciones pulmonares y evitar desplaza-
mientos a los centros de atención o hospi-
tales sin necesidad y por lo tanto disminuir 
probabilidad de nuevos contagios en visitas.

• Staying Alive: Dotar de un elemento de mul-
tiplexación hecho con impresión 3D para 
multiplicar por 2 o 4 la capacidad de propor-
cionar ventilación mecánica en UCIs en casos 
muy específicos.

• Ultracare: Sistema de video-streaming con 
cámaras de instalación sencilla que permita a 
un solo médico monitorizar la cara y el estado 
de entre 12 y 40 personas intubadas a la vez.

• BulosCoronaVirus: Disminuir info-toxicidad 
por noticias no verificadas científica o social-
mente gracias a la creación y el despliegue de 
un “bot” muy bien entrenado.

• ETC...

#ConectemosYA. La Brecha digital, 
de nuevo muy visible
La crisis de la COVID-19 está poniendo dramá-
ticamente de manifiesto que el derecho de ac-
ceso universal a internet no es aún una realidad 
efectiva para el 100% de la población, princi-
palmente por motivos económicos y territoria-
les. A lo que hay que añadir una cobertura baja 
en algunas zonas; o la falta de dispositivos y/o 
habilidades tecnológicas suficientes para real-
mente trabajar, aprender o socializarse on-line.

#ConectemosYA es un proyecto de 
#COVIDWarriors que quiere dotar al ecosis-
tema formativo y social de herramientas que 
reduzcan la brecha digital, garantizando la co-
nectividad, la distribución eficiente de dispo-
sitivos y su reutilización, capacitando digital-
mente a las familias.

Hemos analizado el problema, sumado ex-
pertos profesionales y decidido acciones que 
contribuyan a que nos #ConectemosYA y ase-
gurar que los derechos tan básicos como la 
educación se garanticen ahora, mientras se-
guimos trabajando para que conectarse sea 
una realidad para todos. 

Es por ello que profesionales de las tele-
comunicaciones, el sector educativo y social, 
de la sanidad y la innovación -voluntarios en 
#COVIDWarriors- nos hemos unido para pu-
blicar un Recetario de Conectividad que per-
mite identificar soluciones mancomunadas 
entre operadores y redes ciudadanas para dar 
una solución rápida a la problemática surgida 
en esta crisis #COVID19. 

• Robots automatizados: Robots de última 
generación basados en arquitectura de HW 
y SW abierta para realizar pruebas masivas 
de PCRs en los laboratorios de hospitales de 
referencia.

• ASSUM (Autonomous Sanitary Sterilization 
UltraViolet Machine): Robots que automati-
zan la limpieza y desinfección de superficies 
de salas y espacios de hospitales.

• Derecho a Conectarse: Dotar a hospitales y 
residencias de dispositivos y protocolos de 
uso seguro para que las personas puedan co-
municarse con sus seres queridos.

• Transcendencia: Dotar de una herramienta 
digital y de un protocolo respetuoso para rea-
lizar una ceremonia espiritual de despedida. 

• Recover.Events: Dotar de acceso a platafor-
mas de cultura digital a artistas, personas 
confinadas o enfermas para exhibir y admi-
rar eventos culturales.

• Epidemix: Plataforma digital para propor-
cionar información de fuentes oficiales, con-
trastada y continuamente actualizada.

• Cántame (50 de los 50): Ofrecer música (50 
canciones) de los 50s para crear entornos 
emotivamente positivos para personas que 
se encuentran en las residencias y hospitales.

• Scientia curated news: Crear y mantener 
un grupo moderado de distribución de no-
ticias y avances de alto impacto selecciona-
dos diariamente para un grupo de médicos 
especializados.

• Fortaleza: Método con un mecanismo de 
modelado que permite fomentar el uso de 
residencias no principales y zonas turísticas 
vacías, para proteger a personas con mayor 
riesgo de impacto por contagio y reducir el 
incremento de contagios con resultado crí-
tico y por tanto reducir la presión sobre los 
servicios sanitarios. 

• Parchís: Método con un modelo matemático 
en línea con una estrategia clara de maximi-
zar la reactivación económica al mismo tiem-
po que se minimiza el riesgo de infección por 
separación grupal de relaciones sociales y 
laborales considerando el riesgo de impacto 
por contagio. 

• StandbyME: Procesos de maximizar la auto-
matización en logística y manteniendo una 
alta protección de datos para ayudar a que 

COVIDWarriors es una 
asociación sin ánimo de 
lucro formada por más de 
500 voluntarios profesi-
onales, altos directivos 
y mecenas, de todos los 
ámbitos, unidos en la lucha 
contra el COVID-19 con tres 
objetivos fundamentales: 
sumar voluntariado (organi-
zaciones proactivas, talento 
emprendedor, iniciativas 
tecnológicas, financiación 
en la lucha contra la 
Covid-19), conectar (con 
las necesidades concretas 
detectadas a nivel logístico, 
sanitario, social, psicológi-
co…) y acelerar (iniciativas 
propias o ya existentes que 
con la tecnología y el poder 
del pragmatismo de equipos 
multidisciplinares expertos 
amplifiquen el impacto 
contra el COVID-19). El Dr. en 
Telecomunicaciones Andreu 
Veà (instigador del proyecto) 
y los ingenieros Montse 
Guàrdia i Toni Casas (los tres 
miembros de Telecos.cat) 
nos descubren cómo inter-
conectando la inteligencia 
humana se puede luchar 
contra el COVID-19. 
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https://conectemosya.org/wp-content/uploads/2020/06/20200610_Recetario-de-conectividad-ConectemosYA.pdf
https://www.covidwarriors.org/


Mientras no llegue una VACUNA-
TELECOMUNICADORA definitiva, se necesi-
tan acciones mancomunadas. A tal efecto, el 
Recetario de Conectividad de #ConectemosYA 
publica acciones que, a modo de guía, pueden 
ayudar a que la conectividad llegue lo antes 
posible en el máximo de territorio aprovechan-
do la experiencia de múltiples actores moti-
vados por la desesperación de la crisis actual, 
actores como operadores, universidades, en-
tidades sociales y redes ciudadanas. RECETAS 
para situaciones básicas que puestas en mar-
cha con la máxima urgencia y efectividad pue-
den conseguir asegurar la conectividad, como 
así lo demuestran algunos proyectos en mar-
cha recogidos en el RECETARIO.

El Recetario de Conectividad está dispo-
nible para descarga gratuita desde la web de 
#ConectemosYA.

Cómo la conectividad cambia la 
vida de las personas
Cuando la cobertura y los dispositivos llegan 
y es posible acceder a servicios de internet, 
la vida de las personas cambia. Para Josep, 
en Ciutadilla (Lleida), la tablet se convirtió en 
“su maestra” y el modo de publicar sus poe-
sías. Para Joan, fue la manera que distintas 

generaciones volvieran a encontrarse y convi-
vir en su masía aislada en Osona. Dolors, su hija 
y maestra, ha podido seguir enseñando on-line 
sin problemas durante el confinamiento.

A estas historias personales se unen 
otras de colectivas, como el esfuerzo de la 
Universidad de Málaga para asegurar que 
todos los alumnos pudieran seguir su cur-
so: ofreciendo tarifas especiales, reutilizando 
equipos y cediéndolos a sus estudiantes, o 
dotando de servicios de audioconferencias 
a los que sólo podían disponer de teléfono. 

O los esfuerzos de los voluntarios de 
Mataró-sense-Fils para ayudar a las familias 
de la comarca del Maresme a disponer de wifi 
compartido entre ellas, o aprovechando infraes-
tructuras públicas y que le ha valido el reconoci-
miento de la Mobile World Capital en la última 
“HackathonCovid-19, la Nueva Normalidad”.

O entidades como Telecos.cat, que cola-
boran con su experiencia publicando conse-
jos para compartir wifi de forma responsable 
y segura allí donde sea la opción.

Historias que han sido posibles gracias a 
la acción mancomunada de técnicos y redes 
ciudadanas como Guifi.Net, que completan la 
oferta de las teleoperadoras tradicionales o ini-
ciativas públicas.

Historias que no pueden parar, porqué si-
guen llegando noticias que nos recuerdan que 
la brecha digital sigue existiendo y que la crisis 
sanitaria hace desgraciadamente crecer esta 
brecha, y por esto hace totalmente necesario 
que #ConectemosYA! @

Más información en: 
www.covidwarriors.org 
info@covidwarriors.org
https://conectemosya.org  
info@conectemosya.org

Dr. Andreu Veà Baró
Pionero y biografo de internet
Associat núm. 2618

Montse Guàrdia Güell
Directora general de Alastria 
Blockchain Ecosystem
Associada núm. 520

Toni Casas Pujadas
Director en catalunya de Mitel
Associat núm. 2311
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L
a crisi COVID-19 accentua 
reptes que ja estaven 
oberts amb anterioritat. 
La transició cap a una so-

cietat en què els elements telemàtics 
esdevinguessin encara més centrals 
s’ha vist accelerada en els àmbits pro-
fessionals i socials, inclosa la docència. 
Moltes activitats que pensàvem que re-
queririen de forma insubstituïble inte-
raccions “face-to-face” ara hem vist, 
sovint fent de la necessitat virtut, que 
podien funcionar a distància. I encara 
que hi ha debat sobre el retorn a la pre-
sencialitat, en una quantia important 
els canvis “han vingut per quedar-se”. 
Altres canvis que s’han vist accelerats, 
però estaven ja iniciats, inclouen les 

ambientals i les crisis financeres i eco-
nòmiques com les de 1929 o 2008? La 
resposta és que les dificultats provenen 
d’haver menystingut les implicacions a 
mig termini de decisions massa domi-
nades pel “curt termini”. Explícitament 
o implícitament s’han fet arguments 
del tipus: “Prevenir infeccions (conta-
minació) sí és important però a curt 
termini...”; “controlar l’endeutament sí 
és necessari, però a curt termini van 
bé els recursos manllevats...”, etc. Ne-
cessitem potenciar les responsabilitats 
envers el futur, el nostre i el dels nos-
tres fills. Aquest és un aspecte central 
de les crides a un “nou contracte social”, 
un “New Deal” que retrobi “equilibris ra-
onables” entre el paper dels mercats i els 
de les polítiques públiques, tant a nivells 
nacionals i internacionals, reformulant 
molts aspectes de la globalització. Ara 
que hem constatat que, no només les 
mercaderies i els capitals, sinó també la 
contaminació, els virus i les fake-news 
superen amb facilitat les fronteres, ha 
arribat el moment de redefinir les re-
gles globals. Esperem que les tensions 
derivades de la pugna per l’hegemonia 
geopolítica no ho facin impossible! @

Joan Tugores Ques
Catedràtic d’Economia 
de la UB

Reptes post-COVID19: I ara què?
Ja és prou conegut que les 
dades econòmiques que 
recullen els principals 
organismes internacionals 
evidencien que ens trobem 
davant d’una caiguda de 
l’activitat econòmica equipa-
rable a la de la Gran Depressió 
dels anys 30. El Fons Monetari 
Internacional ha encunyat 
el terme “Great Lockdown” 
(Gran Confinament) per 
ressaltar el paral·lelisme entre 
ambdós episodis i la OCDE 
situa (Perspectives juny 2020) 
l’economia mundial a “la 
corda fluixa”. Les incerteses 
sobre un eventual rebrot dels 
problemes sanitaris en els 
propers mesos afegeix inquie-
tuds que van més enllà de les 
dimensions econòmiques, per 
implicar a pràcticament tots 
els àmbits de funcionament de 
les nostres societats. 

possibilitats d’impressions en 3D, que 
reformulen les pautes comercials glo-
bals i el funcionament dels processos 
d’aprovisionament globals, en un marc 
en què el propi procés de globalització 
es troba en revisió. 

D’altra banda, no tots els actius 
“confinats” tindran el mateix valor/utili-
tat després de reobrir l’economia, però 
també és cert que sorgeixen noves opor-
tunitats. Aquesta és una de les diverses 
asimetries que plantegen qüestions de-
licades, addicionals a l’impacte agregat 
de la crisi COVID-19, accentuant debats 
previs sobre desigualtats en la distribu-
ció de la renda o a la capacitat d’adap-
tació a nous entorns. I és que no totes 
les activitats ni llocs de treball poden fer 
servir eines telemàtiques amb la mateixa 
eficàcia: hi ha sectors en què la proximi-
tat física és més difícilment substituïble 
i que requeriran d’una adaptació espe-
cialment creativa al nou entorn. I està 
també obert el debat sobre les interac-
cions entre les condicions mediambien-
tals (inclosa la qualitat de l’aire) i la trans-
missió d’infeccions. Malgrat les urgèn-
cies econòmiques caldrà aprofundir en 
nocions com la “Green Recovery” (com 
propugnen des de la UE a la OCDE) i en 
una “recuperació inclusiva” que atenuï, 
en lloc d’accentuar, les friccions socials, 
com reclama fins i tot la ortodòxia del 
Fons Monetari i el Banc Mundial.

Una lliçó important a ressaltar és la 
que es desprèn de preguntar: Què tenen 
en comú els riscos sanitaris, els medi-
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Testimonis d’una 
acceleració sobtada 
de la transformació 

digital

Josep A. Planell
Rector de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC

exemple la feina es fa des de casa, cal-
drà habilitar fórmules per dotar als tre-
balladors dels instruments i les condi-
cions laborals adients. Perquè, al costat 
de les seves potencialitats, la consagra-
ció de la xarxa, i les tecnologies lliga-
des a aquesta, també ens deixen sobre 
la taula alguns perills. Si internet ha de 
ser un element d’equitat, de canvi i de 
desenvolupament, necessitem assegu-
rar-ne la neutralitat i l’accessibilitat tant 
tecnològica com econòmica. Iniciatives 
com el “Contract for the Web”, impulsat 
per Tim Berners-Lee cerquen precisa-
ment garantir un internet per a tothom, 
en les millors condicions, tot respectant 
i protegint els drets digitals de tota la 
ciutadania. L’accés a internet, a un in-
ternet de qualitat, és ja avui, més que 
una necessitat, un dret ciutadà.

Més enllà de l’edulcorat TikTok o 
l’apocalíptic Fortnite, es tracta de recor-
dar que la nostra evolució com a espècie 
ha anat paral·lela al desenvolupament 
de les tecnologies necessàries per su-
perar els reptes de cada època, avui ac-
tualitzats en forma de COVID-19 i reces-
sió econòmica. Siguin les eines lítiques 
dels nostres avantpassats o les potents 
xarxes de telecomunicacions i les TIC, la 
nostra qualitat de vida personal i soci-
al dependrà de la capacitat per manco-
munar esforços vers horitzons comuns. 
D’aquí la necessitat de vincular aquesta 
transformació digital a reptes de futur 
com la consecució dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible, marcats 
per l’Agenda 2030 de Nacions Unides. 
Però, per fer-ho possible, potser també 
ens caldrà pensar en una política de be-
ques que resolgui necessitats concre-
tes i, sobretot, en unes polítiques públi-
ques compromeses a una determinada 
comprensió sobre com ha de ser la xarxa. 
Com recordava un anunci dels anys no-
ranta on el velocista Carl Lewis apareixia 
calçant talons, “la potència sense con-
trol no serveix de res”. @

A
ra bé, res de tot això hagu-
és estat possible sense 
tecnologia i, en concret, 
sense el paper jugat per 

les xarxes de telecomunicacions i –allò 
que encara insistim a anomenar— les 
TIC. Mentre els carrers i les places, les 
oficines i els despatxos, els aeroports i 
les fires es buidaven, els fluxos d’infor-
mació es reorientaven i quedaven ga-
rantits gràcies a l’online. La tecnologia 
servia per guiar tant la gestió de les ur-
gències medico-sanitàries com la po-
tència i la solidaritat de la societat civil. 
Al seu torn, els models educatius pre-
sencials salvaven les limitacions del 
confinament; mentre que la formació i 
l’educació online –pensades i nativa-
ment ja digitals com la nostra UOC— 
confirmaven la vàlua del seu model pe-
dagògic i ratificaven el seu prestigi pú-
blic. Ras i curt, aquests mesos hem es-
tat testimonis d’una acceleració sobta-
da de la transformació digital. 

Des de la nostra relació amb les 
diferents administracions, passant per 
l’oci o el teletreball, la xarxa ens resul-
ta ja avui imprescindible. Evidentment, 
molts d’aquests usos demanen reflexi-
ons serenes i consensos ciutadans per 
tal d’evitar-ne abusos, per tal de cercar 
garanties contra la bretxa digital. Si per 

La pandèmia provocada 
per la COVID-19 deixa rere 
seu milers de morts, un 
número encara indetermi-
nat d’afectats i un horitzó 
d’incertesa sobre el futur 
del nostre món tal i com el 
coneixem. L’emergència 
sanitària va abocar-nos a 
escenaris mai (pre)vistos, 
com l’aturada gairebé total 
de l’economia mundial o 
el confinament massiu de 
la població a molts països; 
i va esperonar transfor-
macions anunciades però 
mai executades com la 
digitalització de sectors 
complets de la nostra 
activitat, o la millora dels 
indicadors ambientals pel 
cessament dels desplaça-
ments humans. De forma 
sobtada i dolorosa, hem 
descobert com moltes 
d’aquestes accions no eren 
impossibles i, com diu el 
tòpic, hem fet de la necessi-
tat virtut. Tot i que alguns 
d’aquests canvis s’han 
concretat precipitadament 
i alguns altres poden 
revelar-se reversibles, bona 
part d’aquestes transfor-
macions ja pertanyen al 
present immediat.
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Cómo relanzar mi ciudad 
tras la pandemia

¿
Pueden las ciudades, una 
vez acaben las limitacio-
nes impuestas por la si-
tuación de emergencia, 

acelerar el restablecimiento de su ritmo 
vital? ¿Pueden, aquellas más dinámicas, 
aprovechar este parón obligado del 
mundo para relanzarse con mayor ím-
petu? ¿Pueden las que estaban en pro-
ceso de pérdida de influencia conseguir 
resurgir tras la pandemia? La respuesta 
a todas estas preguntas es SÍ. Pero, para 
ello, debemos tomar conciencia de dos 
realidades simultáneas que van a influir 
decisivamente en cualquier proceso de 
recuperación local:

1. El factor humano, ese que ha sido 
fundamental para superar la pan-
demia (la lucha de tanto personal 
sanitario, de seguridad, de la cade-
na agroalimentaria… y del conjunto 
de ciudadanos respetando las me-
didas de confinamiento). Ese factor 
humano es también el que tiene la 
capacidad de recuperar el pulso de 
la ciudad. Por eso, lo más impor-
tante que debemos conseguir va 
a ser rearmar la moral de nuestros 
conciudadanos.

2. Por otro lado, todos empezamos a 
tener conciencia de que la pande-
mia pone punto final a un mundo y 
abre la puerta a un mundo nuevo. Un 
mundo nuevo que va a construirse, 
sobre todo, desde las ciudades y en 
el que conceptos como colaboración 
entre actores, participación ciudada-
na, descentralización regional y lo-
cal, equilibrio rural-urbano, innova-
ción, tecnología, igualdad de género, 
autonomía productiva de los países 
y otros van a tener una importan-
cia mucho mayor que la que tenían 
anteriormente.

Como primeras conclusiones de 
todo ello, podemos decir que no es po-
sible evitar el parón que está signifi-
cando la pandemia, pero sí es posible 
acelerar la reactivación de la ciudad y, 
además, esta es una oportunidad inme-
jorable para impulsar una reactivación 
que la ciudad, en muchos casos, estaba 
necesitando ya antes de la crisis. Y es 
así porque, para conseguirlo, será im-
prescindible poner en juego la fuerza 
de su gente, aprovechando que ahora 
puede ser más sensible a la necesidad 
de actuar juntos para relanzar su ciu-
dad. Aquellas ciudades que sepan mo-
vilizar al conjunto de su tejido social y 
económico serán las que saldrán rápi-
damente de la crisis y se convertirán en 
estandartes de sus territorios.

En consecuencia, cada Gobierno 
Municipal puede optar por dejar que su 
ciudad se vaya reponiendo sola, lenta-
mente, sólo con el esfuerzo de sus ciu-
dadanos, empresas e instituciones, o 
puede optar por acelerar esta recupe-
ración poniéndose al frente de la misma 
para liderarla.

Repensar nuestra ciudad
Para aquellos municipios y regiones 
que opten por liderar el relanzamien-
to, diré que las dos realidades que he 

Al final de la pandemia, 
las ciudades -es decir, 
sus ciudadanos, empre-
sas e instituciones- se 
encontrarán faltas de 
recursos, con muchos 
desempleados, en-
deudadas, escasas de 
servicios y con el ánimo 
bajo por la pérdida de 
seres queridos. A la vez, 
se encontrarán, como 
nos pasa a todos los 
humanos tras superar 
una enfermedad, con 
hambre de futuro, con 
muchas ganas de recu-
perar el tiempo perdido 
y con ganas de retornar 
cuanto antes a una cierta 
normalidad. Y, para 
eso, cada ciudad va a 
necesitar a quien la guíe. 
En estas circunstancias, 
habrá ciudades que se 
recuperen más rápido 
que otras. Unas serán 
capaces de reponerse en 
cuestión de pocos meses 
mientras otras tardarán, 
probablemente, años, así 
como otras no lograrán 
recuperar nunca la 
situación previa a la 
pandemia. ¿Se puede 
hacer algo ante esta 
realidad?
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• Pero ¿por qué no debe definirlo la 
Municipalidad o los empresarios o la 
universidad o un consultor experto? 

 — porque es vital que el proyec-
to definido MOVILICE, desde el 
primer momento, al conjunto de 
la sociedad: la ciudadanía y sus 
instituciones 

 — para conseguir esa movilización, 
es imprescindible que todo el 
mundo CREA en ese proyecto, 
LO ASUMA COMO PROPIO y SE 
IMPLIQUE EN ÉL

 — y eso sólo puede ocurrir si el 
Plan de Futuro es definido con-
juntamente por todos los actores 
locales

• Lo que les propongo, en definitiva, 
es definir, en sólo 3 días, el proyec-
to más potente que su ciudad haya 
tenido jamás.

Finalmente, necesitaremos una última 
herramienta… Se trata de una organi-
zación mixta (al estilo de las agencias 
de desarrollo) para hacerse cargo de la 
coordinación de la implementación del 
Plan de Futuro.

Esa Agencia tendrá que llevar a cabo 
tres cometidos en paralelo:

1. Coordinar la implementación de 
aquellos proyectos del Plan de 
Futuro que puedan ser de ejecución 
inmediata a cargo de cualquiera de 
los actores locales. 

2. Poner en marcha la definición de 
detalle de los proyectos del Plan de 
Futuro por ámbitos (ambiental, so-
cial, económico, urbanístico, educa-
tivo, patrimonial, etc.) según se con-
sidere necesario en cada ciudad. 

3. Conseguir recursos para el desplie-
gue del Plan. @

NOTA: Este artículo es un extracto del informe del 
mismo título publicado el 9 de abril y que puede con-
sultarse en este enlace.

Alain Jordà
Ingeniero de 
Telecomunicación experto 
en Desarrollo Local
Asociado núm. 2064
www.alainjorda.com

enunciado -la necesidad de rearmar la 
moral de nuestros conciudadanos y la 
conciencia de que estamos entrando 
en un mundo nuevo- confluyen en una 
misma idea: la necesidad de repensar 
el futuro de nuestro territorio.

¿Qué nos va a aportar esa revisión 
del futuro de nuestra ciudad? Creo 
que se pueden apuntar las siguientes 
realidades:

 — una nueva visión de futuro de nues-
tra ciudad

 — una nueva ilusión en la ciudadanía al 
proponerle una nueva visión de futu-
ro de su ciudad 

 — esa nueva visión va a servir para 
orientar el conjunto de las políticas 
locales a partir de ese momento 

 — va a ser una visión compartida por 
todos los actores locales puesto que 
nos aseguraremos de que su defini-
ción sea generada con todos ellos 

 — esa visión no sólo va a ser compartida 
por todos los actores locales sino que 
también va a conseguir implicarlos 
a todos en su construcción. Es decir, 
conseguiremos sumar esfuerzos y 
generar sinergias gracias a ella

 — una vez que la ciudad inicie la cons-
trucción de ese nuevo futuro, irá 
siendo más y más atractiva para que 
actores foráneos vengan a la ciudad 
ya sea por negocios, por estudios, 
por turismo, etc.

¿Qué requisitos debe cumplir esa visión 
de futuro para generar esos efectos?

 — el proceso de definición de la visión 
de futuro debe partir de los activos 
propios de la ciudad 

 — debe aportar una visión innovadora 
para el futuro de la ciudad 

 — la visión deberá ser diferenciadora 
de las demás ciudades 

 — deberá apostar por una singularidad 
estratégica de la ciudad que le per-
mita alcanzar la excelencia en ese 
aspecto concreto

¿Cómo definir ese Plan de Futuro para 
que sea eficaz?

 — Esa definición, debe realizarse entre 
todos los actores locales 

 — Debe ser definido por el talento local
 — Es decir, habrá que seleccionar per-

sonas, representativas de todos los 
ámbitos ciudadanos y que tengan la 
capacidad y el interés de pensar en 
el progreso de su ciudad 

 — Obviamente, debe ser consensuada 
entre todos los actores locales

¿Cómo hacerlo? ¿Qué vamos a necesi-
tar? ¿Es muy costoso?

• Este nuevo Plan de Futuro de la 
Ciudad es un proceso rápido y poco 
costoso pues lo definirá, en solo 3 
días, un grupo de 40 ciudadanos 
seleccionados representativos de la 
ciudadanía
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Smart City Expo 
World Congress serà 

Smart City Live
El principal esdeveniment 
internacional per a ciutats 
crea un format adaptat al 
context de la COVID-19

E
l nou Smart City Live tor-
narà a reunir els principals 
protagonistes, instituci-
ons i experts internacio-

nals sobre ciutats intel·ligents en una 
nova proposta virtual i interactiva que 
s'estructurarà en dos blocs que inclo-
uen un programa de televisió que es 
transmetrà en directe el 17 de novem-
bre a través de la pàgina web de l'esde-
veniment i de les seves xarxes socials, i 
un segon dia que acollirà workshops i 
esdeveniments paral·lels online.

El director de l’SCEWC, Ugo Va-
lenti, ha afirmat que "el nostre objectiu 
principal aquest any és oferir una plata-
forma per accelerar la recuperació dels 
ecosistemes urbans, a través d'un nou 
model que ens permeti, mitjançant el 
format digital, connectar amb tots els 
actors del nostre sector. Sens dubte, la 
situació actual canviarà a les ciutats i 
el seu funcionament, però pot fer-ho, 
ajudant-nos a construir metròpolis ca-
paces de dotar de millors serveis i re-
cursos als seus habitants i d'estar lles-
tes per respondre a noves amenaces. 
Smart City Live és la nostra contribució 
en aquest projecte col·lectiu".

El programa de televisió en direc-
te del 17 de novembre se centrarà en 
l'impacte global de la pandèmia, com 
ha afectat les ciutats en particular i 
com s'estan redefinint per adaptar-se a 
aquest nou escenari. A través d'entre-
vistes, debats, informes i històries d'èxit, 
Smart City Live abordarà els canvis re-
cents en mobilitat, consum i serveis, en-
tre d'altres temes.

El 18 de novembre, l'esdeveniment 
oferirà tallers digitals i taules rodones 
online per debatre sobre els principals 
reptes que afronten les ciutats més en-
llà del context a curt termini generat per 
la pandèmia.

Nova plataforma 365 dies l’any
A més, SCEWC llança aquest any 2020 
Tomorrow.City, la nova plataforma 
pensada per oferir a empreses i admi-
nistracions públiques recursos sobre 
tecnologia, formació, investigació i in-
versió durant tot l'any. Amb un enfo-
cament multidisciplinari i a partir de la 
intel·ligència col·laborativa, el seu ob-
jectiu és accelerar les ciutats sosteni-
bles i inclusives i s'articularà a través de 
quatre àmbits d'acció diferents: el co-
neixement, els negocis, la formació i el 
talent, i la difusió. @

Fira de Barcelona
Servei de Premsa

www.smartcityexpo.com

Impulsant
el teu negoci

Caixa d'Enginyers 
està adherida a la
línia de finançament 

AVALIS SGR

Estem on sempre,
al teu costat

Sol·licita'ns informació
www.caixaenginyers.com

caixadenginyers caixaenginyers

L’IOTSWC, de l’11 al 13  
de maig de 2021

L
’altra fira de referència 
per al sector TIC que ha-
bitualment se celebrava 
a la tardor -l’Internet So-

lutions World Congress (IOTSWC)- 
manté el format presencial però s’ha 
ajornat per al mes de maig de 2021 (de 
l’11 al 13 de maig). 

Tot i així, des del passat mes d’abril i 
de la mà de l’Industrial Internet Consor-
tium (IIC), aquest esdeveniment està 
oferint una sèrie de xerrades virtuals 
o webinars gratuïts en què s’analitzen 
els beneficis que determinades soluci-
ons tecnològiques poden aportar a em-
preses de sectors industrials per tal de 
millorar la seva eficiència i resiliència 

davant situacions complexes o adver-
ses com l’actual. Segons el director de 
l’IOTSWC, Roger Bou, “en un moment 
com l’actual, amb grans reptes socio-
tecnològics tant per a les persones com 
per als negocis, el nostre esdeveniment 
vol donar suport a les empreses i con-
tribuir a facilitar instruments i conei-
xement útil de cara a una reactivació 
econòmica que passarà també per la 
digitalització i la innovació com a eines 
indispensables per adaptar-se al nous 
temps que vindran”. @

Smart City Expo World 
Congress (SCEWC), la 
principal cimera inter-
nacional sobre ciutats 
i solucions urbanes 
intel·ligents, organitzada 
per Fira de Barcelona, 
tindrà lloc del 17 al 18 de 
novembre amb una edició 
digital sota el nom de 
Smart City Live. La cimera 
urbana presentarà un 
nou format online de dos 
dies destinat a proporci-
onar una plataforma de 
coneixement per debatre 
sobre els principals reptes 
de les ciutats en l'actual 
situació i continuar sent 
referent mundial en 
innovació urbana.
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Nous convenis de col·laboració  
amb Feceminte i Localret

M
algrat la situació excepci-
onal que estem vivint, Te-
lecos.cat ha continuat du-
rant aquests mesos fent 

xarxa i teixint aliances amb entitats 
afins de l'ecosistema TIC del nostre país.

Així, el passat 22 de juny es formalit-
zava el conveni de col·laboració amb el 
Consorci Localret, a través del qual amb-
dues entitats es comprometen a endegar 

projectes conjunts i promocionar les TIC i 
les telecomunicacions a les administraci-
ons públiques i a la societat, també com 
a element de cohesió.

Igualment, l'1 de juliol, tenia lloc l'acte 
de signatura de l'acord amb Feceminte, 
entre Joan Bramon, president d'aques-
ta federació empresarial, i Pedro Linares, 
president del nostre col·lectiu. Gràcies a 
aquest nou conveni, les empreses asso-
ciades a Feceminte podran accedir als 
cursos i seminaris programats per Tele-
cos.cat en les mateixes condicions que 
ho fan els nostres membres. @

Activitats de networking online amb la 
Xarxa de Dones del Sector Digital

D
es de la posada en marxa 
de la Xarxa de Dones del 
Sector Digital -que el 
grup de treball Dones TIC 

de Telecos.cat comparteix amb NAE, 
donesCOEINF, donesIACAT i Sheleader- 
són diverses les activitats de networ-
king online organitzades amb l’objectiu 
de promoure el desenvolupament pro-
fessional de les dones del món TIC. Des-
taquen, en aquest sentit, la sessió mo-
derada el mes de març per la vicepresi-
denta de Telecos.cat, Anna Sánchez 
Granados, amb Pilar Conesa, CEO d'An-
teverti i pionera del sector smart cities, 
com a ponent; i la que tenia lloc aquest 

mes de juliol, amb Meritxell Bautista, 
cofundadora de Fibracat i presidenta de 
Fibracat TV com a protagonista. @

Celebrem el V Fòrum Indústria 4.0 en format virtual

U
n any més des de la Comis-
sió Indústria 4.0 (que com-
partim amb enginyers de 
camins, industrials, agrò-

noms i informàtics), organitzàvem -el 
passat 12 de juny- una nova edició del 
Fòrum Indústria 4.0, que per primera ve-
gada es va fer en format 100X100 online. 
Els participants van poder conèixer les 
oportunitats de les tecnologies actuals i 
futures en el món de la producció i dis-

posar d’una excel·lent primera aproxima-
ció a la realitat de la indústria després de 
la pandèmia. A més, com és tradicional, 
el Fòrum va esdevenir el marc del lliura-
ment del Premis Indústria 4.0, que no es 
van lliurar a una única empresa per cate-
goria com s’havia fet fins ara, sinó que es 
va fer entrega d’un únic “reconeixement 
a la iniciativa de tots els projectes indus-
trials que s’han generat per contribuir en 
la gestió contra la COVID-19”. Així, el pre-

mi es va dedicar a totes aquelles iniciati-
ves impulsades des d’empreses privades 
i institucions educatives i d’investigació 
que van treballar des de l’enginyeria per 
respondre a la falta de respiradors. @

video
MIRA EL VÍDEO-

HOMENATGE ALS 
PREMIATS :

Signatura 
dels estatuts 

d’ENGINET  
a París

E
l 4 de març, la seu de la 
UNESCO de París aco-
llia l’acte de signatura 
dels estatuts d’ENGI-

NET, la plataforma comuna de certi-
ficació per competències d’enginyers 
impulsada per l’AQPE juntament 
amb l'Agenzia CERT-ING italiana, la 
SNIPF Société Nationale des Ingéni-
eurs Professionnels francesa, la Or-
dem dos Engenheiros portuguesa, 
l'Engineering Council britànic i l'As-
sociació d’Enginyers Professionals 
d’Espanya (AIPE). 

ENGINET és una organització sen-
se ànim de lucre que potenciarà l’ex-
tensió d’aquest tipus d’acords a d'al-
tres països amb sistemes similars i 
fiables de manera que creem un veri-
table espai europeu de mobilitat pro-
fessional per al nostres enginyers. @

Si vols guanyar 
visibilitat dins de l'àmbit 
digital, desvirtualitzar, 

compartir coneixement i 
empoderar-te, entra a:

http://sheleader.eu/web/redes/
mujeres-sector-digital

VINCLE S: FE M ALIANC ES

3838

http://sheleader.eu/web/redes/mujeres-sector-digital
http://sheleader.eu/web/redes/mujeres-sector-digital
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=bCtgYZmvGxY&feature=emb_title
http://sheleader.eu/web/redes/mujeres-sector-digital
http://sheleader.eu/web/redes/mujeres-sector-digital


L
a situació d’emergència 
sanitària originada pel CO-
VID-19 ha propiciat una 
àmplia resposta solidària 

per part de la societat per atendre les 
persones més directament afectades 
en la salut i també per la crisi econòmi-
ca i social que se n’ha derivat. Com la 
resta de persones i professionals, els en-
ginyers hem col·laborat en aquesta res-
posta positiva i immediata. 

És per això que des d’Enginyers Vo-
luntaris (servei que compartim amb 
enginyers industrials, de camins, infor-
màtics i agrònoms) volem destacar el 
fort component de solidaritat que ha 
impulsat aquesta col·laboració i agrair 
a tots els companys el seu esforç i grau 
d’implicació.

Un cop superades les urgències 
més immediates, ara toca reactivar 
l’economia, reprendre l’ensenyament 
presencial, reforçar els nostres mo-
dels assistencials, i actuar sobre els 
desequilibris estructurals que deri-

ven d’una emergència que és, també 
i sobretot, social, com testimonien les 
xifres d’atur i el creixement esfereïdor 
de les situacions de pobresa. Les àm-

Suport a d’altres campanyes  
i projectes d’investigació

A
banda del servei d’Engi-
nyers Voluntaris, des 
que va esclatar la crisi 
del COVID-19, Telecos.

cat s’ha sumat a d’altres iniciatives 
solidàries així com a projectes d’in-
vestigació en la lluita contra el virus. 
Així, el mes d’abril, participàvem fent 
mentoria i difusió de la Hackovid (im-
pulsada per la Generalitat i la Funda-
ció i2cat) en la cerca de solucions in-
novadores a les necessitats de la ciu-
tadania durant el confinament. Tam-
bé a l’abril ens sumàvem a la crida de 
Labdoo per aconseguir els més de mil 
portàtils necessaris per cobrir la bret-
xa digital que encara pateixen molts 
estudiants del país. Amb el mateix 
objectiu, i més recentment, també 

ens alineàvem amb el projecte #Co-
nectemosya endegat per COVID 
Warriors (veure pàgs. 30-31). 

Pel que fa a projectes de recerca, 
hem col·laborat, fent-ne difusió, amb 
la investigació de la dra. Nuria Oli-
ver “Covid-19 Impact Survey” (veure 
pàgs. 24-25) i amb l’estudi d'investi-
gació realitzat pel dr. Brian Subirana, 
del departament d'Enginyeria Mecà-
nica del MIT. Finalment, a través de la 
Cursa Intercol·legial, al maig fèiem un 
donatiu de 2.000 euros a la campa-
nya #JoEmCorono, per tal d’accelerar 
la resposta científica al virus endega-
da per l'equip de metges i investiga-
dors de la Fundació Lluita contra la 
Sida, IrsiCaixa i l'Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol. @

Enginyeria i solidaritat:
La recepta d'Enginyers Voluntaris per fer front a l'impacte social del COVID-19

plies bosses de persones i famílies vi-
vint en la precarietat ens interpel·len 
a treballar solidàriament perquè no 
quedin definitivament al marge de la 
nostra societat. Són persones a les que 
centenars d’entitats socials dediquen 
els seus esforços, per ajudar-les a in-
serir-se en el món laboral i social i a 
recuperar la dignitat de poder viure del 
seu treball.

Molts enginyers han aportat ja el seu 
granet de sorra i estan col·laborant de 
forma voluntària amb aquestes enti-
tats, aportant els seus coneixements i 
experteses per ajudar-les a ser més efi-
cients i eficaces en la consecució dels 
seus objectius. @

Si vols conèixer aquest 
servei amb més detall 
i estàs interessat en 
col·laborar-hi, pots 

contactar amb nosaltres a 
través del correu:
serveis@telecos.cat

VINCLES: FEM ALIANCES
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Participa a 
les consultes 
públiques de 
la Comissió 

Europea
Des de Telecos.cat volem contribuir 
a les consultes públiques organitza-
des des dels organismes legislatius 
del nostre àmbit. És per això que des 
d’aquest 2020 hem fet una crida als 
membres del col·lectiu per tal que 
participin aportant les seves opini-
ons a les consultes relatives al nostre 
sector que té actualment en marxa la 
Comissió Europea. 

Així, ja hem compartit consultes 
relatives al paquet europeu de ser-
veis digitals, l’estratègia en matèria 
de dades, la utilització dels sistemes 
Galileu i Egnos a les infraestructures 
crítiques, i el Llibre blanc europeu 
sobre Intel·ligència Artificial.

Quinzenalment, i a través del 
Butlletí d’Actualitat Professional que 
s’envia els dilluns, rebràs informació 
de les consultes actives. A més, pots 
consultar-les a l’apartat Repositori: 
estudis i informes de la web. @

Envia les teves aportacions a:  
serveis@telecos.cat

Repositori: nou servei  
de documentació al web  

de Telecos.cat
Telecos.cat ha habilitat un nou apartat al 
web www.telecos.cat que sota el nom 
de “Repositori” aplega tota un sèrie d’in-
formes i estudis d’interès per al sector de 

les telecomunicacions i les TIC. D’accés ex-
clusiu per als membres del col·lectiu, s’hi 
pot trobar documentació relativa al 5G, el 
canvi climàtic, la ciberseguretat, i fins a 
una quinzena de categories més.

Destaca, en aquest sentit, un nova ca-
tegoria habilitada el mes de març (després 
de decretar-se l’estat d’alarma) i anomena-
da “Telco-resilient”, que incorpora els dar-
rers treballs dedicats a fer seguiment de la 
pandèmia des del punt de vista tecnològic 
i a analitzar la resposta a la situació d’es-
très a la qual han estat i estan sotmeses 
les xarxes. @

Mesures de Caixa d’Enginyers i Banc Sabadell  
davant el COVID-19

En el marc dels convenis de col·laboració 
que mantenim amb Banc Sabadell i 
Caixa d’Enginyers, al llarg dels darrers 
mesos hem traslladat al col·lectiu diverses 
ofertes pel que fa al servei que aquestes 
dues entitats bancàries estan oferint en-
front la difícil situació econòmica derivada 
de la crisi del COVID-19. 

Així, i pel que fa a Caixa d’Enginyers, 
hem informat del seu Programa Avalis i 

d’un nou paquet de mesures especialment 
dissenyat després del decret de l’Estat 
d’Alarma per tal de proveir els seus socis de 
solucions efectives i d’implantació ràpida 
per cobrir les seves necessitats financeres.

Quant a Banc Sabadell, hem donat a 
conèixer el seu Pla d’Acompanyament 
Solucions ICO i el seu Programa PULSO, 
nova eina que permet seguir de prop l’eco-
nomia relacionada directament amb el teu 

negoci i/o conèixer com es recuperen el 
consum, els nivells de confiança i la salut 
comercial a tot el territori. @

Si no et vols perdre cap d’aquestes 
ofertes, consulta regularment el 

web www.telecos.cat i els nostres 
butlletins setmanals.

R Sota la categoria de “Telco-resilient” s’hi recullen 
estudis i informes relatius a la situació excepcional 
que estem vivint des del punt de vista tecnològic.

file6
ACCEDEIX AL REPOSITORI 

AMB EL TEU NOM D’USUARI  
I CONTRASENYA A:

Vetllem per la teva seguretat informàtica: 
30% de dte. en productes ESET

A causa de la situació que estem vivint -amb 
una generalització del teletreball molt im-
portant- la seguretat dels dispositius esdevé 
més important que mai. És per això que des 

de Telecos.cat mantenim acti-
va aquesta interessant oferta 
exclusiva per a associats. I és 
que, gràcies a l'acord de col-
laboració amb Ontinet.com, 

podem oferir-vos un 30% de descompte en 
la vostra primera compra de productes de 
seguretat informàtica ESET. @

Descobreix com beneficiar-te d'aques-
ta promoció a l'apartat Avantatges i 
descomptes de www.telecos.cat (ac-
cés amb nom d’usuari i contrasenya)

OFERTE S COMERC IALS I  SERVEIS
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Intensifiquem els serveis de formació
Cicle de webinars gratuïts i nous cursos a la tardor

Conscients que és en temps 
de dificultats quan les entitats 
de servei com la nostra han de 
fer valer la seva utilitat, al llarg 
dels darrers mesos Telecos.cat 
ha realitzat una forta aposta 
per dissenyar una oferta for-
mativa adaptada a la nova rea-
litat que estem vivint.

Així, si durant el primer 
trimestre van poder progra-
mar-se noves edicions del nos-
tres cursos en LinkedIN, 5G 
i Blockchain; quan va decre-
tar-se l’estat d’alarma -i davant 
la impossibilitat de realitzar 
formació presencial- vam en-
degar un nou cicle de webi-
nars gratuïts exclusius per als 
membres del col·lectiu. 

Així, per començar, durant 
tot el mes d’abril els socis de 
Telecos.cat (i els seus familiars) 
van poder accedir de franc al 
servei d'SpeakinGym d’Advan-
ce Communication, amb tallers 
en anglès per a adults i adoles-

cents majors de 15 anys i nens 
a partir dels 6 anys.

El 23 d’abril estrenàvem 
el primer dels webinars gra-
tuïts amb una sessió sobre la 
integritat de software amb 
Blockchain, al qual van seguir 
d’altres sobre assessorament 
legal i fiscal, LinkedIN com 
a eina de treball, novetats 
en la normativa ICT, efectes 
col·laterals de la pandèmia a 
les xarxes de telecomunica-
ció, el certificat Professional 
Engineer i, el més recent, so-
bre aspectes clau de la tecno-
logia Blockchain.

Quant al catàleg forma-
tiu de cara a la tardor, encara 
s’està definint, però ja podem 
anunciar algunes propostes: 
un nou curs online sobre Pla 
operatiu d'emergències i 
gestió de crisis (15, 22 i 29 
d’octubre) i una nova edició 
dels nostres cursos d’Intro-
ducció a les xarxes LTE (10 

i 12 de novembre) i d’Elabo-
ració de projectes ICT (11, 16, 
18, 23, 25, 30 de novembre i 2 
de desembre).

A formacio.telecos.cat 
trobareu la fitxa detallada de 
cada curs, així com accés al 
formulari d’inscripció. @

folder13 TOTS ELS CURSOS DE TELECOS.CAT A:

R Imatge del webinar programat al maig sobre els efectes col·laterals de la pandèmia 
a les xarxes de telecomunicació.

Pla de suport de l’AQPE
Conscients que alguns companys estan 
patint les conseqüències econòmiques 
de la crisi sanitària (ja sigui en forma 
d'Expedients de Regulació Temporal 
d'Ocupació, atur o disminució important 
dels ingressos), l’AQPE ha endegat un pla 
de suport per tal de facilitar l'obtenció de 
la certificació Professional Engineer en 
condicions avantatjoses. Aquesta certifi-
cació resulta un actiu de promoció pro-
fessional, facilita la internacionalització 
i reconeix els coneixements i les habili-
tats professionals. Concretament, el pla 
de suport contempla un important des-
compte (de fins a un 70%) de les tarifes 

de certificació (en funció de la situació 
personal de cadascú); assessorament i 
seguiment personalitzat i online durant 
tot el procés; revisió de la documentació, 
entrevista amb el tribunal d'avaluació i 
lliurament online del certificat; i una en-
trevista personal sobre la trajectòria pro-
fessional i difusió posterior. @

Per conèixer els detalls d'aquest 
pla envia un correu a:  
secretaria@aqpe.org 

Descomptes 
en màsters i 

postgraus de la 
UPC School

Com és habitual cada any, i gràcies a 
l'acord de col·laboració que mantenim 
amb UPC School, des de Telecos.cat po-
dem oferir a tots els membres del col-
lectiu un 10% de descompte en una 
àmplia selecció de màsters i postgraus 
de la seva àrea tecnològica. Aquesta 
convocatòria inclou noves i interes-
sants propostes com un postgrau en 
Enginyeria Quàntica. @

laptop
TROBA EL TEU MÀSTER 

I/O POSTGRAU A:
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Visita al Supercomputador MareNostrum
Lloc web: www.bsc.es/marenostrum-virtual

Amb l’objectiu de facilitar l’accés al super-
computador MareNostrum i donar a co-
nèixer la recerca que s’hi desenvolupa, el 
Barcelona Supercomputing Center-Centro 
Nacional de Supercomputación (BSC) ha 
habilitat la visita virtual de la instal·lació.

Aquesta experiència et permetrà acce-
dir a tots els racons de l’espai on es tro-
ba ubicat MareNostrum: des de l’entrada 
principal, el museu amb les primeres mà-
quines i parts d’antics supercomputadors, 
la planta superior amb la passarel·la que 
creua per dalt el supercomputador, el cor 
i fins i tot es podrà accedir a l’interior de 
l’urna de vidre on es troba MareNostrum, 
recórrer el seus passadissos i tenir una vi-
sió 360º de les instal·lacions que hi ha al 
subsol i que són imprescindibles perquè 
MareNostrum funcioni.

A més de poder recórrer lliurement 
aquest espai, la visita permet accedir a 
contingut audiovisual, ja que durant tot 
el recorregut hi ha punts d’informació on 
s’expliquen amb text, imatges o vídeos, les 
característiques del supercomputador i la 
recerca que s’hi fa des del BSC.

D’aquesta manera, el centre dona un 
pas més per acostar la recerca a la societat 

i suma la visita virtual a les visites presenci-
als que des de fa anys el BSC ofereix.

Després d’un període de tancament, el 
centre ha reobert també les visites presen-
cials a MareNostrum, ara, seguint un pro-
tocol de prevenció de COVID-19.

A l’inici del curs escolar, també es re-
activaran les visites adreçades a les aules 
de primària. @

Informe 
“Digital Talent 
Overview 
2020”
Autor: Barcelona Digital Talent

La crisi derivada de les mesures de con-
tenció de la COVID-19 ha impactat amb 
força en el mercat de treball europeu. Tot 
i això, la necessitat de les empreses i ad-
ministracions públiques de digitalitzar-se 
per mantenir la seva activitat ha permès 
sostenir la demanda dels professionals 
digitals. Aquesta és una de les conclusi-
ons que s’extreuen de l’informe Digital 
Talent Overview 2020 elaborat per la 
Mobile World Capital Barcelona, el Cercle 
Tecnològic de Catalunya i la Generalitat 
de Catalunya en el marc de la iniciativa 
Barcelona Digital Talent.

En el cas de Catalunya, tot i que els 
ritmes de contractació han disminuït, les 
professions digitals segueixen sent les 
més demandades també durant la pan-
dèmia. Entre els mesos de març, abril i 
maig de 2020 s’han publicat més de 6.700 

ofertes de treball digitals. Aquesta xifra 
està molt per sobre de les següents ca-
tegories de llocs més demandats durant 
la crisi, com el Management i les opera-
cions financeres i de negoci, que han re-
gistrat caigudes en la demanda molt més 
significatives.

Barcelona segueix reforçant la seva po-
sició de pol de talent tecnològic. Segons 
l’estudi, el col·lectiu de professionals di-
gitals provinents d’altres ciutats va aug-
mentar en 3.600 persones el 2019 i ja re-
presenta un 31% del total de treballadors 
de l’ecosistema TIC a Barcelona. Madrid, 
Londres i Buenos Aires són les principals 
exportadores de talent a la capital catala-
na. D’altra banda, a nivell de tecnologies, 
la ciberseguretat és la que més talent im-
porta a Barcelona, amb el 37,9%, seguit 
del Big Data amb el 34%.

En números absoluts, s’estima que per 
cada oferta de treball de talent digital, 
només hi ha 15 candidats. Aquest índex 
ha baixat dos punts respecte les dades 
de l’any passat i se situa molt lluny dels 
36 en el cas de les ofertes de perfil no 
tecnològic. En els últims dos anys, la de-
manda de talent digital s’ha incrementat 
a Barcelona un 80% mentre que l’oferta 
de professionals digitals només ha cres-
cut un 23%. Aquesta bretxa digital tam-
bé va acompanyada d’una desigualtat en 
la paritat de gènere. La proporció de do-
nes que treballen en posicions digitals a 
Barcelona és del 26,5%. @

Descarrega l’informe íntegre a:
https://barcelonadigi-

taltalent.com/ca/report/
digital-talent-overview-2020/

C A L I D OSCOPI
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2 020 marked the beginning 
of the Decade of Action to 
achieve the United Nations 
Sustainable Development 
Goals (SDGs). It also plunged 

the world into a global pandemic of epic 
proportions. On both fronts, Information 
and Communication Technologies (ICTs) 
offer solutions to achieve progress. As the 
UN specialized agency for ICTs, the Inter-
national Telecommunication Union (ITU) 
is on the frontline, dedicated to connect-
ing everyone, everywhere.

The COVID-19 crisis has shown that 
digital connectivity has never been more 
important. The use of teleconferencing 
platforms and other digital tools has ex-
ploded, allowing people to carry on work-
ing, studying, and staying in touch with 
loved ones.

This unprecedented crisis has also re-
vealed deep digital inequalities between 
and within countries. Let us remember 
that 3.6 billion people around the world 
still have no connectivity at all, deprived 
from access to critical digital services and 
vital health information about COVID-19.

ITU was quick to respond to the cri-
sis with the launch of the REG4COVID 
platform, a place where regulators, policy 
makers, and other interested stakehold-
ers have shared digital policies employed 
to respond to COVID-19. Since then, ITU 
has engaged in several multi-stakeholder 
initiatives: we were instrumental in the 
adoption of the Agenda for Action for Fast-
er and Better Recovery adopted by the 
Broadband Commission for Sustainable 

Development, an organ set up by ITU and 
UNESCO ten years ago; we joined WHO, 
UNICEF, and global operators to deliver 
health messaging via mobile phones to all 
those who are still lacking an Internet con-
nection; we also joined the World Bank, 
GSMA, and the World Economic Forum to 
launch the Joint Digital Development Ac-
tion Plan and Call for Action on COVID-19 
Crisis Response; and, finally, we have built 
on existing partnerships, from the GIGA 
partnership that ITU, UNICEF, and others 
created to connect every school to the In-
ternet to our partnership with UNDP to 
implement an initial mapping of existing 
digital capacity-building initiatives to our 
work with ILO on digital skills for youth, 
starting with young people in Africa.

This effort supports ITU’s Connect 
2030 Agenda, based on five pillars: 
Growth, Inclusiveness, Sustainability, In-
novation, and Partnership. It also sup-
ports the UN Secretary-General’s Road-
map for Digital Cooperation that was 
launched in June and the goal that every 
person has safe and affordable access to 
the Internet by 2030.

The COVID-19 crisis puts us at a 
crossroads. The world must seize this op-
portunity to speed up the development of 
digital society. That means creating better 
environments for investment in ICT infras- 
tructure, facilitating the development of 
new technologies like 5G and others, and 
using these technologies to help achieve 
the Sustainable Development Goals.

With only 10 years left to achieve the 
SDGs, ITU is redoubling its efforts to leave 

no one offline. Central to our mission is 
the important work that ITU Members are 
doing to harmonize the global use of the 
radio-frequency spectrum and satellite 
orbits, develop global standards on com-
munication technologies and services, 
and assist developing countries with in-
frastructure and policy development.

Now more than ever, ITU is commit-
ted to achieving universal, safe, inclusive, 
and affordable access to the Internet for 
all. Through collaboration with our unique 
membership (governments, regulators, 
industry, SMEs, academia, and interna-
tional and regional organizations), the UN 
family, and other partners, I am confident 
that the world will come out of this crisis 
stronger, with a renewed impetus to work 
together to build a better digital world 
where no one is left behind. @

ITU and the importance  
of digital connectivity  
in the post-COVID19 era

Houlin Zhao
ITU Secretary General
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29 de setembre · 18h
Espai Francesca Bonnemaison (Barcelona)
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