17 de febrer de 2020
Clipping de premsa

Recull de notícies

3/3/2020

Tobías Martínez (Cellnex), premio de Honor en la 25 Nit de les Telecomunicacions

BARCELONA

Tobías Martínez (Cellnex), premio de
Honor en la 25 Nit de les
Telecomunicacions
El consejero delegado de Cellnex Telecom, Tobías Martínez, ha
recibido este lunes el premio de Honor en la 25 Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica, otorgados por la Associació
Catalana d'Enginyers de Telecomunicació y el Col·legi Oﬁcial
d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya, ha informado la
organización en un comunicado.
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BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)
El consejero delegado de Cellnex Telecom, Tobías Martínez, ha
recibido este lunes el premio de Honor en la 25 Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica, otorgados por la Associació
Catalana d'Enginyers de Telecomunicació y el Col·legi Oﬁcial
d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya, ha informado la
organización en un comunicado.
La ceremonia de entrega ha contado con la participación del
conseller de Políticas Digitales de la Generalitat, Jordi Puigneró;
el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras
digitales, Roberto Sánchez; la tenienta de alcalde de Agenda 2030
del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, y el presidente
delegado del Área de Innovación de la Diputación de Barcelona,
Josep Arimany.

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200217/473645193996/catalunya-tobias-martinez-cellnex-premio-de-honor-en-la-25-nit-de-les-t…
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El jurado ha premiado al ceo de Cellnex Telecom por ser
"protagonista de una brillante historia de transformación y éxito
en el sector de las telecomunicaciones" en Catalunya. OTROS
GALARDONES
El Premio Salvà i Campillo a la Personalidad Destacada, que
reconoce a la persona o entidad que ha contribuido a la
potenciación y divulgación de la electrónica, las TIC o el
audiovisual, ha sido para la consejera delegada y fundadora de
SocialCar, Mar Alarcón.
El Premio Joan Clarke al CIO destacado, que busca visualizar la
contribución de las mujeres en el mundo de la ingeniería TIC, ha
destacado la labor profesional de la CIO de la Corporació
Sanitària Parc Taulí y presidenta y cofundadora de Unitss, Anna
Benavent. JÓVENES EMPRENDEDORES
El reconocimiento al talento emprendedor joven, con el Premio
Salvà i Campillo a la Emprendeduría, ha sido para los fundadores
de la app para ahorrar e invertir Goin, David Riudor, Carlos
Rodríguez Anton y Gabriel Esteban.
El Premio Alan Turing al Compromiso Social lo ha recibido el
Citilab por su proyecto Edulab, para la introducción de la
enseñanza de la programación y la robótica a través de nuevas
formaciones, proyectos y actividades en seis escuelas de infantil
y primaria en Cornellà de Llobregat (Barcelona).
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Economía.- Tobías Martínez (Cellnex), premio de Honor en la
25 Nit de les Telecomunicacions
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BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)
El consejero delegado de Cellnex Telecom, Tobías Martínez, ha recibido este lunes el premio de
Honor en la 25 Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, otorgados por la Associació Catalana
d'Enginyers de Telecomunicació y el Col·legi O cial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya, ha
informado la organización en un comunicado.

La ceremonia de entrega ha contado con la participación del conseller de Políticas Digitales de la
Generalitat, Jordi Puigneró; el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras
digitales, Roberto Sánchez; la tenienta de alcalde de Agenda 2030 del Ayuntamiento de Barcelona,
Laia Bonet, y el presidente delegado del Área de Innovación de la Diputación de Barcelona, Josep
Arimany.
El jurado ha premiado al ceo de Cellnex Telecom por ser "protagonista de una brillante historia de
transformación y éxito en el sector de las telecomunicaciones" en Catalunya.
OTROS GALARDONES
El Premio Salvà i Campillo a la Personalidad Destacada, que reconoce a la persona o entidad que
ha contribuido a la potenciación y divulgación de la electrónica, las TIC o el audiovisual, haPrivacidad
sido
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para la consejera delegada y fundadora de SocialCar, Mar Alarcón.
El Premio Joan Clarke al CIO destacado, que busca visualizar la contribución de las mujeres en el
mundo de la ingeniería TIC, ha destacado la labor profesional de la CIO de la Corporació Sanitària
Parc Taulí y presidenta y cofundadora de Unitss, Anna Benavent.
JÓVENES EMPRENDEDORES
El reconocimiento al talento emprendedor joven, con el Premio Salvà i Campillo a la
Emprendeduría, ha sido para los fundadores de la app para ahorrar e invertir Goin, David Riudor,
Carlos Rodríguez Anton y Gabriel Esteban.
El Premio Alan Turing al Compromiso Social lo ha recibido el Citilab por su proyecto Edulab, para
la introducción de la enseñanza de la programación y la robótica a través de nuevas formaciones,
proyectos y actividades en seis escuelas de infantil y primaria en Cornellà de Llobregat
(Barcelona).
El jurado ha puesto de relieve la labor de divulgación del diario 'Ara' a través de la sección 'Dígits i
andròmines', a cargo del ingeniero y periodista Albert Cuesta, con más de 430 artículos
publicados.
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Tobías Martínez (Cellnex), premio de Honor en la 25 Nit de les
Telecomunicacions
17 febrero, 2020 - 21:56
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El consejero delegado de Cellnex Telecom, Tobías Martínez, ha recibido este lunes el premio de
Honor en la 25 Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, otorgados por la Associació
Catalana d'Enginyers de Telecomunicació y el Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de
Catalunya, ha informado la organización en un comunicado.
La ceremonia de entrega ha contado con la participación del conseller de Políticas Digitales de la
Generalitat, Jordi Puigneró; el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras
digitales, Roberto Sánchez; la tenienta de alcalde de Agenda 2030 del Ayuntamiento de
Barcelona, Laia Bonet, y el presidente delegado del Área de Innovación de la Diputación de
Barcelona, Josep Arimany.

El jurado ha premiado al ceo de Cellnex Telecom por ser "protagonista de una brillante historia
de transformación y éxito en el sector de las telecomunicaciones" en Catalunya.
OTROS GALARDONES
"Lo más importante ahora es tener fondos que sean consistentes"
Los responsables de la gestora Capital Group descartan una recesión en EEUU y en la
economía mundial

El Premio Salvà i Campillo a la Personalidad Destacada, que reconoce a la persona o entidad que
ha contribuido a la potenciación y divulgación de la electrónica, las TIC o el audiovisual, ha sido
para la consejera delegada y fundadora de SocialCar, Mar Alarcón.
El Premio Joan Clarke al CIO destacado, que busca visualizar la contribución de las mujeres en el
mundo de la ingeniería TIC, ha destacado la labor profesional de la CIO de la Corporació
INVERTIA
Sanitària Parc Taulí y presidenta y cofundadora
de Unitss, Anna Benavent.

https://www.elespanol.com/invertia/empresas/tecnologia/20200217/tobias-martinez-cellnex-premio-honor-nit-telecomunicacions/468204301_0.html
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JÓVENES EMPRENDEDORES



SUSCRÍBETE

El reconocimiento al talento emprendedor joven, con el Premio Salvà i Campillo a la
Emprendeduría, ha sido para los fundadores de la app para ahorrar e invertir Goin, David
Riudor, Carlos Rodríguez Anton y Gabriel Esteban.
El Premio Alan Turing al Compromiso Social lo ha recibido el Citilab por su proyecto Edulab,
para la introducción de la enseñanza de la programación y la robótica a través de nuevas
formaciones, proyectos y actividades en seis escuelas de infantil y primaria en Cornellà de
Llobregat (Barcelona).
El jurado ha puesto de relieve la labor de divulgación del diario 'Ara' a través de la sección 'Dígits
i andròmines', a cargo del ingeniero y periodista Albert Cuesta, con más de 430 artículos
publicados.
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europapress / catalunya

Tobías Martínez (Cellnex), premio de Honor en la 25 Nit de les
Telecomunicacions
BARCELONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) El consejero delegado de Cellnex Telecom, Tobías Martínez, ha recibido este lunes el premio de
Honor en la 25 Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, otorgados por la Associació
Catalana d'Enginyers de Telecomunicació y el Col·legi O cial d'Enginyeria en Informàtica de
Catalunya, ha informado la organización en un comunicado.
La ceremonia de entrega ha contado con la participación del conseller de Políticas Digitales de la
Generalitat, Jordi Puigneró; el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras
digitales, Roberto Sánchez; la tenienta de alcalde de Agenda 2030 del Ayuntamiento de Barcelona,
Laia Bonet, y el presidente delegado del Área de Innovación de la Diputación de Barcelona, Josep
Arimany.
El jurado ha premiado al ceo de Cellnex Telecom por ser "protagonista de una brillante historia de
transformación y éxito en el sector de las telecomunicaciones" en Catalunya.

OTROS GALARDONES
El Premio Salvà i Campillo a la Personalidad Destacada, que reconoce a la persona o entidad que
ha contribuido a la potenciación y divulgación de la electrónica, las TIC o el audiovisual, ha sido
para la consejera delegada y fundadora de SocialCar, Mar Alarcón.
El Premio Joan Clarke al CIO destacado, que busca visualizar la contribución de las mujeres en el
mundo de la ingeniería TIC, ha destacado la labor profesional de la CIO de la Corporació Sanitària
Parc Taulí y presidenta y cofundadora de Unitss, Anna Benavent.

JÓVENES EMPRENDEDORES
El reconocimiento al talento emprendedor joven, con el Premio Salvà i Campillo a la
Emprendeduría, ha sido para los fundadores de la app para ahorrar e invertir Goin, David Riudor,
Carlos Rodríguez Anton y Gabriel Esteban.
El Premio Alan Turing al Compromiso Social lo ha recibido el Citilab por su proyecto Edulab, para
la introducción de la enseñanza de la programación y la robótica a través de nuevas formaciones,
proyectos y actividades en seis escuelas de infantil y primaria en Cornellà de Llobregat
(Barcelona).
El jurado ha puesto de relieve la labor de divulgación del diario 'Ara' a través de la sección 'Dígits i
andròmines', a cargo del ingeniero y periodista Albert Cuesta, con más de 430 artículos
publicados.

Privacidad
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La Nit de les Telecomunicacions premia l’ARA pels articles
tecnològics
El sector distingeix la secció setmanal ‘Dígits i andròmines’ d’Albert Cuesta

%

3 min. BARCELONA 17/02/2020 23:29
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Albert Cuesta, autor de Dígits i andròmines, en ple discurs de recollida del premi. / PILAR CONESA

L’ARA va rebre ahir a la nit el premi a la comunicació, en el marc de la Nit de les Telecomunicacions, l’acte institucional de referència del sector TIC a
Catalunya. Obté el guardó per la secció Dígits i andròmines, que Albert Cuesta (https://www.ara.cat/firmes/albert_cuesta/)publica setmanalment des
del primer número del diari. Són més de 400 articles a pàgina completa que han convertit la secció “en un dels espais més veterans dedicats de
manera continuada a divulgar les TIC i l’electrònica de consum en la premsa impresa i digital en català”, segons explicaven els organitzadors.
“Celebrem que el sector de les telecomunicacions hagi distingit el nostre diari, que acull els articles d’Albert Cuesta des del primer número”, explica la
directora de l’ARA, Esther Vera. “Per a l’equip, aquest guardó és el reconeixement de la voluntat del diari d’explicar el món on vivim i el món que ve i que
ens transforma. Això vol dir fixar-se molt bé en la nova tecnologia que ens arriba, però no des d’una visió merament de consum, sinó centrant-nos en
com ens afecta aquest canvi tecnològic diàriament i com modela la societat”.
Cuesta, que va recollir el guardó, va voler destacar la independència de la secció. “Estic molt orgullós perquè la secció, en aquests temps d’allò que ara
en diuen branded content i tota la vida havien estat publireportatges, pretén ser d’interès només per als lectors”, explicava a l’ARA. “Això no es pot dir
de moltes de les coses que es publiquen actualment sobre tecnologia en aquest país. Professionalment soc agnòstic: observo les novetats, les explico
i en destaco les aportacions positives, sense ocultar-ne els defectes i posant-les en el context del mercat al qual s’adrecen”.
Organitzada des del 1995 per l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de
Catalunya (COEINF), la festa va estar presidida pel conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró. El mestre de cerimònies va ser el periodista Espartac
Peran. Durant la nit, es va lliurar la màxima distinció, el premi d’honor, al conseller delegat de Cellnex Telecom, Tobías Martínez, “com a protagonista
d’una brillant història de transformació i èxit en el sector de les telecomunicacions”. Segons destacava l’organització, “sota el lideratge de Martínez,
Cellnex és avui el primer operador d’infraestructures de telecomunicacions d’Europa i el segon del món”.

Emprenedoria i compromís
Durant la nit es van repartir, així mateix, altres premis. El Salvà i Campillo a la personalitat destacada va recaure en Mar Alarcón, CEO i fundadora de
SocialCAR. El premi Joan Clarke, al CIO destacat, ha posat en relleu la tasca professional d’Anna Benavent al davant de la part tecnològica de la
Corporació Sanitària Parc Taulí. Pionera en l’accessibilitat del ciutadà a l’hospital a través del mòbil, Benavent és també confundadora d’Unitss,
l’Associació Catalana d’Informàtics de la Salut. David Riudor, Carlos Rodríguez i Gabriel Esteban, fundadors de Goin -una apli per estalviar i invertir
destinada a mil·lennials- han rebut el premi d’emprenedoria.
Finalment, el premi Alan Turing al compromís social va ser per a Edulab, un projecte de Citilab que introdueix la programació i la robòtica a sis escoles
d’infantil i primària de Cornellà. A banda dels premis, i aprofitant que es complia el quart de segle d’aquesta trobada, es va voler retre un homenatge a
la UOC, nascuda també fa 25 anys com a primera universitat del món exclusivament online.
/

Un aperitiu durant el qual els més de mil inscrits van poder fer networking i un concert amenitzat per La Salseta del Poble Sec van posar fi a l’edició
d’enguany de la Nit de les Telecomunicacions.

Comparteix a facebook (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
u=http://ara.cat/_8f24e559?s=f)

Comparteix a twitter (http://twitter.com/share?
url=http%3A%2F%2Fara.cat%2F_8f24e559%3Fs%3Dt&via=ARA_media&text=La%2
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El guardó, que es va entregar en la 25a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica,
reconeix el projecte d'innovació educativa EduLab
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El Citilab de Cornellà de Llobregat ha sigut premiat amb el guardó Alan Turing, que
reconeix el projecte d’innovació educativa EduLab. El guardó es va entregar en la 25a edició
de la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, organitzada per l’Associació Catalana
d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oﬁcial d’Enginyeria a
Informàtica de Catalunya (COEINF) a l’Auditori de Barcelona.
Rocío García, tinent d’alcalde i regidora delegada de les àrees d’Igualtat i Educació de
l’Ajuntament de Cornellà, i Javier González, director gerent de Citilab, han recollit el premi
que reconeix la responsabilitat social del lab cornellanenc amb la posada en marxa del
projecte EduLab.
García, en el seu discurs d’agraïment, ha volgut destacar la importància que té que s’hagi
premiat un projecte que «trenca la fractura digital»: «Una ciutat de prop de 90.000
habitants va creure que havia d’obrir les portes a la tecnologia i va somiar que la tecnologia
havia d’estar a l’abast de tots, que no podia deixar ningú fora del progrés».

L’ensenyament de la programació i la robòtica
El projecte EduLab va néixer amb la voluntat d’«introduir l’ensenyament de la programació i
la robòtica com a llenguatge transversal a les escoles, impulsar les vocacions STEAM i
traslladar a la comunitat educativa el concepte i la metodologia de laboratori viu i obert»,
expliquen des del centre.
Citilab treballa en aquest àmbit des de la seva fundació el 2007, fomentant així que
professorat, alumnat i famílies «integrin la innovació per millorar l’educació», afegeixen.
Més notícies de Cornellà a l’edició local d’EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
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La 25a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica premia els millors professionals i projectes del sector TIC - Aseitec

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 passat 17 de febrer a l’Auditori a la 25a Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica, un esdeveniment que s’ha convertit
en una cita ineludible per a tot el sector TIC del país. Durant l’acte també
es van lliurar els Premis Salvà i Campillo, Alan Turing, Joan Clarke,
del Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC, i del Premi
d’Honor de la Nit.
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.



En la seva benvinguda, Pedro Linares, president de Telecos.cat, i
Eduard Martin, degà del COEINF, van parlar del futur del sector.
L’aposta dels professionals TIC per un sector més sostenible, alineats
amb l’European Green Deal i l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i la
reivindicació del paper de les dones enginyeres van centrar el seu
discurs.
La inauguració oficial va anar a càrrec de Roberto Sánchez, secretari
d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, que es va referir
a la necessitat de continuar treballant per fomentar vocacions
tecnològiques referint-se al dèficit de 80 mil professionals TIC a
Espanya.
Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals de la Generalitat, i Laia
Bonet, tinenta d’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona van
coincidir en ressaltar que Barcelona i Catalunya són referents a nivell
digital, tot i la cancel·lació del Mobile World Congress.

Lliurament dels premis de La Nit
Un jurat format per professionals i autoritats de reconegut prestigi va
atorgar la màxima distinció 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.
Privadesa - Condicions
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El Premi Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada, que reconeix
la persona o entitat que ha contribuït de manera notable a la potenciació
o divulgació de l’Electrònica, les TIC o l’Audiovisual, va ser per a Mar
Alarcón, CEO i fundadora de SocialCar.
El Premi Joan Clarke al CIO destacat va destacar la tasca professional
d’Anna Benavent, CIO de la Corporació Sanitària Parc Taulí i
presidenta i co-fundadora d’Unitss, l’Associació Catalana d’Informàtics
de la Salut.
Pel que fa al Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedoria, el
reconeixement va ser per a David Riudor, Carlos Rodríguez Anton i
Gabriel Esteban, fundadors de Goin. Abreviatura de ‘gain with each
coin”, Goin neix el 2018 com una app per estalviar i invertir destinada a
millenials. Permet als usuaris establir objectius, com pot ser un viatge o
un mòbil, i estalviar per poder adquirir-los en el termini desitjat.
El Premi Alan Turing al Compromís Social, va ser per al Citilab pel
seu projecte Edulab, un programa consolidat que, per segon 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 d’aquesta 25a Nit també ha volgut posar de relleu la tasca
divulgativa duta a terme pel diari ARA a través de la secció “Dígits i



andròmines”. A càrrec de l’enginyer i periodista, Albert Cuesta, i amb
més de 430 articles a pàgina completa publicats des de la seva aparició



el mes de novembre de 2010, aquesta secció és un dels espais més
veterans dedicats de manera continuada a divulgar les TIC i l’electrònica
de consum en la premsa impresa i digital en català.
A banda dels guardons que decideix el Jurat, els organitzadors de la Nit
van retre un petit homenatge a la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC), que el proper 31 d’octubre celebrarà els 25 anys de la seva
posada en marxa com a primera universitat exclusivament en línia del
món. Es dona la circumstància que durant la primera edició de la Nit celebrada el gener de 1996-, el jurat ja va premiar l’àrea de Sistemes
d’Informació 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 context europeu”.
Durant la gala també es va reconèixer públicament aquells que fa 25
anys van impulsar “La Nit de les Telecomunicacions”: Carles
Martín Badell, Antoni Elias i Josep Mompin, qui juntament
amb Pedro Vicente, van apostar per crear una trobada que és avui dia
una cita ineludible per a tot el sector TIC del país.



On 18 Febrer, 2020
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ACN Barcelona.-La 25a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica ha premiat la trajectòria del
conseller delegat de Cellnex Telecom, Tobías Martínez, i l’emprenedoria de la fundadora de
SocialCar, Mar Alarcón. Organitzada per l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació
(Telecos.cat) i el Col·legi Oﬁcial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF), la gala també
ha reconegut la tasca d’Anna Benavent a la Corporació Sanitària Parc Taulí, el talent de David
Riudor, Carlos Rodríguez i Gabriel Esteban, els joves fundadors de l’app Goin, i el compromís social
del projecte Edulab al Cititab de Cornellà. Finalment, la cerimònia ha guardonat la secció ‘Dígits i
andròmines’ del diari Ara amb el premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC.
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Tobías Martínez, Mar Alarcón i Anna Benavent, premiatsUn jurat format per professionals i
autoritats de reconegut prestigi ha decidit atorgar el Premi d’Honor de la 25a Nit de les
Telecomunicacions 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” al llarg dels
darrers 20 anys. Sota el lideratge de Martínez, Cellnex és avui el primer operador d’infraestructures
de telecomunicacions d’Europa i el segon del món. En paral·lel, el Premi Salvà i Campillo a la
Personalitat Destacada ha recaigut a mans de la CEO i fundadora de SocialCar, Mar Alarcón. Amb
una clara vocació emprenedora, Alarcón ha fundat i desenvolupat amb èxit diverses empreses,
algunes d’elles amb dimensió social i pionera a Espanya, com SocialCar el 2011. És membre de
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/el-conseller-delegat-de-cellnex-i-la-fundadora-de-socialcar-premiats-a-la-25a-nit-de-les-telecomunicacions/
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diferents Consells d’Administració, entre els quals destaca el de Fira de Barcelona i Foment del
Treball, d’on és vicepresidenta i comissionada en Innovació i Societat Digital.El Premi Joan Clarke al
CIO destacat (que pren aquest nom aquest any per visualitzar la contribució de les dones al món de
l’enginyeria TIC) ha volgut destacar la tasca professional d’Anna Benavent, CIO de la Corporació
Sanitària Parc Taulí i presidenta i co-fundadora d’Unitss, l’Associació Catalana d’Informàtics de la
Salut. Benavent és pionera en la incorporació dels ERP al sector salut català i en la introducció de la
m-health, millorant l’accessibilitat del ciutadà a l’hospital a través del dispositiu mòbil.Guardó pels
joves emprenedors de Goin i al compromís social del CitilabPel que fa al Premi Salvà i Campillo a
l’Emprenedoria, el reconeixement ha estat per als joves David Riudor, Carlos Rodríguez Anton i
Gabriel Esteban, fundadors de Goin. Abreviatura de ‘gain with each coin’, Goin neix el 2018 com una
app per estalviar i invertir destinada a millenials. Permet als usuaris establir objectius, com pot ser
un viatge o un mòbil, i estalviar per poder adquirir-los en el termini desitjat. Primer premi en la
categoria de la major startup del món del prestigiós AngelHack, el 2019 van iniciar l’expansió
internacional.Quant al Premi Alan Turing al Compromís Social, ha estat per al Citilab pel seu
projecte Edulab, un programa consolidat que, per segon 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.’Dígits i
Andròmines’ del diari Ara, premi a la ComunicacióEl jurat de la 25a Nit de les Telecomunicacions
també ha volgut posar de relleu la tasca divulgativa duta a terme pel diari Ara a través de la secció
‘Dígits i andròmines’. A càrrec de l’enginyer i periodista Albert Cuesta, i amb més de 430 articles a
pàgina completa publicats des de la seva aparició el mes de novembre de 2010, aquesta secció és un
dels espais més veterans dedicats de manera continuada a divulgar les TIC i l’electrònica de consum
en la premsa impresa i digital en català.A banda dels guardons, els organitzadors de la Nit han
volgut retre un petit homenatge a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que el proper 31
d’octubre celebrarà els 25 anys de la seva posada en marxa com a primera universitat exclusivament
en línia del món. Es dona la circumstància que durant la primera edició de la Nit -celebrada el gener
del 1996-, el jurat ja va premiar l’àrea de Sistemes d’Informació de la UOC pel disseny i
desenvolupament del seu campus virtual, el que llavors es va considerar “una original i inèdita
aplicació telemàtica dins del context europeu”. Durant la gala –celebrada a l’Auditori de Barcelonatambé s’ha volgut reconèixer públicament aquells que fa 25 anys van impulsar ‘La Nit de les
Telecomunicacions’: Carles Martín Badell, Antoni Elias i Josep Mompin, qui juntament amb Pedro
Vicente (traspassat el 2013), van apostar per crear una trobada cita ineludible per a tot el sector
TIC de Catalunya. La cerimònia ha comptat amb la participació, entre d’altres autoritats, del
conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró; el secretari d’Estat de Telecomunicacions i
Infraestructures Digitals, Roberto Sánchez; la tinenta d’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona,
Laia Bonet; i el president delegat de l’Àrea d’Innovació de la Diputació de Barcelona, Josep Arimany.
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Tobías Martínez (consejero delegado de Cellnex Telecom) recibe el Premio de Honor

TOP

Telecos.cat y COEINF también reconocen con los premios Salvà i Campillo, Alan Turing i Joan Clarke, a Mar Alarcón
(SocialCar); David Riudor, Carlos Rodríguez Antón i Gabriel Esteban (Goin); Anna Benavent (Corporación Sanitaria
Parc Taulí) y al Proyecto Edulab (del Citilab Cornellà)
La sección “Dígits i andròmines”, del Diari ARA, recibe el Premio a la Comunicación y Divulgación de las TIC
La 25a Nit de las Telecomunicaciones y la Informática ha sido esta noche el marco de entrega de los Premios Salvà i
Campillo, Alan Turing, Joan Clarke y del Premio de Honor de La Nit, otorgados conjuntamente por la Asociación Catalana
de Ingenieros de Telecomunicación (Telecos.cat) y el Colegio Oficial de Ingeniería en Informática de Cataluña (COEINF),
en una ceremonia que ha contado con la participación, entre otras autoridades, del conseller de Políticas Digitales de la
Generalitat, Jordi Puigneró; el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras digitales, Roberto Sánchez;
la teniente de Agenda 2030 del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet; y el presidente delegado del Área de Innovación
de la Diputación de Barcelona, Josep Arimany.
Un jurado formado por profesionales y autoridades de reconocido prestigio (ver www.lanit.cat apartado premios) ha
decidido otorgar la máxima distinción a Tobías Martínez, consejero delegado de Cellnex Telecom, como protagonista de
una brillante historia de transformación y éxito en el sector de las telecomunicaciones, que se ha ido desarrollando en
nuestro país a lo largo de los últimos 20 años. Y es que, bajo el liderazgo de Martínez, Cellnex es hoy el primer operador
de infraestructuras de telecomunicaciones de Europa y el segundo del mundo.
El Premio Salvà i Campillo a la Personalidad Destacada (que reconoce a la persona o entidad que ha contribuido de
manera notable a la potenciación o divulgación de la Electrónica, las TIC o el Audiovisual) ha sido otorgado a Mar Alarcón,
CEO y fundadora de SocialCar. Con una clara vocación emprendedora y de impacto social, ha fundado y desarrollado con
éxito varias empresas, algunas de ellas con dimensión social y pionera en España, como SocialCar en 2011. Es miembro
de diferentes Consejos de Administración, entre los que destaca el de Fira de Barcelona y Foment del Treball, de donde
es vicepresidenta y comisionada en Innovación y Sociedad Digital.
El Premio Joan Clarke al CIO destacado (que toma este nombre este año para visualizar la contribución de las mujeres en
el mundo de la ingeniería TIC) ha querido destacar la labor profesional de Anna Benavent, CIO de la Corporación
Sanitaria Parc Taulí y presidenta y cofundadora de Unitss, la Asociación Catalana de Informáticos de la Salud. Benavent
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es pionera en la incorporación de los ERP en el sector salud catalán y en la introducción de la m-health, mejorando la
accesibilidad del ciudadano en el hospital a través del dispositivo móvil.
El talento emprendedor de los jóvenes fundadores de Goin y el compromiso social del Citilab
En cuanto al Premio Salvà i Campillo al Emprendimiento, el reconocimiento ha sido para David Riudor, Carlos Rodríguez
Anton y Gabriel Esteban, fundadores de Goin. Abreviatura de ‘gain with each coin», Goin nace en 2018 como una app
para ahorrar e invertir destinada a millenials. Permite a los usuarios establecer objetivos, como puede ser un viaje o un
móvil, y ahorrar para poder adquirirlos en el plazo deseado. Primer premio en la categoría de la mayor startup del mundo
del prestigioso AngelHack, en 2019 iniciaron la expansión internacional. David Riudor, Carlos Rodríguez Antón y Gabriel
Esteban son los ingenieros de Telecomunicación e Informática más jóvenes en recibir un premio en La Nit.
En cuanto al Premio Alan Turing al Compromiso Social, lo ha ganado el Citilab por su proyecto Edulab, un programa
consolidado que, por segundo año consecutivo, continúa con la misión de introducir la enseñanza de la programación y la
robótica a través de nuevas formaciones, nuevos proyectos y nuevas actividades en seis escuelas de infantil y primaria de
Cornellà de Llobregat.
Premio a la Comunicación para el diari ARA y reconocimiento especial a la UOC y los impulsores de la Nit
El jurado de esta 25ª Nit también ha querido poner de relieve la labor divulgativa llevada a cabo por el diari ARA a través
de la sección “Dígits i andròmines”. A cargo del ingeniero y periodista, Albert Cuesta, y con más de 430 artículos a página
completa publicados desde su aparición en el mes de noviembre de 2010, esta sección es uno de los espacios más
veteranos dedicados de manera continuada a divulgar las TIC y la electrónica de consumo en la prensa impresa y digital
en catalán.
Además de los galardones que decide el Jurado, los organizadores de la Nit han querido rendir un pequeño homenaje a la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que el próximo 31 de octubre celebrará los 25 años de su puesta en marcha como
primera universidad exclusivamente en línea del mundo. Se da la circunstancia de que durante la primera edición de la Nit
-celebrada en enero de 1996-, el jurado ya premió al área de Sistemas de Información de este centro universitario, por el
diseño y desarrollo de su campus virtual, lo que entonces se consideró «una original e inédita aplicación telemática dentro
del contexto europeo».
Durante la gala también se ha querido reconocer públicamente a aquellos que hace 25 años impulsaron «La Nit de las
Telecomunicaciones»: Carlos Martín Badell, Antoni Elias y Josep Mompin, quien junto con Pedro Vicente (traspasado en
2013), apostaron por crear un encuentro que es hoy en día una cita ineludible para todo el sector TIC del país.
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Nit de las Telecomunicaciones y la Informática – Edición 25
Entrega de los Premios Salvà i Campillo, Alan Turing, Joan Clarke y el Premio de Honor de La Nit
[Barcelona Eventos (http://www.39ymas.com/category/temas/hemos-estado-en/) / Empresa – Información Digital (http://www
Auditorio de Barcelona, Barcelona
Nit de las Telecomunicaciones e Informática – Edición 25
17 de febrero de 2020

Fotografías ©2020 David Oller

La Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) (https://www.telecos.cat/Inicio.aspx) y el Col·legi O cial d’Enginyeria en Inform
Telecomunicaciones y la Informática’.
En esta noche especial se ha hecho entrega de los Premios Salvà i Campillo, Alan Turing, Joan Clarke y el Premio de Honor de La Nit, que han sido o

Bienvenida
Pedro Linares, presidente de Telecos.cat, y Eduard Martin, decano del COEINF, han dirigido a los asistentes unas palabras de bienvenida.
Linares ha aprovechado su intervención para pedir a las administraciones de todos los niveles su compromiso a largo plazo con la continuidad del
“Sabemos que la decisión de cancelar el Mobile ha sido difícil e inevitable. Nuestra solidaridad con todos los que están sufriendo la enfermedad y t
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Los profesionales de las TIC hemos estado, estamos y estaremos al lado del Mobile y apoyamos sin reservas la continuidad del congreso”, ha a rma
implementación de las políticas para el cambio climático.
«Los profesionales TIC apuestan por un sector más sostenible, alineados con lo que la European Green Deal (https://www.39ymas.com/alerta-con-e
Eduard Martin, por su parte, ha reivindicado el papel de las mujeres ingenieras dentro del sector (que ha arrancado un aplauso unánime de l@s as
femenino.
Ha señalado la importancia de promocionar las STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en niñas y mujeres.

Inauguración
La ceremonia de inauguración de ‘La Nit de las Telecomunicaciones y la Informática’ ha contado con la participación, entre otras autoridades, del c
delegado del Área de Innovación de la Diputación de Barcelona, Josep Arimany; el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras
Sánchez, tras referirse a los retos que como sociedad digital necesitamos afrontar, ha hecho un llamamiento al proselitismo profesional, re riéndos
fomentar las vocaciones tecnológicas entre los más jóvenes.

Fotografías ©2020 L. Sedó

Laia Bonet, ha hecho mención de la cancelación del Mobile, resaltando la gran capacidad de resilencia de la ciudad ante este hecho, «gracias a un
“Somos una ciudad de referencia mundial en innovación y tecnología, y tenemos la capacidad para convertirnos en una de las capitales globales d
tecnología al servicio de la ciudadanía», ha a rmado.
El jurado, que ha decidido a quien se entregaban los Premios, ha estado formado por profesionales y autoridades de reconocido prestigio (www.lan

Pioneros e impulsores de ‘La Nit de las Telecomunicaciones y la Informática’
En esta ocasión, y con motivo de los 25 años de existencia de ‘La N
Carles Martín Badell, Antoni Elias, Josep Mompín, quienes junto a P
sector TIC del país.
Durante el acto se ha proyectado un vídeo especial con el título de
Jugando además con la simbología de un árbol tecnológico, se ha
información.

Los premiados
Premio de Honor
Tobías Martínez, consejero delegado de Cellnex Telecom, como protagonista de una brillante historia de transformación y éxito en el sector de las t
Bajo el liderazgo de Martínez, Cellnex es hoy el primer operador de infraestructuras de telecomunicaciones de Europa y el segundo del mundo.

El Premio Salvà i Campillo a la Personalidad Destacada
Este Premio reconoce a la persona o entidad que ha contribuido de manera notable a la potenciació
Ha sido otorgado a Mar Alarcón, CEO y fundadora de SocialCar. Con una clara vocación emprendedo
pionera en España, como SocialCar en 2011.
Es miembro de diferentes Consejos de Administración, entre los que destaca el de Fira de Barcelona

Premio Salvà i Campillo al Emprendimiento
Se ha reconocido a David Riudor, Carlos Rodríguez Anton y Gabriel Esteban, fund
millenials.
Permite a los usuarios establecer objetivos, como puede ser un viaje o un móvil, y ahorrar para poder adquirirlos en el plazo deseado. Primer premi
En 2019 iniciaron la expansión internacional. David, Carlos y Gabriel son los ingenieros de Telecomunicación e Informática más jóvenes en recibir un



https://www.39ymas.com/25-nit-de-las-telecomunicaciones-y-la-informatica/

2/5

2/3/2020

Nit de las Telecomunicaciones y la Informática - Edición 25 - 39ymas

Premio Joan Clarke al CIO destacado
Este Premio toma este nombre este año para visualizar la contribución de las mujeres en el mundo de la ingenie
Se ha premiado a Anna Benavent, CIO de la Corporación Sanitaria Parc Taulí y presidenta y cofundadora de Units
Benavent es pionera en la incorporación de los ERP (Enterprise Resource Planning ‘sistema de plani cación de re
en el sector salud catalán y en la introducción de la m-health, mejorando la accesibilidad del ciudadano en el hos

Premio Alan Turing al Compromiso Social
El Premio lo ha ganado el Citilab por su proyecto ‘Edulab’, un programa consolidado que, por segundo año consecutivo, continúa con la misión de
actividades en seis escuelas de infantil y primaria de Cornellà de Llobregat.
Rocío García, teniente de alcalde y concejala delegada de las áreas de Igualdad y Educación del Ayuntamiento de Cornellà, y Javier González, direct

Fotografías ©2020 L. Sedó

Premio a la Comunicación
El jurado de ‘La Nit de las Telecomunicaciones y la Informática’, ha querido poner de relieve la labor divulgativa llevada a cabo por el diari ARA a tra
Sección a cargo del ingeniero y periodista, Albert Cuesta, con más de 430 artículos a página completa publicados desde su aparición en el mes de
Este apartado es uno de los espacios más veteranos dedicados de manera continuada a divulgar las TIC y la electrónica de consumo en la prensa i

Homenaje
Los organizadores de ‘La Nit de las Telecomunicaciones y la Informática’ han querido rendir
su puesta en marcha como primera universidad exclusivamente en línea del mundo.
Se da la circunstancia que, durante la primera edición de La Nit celebrada en enero de 1996,
campus virtual, lo que entonces se consideró «una original e inédita aplicación telemática d

Clausura
Durante la clausura institucional, el conseller de Políticas Digitales de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró, ha puesto de mani esto que “la c
herramientas más determinantes del mundo y en uno de los sectores económicos con más proyección”.
“De la misma manera que fuímos un país industrial, ahora somos y tenemos que ser un país digital. En lo que todos estamos de acuerdo es que te

Fotografías ©2020 L. Sedó

“Durante muchos años hemos sido la fábrica de España, ahora tenemos que aspirar a ser uno de los grandes hubs digitales de Europa y del mundo

Hub de referencia en el sur de Europa
Estamos desplegando algunas de estas políticas en la Generalitat de Catalunya, como la de hacer llegar la bra óptica a todas las capitales de com
liderazgo de mañana y no dejar que nadie se quede atrás”, ha añadido.
Ha puesto de relieve que “las empresas, las emprendedoras y los emprendedores de Catalunya son nuestros mejores embajadores. Queremos ser
más de 115.000 personas”.
Ha recordado que la publicación fDi Magazine del grupo Financial Times ha reconocido a Catalunya como la mejor región para invertir en el sur de
que ostenta desde 2016, según esta misma clasi cación.
Por último, y tras criticar con dureza el conocido como «decretazo digital», ha felicitado a todos los premiados.

Final de fiesta
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En esta cita ineludible para el sector TIC del país, han asistido más de un millar de profesionales y representantes de empresas, administración, ent
Ha amenizado la ceremonia con música en directo el Swing Time Quartet, y una batucada iluminada por leds a cargo de la ‘Brincadeira’, ha abierto
El habitual cóctel-networking en el foyer del Auditorio, ha tenido este año un carácter mucho más festivo con motivo del 25 aniversario de La Nit. ‘L

L. Sedó
Barcelona, 17-02-2020

VER:
> 24 Nit de las Telecomunicaciones e Informática (https://www.39ymas.com/24-nit-telecomunicaciones-informatica/)
> Alerta con el cambio climático – ‘European Green Deal’ (https://www.39ymas.com/alerta-con-el-cambio-climatico-european-gree
> Ética y tecnologia para una sociedad digital más humana – Jornada de celebración de San Gabriel (https://www.39ymas.com/etica
> GrausTIC – Jornada de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC de Catalunya 2018 (http://www.39ymas.com/graust
> Día Mundial TIC 2018 – Para una utilización positiva de la inteligencia arti cial para todos (http://www.39ymas.com/dia-mundial-tic
> XIX Premios Connexió y DMT2018 – Celebración del 50 aniversario de Feceminte (http://www.39ymas.com/xix-premios-connexio/)
> 23a Noche de las Telecomunicaciones y la Informática – Premios a los mejores profesionales y proyectos del sector TIC – Seis muje
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La 25a Nit de las Telecomunicaciones y la Informática ha sido
esta noche el marco de entrega de los Premios Salvà i Campillo,
Alan Turing, Joan Clarke y del Premio de Honor de La Nit,
otorgados conjuntamente por la Asociación Catalana de Ingenieros
de Telecomunicación (Telecos.cat) y el Colegio Oficial de Ingeniería
en Informática de Cataluña (COEINF), en una ceremonia que ha
contado con la participación, entre otras autoridades, del conseller
de Políticas Digitales de la Generalitat, Jordi Puigneró; el secretario
de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras digitales,
Roberto Sánchez; la teniente de Agenda 2030 del Ayuntamiento de
Barcelona, ??Laia Bonet; y el presidente delegado del Área de
Innovación de la Diputación de Barcelona, Josep Arimany.
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Un jurado formado por profesionales y autoridades de reconocido
prestigio (ver www.lanit.cat apartado premios) ha decidido otorgar
la máxima distinción a Tobías Martínez, consejero delegado de
Cellnex Telecom, como protagonista de una brillante historia de
transformación y éxito en el sector de las telecomunicaciones, que se ha ido desarrollando en nuestro país a lo largo
de los últimos 20 años. Y es que, bajo el liderazgo de Martínez, Cellnex es hoy el primer operador de infraestructuras
de telecomunicaciones de Europa y el segundo del mundo.
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El Premio Salvà i Campillo a la Personalidad Destacada (que reconoce a la persona o entidad que ha contribuido de
manera notable a la potenciación o divulgación de la Electrónica, las TIC o el Audiovisual) ha sido otorgado a Mar
Alarcón, CEO y fundadora de SocialCar. Con una clara vocación emprendedora y de impacto social, ha fundado y
desarrollado con éxito varias empresas, algunas de ellas con dimensión social y pionera en España, como SocialCar
en 2011. Es miembro de diferentes Consejos de Administración, entre los que destaca el de Fira de Barcelona y
Foment del Treball, de donde es vicepresidenta y comisionada en Innovación y Sociedad Digital.
El Premio Joan Clarke al CIO destacado (que toma este nombre este año para visualizar la contribución de las
mujeres en el mundo de la ingeniería TIC) ha querido destacar la labor profesional de Anna Benavent, CIO de la
Corporación Sanitaria Parc Taulí y presidenta y cofundadora de Unitss, la Asociación Catalana de Informáticos de la
Salud. Benavent es pionera en la incorporación de los ERP en el sector salud catalán y en la introducción de la mhealth, mejorando la accesibilidad del ciudadano en el hospital a través del dispositivo móvil.
El talento emprendedor de los jóvenes fundadores de Goin y el compromiso social del Citilab
En cuanto al Premio Salvà i Campillo al Emprendimiento, el reconocimiento ha sido para David Riudor, Carlos
Rodríguez Anton y Gabriel Esteban, fundadores de Goin. Abreviatura de 'gain with each coin", Goin nace en 2018
como una app para ahorrar e invertir destinada a millenials. Permite a los usuarios establecer objetivos, como puede
ser un viaje o un móvil, y ahorrar para poder adquirirlos en el plazo deseado. Primer premio en la categoría de la
mayor startup del mundo del prestigioso AngelHack, en 2019 iniciaron la expansión internacional. David Riudor,
Carlos Rodríguez Antón y Gabriel Esteban son los ingenieros de Telecomunicación e Informática más jóvenes en
recibir un premio en La Nit.
En cuanto al Premio Alan Turing al Compromiso Social, lo ha ganado el Citilab por su proyecto Edulab, un programa
consolidado que, por segundo año consecutivo, continúa con la misión de introducir la enseñanza de la programación
y la robótica a través de nuevas formaciones, nuevos proyectos y nuevas actividades en seis escuelas de infantil y
primaria de Cornellà de Llobregat.
Premio a la Comunicación para el diari ARA y reconocimiento especial a la UOC y los impulsores de la Nit
El jurado de esta 25ª Nit también ha querido poner de relieve la labor divulgativa llevada a cabo por el diari ARA a
través de la sección “Dígits i andròmines”. A cargo del ingeniero y periodista, Albert Cuesta, y con más de 430
artículos a página completa publicados desde su aparición en el mes de noviembre de 2010, esta sección es uno de
los espacios más veteranos dedicados de manera continuada a divulgar las TIC y la electrónica de consumo en la
prensa impresa y digital en catalán.
Además de los galardones que decide el Jurado, los organizadores de la Nit han querido rendir un pequeño homenaje
a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que el próximo 31 de octubre celebrará los 25 años de su puesta en
marcha como primera universidad exclusivamente en línea del mundo. Se da la circunstancia de que durante la
primera edición de la Nit -celebrada en enero de 1996-, el jurado ya premió al área de Sistemas de Información de
este centro universitario, por el diseño y desarrollo de su campus virtual, lo que entonces se consideró "una original e
inédita aplicación telemática dentro del contexto europeo".
Durante la gala también se ha querido reconocer públicamente a aquellos que hace 25 años impulsaron "La Nit de las
Telecomunicaciones": Carlos Martín Badell, Antoni Elias y Josep Mompin, quien junto con Pedro Vicente (traspasado
en 2013), apostaron por crear un encuentro que es hoy en día una cita ineludible para todo el sector TIC del país.
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Anna Benavent, directora d’Organització i Sistemes d’Informació
de la Corporació Sanitària Parc Taulí, ha estat distingida amb el
Premi Joan Clarke CIO, que s’ha lliurat aquest dilluns en el marc

PUBLICITAT

de la 25 Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica. Es tracta
d’uns reconeixements atorgats per l’Associació Catalana
d’Enginyers de Telecomunicació i el Co legi O cial d’Enginyeria
en Informàtica de Catalunya.
La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica és l’acte
institucional pioner i de referència del sector de les
Telecomunicacions i Tecnologies de la informació, celebrat a
https://www.diaridesabadell.com/2020/02/18/anna-benavent-tauli-premi-joan-clark-nit-telecomunicacions-informatica-sabadell/
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La cerimònia de lliurament ha comptat amb la participació de
l’conseller de Polítiques Digitals de la Generalitat, Jordi Puigneró,
el secretari d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures
digitals, Roberto Sánchez, la tinenta d’alcaldessa d’Agenda 2030
de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, i el president delegat de
l’Àrea d’Innovació de la Diputació de Barcelona, Josep Arimany.
Amb el premi es distingeix la tasca duta a terme per Benavent en
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la corporació sanitària sabadellenca, un reconeixement que
busca visualitzar la contribució de les dones en el món de
l’enginyeria TIC. En la gala també s’ha retut homenatge al
conseller delegat de Cellnex Telecom, Tobías Martínez, que ha
rebut aquest dilluns el premi d’Honor.
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El guardó reconeix el projecte d’innovació educativa EduLab, que
fomenta les vocacions STEAM i impulsa la introducció de la
programació i la robòtica a les aules
El laboratori d’innovació social i digital de Cornellà de Llobregat ha sigut premiat amb el guardó
Alan Turing en la 25a edició de la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, la gran trobada anual
del món TIC que aglutina professionals, empreses, administració, associacions i institucions del
sector i que està organitzada per l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i
el Co legi O cial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) a l’Auditori de Barcelona.
El premi Alan Turing posa en valor la institució com a impulsora d’un projecte innovador en l’àmbit
de les TIC amb un aspecte social positiu, que aporta valor a la societat en els àmbits de la
ciutadania, el medi ambient, l’educació, la cultura o la integració social a Catalunya.
Rocío García, tinenta d’alcalde i regidora delegada de les àrees d’Igualtat i Educació de l’Ajuntament
de Cornellà de Llobregat, i Javier González, director gerent del Citilab, han recollit el premi que
reconeix la responsabilitat social del lab cornellanenc amb la posada en marxa del projecte EduLab.
El guardó ha estat lliurat per José García Fanjul, secretari del Consejo de Colegios de Ingeniería
Informática, i Yolanda Arasa, directora general de la divisió de Catalunya de Sopra Steria, la
consultora europea líder en transformació digital.
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García, en el seu discurs d’agraïment, ha volgut destacar la importància que té que s’hagi premiat un
projecte que trenca la bretxa digital: “Una ciutat de prop de 90.000 habitants va creure que havia
d’obrir les portes a la tecnologia i va somiar que la tecnologia havia d’estar a l’abast de tothom, que
no podia deixar ningú fora del progrés”.
La tinenta d’alcalde i regidora delegada de l’Ajuntament de Cornellà va concloure el seu parlament
assegurant que l’EduLab havia nascut sota aquesta premissa i amb la ferma voluntat de formar els
ciutadans i les ciutadanes del futur.

El projecte EduLab: programació, robòtica, STEAM, continguts
curriculars i metodologies innovadores a l’aula
El projecte EduLab neix amb la voluntat d’introduir l’ensenyament de la programació i la robòtica
com a llenguatge transversal a les escoles, impulsar les vocacions STEAM i traslladar a la comunitat
educativa el concepte i la metodologia de laboratori viu i obert, fomentant que professorat, alumnat
i famílies integrin la innovació per tal de millorar l’educació.
Citilab treballa en aquest àmbit des de la seva fundació l’any 2007. El projecte EduLab està
fonamentat en els valors de la democratització de la innovació i el pensament computacional, la
universalitat del coneixement i el compromís amb les persones.
En el projecte EduLab, el claustre i el professorat dels centres i l’equip del Citilab dissenyen
conjuntament activitats que suposen un doble aprenentatge per nenes i nens: treballen continguts
curriculars (els continguts clau que contribueixen al desenvolupament de competències pròpies de
cada assignatura de l’educació formal) a través de la programació i la robòtica.
El projecte pilot es va posar en marxa per primera vegada durant el curs 2016-2017 a l’Escola Dolors
Almeda de Cornellà de Llobregat. Ja en aquell moment, l’alumnat va treballar amb el primer robot
provisional del Citilab, encarregant-se de la seva construcció, programació i customització, i també
es van realitzar projectes amb diversos entorns de programació visual per blocs.

Des del curs 2018-2019 i ns l’actualitat, l’EduLab és present a sis escoles públiques de Cornellà:
l’Escola Abat Oliba, l’Escola Anselm Clavé, l’Escola Ignasi Iglésias, l’Escola Martinet, l’Escola
Mediterrània i l’Escola Suris. En el marc del projecte, que està concebut per desenvolupar-se al llarg
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de dos anys, l’equip del Citilab ha format a professorat en programació i robòtica i ha codissenyat
activitats educatives amb els docents, que després s’han aplicat a les aules, arribant a al voltant
3.000 nenes i nens de totes les edats, des de Cicle Infantil ns a Cicle Superior, i fent servir un gran
ventall de llenguatges: Scratch, ScratchX Snap!, Snap! 4 Arduino o MicroBlocks.
El robot Fantàstic del laboratori d’innovació social i digital de Cornellà de Llobregat ha sigut el gran
aliat de la comunitat educativa al llarg d’aquests dos anys i un element clau en la consolidació del
projecte. Aquest robot ha sigut construït pel Citilab comptant amb la contribució d’emprenedors,
professionals de primer nivell mundial i la comunitat educativa, i té un disseny obert i de baix cost
per tal de ser dels al principi d’apropar la tecnologia a tothom.

La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
La Nit és un acte institucional que se celebra des de l’any 1995 i que es considera el punt de partida
de les activitats del sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a Barcelona, una
oportunitat per a lliurar guardons de prestigi i la primera trobada de networking de l’any.

Aquest projecte té el suport de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
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Citilab rep un
reconeixement al seu
compromís social pel
projecte Edulab
Va rebre el Premi Alan Turing durant la celebració
de la 25a Nit de les Telecomunicacions i la
Informàtica

8

L’Auditori de Barcelona va acollir ahir 17 de febrer la 25a Nit de
les Telecomunicacions i la Informàtica, un acte institucional
de referència del sector de les Telecomunicacions i Tecnologies de
la informació organitzat conjuntament per l'Associació Catalana
d'Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial
d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF).

El
showroom
de
Maxcolchon
arriba al
C.C.
Splau
(/noticies/
elshowroomdemaxcolcho
arriba-alc-csplau.html)
La nova
botiga, oberta
de nou del
matí fins a les
nou de la nit
de manera
ininterrompuda,
ha encetat una
campanya de
Dies Sense
IVA fins al 2 de
març

694



https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/tecnologia/25360-reconeixement-al-compromis-social-del-citilab-pel-projecte-edulab.html

1/5

3/3/2020

Citilab rep un reconeixement al seu compromís social pel projecte Edulab
Durant la gala, el Citilab de Cornellà de Llobregat va rebre el
Premi Alan Turing al Compromís Social pel seu projecte
Edulab, un programa consolidat que, per segon 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 del
municipi baixllobregatí. Rocío García, tinenta d’alcalde i regidora
delegada d’Igualtat i Educació de l’Ajuntament de Cornellà,
acompanyada de Javier González, director gerent del Citilab,
van recollir el premi.
(https://bs.servingsys.com/Serving/adServer.bs?
sct=1&ctick=34&clk=1&cn=brd&PluID=0&Pos=702515913056
2340-455d-985c913da5b00bb5&OptOut=0&di=0&dg=1074835761&dgo=10748
reconeixement-al-compromis-social-delcitilab-pel-projecte-edulab.html)
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El guardó reconeix la institució o la persona impulsora d'una
iniciativa o projecte innovador en l’àmbit de les TIC, amb un
impacte social positiu, que aporti valor a la societat en els àmbits
de la ciutadania, el medi ambient, l’educació, la cultura o la
integració social a Catalunya.
Altres guardons i homenatge
També es va premiar la trajectòria del conseller delegat de
Cellnex Telecom, Tobías Martínez (Premi d’Honor), i
l’emprenedoria de la fundadora de SocialCar, Mar Alarcón (Premi
Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada). A més es va
reconèixer la tasca d’Anna Benavent a la Corporació Sanitària Parc
Taulí (Premi Joan Clarke al CIO Destacat), el talent de David
Riudor, Carlos Rodríguez i Gabriel Esteban, els joves fundadors de
l’app Goin Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedoria), i la secció
‘Dígits i andròmines’ del diari Ara amb el premi a la Comunicació i
Divulgació de les TIC (Premi a la Comunicació i Divulgació).
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A banda dels guardons, els organitzadors de la Nit han volgut
retre un petit homenatge a la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC), que el proper 31 d’octubre celebrarà els 25 anys de la
seva posada en marxa com a primera universitat exclusivament
en línia del món. A més, també es va voler reconèixer
públicament aquells que fa vint-i-cinc anys van impulsar ‘La Nit de
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les Telecomunicacions’: Carles Martín Badell, Antoni Elias i Josep
Mompin, qui juntament amb Pedro Vicente (traspassat el 2013),
van apostar per crear una trobada cita ineludible per a tot el
sector TIC de Catalunya
Redacció / Fotos: Citilab-TIC
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L'Educació als municipis

El Citilab de Cornellà rep el premi Alan Turing al
compromís social
El Citilab Cornellà ha estat premiat amb el
guardó Alan Turing a la 25a edició de la Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica, la gran
trobada anual del món TIC , celebrada a l’Auditori
de Barcelona, el passat dia 17 de febrer. [+]
El guardó reconeix la responsabilitat social del
laboratori d'innovació social i digital cornellanenc
amb la posada en marxa de l’EduLab,
un
projecte d’innovació educativa que fomenta les
vocacions STEAM i impulsa la introducció de la
programació i la robòtica a les aules.
El premi Alan Turing posa en valor el Citilab com
a institució impulsora d’un projecte innovador en
l’àmbit de les TIC amb un aspecte social positiu, que aporta valor a la societat en els àmbits de la
ciutadania, el medi ambient, l’educació, la cultura o la integració social a Catalunya.
Rocío García i Javier González, amb el premi. Foto: Citilab

Ven recollir el premi Rocío García, tinenta d’alcalde i regidora delegada de les àrees d’Igualtat i
Educació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, i Javier González, director gerent del Citilab.
García va destacar el reconeixement que s’ha fet a un projecte que trenca l’escletxa digital i va dir
que: "Una ciutat de prop de 90.000 habitants va creure que havia d’obrir les portes a la tecnologia i
va somiar que la tecnologia havia d’estar a l’abast de tothom que no podia deixar ningú fora del
progrés".
Font:
https://elfar.cat/art/30796/el-proyecto-de-innovacion-educativa-del-citilab-recibe-un-premiopor-su-compromiso-social
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El Citilab de Cornellà premiat amb el guardó Alan
Turing en la 25a edició de la Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica
Emprenedors.
Dijous, 20 de febrer de 2020 a les 10:00h

0

3

El guardó reconeix el projecte d'innovació educativa EduLab, que fomenta les vocacions STEAM i impulsa la introducció de la programació i la robòtica a les aules.

Es tracta de la gran trobada anual del món TIC que aglutina professionals, empreses, administració, associacions i institucions del
sector i que està organitzada per l'Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col•legi O cial d'Enginyeria
en Informàtica de Catalunya (COEINF) a l'Auditori de Barcelona.
El premi Alan Turing posa en valor la institució com a impulsora d'un projecte innovador en l'àmbit de les TIC amb un aspecte social
positiu, que aporta valor a la societat en els àmbits de la ciutadania, el medi ambient, l'educació, la cultura o la integració social a
Catalunya.
Rocío García, tinenta d'alcalde i regidora delegada de les àrees d'Igualtat i Educació de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, i el
martorellenc Javier González, director gerent del Citilab, han recollit el premi que reconeix la responsabilitat social del lab cornellanenc
amb la posada en marxa del projecte EduLab.
García, en el seu discurs d'agraïment, ha volgut destacar la importància que té que s'hagi premiat un projecte que trenca la bretxa
digital: "Una ciutat de prop de 90.000 habitants va creure que havia d'obrir les portes a la tecnologia i va somiar que la tecnologia havia
d'estar a l'abast de tothom, que no podia deixar ningú fora del progrés".
La tinenta d'alcalde i regidora delegada de l'Ajuntament de Cornellà va concloure el seu parlament assegurant que l'EduLab havia
nascut sota aquesta premissa i amb la ferma voluntat de formar els ciutadans i les ciutadanes del futur.
El projecte EduLab neix amb la voluntat d'introduir l'ensenyament de la programació i la robòtica com a llenguatge transversal a les
escoles, impulsar les vocacions STEAM i traslladar a la comunitat educativa el concepte i la metodologia de laboratori viu i obert,
fomentant que professorat, alumnat i famílies integrin la innovació per tal de millorar l'educació.
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L'última hora de tot el que passa als municipis.
MARÍA JOSÉ ESPINOSA
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El Citilab, el laboratorio de innovación social y digital de Cornellà, ha sido premiado
con el galardón Alan Turing en la 25ª edición de la Nit de les Telecomunicacions i la
Informàtica, el gran encuentro anual del mundo TIC que aglutina profesionales,
empresas, administración, asociaciones e instituciones del sector y que está
organizado por la Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) y
el Col·legi O cial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) en el Auditorio
de Barcelona.
El premio Alan Turing pone en valor la institución como impulsora de un proyecto
innovador en el ámbito de las TIC con un aspecto social positivo, que aporta valor a
la sociedad en los ámbitos de la ciudadanía, el medio ambiente, la educación, la
cultura o la integración social en Catalunya.
La teniente de alcalde y concejala delegada de las áreas de Igualdad y Educación del
Ayuntamiento de Cornellà, Rocío García, y el director gerente de Citilab, Javier
González, recogieron el premio que reconoce la responsabilidad social del lab
cornellanense con la puesta en marcha del proyecto EduLab.
“El premio Alan Turing reconoce el compromiso social del Citilab que,
impulsado por el Ayuntamiento, abrió sus puertas en 2007 con un propósito
muy claro: acercar la tecnología a toda la población”, mani esta a ELFAR.CAT
el director del laboratorio de innovación social y digital de Cornellà. “Soñamos que
la tecnología podía estar al alcance de todo el mundo y creímos rmemente
que no podíamos dejar a nadie fuera del progreso. Y con estos fundamentos
nació EduLab, un proyecto de programación y robótica que quiere romper la
brecha digital, que ya ha llegado a seis centros educativos públicos de
nuestra ciudad y que ahora ha sido reconocido por aportar valor a la
sociedad”, añade.
El proyecto EduLab nació con la voluntad de introducir la enseñanza de la
programación y la robótica como lenguaje transversal en las escuelas, impulsar las
vocaciones STEAM (relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y
las matemáticas) y trasladar a la comunidad educativa el concepto y la metodología
de laboratorio
y cookies:
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en los valores de la democratización de la innovación y el pensamiento
computacional, la universalidad del conocimiento y el compromiso con las
personas”, remarcan desde el Citilab.
“Se trata de un proyecto innovador y necesario porque introduce la
enseñanza de estas disciplinas, la programación y la robótica, de forma
transversal e integral en el currículo escolar del alumnado”, explica
González. “Y esto signi ca que las niñas y los niños viven un proceso de
doble

aprendizaje

porque

siguen

aprendiendo

el

contenido

y

las

competencias clave de cada asignatura mientras se acercan e interactúan
con la tecnología”, apunta.
De hecho, con este proyecto “los más pequeños aprenden programación como
la cuarta habilidad básica transversal, junto a la escritura, la lectura y la
aritmética”, resalta González. Pero no únicamente son los alumnos los que
aprenden programación y robótica con EduLab, sino que los mismos profesores de
los centros educativos reciben una formación previa, “con la

nalidad de

capacitarlos para seguir trabajando la programación y la robótica en el aula
de forma autónoma”, matiza.
El director señala, además, que las actividades de programación, robótica y currículo
escolar las diseñan conjuntamente el equipo del Citilab y los docentes de los
colegios, “demostrando una vez más el potencial que tiene la co-creación y
trabajo colaborativo y en red”.
El proyecto piloto se puso en marcha por primera vez durante el curso 2016-2017
en la escuela Dolors Almeda. Ya en ese momento, el alumnado trabajó con el primer
robot provisional del Citilab, encargándose de su construcción, programación y
customización, y también se realizaron proyectos con diversos entornos de
programación visual para bloques.
Desde el curso 2018-2019 y hasta la actualidad, el EduLab está presente en seis
escuelas públicas de Cornellà (Abat Oliva, Anselm Clavé, Ignasi Iglesias, Martinet,
Mediterrània
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“Compartir este conocimiento en el ámbito de la educación formal es todo
un éxito”, reconoce González, quien asegura que la idea es hacer llegar este
proyecto, ya consolidado, a más centros educativos de la ciudad. “Se estudia poder
hacerlo cuanto antes”, asegura.

Edulab se puso en marcha por primera vez durante el curso 2016-2017 (Fotografía: Citilab)

El robot Fantàstic del laboratorio de innovación social y digital de Cornellà ha sido el
gran aliado de la comunidad educativa a lo largo de estos dos años "y un elemento
clave en la consolidación del proyecto", aseguran las mismas fuentes. Este robot
ha sido construido por el Citilab contando con la contribución de emprendedores,
profesionales de primer nivel mundial y la comunidad educativa, y tiene un diseño
abierto y de bajo coste "para ser

eles al principio de acercar la tecnología a

todo el mundo", apuntan.
La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica es un acto institucional que se
celebra desde el año 1995 y que se considera el punto de partida de las actividades
del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en Barcelona, una
oportunidad para entregar galardones de prestigio y el primer encuentro de
networking del año.
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Premiat a la 25a Nit de les Telecomunicacions i la
Informàtica, el compromís social del projecte Edulab
al Cititab de Cornellà
20/02/2020

La 25a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica ha premiat la trajectòria del conseller delegat de
Cellnex Telecom, Tobías Martínez, i l’emprenedoria de la fundadora de SocialCar, Mar Alarcón.
Organitzada per l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col legi
O cial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF), la gala també ha reconegut la tasca
d’Anna Benavent a la Corporació Sanitària Parc Taulí, el talent de David Riudor, Carlos Rodríguez i
Gabriel Esteban, els joves fundadors de l’app Goin, i el compromís social del projecte Edulab al
Cititab de Cornellà. Finalment, la cerimònia ha guardonat la secció ‘Dígits i andròmines’ del diari Ara
amb el premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC.

TOBÍAS MARTÍNEZ, MAR ALARCÓN I ANNA BENAVENT, PREMIATS
Un jurat format per professionals i autoritats de reconegut prestigi ha decidit atorgar el Premi
d’Honor de la 25a Nit de les Telecomunicacions 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” al llarg dels darrers 20 anys. Sota el lideratge de Martínez, Cellnex és avui el
primer operador d’infraestructures de telecomunicacions d’Europa i el segon del món.
En paral lel, el Premi Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada ha recaigut a mans de la CEO i
fundadora de SocialCar, Mar Alarcón. Amb una clara vocació emprenedora, Alarcón ha fundat i
desenvolupat amb èxit diverses empreses, algunes d’elles amb dimensió social i pionera a Espanya,
com SocialCar el 2011. És membre de diferents Consells d’Administració, entre els quals destaca el de
Fira de Barcelona i Foment del Treball, d’on és vicepresidenta i comissionada en Innovació i Societat
Digital.
El Premi Joan Clarke al CIO destacat (que pren aquest nom aquest any per visualitzar la contribució
de les dones al món de l’enginyeria TIC) ha volgut destacar la tasca professional d’Anna Benavent,
CIO de la Corporació Sanitària Parc Taulí i presidenta i co-fundadora d’Unitss, l’Associació Catalana
d’Informàtics de la Salut. Benavent és pionera en la incorporació dels ERP al sector salut català i en la
introducció de la m-health, millorant l’accessibilitat del ciutadà a l’hospital a través del dispositiu
mòbil.

GUARDÓ PELS JOVES EMPRENEDORS DE GOIN I AL COMPROMÍS SOCIAL
DEL CITILAB
Pel que fa al Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedoria, el reconeixement ha estat per als joves David
Riudor, Carlos Rodríguez Anton i Gabriel Esteban, fundadors de Goin. Abreviatura de ‘gain with each
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coin’, Goin neix el 2018 com una app per estalviar i invertir destinada a millenials. Permet als usuaris
establir objectius, com pot ser un viatge o un mòbil, i estalviar per poder adquirir-los en el termini
desitjat.
Primer premi en la categoria de la major startup del món del prestigiós AngelHack, el 2019 van iniciar
l’expansió internacional.
Quant al Premi Alan Turing al Compromís Social, ha estat per al Citilab pel seu projecte Edulab,
un programa consolidat que, per segon 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.’

DÍGITS I ANDRÒMINES’ DEL DIARI ARA, PREMI A LA COMUNICACIÓ
El jurat de la 25a Nit de les Telecomunicacions també ha volgut posar de relleu la tasca divulgativa
duta a terme pel diari Ara a través de la secció ‘Dígits i andròmines’. A càrrec de l’enginyer i
periodista Albert Cuesta, i amb més de 430 articles a pàgina completa publicats des de la seva
aparició el mes de novembre de 2010, aquesta secció és un dels espais més veterans dedicats de
manera continuada a divulgar les TIC i l’electrònica de consum en la premsa impresa i digital en
català.
A banda dels guardons, els organitzadors de la Nit han volgut retre un petit homenatge a la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que el proper 31 d’octubre celebrarà els 25 anys de la seva
posada en marxa com a primera universitat exclusivament en línia del món. Es dona la circumstància
que durant la primera edició de la Nit -celebrada el gener del 1996-, el jurat ja va premiar l’àrea de
Sistemes d’Informació de la UOC pel disseny i desenvolupament del seu campus virtual, el que
llavors es va considerar “una original i inèdita aplicació telemàtica dins del context europeu”.
Durant la gala -celebrada a l’Auditori de Barcelona- també s’ha volgut reconèixer públicament
aquells que fa 25 anys van impulsar ‘La Nit de les Telecomunicacions’: Carles Martín Badell, Antoni
Elias i Josep Mompin, qui juntament amb Pedro Vicente (traspassat el 2013), van apostar per crear
una trobada cita ineludible per a tot el sector TIC de Catalunya. La cerimònia ha comptat amb la
participació, entre d’altres autoritats, del conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró; el secretari
d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, Roberto Sánchez; la tinenta d’Agenda 2030
de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet; i el president delegat de l’Àrea d’Innovació de la Diputació
de Barcelona, Josep Arimany.
Font: ACN
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Citilab rep el premi Alan Turing al compromís social en la 25a Nit
de les Telecomunicacions i la Informàtica
El guardó reconeix el projecte d’innovació educativa EduLab, que fomenta les
vocacions STEAM i impulsa la introducció de la programació i la robòtica a les aules.
19/02/2020

El Citilab Cornellà ha estat premiat amb el guardó Alan Turing a la 25a edició de la Nit de les Telecomunicacions i la
Informàtica, la gran trobada anual del món TIC que aglutina professionals, empreses, administració, associacions i
institucions del sector i que està organitzada per l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el
Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) a l’Auditori de Barcelona.
Rocío García, tinenta d’alcalde i regidora delegada de les àrees d’Igualtat i Educació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat,
i Javier González, director gerent del Citilab, han recollit el premi que reconeix la responsabilitat social del laboratori
d'innovació social i digital cornellanenc amb la posada en marxa del projecte EduLab.
El premi Alan Turing posa en valor la institució com a impulsora d’un projecte innovador en l’àmbit de les TIC amb un aspecte
social positiu, que aporta valor a la societat en els àmbits de la ciutadania, el medi ambient, l’educació, la cultura o la
integració social a Catalunya.

Més informació al web del Citilab
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La 25a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
premia els millors professionals i projectes del secto
TIC
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“

El jurat d’aquesta 25a Nit també ha volgut posar de relleu la tasca
divulgativa duta a terme pel diari ARA a través de la secció “Dígits i
andròmines”. A càrrec de l’enginyer i periodista, Albert Cuesta, i
amb més de 430 articles a pàgina completa publicats des de la
seva aparició el mes de novembre de 2010, aquesta secció és un
dels espais més veterans dedicats de manera continuada a
divulgar les TIC i l’electrònica de consum en la premsa impresa i
digital en català.

La 25a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica ha estat aquest vespre el marc de
lliurament dels Premis Salvà i Campillo, Alan Turing, Joan Clarke i del Premi d’Honor de La N
atorgats conjuntament per l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.ca
i el Col·legi O cial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF), en una cerimònia que
ha comptat amb la participació, entre d’altres autoritats, del conseller de Polítiques Digitals d
la Generalitat, Jordi Puigneró; el secretari d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures
digitals, Roberto Sánchez; la tinenta d’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bone
i el president delegat de l’Àrea d’Innovació de la Diputació de Barcelona, Josep Arimany.

Un jurat format per professionals i autoritats de reconegut prestigi (veure www.lanit.cat
apartat premis) ha decidit atorgar la màxima distinció a Tobías Martínez, conseller delegat d
Cellnex Telecom, com a protagonista d’una brillant història de transformació i èxit en el sect
de les telecomunicacions, que s’ha anat desenvolupant a casa nostra al llarg dels darrers 20
https://albertcuesta.com/2020/02/18/la-25a-nit-de-les-telecomunicacions-i-la-informatica-premia-els-millors-professionals-i-projectes-del-sector-tic…
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anys. I és que, sota el lideratge de Martínez, Cellnex és avui el primer operador
d’infraestructures de telecomunicacions d’Europa i el segon del món.
El Premi Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada (que reconeix la persona o entitat que h
contribuït de manera notable a la potenciació o divulgació de l’Electrònica, les TIC o
l’Audiovisual) ha estat atorgat a Mar Alarcón, CEO i fundadora de SocialCar. Amb una clara
vocació emprenedora i d’impacte social, ha fundat i desenvolupat amb èxit diverses
empreses, algunes d’elles amb dimensió social i pionera a Espanya, com SocialCar el 2011. É
membre de diferents Consells d’Administració, entre els quals destaca el de Fira de Barcelon
i Foment del Treball, d’on és vicepresidenta i comissionada en Innovació i Societat Digital.
El Premi Joan Clarke al CIO destacat (que pren aquest nom aquest any per visualitzar la
contribució de les dones al món de l’enginyeria TIC) ha volgut destacar la tasca professional
d’Anna Benavent, CIO de la Corporació Sanitària Parc Taulí i presidenta i co-fundadora
d’Unitss, l’Associació Catalana d’Informàtics de la Salut. Benavent és pionera en la
incorporació dels ERP al sector salut català i en la introducció de la m-health, millorant
l’accessibilitat del ciutadà a l’hospital a través del dispositiu mòbil.
El talent emprenedor dels joves fundadors de Goin i el compromís social del Citilab
Pel que fa al Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedoria, el reconeixement ha estat per a David
Riudor, Carlos Rodríguez Anton i Gabriel Esteban, fundadors de Goin. Abreviatura de ‘gain
with each coin”, Goin neix el 2018 com una app per estalviar i invertir destinada a millenials.
Permet als usuaris establir objectius, com pot ser un viatge o un mòbil, i estalviar per poder
adquirir-los en el termini desitjat. Primer premi en la categoria de la major startup del món
del prestigiós AngelHack, el 2019 van iniciar l’expansió internacional. David Riudor, Carlos
Rodríguez Antón i Gabriel Esteban són els enginyers de Telecomunicació i Informàtica més
joves en rebre mai un premi a La Nit.
Quant al Premi Alan Turing al Compromís Social, ha estat per al Citilab pel seu projecte
Edulab, un programa consolidat que, per segon any consecutiu, continua amb la missió
d’introduir l’ensenyament de la programació i la robòtica a través de noves formacions, nou
projectes i noves activitats a sis escoles d’infantil i primària de Cornellà de Llobregat.
Premi a la Comunicació per al diari ARA i reconeixement especial a la UOC i els impulsors de
la Nit
El jurat d’aquesta 25a Nit també ha volgut posar de relleu la tasca divulgativa duta a terme p
diari ARA a través de la secció “Dígits i andròmines”. A càrrec de l’enginyer i periodista, Alber
Cuesta, i amb més de 430 articles a pàgina completa publicats des de la seva aparició el mes
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de novembre de 2010, aquesta secció és un dels espais més veterans dedicats de manera
continuada a divulgar les TIC i l’electrònica de consum en la premsa impresa i digital en cata
A banda dels guardons que decideix el Jurat, els organitzadors de la Nit han volgut retre un
petit homenatge a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que el proper 31 d’octubre
celebrarà els 25 anys de la seva posada en marxa com a primera universitat exclusivament e
línia del món. Es dona la circumstància que durant la primera edició de la Nit -celebrada el
gener de 1996-, el jurat ja va premiar l’àrea de Sistemes d’Informació 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 context europeu”.
Durant la gala també s’ha volgut reconèixer públicament aquells que fa 25 anys van impulsa
“La Nit de les Telecomunicacions”: Carles Martín Badell, Antoni Elias i Josep Mompin, qui
juntament amb Pedro Vicente (traspassat el 2013), van apostar per crear una trobada que é
avui dia una cita ineludible per a tot el sector TIC del país.

"25 anys de La Nit, 25 anys de les TIC"

La Nit
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capçalera del nou Diari de Barcelona

La 25a edició de la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, celebrada dilluns, ha
guardonat la secció Dígits i andròmines del diari Ara, a càrrec del periodista i enginyer
Albert Cuesta, amb el Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC.
El jurat destaca que aquesta secció és un dels espais més veterans dedicats de manera
continuada a divulgar les TIC i l’electrònica de consum en la premsa impresa i digital en
català, i recorda que ha publicat més de 430 articles a pàgina completa des de la seva
aparició el novembre de 2010.
És el quart cop que s’atorga aquest guardó concedit per l’Associació Catalana d’Enginyers
de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi O cial d’Enginyeria en Informàtica de
Catalunya (COEINF). En la primera edició es va distingir el programa Generació digital de
Televisió de Catalunya; en la segona es va guardonar la secció Tendencias de La
Vanguardia, i l’any passat es va premiar el programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio.
Enguany, entre altres guardons, es va concedir el Premi d’Honor 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”.
La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica va tenir lloc a l’Auditori de Barcelona, i va
comptar amb la presència del conseller de Polítiques Digitals i Administració
Pública, Jordi Puigneró; el secretari d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures
Digitals, Roberto Sánchez; la tinenta d’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona, Laia
Bonet. i el president delegat de l’Àrea d’Innovació de la Diputació de Barcelona, Josep
Arimany.
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Actualidad
SII Concatel
Home  Actualidad  SII Concatel asiste a la 25ª edición de la Nit de les Telecomunicacions

 El pasado lunes 17 de febrero, SII Concatel asistió a la 25ª edición de La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica,
evento referente en materia de telecomunicaciones y tecnologías de la información, que inaugura el calendario anual
de grandes encuentros del sector.

Organizada por la Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) y el Col·legi O cial d’Enginyeria en
Informática de Catalunya (COEINF), la Nit de les Telecomunicacions tuvo lugar en el Auditori de Barcelona y, como cada
año, acogió a más de un millar de asistentes. Durante el acto se reconoció la aportación de personalidades y empresas que
fueron galardonados con los Premios Salvà i Campillo, Alan Turing, Joan Clarke, así como el Premio de Honor de La Nit. Los
retos de la sociedad digital, la brecha de talento, el papel de las mujeres TIC, la apuesta por la construcción de un sector
más sostenible o el ecosistema de innovación de la ciudad de Barcelona, fueron algunas de las cuestiones más presentes
en los discursos y parlamentos.
Así, la noche transcurrió entre homenajes a un evento que este año celebraba su 25 aniversario. Tiempo después, la Nit
de les Telecomunicacions sigue siendo un encuentro de referencia para el sector TIC en el que cada año se reúnen
profesionales, empresas, administraciones públicas, universidades e instituciones del mundo TIC.
La habitual clausura del acto, que este año tenía un carácter festivo, puso punto y nal a una jornada que esperamos revivir
con tanta ilusión el próximo año.

ANTERIOR

El Grupo SII publica sus cifras del tercer trimestre del año scal 2019/2020

SIGUIENTE

SII Concatel, patrocinador de Inmotecnia Proptech

Servicios
Consultoría estratégica

Soluciones SAP

Desarrollo de Software

Escucha Activa

Facility Management

Gestión Documental

Centro Atención Usuarios

Ingeniería Aeronáutica

Hospitalet de Llobregat

Comunicaciones y redes

Seguridad TI

Teléfono: +34 93 567 97 10

Servicios Cloud

Testing & QA

Fax: +34 93 567 97 11

Gestión de Data Center

WIO

SII Concatel Barcelona
Ciutat de la Justícia de Barcelona,
Av. Carrilet, 3 - Edi cio D, Pl.10 08902

Mail: info@concatel.com

Aviso legal

https://sii-concatel.com/sii-concatel-asiste-a-la-25a-edicion-de-la-nit-de-les-telecomunciacions/
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El alcalde de Nueva York reconoce que la urbe es cada vez menos asequible para la mayoría de sus vecinos

“Salvemos nuestra ciudad”

tras la ciudad se encarece a diario.
Trassuestrepitosofracasocomo
aspirantedemócrataenlacarreraa
la Casa Blanca, De Blasio aseguró
que esa experiencia le ha renovado
la energía para encarar el tiempo
quelequedaenlaresidenciaoficial

FRANCESC PEIRÓN
Nueva York. Corresponsal

L

a ciudad más famosa
del mundo tiene un
problema. Mejor di
cho, varios, todos acu
mulados en el trastero
del éxito global.
“Nueva York es la mejor ciudad
del mundo, pero muchos neoyor
quinos tienen miedo de que des
aparezca la ciudad que aman”.
Así lo piensa su alcalde, el pro
gresista Bill de Blasio, en un extra
ño ejercicio de autorreproche en
un político que en siete años con la
vara de mando ha mostrado poco
interés por la reflexión crítica. De
Blasio concluye su segundo man
dato el 1 de enero del 2022 y no
puede volver a presentarse. Esta
semanapronunciósusextodiscur
so sobre el estado de la Gran Man
zana, y su título, que no podía ser
más aclarador, Salvemos nuestra
ciudad, parece más bien el lema de
cualquiera de sus rivales o detrac
tores.
“No podemos estar más de
acuerdo, salvémonos de ti”, aposti
lló en portada The New York Post,
tabloidedeladerechaextremayde
lo más casposo.
Durante su intervención en el
Museo de Historia Natural, pidió
que levantaran la mano aquellos
que teman ser la última generación
ensusfamiliasquesepuedapermi

En su rara autocrítica,
De Blasio afirma: “El
desafío que tenemos
no es el crimen, el
desafío es la codicia”

ANDREW HOLBROOKE / GETTY

Abrigos de pieles y personas sin techo sobre un conducto de aire caliente en la Nueva York más desigual

tir vivir en Nueva York. Hubo mu
chas manos alzadas.
¿De qué hay que salvar a la ciu
dad? La Gran Manzana tiene unos
registros bajos en crimen –es la
metrópoli más segura de Estados
Unidos,segúnlosdatos–ypasapor
un momento de expansión econó
mica. Y, sin embargo, sus vecinos

tienen la sensación de que es me
nos asequible que nunca, la des
igualdada social es rampante, la
crisis de los sintecho es más visible
en la calle y en el metro, han ido a
máslostiroteosyel antisemitismo,
preocupan el cambio climático y
las medidas para combatirlo, la
segregación en las escuelas pú

blicas y la falta de plazas de prees
colar, desaparecen los pequeños
establecimientos de siempre y los
ciclistas son regularmente atro
pellados.
Estas circunstancias figuraron
en la lista. “Entiendo el miedo de
muchos neoyorquinos a ser des
plazados”, señaló De Blasio, mien

de Gracie Mansion. Entre las me
didas para combatir esa pérdida de
identidad, el alcalde propuso re
convertir en habitables los bajos de
los edificios para combatir la falta
de vivienda (se sumarían unas
10.000 unidades), crear un im
puesto para atacar la epidemia de
escaparates cerrados, fomentar las
tiendas de barrio o reforzar con
100 policías la vigilancia del exceso
de velocidad en el asfalto.
Esta es una crisis diferente a la
que provocó la huida entre las dé
cadas de los setenta y los ochenta
debido al alto nivel de delincuen
cia. “Siempre existe –remarcó De
Blasio– una preocupación por el
crimen. Pero el desafío que tene
mos ahora no es el crimen; el desa
fío hoy es la codicia”.c
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Informació
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A punt per #LaNit2020
Dilluns vinent, 17 de febrer, l’Auditori de
Barcelona acollirà la 25a edició de la “Nit
de les Telecomunicacions i la
Informàtica” (www.lanit.cat). L’Associació
Catalana d'Enginyers de Telecomunicació
(Telecos.cat) i el Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya
(COEINF) faran un reconeixement especial
a la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC), que el 31 d’octubre celebrarà els 25
anys de la seva posada en marxa com a
primera universitat exclusivament en línia del món.

25/2/2020

Vine a #LaNIT2020 – INEC

inici (https://www.inec.cat/)
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Actualitat
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Publicat el 16/01/2020 Etiquetes: Sin categoría (https://www.inec.cat/category/sin-categoria/)
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El 17 de febrer de 2020 l’Auditori de Barcelona acollirà la 25a edició de la “Nit de les Telecomunicacions
i la Informàtica”, l’esdeveniment de referència del sector TIC a Catalunya. Si no et vols perdre la primera
gran cita de networking de l’any! A l’INEC tenim preus especials. Envia’ns un correu a info@inec.cat i et
donarem el codi de descompte. Apunta’t!
< Notícia anterior (https://www.inec.cat/unmenu-dactivitats-enginyeria/)

(http://www.linkedin.com/in/igeniumcat)

Notícia seguent (https://www.inec.cat/unfebrer-ple-denginyeria/) >

(http://twitter.com/igenium18)

(https://www.youtube.com/channel/UClOfLzJjdZm6bWG8pWZRMig)
(https://www.facebook.com/igenium/)
(https://www.ﬂickr.com/photos/129681781@N05/)
(http://instagram.com/inec_igenium)
Politica de cookies (https://www.inec.cat/politica-de-cookies/) Politica de privacitat (https://www.inec.cat/politica-de-privacitat/) Avís legal (https://www.inec.cat/avis-legal/)
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Agenda
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LA NIT de les telecomunicacions i la informàtica

 Dilluns, 17 de febrer de 2020
 L'Auditori (Barcelona), de 18:30 a 22:30

La NIT és l’acte institucional pioner i de referència del sector de les Telecomunicacions i Tecnologies de la
informació celebrat a Barcelona desde l’any 1995.

(/AplicatiusWeb/AppTaulellNoticies/Imatges/1796_even

Està organitzada conjuntament per l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el
Col·legi O cial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF).
La NIT és el punt de partida de les activitats del sector a Barcelona i la primera trobada de networking de
l’any entre professionals, empreses, administració pública, associacions i institucions del sector TIC, arribant
aquest any a les 25ª edició. Aquest esdeveniment té un impacte directe sobre més de 5.000 professionals
del sector TIC i esperem la participació de més 1000 persones.
L’esdeveniment és, a més a més, el marc de lliurament dels Premis de la NIT: Premi Salvà i Campillo a la
Personalitat destacada, Premi Joan Clarke al/la CIO destacat/da, Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedor/a,
Premi Alan Turing al Compromís Social, Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC, així com l’entrega del
Premi d’Honor de La Nit.

Elements relacionats
 Enllaç extern (https://www.lanit.cat/)

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
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CATEi / Notícies / Altres activitats /
Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica

 24 Gener, 2020

 Altres Activitats

Compte enrere per a #LaNit2020!
A un mes de la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, anem coneixent més
detalls de la que ja és una cita ineludible per a tot el sector TIC del país. Es tracta, a
més, d’una edició especial, ja que se celebra el 25è aniversari, amb un

de festa

amenitzat per La Salseta del Poble Sec.
Serà el proper 17 de febrer a partir de les 18.30h a l’Auditori de Barcelona, i tindrà com
a mestre de cerimònies el popular periodista de TV3, Espartac Peran! Ell ja s’està
preparant per a la gala, i tu?
No ho pensis més… Has de ser-hi!
https://www.lanit.cat/inscripcions
https://lanit.cat/
Privadesa - Condicions
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25na Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica - COETTC

25na Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
By Premsa COETTC - 31 January, 2020

El pròxim 17 de febrer se celebrarà La 25na Nit de les
telecomunicacions i la informàtica, l’acte institucional
pioner i de referència del sector de les Telecomunicacions i
Tecnologies de la informació, que tindrà lloc a L’Auditori de
Barcelona (Carrer de Lepant, 150). Com cada any, el COETTC
està com a col·laborador d’aquesta cita increïble per al
nostre sector.
Per això, els interessats en assistir-hi podran disposar d’entrades amb descomptes omplint
aquest FORMULARI.
Aquí podeu trobar una oportunitat única de poder fer networking amb professionals, empreses,
administració pública, associacions i institucions del sector TIC.
A més, durant aquest acte es farà el lliurament dels Premis de La Nit: els premis Salvà i
Campillo, guardons de prestigi que reconeixen la personalitat de l’any i l’emprenedoria, els
premis Alan Turing, de reconeixement al CIO de l’any i a la responsabilitat social, el premi a la
Comunicació i Divulgació de les TIC, així com l’entrega del Premi d’Honor de La Nit. A més,
aquest any la festa estarà amenitzada per la Salseta del Poble Sec.
La Nit està organitzada conjuntament per l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació
(Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF). MÉS INFO
Total Page Visits: 19 - Today Page Visits: 1

Premsa COETTC
https://www.coettc.info

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación, y ofrecer contenidos y publicidad de interés. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra Política de cookies.
ACEPTAR

https://www.coettc.info/2020/01/31/25na-nit-de-les-telecomunicacions-i-la-informatica/
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Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica (#LaNit2020). SmartCatalonia

SmartCatalonia

Inici

SmartCAT

Projectes

Actualitat

Contacte

Nit de les Telecomunicacions i la
Informàtica (#LaNit2020)

Quan
Data

17.02.2020 - 17.02.2020
Hora
De 18 a 21h.
Afegeix al calendari de Google

L’Associació Catalana
d’Enginyers de Telecomunicació
(Telecos.cat) i el Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica
(COEINF) uneixen esforços per
organitzar conjuntament aquesta
trobada, que inaugurarà el
calendari de grans activitats
relacionades amb les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació del país.
Es tracta de la primera gran cita de networking de l’any entre
professionals, empreses, administració pública, universitats,
associacions i institucions del món TIC.
Tota la informació en aquest enllaç

On
Auditori de Barcelona
C/Lepant, 150
Barcelona

Dades del mapa ©2020 Google,
Informeu
Inst.
d'un
Geogr.
errorNacional
al mapa

Preus
Consulteu el web de
l'esdeveniment.

Més
informació

Organitza
Telecos i COEINF

Subscriu-te al butlletí de
jornades SmartCatalonia

smartcatalonia.gencat.cat/ca/detalls/activitatagenda/Nit-de-les-Telecomunicacions-i-la-Informatica-LaNit2020
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25ª Nit de les telecomunicacions i la informàtica | Consorci Localret

25ª Nit de les telecomunicacions i la informàtica
Data/Hora
17/02/2020
18:30 - 22:30

Map Unavailable

Localització
L'Auditori de Barcelona (https://www.localret.cat/locations/lauditori-de-barcelona/)

La Nit de les telecomunicacions i la informàtica és l’acte institucional pioner i de referència del sector de les Telecomunicacions i Tecnologies de la informació celebrat a
Barcelona des de l’any 1995.
Està organitzada conjuntament per l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya
(COEINF).
La Nit és el punt de partida de les activitats del sector a Barcelona i la primera trobada de networking de l’any entre professionals, empreses, administració pública,
associacions i institucions del sector TIC.
L’esdeveniment és, a més a més, el marc de lliurament dels Premis de La Nit: els premis Salvà i Campillo, guardons de prestigi que reconeixen la personalitat de l’any i
l’emprenedoria, el premi Joan Clarke, de reconeixement al/la CIO destacat, l’Alan Turing, a la responsabilitat social, el premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC,
així com l’entrega del Premi d’Honor de La Nit.
El 17 de febrer de 2020 se celebrarà una nova edició, la 25a, cita ineludible per a tot el sector TIC del país.
https://lanit.cat/ (https://lanit.cat/)

© 2018 Consorci Localret | Avís Legal |

Utilitzem cookies per millorar els continguts de la web i afavorir la vostra experiència com a usuari.

Accepto

Política de cookies (https://www.localret.cat/politica-de-cookies/)
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La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica — Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona — UPC. …

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
La Nit de les telecomunicacions i la informàtica és l'acte institucional pioner i de referència del
sector de les Telecomunicacions i Tecnologies de la informació celebrat a Barcelona des de l'any
1995. Està organitzada conjuntament per l'Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació
(Telecos.cat) i el Col·legi O cial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF). La Nit és el punt
de partida de les activitats del sector a Barcelona i la primera trobada de networking de l'any entre
professionals, empreses, administració pública, associacions i institucions del sector TIC.
L'esdeveniment és, a més a més, el marc de lliurament dels Premis de La Nit: els premis Salvà i
Campillo, guardons de prestigi que reconeixen la personalitat de l’any i l’emprenedoria, el premi Joan
Clarke, de reconeixement al/la CIO destacat, l’Alan Turing, a la responsabilitat social, el premi a la
Comunicació i Divulgació de les TIC, així com l’entrega del Premi d’Honor de La Nit. El 17 de febrer
de 2020 se celebrarà una nova edició, la 25a, cita ineludible per a tot el sector TIC del país.
Quan

17/02/2020 de 18:30 a 22:30 (Europe/Madrid / UTC100)

On

L'Auditori

URL de l'esdeveniment

Lloc web relacionat

Afegeix un esdeveniment al calendari

iCal

Programa
18:30 Acreditacions
19:15 Introducció musical
19:30 Presentació o cial de l'acte
19:35 Benvinguda institucional, a càrrec de Pedro Linares, president de Telecos.cat i Eduard Martin, degà del COEINF.
19:45 Conferència
20:30 Cerimònia d'entrega de Premis
Lliurament del Premi Salvà i Campillo a la Personalitat destacada
Lliurament del Premi Joan Clarke al/la CIO destacat/da
Lliurament del Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedor/a
Lliurament del Premi Alan Turing al Compromís Social
Lliurament del Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC
21:00 Reconeixements
21:05 Lliurament del Premi d'Honor i Cloenda institucional
21:30 Còctel-networking
22:30 Fi de Festa: Celebració del 25è aniversari de la Nit amb La Salseta del Poble Sec

C. Jordi Girona, 1-3. 08034 Barcelona - Tel.: 93 401 68 00

https://telecos.upc.edu/ca/esdeveniments/la-nit-de-les-telecomunicacions-i-la-informatica
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25a edició de la “Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica” | Xarxa Punt TIC
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25a edició de la “Nit de les Telecomunicacions i la
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 Publicat el 20/01/2020

 Autor: O cina Tècnica
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La 25a edició de la “Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica”,
l’esdeveniment de referència del sector
TIC a Catalunya, es celebrarà el 17 de
febrer.
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Aquesta trobada, pretén ser el punt
d'inici de les activitats i la primera
trobada de networking de l'any entre
«Guardó del Premi d'Honor de la 25a
edició de la “Nit de les Telecomunicacions i
la Informàtica”», per Premis Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica. 2018.
Llicència:  Tots els drets reservats

professionals, empreses, administració
pública, associacions i institucions del

Subscriu-te
Hemeroteca

sector TIC.
La Nit de les telecomunicacions i la

informàtica és l'acte institucional pioner i de referència del sector de les
Telecomunicacions i Tecnologies de la informació celebrat a Barcelona des de
l'any 1995. Està organitzada conjuntament per l'Associació Catalana
d'Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi O cial

Cercador de
continguts
Cerca lliure

d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF).
Temes
Un jurat format per professionals del sector TIC de reconegut prestigi i
representants d’ambdues entitats organitzadores, seleccionarà els guardons
en les set categories de premi, que són les següents:

Cerca

Premi Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada
Distingeix la personalitat pública o privada (institució o persona) que ha
contribuït de manera notable a la potenciació o divulgació de l'Electrònica,
les Tecnologies de la Informació i la Comunicació o l'Audiovisual en l'àmbit
nacional o internacional.

Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedoria
Reconeix la capacitat d’una persona a l’hora de posar en marxa una iniciativa
empresarial innovadora a Catalunya en l’àmbit de l’Electrònica, les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació, l’Audiovisual o que es basi
principalment en l’ús de les TIC, creada en els últims 5 anys.

Premi Joan Clarke al CIO Destacat

punttic.gencat.cat/article/25a-edicio-de-la-nit-de-les-telecomunicacions-i-la
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25a edició de la “Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica” | Xarxa Punt TIC
Reconeixement al/la CIO (Chief Information O cer / Chief Innovation O cer)
que ha destacat per la seva tasca professional en l’àmbit estatal durant els
darrers anys. Serà imprescindible la condició de CIO en l’organisme on
desenvolupa la seva activitat, no només circumscrita a tasques de direcció de
sistemes d’informació, sinó també en el desenvolupament de tasques
d’estratègia tecnològica, transformació digital de la companyia i foment de la
innovació.

Premi Alan Turing al Compromís Social
Reconeix la institució o la persona impulsora d'una iniciativa o projecte
innovador en l’àmbit de les TIC, amb un impacte social positiu, que aporti
valor a la societat en els àmbits de la ciutadania, el medi ambient, l’educació, la
cultura o la integració social a Catalunya.

Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC
Reconeix al mitjà de comunicació (ràdio, televisió, premsa o Internet)
d’àmbit nacional o internacional, que hagi destacat per la seva tasca de
comunicació i divulgació de les TIC. El premi pot ser atorgat a un mitjà de
comunicació en global, un espai en concret, o bé a una secció concreta.

Premi d'Honor
Distingeix la personalitat pública o privada (institució o persona) amb una
àmplia i destacada trajectòria professional relacionada amb l'Electrònica,
les Tecnologies de la Informació i la Comunicació o l'Audiovisual en l'àmbit
tècnic, acadèmic, empresarial o institucional dins l'Estat.
Per assistir, cal omplir aquest formulari.
Etiquetes:
Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica TIC iniciativa empresarial
innovació

Afegeix un nou comentari

Et pot interessat també
Presentació del Pla DonaTIC: visibilitzant les dones
en el sector TIC
 Publicat el 02/03/2020  0

Oberta la convocatòria del XIV Premi Espiral
 Publicat el 24/02/2020  0

La comunitat blockchain es dona cita a Barcelona
 Publicat el 24/02/2020  0

Tech Spirit Barcelona reunirà a professionals de
l'ecosistema start up
 Publicat el 21/02/2020  0

La Mobile Week s'estén per tot Catalunya
 Publicat el 21/02/2020  0

ITA-Barcelona: Un congrés per a pensar el treball en
l'era 4.0
 Publicat el 12/02/2020  0

Eines Punt TIC

Twitter

punttic.gencat.cat/article/25a-edicio-de-la-nit-de-les-telecomunicacions-i-la
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Salvador Ramon et convida a la Nit de les Telecomunicacions – La revista de la transformación digital
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La Nit de les telecomunicacions i la informàtica és l’acte institucional pioner i de referència del sector de les
Telecomunicacions i Tecnologies de la informació celebrat a Barcelona des de l’any 1995.

OPINIÓN
PAE

Està organitzada conjuntament per l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF).

TOP

La Nit és el punt de partida de les activitats del sector a Barcelona i la primera trobada de networking de l’any entre
professionals, empreses, administració pública, associacions i institucions del sector TIC.
L’esdeveniment és, a més a més, el marc de lliurament dels Premis de La Nit: els premis Salvà i Campillo, guardons de
prestigi que reconeixen la personalitat de l’any i l’emprenedoria, el premi Joan Clarke, de reconeixement al/la CIO
destacat, l’Alan Turing, a la responsabilitat social, el premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC, així com l’entrega del
Premi d’Honor de La Nit.
El 17 de febrer de 2020 se celebrarà una nova edició, la 25a, cita ineludible per a tot el sector TIC del país.

anar al web de La Nit
.
.
.
.


www.barcelonadot.com/lanit2020/
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Dl 17/2/20: Nit de les Telecomunicacions -Auditori | AREAVISUAL-CAT

 685402443 (TF i WhatsApp) - COMUNITAT PROFESSIONAL DE L'A.V. CATALÀ
 areavisualcat@gmail.com

U

a

Dl 17/2/20: Nit de les
Telecomunicacions Auditori
by Natalia |

La Nit de les telecomunicacions i la informàtica és l’acte institucional pioner i de
referència del sector de les Telecomunicacions i Tecnologies de la informació celebrat a
Barcelona des de l’any 1995. Està organitzada conjuntament per l’Associació Catalana
d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en
Informàtica de Catalunya (COEINF).
La Nit és el punt de partida de les activitats del sector a Barcelona i la primera trobada de
networking de l’any entre professionals, empreses, administració pública, associacions i
institucions del sector de les noves tecnologies i la comunicació.TIC.
El 17 de febrer de 2020 se celebrarà una nova edició, la 25a, cita ineludible per a tot el
sector de la comunicació del país.
Teniu la info. en aquest enllaç
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Close and accept

https://areavisual.cat/2020/02/11/dl-17-2-20-nit-de-les-telecomunicacions-auditori/
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25ª edición de La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica – Barcelona 17 Febrero 2020 - Asociación de Técnicos de Informátic…

25ª edición de La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
– Barcelona 17 Febrero 2020
Publicada en 17 febrero, 2020

La Nit de las telecomunicaciones y la informática es el acto institucional pionero y de referencia del
sector de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la información celebrado en Barcelona desde el
año 1995.
Está organizada conjuntamente por la Asociación Catalana de Ingenieros de Telecomunicación
(Telecos.cat) y el Colegio Oﬁcial de Ingeniería en Informática de Cataluña (COEINF).
La Nit es el punto de partida de las actividades del sector en Barcelona y el primer encuentro de
networking del año entre profesionales, empresas, administración pública, asociaciones e
instituciones del sector TIC.
El evento es, además, el marco de entrega de los Premios de La Nit: los premios Salvà i Campillo a la
personalidad del año y al emprendimiento, el premio Joan Clarke, de reconocimiento al/la CIO
destacado, el Alan Turing, a la responsabilidad social, el premio a la Comunicación y Divulgación de las
TIC, además de la entrega del Premio de Honor de La Nit.
El 17 de febrero de 2020 se celebrará una nueva edición, la 25ª, cita ineludible para todo el sector TIC
del país.
>> Programa del evento
18.30 Acreditaciones
19:15 Intro musical y bienvenida
19:30 Bienvenida institucional, por Pedro Linares, presidente de Telecos.cat y Eduard Martin, decano
del COEINF.
19:45 Conferencia
20:30 Ceremonia de entrega de los Premios
21:00 Reconocimientos
21:05 Entrega del Permio de Honor y cierre institucional
21:15 Intervención Institucional
21:30 Cocktail-networking
22:30 Fin de Fiesta: Celebración del 25º aniversario de la Nit com La Salseta del Poble Sec
En el siguiente enlace encontraréis toda la información del evento: https://www.lanit.cat
Los socios interesados en inscribirse a la Nit pueden solicitar el código de descuento en:
<secregen@atinet.es>.
(Precio general: 45 EUR; Socios de ATI: 30 EUR).
¡Ven y participa en este acto de referencia #lanit2020!
Guarda el permalink.

← Java Tech Lead in Belgium

Buscar …

https://www.ati.es/news/25-a-edicion-de-la-nit-de-las-telecomunicaciones-y-la-informatica-barcelona-17-febrero-2020/?fbclid=IwAR3PE_l1eXRQ8…
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25ª Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica - Feceminte
Federació Catalana d'Empreses de Telecomunicacions
INICIA SESSIÓ (HTTPS://WWW.FECEMINTE.CAT/LOGIN/)



Seleccioneu l'idioma ▼

Actualitat

25ª Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
Data de publicació: 20/01/2020 (HTTPS://WWW.FECEMINTE.CAT/25A-NIT-DE-LES-TELECOMUNICACIONS-I-LAINFORMATICA/)

/

El pròxim 17 de febrer de 2020 l’Auditori de Barcelona (C/Lepant, 150) acollirà la 25a edició de la
“Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica”, l’esdeveniment de referència del sector TIC a
Catalunya.
L’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi O cial d’Enginyeria
en Informàtica de Catalunya (COEINF) organitzen conjuntament aquesta trobada, que inaugurarà el
calendari de les activitats relacionades amb les Tecnoligies de la Infomació i la Comunicació a
Barcelona i serà la primera cita de networking de l’any entre professionals, empreses, administració
pública, associacions i institucions del TIC.
Un any més, Feceminte participa com a entitat col·laboradora de la Nit, i disposa d’un codi de
descompte per a les empreses associades i/o soci col·laboradores del nostre col·lectiu.
Inscriu-te fent clic aquí (https://www.lanit.cat/inscripcions) amb el codi descompte: (per
accedir a aquesta informació inicia sessió (https://www.feceminte.cat/login))
Més informació sobre la Nit (http://www.lanit.cat/)

ANTERIOR
(HTTPS://WWW.FECEMINTE.CAT/CURS-PER-AINSTALLADORS-EN-HABITATGES-I-EDIFICISINTELLIGENTS/)

SEGÜENT 
(HTTPS://WWW.FECEMINTE.CAT/COSTA-SERRACORREDORIA-DASSEGURANCES-NOU-SOCICOLLABORADOR/)

Curs per a instal ladors en habitatges i
edi cis intel ligents
(https://www.feceminte.cat/curs-pera-installadors-en-habitatges-i-edi cisintelligents/)

Costa Serra corredoria d'assegurances
nou Soci Col laborador
(https://www.feceminte.cat/costaserra-corredoria-dassegurances-nousoci-collaborador/)

Fem servir cookies pròpies i de tercers per optimitzar i analitzar la navegació dels nostres usuaris. Llevat que s'oposi, entenem que consenteix que les usem per a tals fins en continuar navegant per
aquest lloc web, tot i que pot retirar el consentiment en qualsevol moment

Més informació (https://www.feceminte.cat/wp-content/uploads/2017/07/Feceminte-Cookies-ES.pdf)
Acceptar

https://www.feceminte.cat/25a-nit-de-les-telecomunicacions-i-la-informatica/
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25a. Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica - Barcelona
 España
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Detalles

25A. NIT DE LES TELECOMUNICACIONS I LA INFORMÀTICA - BARCELONA
17 de Febrero de 2020 | Barcelona
25a. NIT DE LES TELECOMUNICACIONS I LA INFORMÀTICA

El 17de febrero se celebra la 25a. edición de la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, dónde T-Systems participa como patrocinador. Este acto
pionero y de referencia del sector de las Telecomunicaciones y la Informática está organizado por la "Associació Catalana d'Enginyers de
Telecomunicació (Telecos.cat) y el Col·legi Ocial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF).

La NIT es el punto de partida de las actividades del sector en Barcelona y el primer encuentro del año de networking entre profesionales, empresas,
administración pública, asociaciones e instituciones del sector TIC.

El evento es, además, el marco de entrega de los Premios de La Nit: Los premios Salvà i Campillo, galardones de prestigio que reconocen la
personalidad del año y el emprendedor, el premio Joan Clarke, de reconocimiento al/la CIO destacado, el Alan Turing, a la responsabilidad social, el
premio a la Comunicación y Divulgación de las TIC, así como la entrega del Premio de Honor de La Nit.

Agenda:

18:30 Acreditaciones
19:15 Introducción musical
19:30 Presentación ocial del acto
19:35 Bienvenida institucional, a cargo del presidente de Telecos.cat, Pedro Linares, y del decano del COEINF, Eduard Martín
19:45 Conferencia
20:30 Ceremonia de entrega de Premios
21:00 Reconocimientos
21:05 Entrega del Premio de Honor y Clausura institucional
22:30 Fin de esta: Celebración del 25 aniversario de la Nit con La Salseta del Poble Sec

Se requiere invitación para el acceso.
Más información: La Nit (http://www.lanit.cat)

m

Contacto
https://www.t-systems.com/es/es/newsroom/eventos/event-detail/lanitdelestelecomunicacions-912998

1/2





(https://twitter.com/GrupoADTEL?lang=es) (https://www.linkedin.com/company/adtel/)

(https://www.adtel.es/)

 (HTTPS://WWW.ADTEL .ES/)  SALA DE PRENSA ( HTTPS://WWW.ADTEL .ES/SALA-DE-PRENSA/) 
ADTEL PATROCINARÁ LA 25ª EDICIÓN DE LA NIT DE L ES TELECOM UNI CACI ONS I L A I NFOR M ÀT I CA ( HTTPS://WWW.ADTEL .ES/ADTELPATROCINARA-LA-25A-EDICION-DE-LA-NIT-DE- L ES-TEL ECOM UNI CACI ONS-I -L A-I NFOR M ATI CA/)


(HTTPS://WWW.ADTEL .ES/ADTELLATAMSUMINISTRAEQUIPOSAVIWEST-A-LATVCOLOMBIANARCN-PARA-LARETRANSMISIONEN-DIRECTO/)

(HTTPS://WWW.ADTEL .ES/REDWI-FI-PUBLICAY-GRABACIONAUTOMATICAEN-LA-FIRA-DELA-CANDELERA2020/)

ADTEL patrocinará la 25ª edición de la Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica
 ADTEL /  14 FEBRERO, 2020 /  NOTICIAS (HTTPS://WWW.ADTEL.ES/CATEGORY/NOTICIAS/)

ADTEL (https://www.adtel.es/) patrocinará la 25ª edición de la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, organizado por los
colegios profesionales de Ingeniería Informática y Telecos.cat el 17 de Marzo de 2020 en Barcelona.
La Nit (https://www.lanit.cat/) es un evento que se celebra hace más de 20 años donde fomenta el networking entre distintos
profesionales del sector de las telecomunicaciones, así como empresas, ayuntamientos e instituciones. Es un contexto en el que se
generan sinergias, debates, propuestas y relaciones para fomentar la innovación en las actividades relacionadas con las TIC en
Barcelona.
Paralelamente, La Nit es una gala de reconocimientos a los profesionales del sector de las telecomunicaciones por sus aportaciones en
la sociedad. En 2009, ADTEL tuvo el honor de recibir el Premio Salvà y Campillo, galardón que reconoce la trayectoria profesional en el
mundo empresarial y académico de las telecomunicaciones en Catalunya.

Privadesa - Condicions

/
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https://elink.clickdimensions.com/m/1/72521902/02-b20043-7e2ee83d27814252a8ffed09f9ea268d/1/11/73d9a4d8-040d-43f3-bc2c-1…

Si no visualitza correctament aquest correu faci clic aquí
Informació exclusiva per a: CRISTINA ANDREU FALCÓ

L'Aseitec us ofereix entrades amb 30% de descompte per a la Nit de
les Telecomunicacions i la Informàtica
Últims dies per inscriure's a la 25a edició de la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica,
que organitzen l'associació Catalana d'enginyers de Telecomunicació i el Col·legi Oficial
d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya i que es celebrarà el 17 de febrer de 2020 a
l'Auditori de Barcelona (Lepant, 150).
La gala, que ja supera el miler d'inscrits estarà presentada pel periodista Espartac Peran i
comptarà amb la participació del conseller de Polítiques Digitals de la Generalitat, Jordi
Puigneró i el secretari d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, Roberto
Sánchez, entre d'altres autoritats.
Els socis de l'Aseitec podeu gaudir d'un descompte del 30% en el preu de l'entrada. Si esteu
interessats cal que ens envieu un correu a la secretaria del Gremi(aseitec@cecot.org).
Podeu consultar tots els detalls de la Nit en aquest enllaç.

Aseitec
Sra. Cristina Andreu
Tel. 937361108 | aseitec@cecot.org
www.aseitec.org
Aquest missatge i els documents que trobeu annexes, s'han enviat al correu electrònic cristina.andreu@cecot.org .
En compliment de l'establert en el Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, l'informem que les seves dades personals formen part d'una Base de dades comuna titularitat de les fundacions,
gremis i associacions del Grup Cecot, la finalitat de la qual és la remissió d'informació i novetats relacionades amb les
activitats del Grup Cecot.
Les seves dades seran conservades fins que ens sol·liciti la supressió. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, limitació, oposició i portabilitat a través del correu electrònic rgpd@cecot.org.
Pot dirigir-se al nostre Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic dpd@cecot.org.
Finalment, l'informem que l'assisteix el dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades www.agpd.es.
Disposa de tota la informació detallada en la nostra polí ca de privadesa.

Gestiona les teves subscripcions

https://elink.clickdimensions.com/m/1/72521902/02-b20043-7e2ee83d27814252a8ffed09f9ea268d/1/11/73d9a4d8-040d-43f3-bc2c-1b4e04dcca91
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https://elink.clickdimensions.com/m/1/72521902/02-b20003-71ae139e90df4fdf8a05047c145f0388/1/11/e10be9ce-2fa3-413b-b4c7-0…

Si no visualitza correctament aquest correu faci clic aquí
Informació exclusiva per a: CRISTINA ANDREU FALCÓ

L'Aseitec us ofereix entrades amb 30% de descompte per a la Nit de
les Telecomunicacions i la Informàtica
Us informem ja us podeu inscriure a la 25a edició de la Nit de les Telecomunicacions i la
Informàtica, que organitzen l'associació Catalana d'enginyers de Telecomunicació i el Col·legi
Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya i que es celebrarà el 17 de febrer de 2020 a
l'Auditori de Barcelona (Lepant, 150). Podeu consultar tots els detalls de la Nit en aquest
enllaç.
Els socis de l'Aseitec podeu gaudir d'un descompte del 30% en el preu de l'entrada. Si esteu
interessats cal que ens envieu un correu a la secretaria del Gremi(aseitec@cecot.org).
Fins el 8 de gener també podeu presentar candidatura als Premis de la Nit. Més informació
aquí.

Aseitec
Sra. Cristina Andreu
Tel. 937361108 | aseitec@cecot.org
www.aseitec.org
Aquest missatge i els documents que trobeu annexes, s'han enviat al correu electrònic cristina.andreu@cecot.org .
En compliment de l'establert en el Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, l'informem que les seves dades personals formen part d'una Base de dades comuna titularitat de les fundacions,
gremis i associacions del Grup Cecot, la finalitat de la qual és la remissió d'informació i novetats relacionades amb les
activitats del Grup Cecot.
Les seves dades seran conservades fins que ens sol·liciti la supressió. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, limitació, oposició i portabilitat a través del correu electrònic rgpd@cecot.org.
Pot dirigir-se al nostre Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic dpd@cecot.org.
Finalment, l'informem que l'assisteix el dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades www.agpd.es.
Disposa de tota la informació detallada en la nostra polí ca de privadesa.

Gestiona les teves subscripcions

https://elink.clickdimensions.com/m/1/72521902/02-b20003-71ae139e90df4fdf8a05047c145f0388/1/11/e10be9ce-2fa3-413b-b4c7-09f3d2e69a2a
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El conseller Jordi Puigneró participa dilluns en l'obertura de la 25ena Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica - Sala de premsa.…

 14 febrer 2020 12:22

 Convocatòria

El conseller Jordi Puigneró participa dilluns en l'obertura de la 25ena Nit
de les Telecomunicacions i la Informàtica
Polítiques Digitals

L’acte tindrà lloc el proper dilluns, 17 de febrer, a les 19.30 hores, a l’Auditori de Barcelona
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, participarà el proper dilluns, 17 de febrer, a les 19.30 hores en
l’obertura de la 25ena Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, que organitzen l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicacions i el
Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya.
L’acte, que estarà conduit pel periodista Espartac Peran, tindrà lloc a l’Auditori de Barcelona.
Els mitjans de comunicació interessats a cobrir la gala s’hauran d’acreditar abans de les 13 hores de dilluns a l’adreça comunicacio@lanit.cat.

19:30 | El conseller Puigneró participa en l'obertura de la 25ena Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica . Auditori
de Barcelona (c. Lepant, 150) | Barcelona (Barcelonès)
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, participarà en l’obertura de la 25ena Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica, que organitzen l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicacions i el Col·legi Oficial
d’Enginyeria Informàtica de Catalunya. A l'acte assistiran el secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació,
Antoni Molons; el secretari general del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, Xavier Gatius; el secretari de
Polítiques Digitals, David Ferrer; la secretària d'Administració i Funció Pública, Annabel Marcos; el director general de Mitjans de
Comunicació, Ignasi Genovès; el director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació, Lluís Juncà; la directora
general de Societat Digital, Joana Barbany; el director general d'Innovació i Economia Digital, Dani Marco; la directora general de
Funció Pública, Pilar Sorribas; la directora general d'Administració Digital, Ester Manzano; el director gerent del CTTI, Xavier
Milà; la directora gerent del Consorci AOC, Marga Bonmatí, i el director de l'Agència de Ciberseguretat, Oriol Torruella.

https://govern.cat/salapremsa/convocatories/159861/conseller-jordi-puignero-participa-dilluns-obertura-25-ena-nit-telecomunicacions-informatica
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El CTecno col·labora amb la Nit de les

Josep Oliu: "No vaig rebre
pressions ni de la Corona ni
d lG
"

telecomunicacions i la informàtica
Actualitat, Notícies

per Comunicació CTECNO / 8 gener, 2020 / Sense comentaris
El 17 de febrer del 2020 l’Auditori de Barcelona (C/Lepant, 150) acollirà la 25ª edició de la Nit de les
telecomunicacions i la informàtica, un dels esdeveniments de referència del sector TIC a Catalunya.

L’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en
Informàtica (COEINF) uneixen esforços per organitzar conjuntament aquesta trobada, que -una setmana
abans del Mobile World Congress- inaugurarà el calendari de grans activitats relacionades amb les Tecnologies
de la Informació i la Comunicació del país.

Subscriu-te al
butlletí

Si no et vols perdre la primera gran cita de networking de l’any entre professionals, empreses,
administració pública, universitats, associacions i institucions del món TIC, no esperis més i compra ja la
teva entrada! Serà una edició especial, que canviarà el seu format habitual per donar protagonisme a la
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EL TECNOCAMPUS COL·LABORA AMB LA 25A EDICIÓ DE LA NIT DE LES TELECOMUNICACIONS I LA
INFORMÀTICA
07 GENER 2020

Compartir

EL TECNOCAMPUS COL·LABORA AMB LA 25A EDICIÓ DE LA NIT DE LES TELECOMUNICACIONS I LA INFORMÀTICA

El TecnoCampus, on l'Escola Superior Politècnica imparteix graus i postgraus dels àmbits de la tecnologia i l'enginyeria industrial, és una de les entitats col·laboradores
de la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, esdeveniment de referència del sector TIC a Catalunya, que se celebrarà el 17 de febrer a Barcelona.
L’Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oﬁcial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) tornen a unir esforços per
organitzar conjuntament aquesta trobada, que -una setmana abans del Mobile World Congress, i com ja és tradició, inaugurarà el calendari de grans activitats
relacionades amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació del país.
I és que, a banda de ser la primera gran cita de networking de l'any entre professionals, empreses, administració pública, universitats, associacions i institucions del món
TIC, l’acte constitueix el marc de lliurament dels Premis de la Nit.
Enguany, coincidint amb el 25è aniversari d’aquesta trobada, l’organització ha volgut facilitar la presentació de candidatures habilitant un formulari online i permetent que
la persona interessada pugui presentar la seva candidatura.
Les categories de la present convocatòria són les següents:
Premi Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada. Distingeix la personalitat pública o privada (institució o persona) que ha contribuït de manera notable a la
potenciació o divulgació de l'Electrònica, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació o l'Audiovisual en l'àmbit nacional o internacional.
Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedoria. Reconeix la capacitat d’una persona a l’hora de posar en marxa una iniciativa empresarial innovadora a Catalunya en el àmbit
de l’Electrònica, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, l’Audiovisual o que es basi principalment en l’ús de les TIC, creada en els últims 5 anys.
Premi Joan Clarke al CIO Destacat.Reconeixement al/la CIO (Chief Information Ofﬁcer / Chief Innovation Ofﬁcer) que ha destacat per la seva tasca professional en
l’àmbit estatal durant els darrers anys. Serà imprescindible la condició de CIO en l’organisme on desenvolupa la seva activitat, no només circumscrita a tasques de
direcció de sistemes d’informació, sinó també en el desenvolupament de tasques d’estratègia tecnològica, transformació digital de la companyia i foment de la
innovació.
Premi Alan Turing al Compromís Social. Reconeix la institució o la persona impulsora d'una iniciativa o projecte innovador en l’àmbit de les TIC, amb un impacte social
positiu, que aporti valor a la societat en els àmbits de la ciutadania, el medi ambient, l’educació, la cultura o la integració social a Catalunya.
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle una información personalizada a sus preferencias o idioma mediante el análisis
Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC. Reconeix al mitjà de comunicació (ràdio, televisió, premsa o Internet) d’àmbit nacional o internacional, que hagi
de sus hábitos de navegación en nuestra web. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la conﬁguración u obtener más información
destacat per la seva tasca de comunicació i divulgació de les TIC. El premi pot ser atorgat a un mitjà de comunicació en global, un espai en concret, o bé a una secció
aquí.
concreta.

https://www.tecnocampus.cat/ca/noticias-ca/tecnocampus-collabora-25a-edicio-nit-telecomunicacions-informatica
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La Nit de les Telecomunicacions (/index.php/ca/15-contingut-general/348-lanit-de-les-telecomunicacions)
Creat el 27 Gener 2020

Estimats/es companys/es
El pròxim 17 de febrer de 2020, tindrà lloc “La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica”. L'acte institucional pioner i de referència del sector de les Telecomunicacions i
Tecnologies de la informació celebrat a Barcelona des de l'any 1995. De resultes del nostre acord amb el Col·legi d’Enginyers en Informàtica, organitzadors de la Nit amb l'Associació
Catalana d'Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat), tenim la possibilitat d’inscriure’ns a aquest esdeveniment amb un descompte especial pels socis d’ISACA.
Podeu veure tot el programa a: www.lanit.cat (http://www.lanit.cat)
Per tal de gaudir d’aquest descompte cal introduir el codi: 250236 a la pàgina web: https://www.lanit.cat/inscripcions (https://www.lanit.cat/inscripcions)
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LA SALLE-URL PARTICIPARÁ EN LA 25ª EDICIÓN DE LA NIT DE
LES TELECOMUNICACIONS I LA INFORMÀTICA

Inicio (/es) | Actualidad (/es/actualidad) | Noticias (/es/noticias) | La Salle-URL participará en la 25ª edición de
La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica

Ingeniería (/es/noticies?tags[]=46) Eventos (/es/noticies?tipus[]=42)
Compartir:

(/#facebook)

(/#twitter)

El día grande del sector de las TIC en Barcelona contará con la participación de La Salle-URL como una
de sus entidades colaboradoras. La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
(https://www.lanit.cat/), que organizan conjuntamente la Assocciació Catalana d'Enginyers de
Telecomunicacions (Telecos.cat) (https://www.telecos.cat/Inicio.aspx) y el Col·legi O cial d'Enginyeria
en Informàtica de Catalunya (COEINF) (https://enginyeriainformatica.cat/), celebra el próximo 17 de
febrero su 25ª edición en el Auditori de Barcelona.
Con su colaboración, La Salle-URL se posiciona entre el grupo de entidades e instituciones líderes del
sector en Cataluña, que apoyan, avalan y difunden esta 25ª Nit de les Telecomunicacions i la
Informàtica. El acto, previo al Mobile World Congress (https://www.mwcbarcelona.com/), vuelve a

https://www.salleurl.edu/es/la-salle-url-participara-en-la-25a-edicion-de-la-nit-de-les-telecomunicacions-i-la-informatica
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La Salle-URL participa en La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica

estrenar la temporada catalana de eventos relacionados con las TIC. Además, servirá como punto de
encuentro y motivo de networking para los cerca de 1000 profesionales del sector que se espera que
acudan a La Nit.
Como en anteriores ediciones, el encuentro premiará a las personalidades y las iniciativas más
relevantes del año en siete categorías distintas: personalidad destacada, emprendimiento, CIO
destacado, compromiso social, comunicación y divulgación de las TIC y premio de honor. El jurado que
fallará y otorgará los premios lo forman académicos y profesionales de prestigio del sector de las
telecomunicaciones y la informática.

Foto de grupo de los premiados en La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica de 2019

AGENDA

26
FEB

Innovation Projects: The next frontier (https://www.salleurl.edu/es/innovation-projects-next-frontier)
 Auditorio | Ed. Sant Josep

27
FEB

Inauguración del Internet of Things Institute of Catalonia (https://www.salleurl.edu/es/inauguracion-del-internetthings-institute-catalonia)
 La Salle Campus Barcelona

Ver toda la agenda (https://www.salleurl.edu/es/eventos)

DESTACADOS
Más de 200 jóvenes proyectan las ciudades del futuro en el torneo de la FIRST LEGO League
de La Salle-URL (https://www.salleurl.edu/es/mas-de-200-jovenes-proyectan-lasciudades-del-futuro-en-el-torneo-de-la- rst-lego-league-de-la)
(/es/masde-200jovenesproyectanlasciudadeshttps://www.salleurl.edu/es/la-salle-url-participara-en-la-25a-edicion-de-la-nit-de-les-telecomunicacions-i-la-informatica

2/4

Newsletter Febrero 2020

Numintec invierte medio millón de euros
en inteligencia artificial
El pasado día 21 de enero el medio
digital Via Empresa publicó un artículo
dedicado a la nueva división de
inteligencia artificial de Numintec, a la
que nuestra compañía ha destinado una
inversión inicial de medio millón de euros.
En la noticia se destacan las
declaraciones del CEO de la compañía,
Albino Campo, que hace hincapié en que
el objetivo de la nueva división es ofrecer
un servicio de atención al cliente de
calidad "de 24 horas durante los 365 días
del año, en el que humanos y máquinas
trabajen conjuntamente". Entrevista
completa pulsando aquí.

Numintec como colaborador en la 25ª
Edición de la Noche de las
Telecomunicaciones
La Noche de las Telecomunicaciones y la
informática es el acto institucional
pionero y de referencia en el sector de
las telecomunicaciones y tecnologías de
la información, celebrado el 17 de
Febrero en Barcelona. La noche de las
telecomunicaciones pretende establecer
una jornada de networking entre
profesionales, empresas, administración
pública, asociaciones e instituciones del
sector TIC. Además, se entregarán
distintos premios y
reconocimientos. Para acceder al
programa e inscripciones pulse aquí.
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Obertes les inscripcions a la 25ª Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica - U Science Tech






Obertes les inscripcions a la 25ª Nit
de les Telecomunicacions i la
Informàtica
on 27/01/2020

Mira el VÍDEO i inscriu-te ja a #lanit2020! *

La Nit de les telecomunicacions i la informàtica és l’acte institucional pioner i de referència del sector de les
Telecomunicacions i Tecnologies de la informació celebrat a Barcelona des de l’any 1995.
Està organitzada conjuntament per l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi
O cial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF).
La Nit és el punt de partida de les activitats del sector a Barcelona i la primera trobada de networking de l’any entre
professionals, empreses, administració pública, associacions i institucions del sector TIC.
L’esdeveniment és, a més a més, el marc de lliurament dels Premis de La Nit: els premis Salvà i Campillo, guardons
de prestigi que reconeixen la personalitat de l’any i l’emprenedoria, el premi Joan Clarke, de reconeixement al/la CIO
destacat, l’Alan Turing, a la responsabilitat social, el premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC, així com
l’entrega del Premi d’Honor de La Nit.
Es tracta, a més, d’una edició especial, ja que se celebra el 25è aniversari, amb un de festa amenitzat per La
Salseta del Poble Sec! Serà el proper 17 de febrer a partir de les 19.30h a l’Auditori de Barcelona, i tindrà com a
mestre de cerimònies el popular periodista de TV3, Espartac Peran! Ell ja s’està preparant per a la gala, i tu?

* La Universitat de Vic, com a entitat col·laboradora disposa de preus especials en l’entrada per a la Comunitat, amb
el codi que rebran enviant un correu a: secretaria.ust@uvic.cat.

Share this:
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Regalem un descompte per a la Nit de les Telecomunicacions
Escrito por Guillem Alsina el 21/01/2020 a las 17:11:14
284

El proper dia 17 de febrer, el sector tecnològic català té una cita a
l’Auditori de Barcelona, al costat del Teatre Nacional i prop de la
Plaça de les Glòries. Allà, i a partir de les 19:30, s’hi celebrarà la Nit
de les Telecomunicacions 2020.
En aquest esdeveniment, i un cop introduït l’acte i celebrada la
conferència inaugural, es celebrarà la cerimònia d’entrega dels
Premis de la Nit de les Telecomunicacions, en cinc àrees: Premi
Salvà i Campillo a la Personalitat destacada, Premi Joan Clarke
al/la CIO destacat/da, Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedor/a,
Premi Alan Turing al Compromís Social i, finalment, Premi a la
Comunicació i Divulgació de les TIC. L’avinentesa també serà
aprofitada per lliurar el Premi d'Honor.
La diada es clourà amb un còctel-networking que donarà
l’oportunitat al públic assistent de conèixer-se i buscar sinergies en
un sector molt donat a cercar col·laboracions entre empreses i
professionals. I, finalment, La Salseta del Poble Sec posarà el punt-i-final festiu a la jornada.

Cómo se gestó la NIT de les
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L’organització de la Nit de les Telecomunicacions corre a càrrec de l'Associació Catalana d'Enginyers de
Telecomunicació (Telecos.cat) conjuntament amb el Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya
(COEINF). La present serà la 25ena. edició de la Nit.

Codi de descompte per als lectors de Tecnonews
Les inscripcions a la Nit ja estan obertes, essent gratuïtes per als associats de Telecos.cat, el COEINF i l’APTICC, i
amb un cost de 45 € com a entrada general. Cal tenir en compte que aquests preus s’encariran a partir del proper
dilluns dia 27.
Els lectors de Tecnonews, de la mateixa manera que la resta de les entitats col·laboradores, gaudeixen d’un
descompte que els deixa el preu a 30 € per persona. Per tal de fer efectiu aquest descompte, cal seleccionar la
modalitat per a Entitats Col·laboradores i, introduir el codi 250231 a l’apartat Codi de descompte quan formalitzin la
seva inscripció.
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SmartCatalonia t’ofereix un descompte en les entrades per la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
Veure la versió en línia

Comunicat SmartCatalonia
Secretaria de Polítiques Digitals
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Desembre 2019

SmartCatalonia t’ofereix un descompte en les
entrades per la Nit de les Telecomunicacions i la
Informàtica
El 17 de febrer tindrà lloc la 25a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica i,
des de SmartCatalonia, t’oferim un codi de descompte en les entrades
d'aquest esdeveniment de referència del sector de les TIC.
Per beneficiar-te'n, has d'inscriure't en el següent enllaç i introduir el codi
250216.
La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica és l'acte institucional pioner i
de referència del sector de les Telecomunicacions i Tecnologies de la
informació celebrat a Barcelona des de l'any 1995.
Està organitzada conjuntament per l'Associació Catalana d'Enginyers de
Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica
de Catalunya (COEINF).
La Nit és el punt de partida de les activitats del sector a Barcelona i la primera
trobada de networking de l'any entre professionals, empreses, administració
pública, associacions i institucions del sector TIC.
Programa
18:30h Acreditacions
19:15h Introducció musical
19:30h Presentació oficial de l'acte
19:35h Benvinguda institucional, a càrrec de Pedro Linares, president de
Telecos.cat i Eduard Martin, degà del COEINF
19:45h Conferència
20:30h Cerimònia d'entrega de Premis: els premis Salvà i Campillo,
guardons de prestigi que reconeixen la personalitat de l’any i
l’emprenedoria; el premi Joan Clarke, de reconeixement al/la CIO
destacat; l’Alan Turing, a la responsabilitat social i el premi a la
Comunicació i Divulgació de les TIC
21:00h Reconeixements
21:05h Lliurament del Premi d'Honor i Cloenda institucional
21:30h Còctel-networking
22:30h Fi de Festa: Celebració del 25è aniversari de la Nit amb La
Salseta del Poble Sec
Trobareu tota la informació sobre la 25a Nit de les Telecomunicacions i la
Informàtica a la seva pàgina web.
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Inscriu-t'hi amb el teu descompte!

On i Quan
17 de febrer
L'Auditori
(Carrer de Lepant, 150, 08013
Barcelona)

Alta

Baixa

Contacte

Avís legal: D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de
Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que
se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació
(article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència
específica.
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SmartCatalonia t’ofereix un descompte en les entrades per la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
Veure la versió en línia

Comunicat SmartCatalonia
Secretaria de Polítiques Digitals
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Febrer 2020

SmartCatalonia t’ofereix un descompte en les
entrades per la Nit de les Telecomunicacions i la
Informàtica
El 17 de febrer tindrà lloc la 25a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica i,
des de SmartCatalonia, t’oferim un codi de descompte en les entrades
d'aquest esdeveniment de referència del sector de les TIC.
Per beneficiar-te'n, has d'inscriure't en el següent enllaç i introduir el codi
250216.
La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica és l'acte institucional pioner i
de referència del sector de les Telecomunicacions i Tecnologies de la
informació celebrat a Barcelona des de l'any 1995.
Està organitzada conjuntament per l'Associació Catalana d'Enginyers de
Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica
de Catalunya (COEINF).
La Nit és el punt de partida de les activitats del sector a Barcelona i la primera
trobada de networking de l'any entre professionals, empreses, administració
pública, associacions i institucions del sector TIC.
Programa
18:30h Acreditacions
19:15h Introducció musical
19:30h Presentació, a càrrec d'Espartac Peran
19:35h Benvinguda institucional, a càrrec del sr. Pedro Linares,
president de Telecos.cat i l’Il·lm. Sr. Eduard Martin, degà del COEINF
19:40h Inauguració oficial, a càrrec de l’Hble. Sr. Jordi Puigneró,
conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat, i
l’Excm. Sr. Roberto Sánchez, Secretari d’Estat de Telecomunicacions
19.50h “25 anys de la Nit, 25 anys de les TIC”
20.15h Cerimònia d'entrega de Premis: Premi Salvà i Campillo a la
Personalitat destacada; Premi Joan Clarke al/la CIO destacat/da; Premi
Salvà i Campillo a l’Emprenedor/a; Premi Alan Turing al Compromís
Social i Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC
20.45h Reconeixement especial
20.50h Lliurament del Premi d'Honor i Cloenda institucional
21.15h Còctel-networking
22.30h Celebració del 25è aniversari de la Nit, festa amenitzada per La
Salseta del Poble Sec
23.30h Fi de festa
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Trobareu tota la informació sobre la 25a Nit de les Telecomunicacions i la
Informàtica a la seva pàgina web.

Inscriu-t'hi amb el teu descompte!

On i Quan
17 de febrer
L'Auditori
(Carrer de Lepant, 150, 08013
Barcelona)

Alta

Baixa

Contacte

Avís legal: D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de
Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que
se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació
(article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència
específica.
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UPC Alumni
telecos.cat - La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica: 25è
aniversari
Reserva't la data: el 17 de febrer de 2020 l’Auditori de Barcelona tornarà a acollir la Nit
de les Telecomunicacions i la Informàtica, l’esdeveniment de referència del sector TIC a
Catalunya.
Quan

17/02/2020 de 19:00 a 23:59 (Europe/Madrid / UTC100)

On

Auditori de Barcelona, C/Lepant, 150, Barcelona

Nom de contacte

Info Alumni

Telèfon de contacte

934016313

Afegeix un esdeveniment al calendari

iCal

L’Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica (COEINF) uneixen
esforços per organitzar conjuntament aquesta trobada, que, una setmana abans del Mobile World Congress, inaugurarà el calendari de
grans activitats relacionades amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació del país.
A banda de ser la primera gran cita de networking de l'any entre professionals, empreses, administració pública, universitats,
associacions i institucions del món TIC, l’acte constitueix el marc de lliurament dels Premis de la Nit.
Enguany, coincidint amb el 25è aniversari d’aquesta gran trobada, l’organització ha volgut facilitar la presentació de candidatures
habilitant un formulari online i permetent que el mateix interessat/da pugui presentar la seva candidatura.
Trobareu tota la informació al web www.lanit.cat. El hashtag que es farà servir a les xarxes socials és #lanit2020 .
El codi descompte per als socis UPC Alumni correspon amb el 250233 .
L’enllaç directe a les inscripcions és https://www.lanit.cat/inscripcions.

Pl. Eusebi Güell, 6. 08034 Barcelona - Tel.: 93 401 63 12

https://alumni.upc.edu/ca/esdeveniments/la-nit-de-les-telecomunicacions-i-la-informatica-25e-aniversari
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Cómo se gestó la NIT de les Telecomunicacions
Escrito por José Mompin Poblet el 13/02/2020 a las 13:41:03
11341
(Presidente de Honor de la Asociación Iberoamericana de Periodistas Especializados y Técnicos (AIPET))

Fue en febrero de 1994. En el hotel Fira Palace, en la calle Lérida, nos reunimos para almorzar Carles Martín, Antoni
Elías, Pedro Vicente del Fraile y yo mismo. Carles, Toni y Pedro eran de la Junta Directiva de la Associació Catalana
d´Enginyers de Telecomunicació (ACET) y me convocaron para que les organizara algo así como una NIT de Telecos,
cuya finalidad principal era reunir a los profesionales del sector TIC, y hacer entrega de los Premios Salvá i Campillo,
catalán ilustre, uno de los pioneros de las telecomunicaciones en España. De hecho, el trofeo que se entrega a los
galardonados, consiste en un busto de Salvá i Campillo, en bronce, de la artista Marta Solsona.
Según mis interlocutores de la Junta de Gobierno de la ACET, Boixareu Editores hacía algunos años que había
dejado de organizar la “Noche de la Electrónica”, en la que se entregaban los “Premios Mundo Electrónico”, que venía
a ser la “fiesta de los TIC”, la reunión anual de empresarios, directivos a investigadores del sector, Así las cosas, la
Asociación, con la NIT de les Telecomunicacions quería recuperar ese encuentro festivo de profesionales, y que no se
perdiera un evento tan importante para la gente del sector. Quizás pensaron, que quien mejor para hacerlo, que el
que había sido el director de dicha publicación, e impulsor de la “Noche” y sus premios…
Me pidieron que les diera ideas y saber si podía organizar un evento significativo, de notoriedad para los Ingenieros
de Telecomunicación, sin costarles dinero. Por entonces yo tenía la empresa de Comunicación y RR.PP., Eikona,
especializada en empresas del sector TIC, como por ejemplo: Epson Ibérica, Pioneer Electronics España, Verbatin,
GSI Seresco, Ricoh…y había llevado la comunicación externa de las Asociaciones ANIEL, Sedisi, Secartys, ATI, etc.
A todo esto podía añadirle el “know how” y conocimiento del sector y de sus principales dirigentes, por el hecho de
haber sido director de la revista Mundo Electrónico durante 14 años.
Con este bagaje, y con la expectativa de “perder dinero”, les dije que sí a mis grandes amigos Carles, Toni y Pedro.
Para ver de subsanar la posible “pérdida económica”, les propuse que el evento lo iban a sufragar futuros
patrocinadores del sector, y que, si sobraba dinero, una vez cubiertos los gastos que la organización ocasionara, me
quedaría con un porcentaje importante del excedente. Aceptaron mi propuesta, y nos pusimos a trabajar en Eikona,
con la valiosísima colaboración de mi secretaria, Margarita Cuscó, la cual se encargaría de buscar patrocinadores.
Este fue un tema de enorme importancia, ya que los Colegios y Asociaciones Profesionales, salvo excepciones, van
muy justos de dinero.
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La arriesgada fórmula económica demostró ser todo un éxito, porque el primer año cubrimos gastos, pero en
ediciones sucesivas, hasta llegar a la 9ª, los beneficios fueron creciendo, ya que, a la vista del éxito de asistencia y el
incremento de patrocinadores, los beneficios para el ACET y también para mí, fueron creciendo. Al mismo tiempo,
nos permitía invitar al cóctel y cena a más directivos y profesionales TIC...
La primera edición la celebramos en 1.995 en el hotel Princesa Sofía de Barcelona, con la asistencia de unos 280
profesionales. El evento consistía en una conferencia magistral, un cóctel (networking), y una cena, al final de la cual
se hacía entrega de 5 premios: Premio al Personaje del año, Premio de Honor (a la trayectoria profesional), Premio a
la Innovación tecnológica, Premio a la empresa TIC, y Premio a la Divulgación de las TIC.
La segunda edición de la “NIT”, y hasta la quinta, tuvieron lugar ya en el Hotel Fira Palace, con una asistencia de
empresarios y directivos creciente. Cuando sobrepasamos la cifra de 800 comensales, tuvimos que trasladarnos a un
local de mayor capacidad: el Palau de Congressos de Catalunya, del hotel Juan Carlos I, en la parte alta de la
Diagonal de Barcelona.
Las siguientes 4 ediciones, con una asistencia de 1.200 profesionales del sector TIC, tuvieron lugar, como digo, en el
majestuoso Palau de Congressos. La fórmula siempre fue la misma: primero conferencia magistral en el auditorio,
seguido de un cóctel en los jardines del Juan Carlos I y, a continuación, una cena, sentados, en mesas de 10
comensales, oportunamente distribuidos, amén de las mesas que reservaban algunas empresas o instituciones, que
invitaban a sus directivos con la finalidad de que “alternaran” con la flor y nata del sector TIC, y quién sabe si también
para que hicieran “negocios…”
La verdad es que con la NIT de les Telecomunicacions, la ACET y los ingenieros de Telecomunicación se anotó un
importante logro, e incrementó su prestigio y notoriedad mediática. El éxito llegó a un punto en que tuvimos que
limitar la asistencia a 1.200 personas, pues la capacidad del restaurante no nos permitía más. La notoriedad del
evento fue tal que nunca tuvimos dificultades para lograr que las más altas personalidades de la política asistieran al
acto: Jordi Pujol varias veces; Josep Piqué, ministro; Joan Majó, ministro; José Montilla, president y ministro; los
alcaldes de Barcelona Clos y Hereu; y muchos Consellers de la Generalitat, entre los que recuerdo a A. Mas, M.
Alavedra, E .Maragall, F. Puig, Durán i Lleida, J. Bargalló, J. Jané, M.Trias…y, por supuesto, una representación de
todos los partidos políticos implantados en Catalunya. Perdonadme la inmodestia, si digo que había presiones para
asistir al evento y sentarse en un buen sitio.
Entre los premiados, todos ellos muy relevantes, recuerdo a Ignacio Sánchez Galán, Joan Echevarría, Javier
Benedicto (Proyecto Galileo, de satélites), Mateo Valero (BSC-CNS), y una pléyade de empresas e investigadores,
cuya lista sería interminable enumerar aquí.
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El éxito de la NIT fue tal, que la idea fue copiada por otras demarcaciones territoriales del Colegio de Ingenieros de
Telecomunicación, lo cual es una satisfacción para la ACET y el Colegio (COETC) posteriormente conjuntamente con
la ACET, y por extensión, a los que tuvieron la idea primigenia: Carles Martín, Toni Elías y Pedro Vicente.
Naturalmente, hay que reconocer que, parte importante del éxito, fue debido a la generosidad de las numerosas
empresas e instituciones patrocinadores, que nos permitieron invitar a más y más asistentes al cóctel y cena de gala.
En conclusión: organizar para el COETC las 9 primeras ediciones de la “NIT de les Telecomunicacions”, fue una gran
satisfacción, y un premio para un profesional de la Comunicación y organización de eventos. Por ello, les estoy
enormemente agradecido a Carles, Toni y Pedro, al mismo tiempo, tener la satisfacción de haber cumplido las
aspiraciones del ACET de la década de los 90.
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La historia de la Nit de les Telecomunicacions es la historia de
Telecos.cat
Escrito por Carles Martin Badell el 13/02/2020 a las 15:41:42
6719
(Director Tecnonews)

Hablar de los 25 años de la historia de la Nit es hablar de la historia
de l’Associació d’Enginyers de Telecomunicació y el sector de las
telecomunicaciones en Catalunya.
Hace 25 años las telecomunicaciones en España giraban alrededor
de la compañía Telefonica (CTNE) en Madrid, y en Catalunya, más
dispersas, alrededor de la incipiente y creciente industria
informática, los fabricantes de televisores en decadencia y de la
industria electrónica. En los años 1994 y 1995, cuando se gestó la
Nit de les Telecomunicacions, empezaron a despegar las
telecomunicaciones con la aparición del segundo operador de
telefonía móvil Airtel (Ahora Vodafone).
Hay que recordar que, en 1998, cuando hacía poco que se
celebraba la Nit, se instaló en Barcelona, Retevisión, el segundo
operador de telefonía fija a nivel estatal. (muchos recordarán el
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famoso anuncio de la cabina)
Breve historia de la Nit
En un primer momento la Nit se planteó como un encuentro entre compañeros y compañeras Telecos de Cataluña
que salían en su mayoría de la escuela de la UPC de Barcelona. Con todo, rápidamente se consideró necesario
convertir el evento en una reunión de todo el sector de las telecomunicaciones en Cataluña.
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El primer objetivo se consiguió con la participación de las parejas al evento y haciendo una cena todos sentados. Era
la ocasión para ver dónde estaban los compañeros de las aulas, intercambiar tarjetas, hacer negocios, ofertas de
trabajo, en definitiva, networking.
El primer año se contabilizaron casi 300 personas, entre las cuales estaba, como máxima autoridad, el Conseller de
la Generalitat, Antoni Subirá. Para los asistentes su presencia fue todo un éxito, pues era la constatación de que el
sector empezaba a tener entidad y reconocimiento. Más aun teniendo en cuenta que Subirá era un Ingeniero
Industrial que consideraba las telecomunicaciones como un pequeño apéndice de la industria.
Con el paso de los años, la Nit de les Telecomunicacions quiso convertirse en una reunión de todo el sector de las
telecomunicaciones de Europa en Barcelona. Por eso se crearon Premios a personalidades del sector y de Honor,
tanto de Europa como de España. Eso incentivó a que participaran en la Nit desde Presidents de la Generalitat hasta
ministros, pasando por autoridades de la Comunidad Europea.
En este crecimiento del evento, también ayudaron los miembros del jurado y consejos asesores estratégicamente
elegidos para dar diversidad y magnitud a la Nit. Por este motivo se instauraron los premios a l’Enginyer del any
catalán, y el de las personalidades que eran a nivel de todo el Estado y europeas. Así fue creciendo hasta que el
sector se hizo demasiado grande.
Este modelo que nació hace 25 años ha ido creciendo y ahora son 1.300 personas las que participan en la Nit.
La Nit en unas pocas palabras y unos pocos nombres
La Nit fue un compendio de imaginación y perseverancia de quienes estábamos en las juntas y en la escuela en los
años 1994 y 1995. Incluyo a Antonio Elias director y a Pedro Vicente un carismático profesor con una amplia
experiencia del sector.
A esto hay que añadir, el saber hacer de José Mompín que había organizado años antes la Nit de l’Electrònica y
Premios Mundo Electrónico. El sufría por todos nosotros las veleidades de los políticos, de algunas empresas y de
muchos asistentes.
No hay que olvidar tampoco a Margarita Cuscó, pues sin ella, el sector no sería lo que es hoy.
Hay que incluir también a los miembros del jurado-consejos asesores que hoy personalizo en Mateo Valero. Sin
embargo, hay y ha habido muchos más integrantes que han sido indispensables para el crecimiento y buena salud de
la Nit.
La Nit también ha sido un ejemplo de relevos. Han cambiado los presidentes de telcos.cat, han cambiado los
organizadores, ha habido tiempos convulsos con la relaciones malas o inexistentes con el COIT. Aún así, la Nit está
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ahí, con más fuerza incluso, gracias a la participación hoy de los ingenieros informáticos.
Es por todo esto que se puede decir que si no hubiera existido la Nit, seguro que Telecos.cat no sería lo que es hoy.
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Josep Mompin Poblet
Gracias por tus palabras de elogio. Fue un placer trabajar con vosotros y para la
ACET . Lo que en 1995 creamos, fue imitado, extrapolado a otras demarcaciones
del COIT, lo cual también es gratificante.Creo que La Nit fue y sigue siendo el mejor
evento que hay en el sector de las TIC de España.
Me gusta · Responder · 1 s
Plugin de comentarios de Facebook

SECCIONES

INFORMACIONES

· Hemeroteca

· Contacta

· Tribunes

· Aviso legal

· Editoriales

· Privacidad

· A View From Abroad
· Opiniones
· TecnonewsCat

· Quién somos
· Sitemap

¿Quieres anunciarte en tecnonews?
Llama al teléfono ► 93 459 18 69

Tecnonews. © 2015

Las notícias del sector de las Nuevas
Tecnologías (NNTT), telecomunicaciones,
informática y emprendedores las encontarás en
Tecnonews.info

o envia un email ► clique aqui

Buscador TNI

· Política de Cookies

· Noticias
· Area empresas

CONÉCTESE

NOTICIAS DE ...

· Videojuegos

· Noticias de Deep Web

· Entrevistas

· Noticias de DAB

Incluye las noticias de tecnonews
en tu web. Mantén informado a tus
clientes.

· Dos minutos
· Campo Contrario
· Articulistas
· Guia Profesionales
· TecnonewsWorld
· Cursos

https://www.tecnonews.info/opiniones/la_historia_de_la_nit_de_les_telecomunicacions_es_la_historia_de_telec

2/2

27/2/2020

La primera 'Nit de les Telecomunicacions', (así es como lo recuerdo) :: TECNONEWS
Suscríbete a nuestra revista ➨

Actualizado el 25/02/2020

Editoriales

A View From Abroad

Tribunes

Opiniones

Noticias

TecnonewsCat

Videojuegos

Entrevistas

Updates

Encuestas

Campo Contrario


Empleo

@www

Portada > Opiniones > La primera 'Nit de les Telecomunicacions', (así es como lo recuerdo)
Vivienda
Gelida
84.16 m² - 3 Habitaciones

desde

125.000€

La primera 'Nit de les Telecomunicacions', (así es como lo recuerdo)
Escrito por Antonio Elias el 13/02/2020 a las 17:19:05
1023
(Catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluny (UPC))

Organizada conjuntamente por la Asociación Catalana de Ingenieros de Telecomunicación (ACET y Telecos.cat) y el
Colegio Oficial de Ingeniería en Informática de Cataluña (COEINF), el próximo lunes, 17 de febrero de 2020,
celebraremos la “25ª Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica”.
Según propugna la publicidad institucional: “La Noche de las telecomunicaciones y la informática es el acto
institucional pionero y de referencia del sector de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la información celebrado
en Barcelona desde el año 1995”.
Somos la historia que somos capaces de recordar, quizás por eso, y por mi amistad con Carlos Martín Badell, director
de esta revista y Presidente de la ACET en 1995, que acepté el encargo de componer unas notas sobre cómo se
gestó y desarrolló la primera “Nit de les Telecomunicacions”.
El tema empezó a germinar a mediados de 1994, Carlos Martín presidía la recién creada ACET (1992), el Maestro de
Ingenieros Dr. Pedro Vicente del Fraile era vicepresidente de la misma y subdirector de relaciones con las empresas
de “l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona” (ETSETB-UPC) de la que yo acababa
de ser elegido director, los tres éramos conscientes de la importancia y el auge que iban adquiriendo las
Telecomunicaciones en aquella sociedad postindustrial y que juntamente con la Informática y los Audiovisuales
empezaban a conformar un espacio de convergencia técnica y tecnológica que en aquel momento se etiquetó como
NTIC (Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). Los ingenieros de telecomunicación
apercibíamos el cambio socioeconómico que las NTIC iban a originar, y teníamos la sensación y la necesidad de
publicitarlo para compartirlo con el resto de la sociedad, de hecho, en 1995 Internet se abrió al tráfico comercial y
apareció la telefonía móvil digital GSM, eventos que configuraron el inicio del nuevo escenario económico y social que
conocemos como “Sociedad de la Información”.
Fue en este entorno que surgió la idea de reunir a todo el colectivo profesional relacionado con las TIC en un acto
que permitiera reivindicar, conmemorar y difundir, la importancia del sector y de los profesionales que lo
desarrollaban. En Barcelona y hasta 1988, el grupo Boixareu Editores (editores de la revista Mundo Electrónico y del
semanario Actualidad Electrónica), había celebrado “La Noche de la Electrónica”, una cena de profesionales del
sector en la que se daban los premios “Mundo Electrónico” y “Tribuna del Inventor Innovador”, en consecuencia, y
dado el recuerdo exitoso de las 14 ediciones de la “Noche de la Electrónica”, decidimos repetir el formato: reunir en
una cena a los profesionales del sector de las TIC, y para ello nos pusimos en contacto con Josep Mompín Poblet,
ingeniero, artífice y gestor de aquellas noches de la electrónica. Para completar el formato también pensamos en
otorgar unos premios. En la consolidación de los colectivos, en general se requiere, y por tanto se crea un imaginario
colectivo o conjunto de símbolos, conceptos, costumbres, mitos y leyendas que tienen un significado específico y
común, que refuerza el sentido de pertenencia para todas las personas que forman parte de una determinada
comunidad. En la búsqueda de un personaje de referencia como lo puede ser Antoni Gaudí para la Arquitectura,
Esteve Terradas para la ingeniería Industrial o Ildefons Cerdà para la ingeniería Civil, encontramos al doctor Francesc
Salvà i Campillo.
Francesc Salvà Campillo, un personaje de la Ilustración, presentaba en la “Reial Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona, el 16 de diciembre de 1795 una memoria titulada: "Electricidad aplicada a la telegrafía". En ella proponía
un telégrafo eléctrico como alternativa a los telégrafos ópticos. Trabajando desde la base de un experimento realizado
por Watson y Bewis en el que un frasco de Leyden se descargaba a través de un par de conductores, propuso:
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“Si desde esta ciudad a la de Mataró corriese un alambre, y otro desde Mataró a Barcelona, y hubiese allá un hombre
que con sus manos agarrase los cabos de los alambres, con una botella de Leyden podría dársele conmoción y
avisarle así sobre un asunto convenido, como por ejemplo la muerte de algún sujeto; pero es necesario que se pueda
comunicar cualquier noticia, que la electricidad pueda hablar, si se quiere aplicar ésta a la telegrafía, lo que no es
difícil”.

En 1804, Salvà presentó su "Segundo informe sobre galvanismo aplicado a la telegrafía". Esta memoria describe las
experiencias realizadas con un telégrafo galvánico en el que una pila de Volta substituía a las botellas de Leyden en
el transmisor. Más adelante, Salvà describe un método para la construcción de un cable submarino con "varios
conductores aislados con papel".
La intuición conceptual de usar la electricidad para enviar mensajes, la construcción del primer telégrafo eléctrico y
del primer cable de telecomunicación, así como el uso de la pila de Volta como alternativa a los generadores de
electricidad estática para el telégrafo eléctrico, hacían del Doctor D. Francesc Salvà i Campillo, un precursor de la
Ingeniería de Telecomunicación y un excelente referente para el colectivo catalán de esta ingeniería, circunstancia
que reflejamos en la denominación de los premios que completaban el formato de la Nit. Además, con los premios
Salvà i Campillo empezó la reivindicación de la obra del Dr. Salvà, hecho que culminó en febrero del año pasado con
el otorgamiento por parte del IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineering) de un “milestone” que reconoce
internacionalmente al Dr. Salvà como constructor del primer telégrafo eléctrico.
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La primera Nit tuvo lugar en el hotel Feria Palace, conseguimos reunir más de trescientos profesionales del sector, la
asistencia era gratuita y por rigurosa invitación, el primer premio Salvà i Campillo a la personalidad relevante se le
concedió a Josep Maria Boixareu fundador de Boixareu Editores empresa que publicaba Mundo Electrónico y que
había patrocinado las 14 ediciones de la “Noche de la Electrónica”. A partir de esta Nit inaugural, se confeccionó un
primer reglamento de los Premios Salvà i Campillo en el que la junta de la ACET actuaba como jurado de los mismos.

Yo sólo participé activamente en las cinco primeras ediciones de la Nit, Carlos Martín, Pedro Vicente y Josep Mompín,
continuaron con la organización de la misma en bastantes más ediciones sucesivas. La cosa fue creciendo llegando
en 2001 (sexta Nit) a superar los 1.300 asistentes, el evento estaba prácticamente consolidado, pero podía morir de
éxito dado que empezaba a ser difícil de controlar.
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El éxito de la Nit también se reflejó en las réplicas que tuvo en otras comunidades autónomas, en 1998 se celebró la
primera “Nit de les Telecomunicacions Valencianes”, fuimos avisados de que la Nit era un buen invento y que lo iban a
imitar, bueno, encantados de compartirlo, y más si le ponían un distintivo regional (valencianes) que mantenía nuestra
“Nit de les Telecomunicacións” como un evento internacional que es como había sido concebido. A partir de 1999,
Murcia, Aragón, Andalucía, Galicia etc. han realizado acontecimientos similares con más o menos continuidad.
La supervivencia continuada de la Nit se debe también a dos actuaciones importantes de las distintas Juntas de
l’ACET, la primera fue el acierto de cambiar el formato del evento, un encuentro abierto, con una hechura parecida a
la actual, que aportó más flexibilidad y dinamismo, y la segunda, y a mi modo de ver la más importante, la
incorporación, en 2012, del colectivo de la ingeniería Informàtica. Este hermanamiento de la ACET con el Col·legi
Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF), no sólo ha dado compleción a la Nit, sino que, además,
visualiza, de manera pública y manifiesta, la realidad de un sector, el de las TIC, que es la base conceptual, técnica y
tecnológica de la actual Sociedad de la Información.
Y así es como lo veo y recuerdo.
Barcelona 28 de enero de 2020.
Antoni Elias Fusté
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La Nit 2020, una Nit especial
Escrito por Pedro Linares el 13/02/2020 a las 14:17:37
568
(President de Telecos.cat)

El 17 de febrer d’aquest 2020 tindrà lloc la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, una edició especial ja que
celebrarem el seu vint-i-cinquè aniversari.
La Nit -inicialment únicament de les telecomunicacions- és hereva directa de la “Noche de la Electrónica”, que des
dels anys 70 i fins a mitjans dels 80 se celebrava a Barcelona i Madrid impulsada per la revista Mundo Electrónico (de
Boixareu editores). Aquets acte era el punt de trobada de tot el sector industrial de l’electrònica i es lliuraven uns
premis lligats a l’activitat d’aquest sector.
Inspirats en aquest esdeveniment, entre 1994 i 1995, des de l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació ara més coneguda com a Telecos.cat– comença a gestar-se la idea de crear la Nit. Concretament, Pedro Vicente (un
referent del sector i fundador de l’Escola de Telecomunicacions de Campus Nord), Carles Martin (llavors president de
l’Associació) i Antoni Elias (llavors director de l’escola), comencen a pensar en fer un sopar on es pogués retrobar tot
el sector i instaurar uns premis de reconeixement a la professió. Per a aquests guardons es va triar el nom del Dr.
Salvà i Campillo, per tal de reivindicar la seva figura, no del tot reconeguda en aquell temps i ara finalment valorada.
L’any 2019 el comitè d’història de l’IEEE distingia el Dr. Salvà i Campillo, inventor del primer telègraf elèctric del món
utilitzant una pila de volta, com a fita històrica mundial en el món de l’enginyeria i el situava al costat de Benjamin
Franklin i Alessandro Volta.
La primera Nit se celebra el gener de 1996, organitzada pels esmentats Pedro Vicente, Carles Martin, Antoni Elias i
Josep Mompin, qui havia estat organitzador de la Noche de la Electrònica. La Nit va néixer amb l’objectiu d’agrupar tot
el sector i esdevenir l’acte de referència per a tots els Enginyers de Telecomunicació del nostre país.
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Crec que la Nit, amb els daltabaixos que comporta tota trajectòria dilatada i les diferents apostes per canvis de format,
ha aconseguit sobradament els seus objectius fundacionals. Uns dels canvis, al meu parer, més importants i clau en
l’èxit actual, va ser la incorporació, l’any 2012, del col·lectiu d’Enginyeria Informàtica en la seva organització. Des de
llavors és la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, un exemple de col·laboració i d’èxit.
També amb aquesta incorporació es va ampliar el nombre de guardons amb els dos premis Alan Turing (pare de la
informàtica moderna). En aquesta 25a edició, un d’ells –el premi al CIO destacat- canvia el nom en reconeixement a
la tasca de Joan Clarke (mà dreta de Turing), reivindicant així mateix en la seva figura el paper de les dones en el
desenvolupament de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
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Després de celebrar aquest 25è aniversari, els dos col·lectius continuarem treballant per tal que la Nit continuï sent el
lloc de trobada anual dels professionals del sector, i el seus premis, un reconeixement de prestigi per als professional
a qui s’atorguen.
Pedro Linares
President de Telecos.cat
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Telecos.cat y COEINF harán un reconocimiento especial a
la Universitat Oberta de Catalunya en la 25a Nit de las
Telecomunicaciones y la Informática
El 17 de febrero de 2020 el Auditori de Barcelona (C/Lepant, 150) acogerá la 25a edición de la “Nit” de les
Telecomunicaciones y la Informática, evento de referencia del sector TIC en Cataluña (www.lanit.cat). La Asociación
Catalana de Ingenieros de Telecomunicación (Telecos.cat) y el Colegio O cial de Ingeniería en Informática de
Cataluña (COEINF) harán este año un reconocimiento especial a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que el
próximo 31 de octubre celebrará los 25 años de su puesta en marcha como primera universidad exclusivamente en
línea del mundo.
Se da la circunstancia de que durante la primera edición de la Nit -celebrada en enero de 1996, el jurado ya premió
al área de Sistemas de Información de este centro universitario, por el diseño y desarrollo de su campus virtual, lo
que entonces se consideró «una original e inédita aplicación telemática dentro del contexto europeo».
25 años después, la UOC es un referente mundial en la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo
y universitario, por lo que la organización de la Nit le quiere rendir homenaje destacando su decisiva contribución
en el uso de las TIC como base de su plataforma educativa desde sus inicios. El rector de la UOC, Josep A. Planell,
será el encargado de recibir este reconocimiento de manos de Pedro Linares, presidente de Telecos.cat, y Eduard
Martin, decano del COEINF.
Entrega del resto de premios y autoridades con rmadas
Como es habitual, la Nit será a la vez el marco de entrega de los Premios Salvà i Campillo (galardón de prestigio que
reconoce a la personalidad destacada y el emprendimiento), Joan Clarke (que premiará al CIO destacado), Alan
Turing (al compromiso social), el Premio a la Comunicación y Divulgación de las TIC, y el Premio de Honor de la Nit
(el nombre de los ganadores se desvelará en el transcurso de la misma ceremonia).
La gala contará con la participación ya con rmada del conseller de Políticas Digitales de la Generalitat, Jordi
Puigneró; la teniente de Agenda 2030 del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet; y el secretario de Estado de
Telecomunicaciones, Roberto Sánchez.
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primera universitat exclusivament en línia del món.
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NOTÍCIES

La Nit de les Telecomunicacions i la
Informàtica farà un reconeixement especial
a la UOC
El 31 d’octubre es compliran 25 anys de la inauguració oficial de la UOC, primera
universitat del mon exclusivament en línia. Per aquest motiu, la 25a edició de la Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica, que se celebrarà el proper 17 de febrer li farà un

L’ ENTREVISTA

NOVETATS DELS SOCIS

reconeixement especial.
L’acte, organitzat per l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicacions i el Col·legi
Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya, comptarà amb la presència del conseller de
Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, la responsable de l’Agenda 2030 de l’Ajuntament de

OPINIÓ

Barcelona, Laia Bonet, i del secretari d’Estat de Telecomunicacions, Roberto Sánchez.
Es dona la circumstància que durant la primera edició de la Nit, al gener de 1996, el jurat va

ESTUDIS DEL SECTOR

premiar a l’Àrea de sistemes d’Informació de la UOC pel disseny i desenvolupament del seu
campus virtual que en aquells moments es va considerar una original i inèdita aplicació
telemàtica dins del context europeu.

AGENDA
25 anys després, la UOC és un referent mundial en l’aplicació de les noves tecnologies

ELS VÍDEOS DE L’ASEITEC

en l’àmbit educatiu i universitari. Per aquesta raó, La Nit, li vol homenatjar destacant la
seva important contribució en l’ús de les TIC com a base de la seva plataforma educativa. El
rector de la UOC, Josep A. Planell recollirà aquest reconeixement de mans de Pedro



Linares, president de telecos. Cat i d’Eduard Martín, degà del COEINF.



PER DATES

Lliurament dels altres premis de La Nit
Selecciona el mes

Com ja és habitual, la Nit lliurarà els Premis Salvà i Campillo, guardó que reconeix a una
personalitat destacada i l’emprenedoria; el premi Joan Clarke, que premiarà a un CIO
destacat; el premi Alan Turing, guardó al compromís social; el premi a la Comunicació i
Divulgació de les TIC i el Premi d’Honor de la NIT. El nom dels guanyadors es coneixerà
durant la mateixa celebració.

L’Aseitec us ofereix entrades amb 30% de descompte
Els socis de l’Aseitec podeu gaudir d’un descompte del 30% en el preu de l’entrada. Si esteu
interessats cal que ens envieu un correu a la secretaria del Gremi (aseitec@cecot.org).
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El guardó vol reconèixer els 25 anys d'història de la
primera universitat exclusivament en línia del món
L'Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Coŀegi Oﬁcial
d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) faran un reconeixement especial a la UOC,
que el curs acadèmic que ve celebrarà els 25 anys de la seva posada en marxa com a
primera universitat exclusivament en línia del món. Ho faran en el marc de la 25a. edició de
la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, que tindrà lloc el 17 de febrer a L'Auditori de
Barcelona.

Durant la primera edició de la Nit, celebrada el gener del 1996, el jurat ja va premiar l'Àrea de
Sistemes d'Informació d'aquesta universitat pel disseny i desenvolupament del seu Campus
Virtual, eina que el jurat, llavors, va considerar «una original i inèdita aplicació telemàtica dins
del context europeu».
/

25 anys després, la UOC és un referent mundial en l'aplicació de les noves tecnologies en
l'àmbit educatiu i universitari, motiu pel qual l'organització de la Nit li vol retre homenatge i
destacar la seva decisiva contribució a l'ús de les TIC com a base de la seva plataforma
educativa des del començament. El rector de la UOC, Josep A. Planell, rebrà aquest
reconeixement de mans de Pedro Linares, president de Telecos.cat, i d'Eduard Martin, degà
del COEINF.

Lliurament de premis
La Nit serà també el marc del lliurament dels premis Salvà i Campillo ―guardó de prestigi que
reconeix la personalitat destacada i l'emprenedoria―, Joan Clarke ―que premiarà el gestor o
gestora d'informació o CIO destacat―, Alan Turing ―al compromís social―, a la Comunicació
i Divulgació de les TIC i el Premi d'Honor de la Nit. El nom dels guanyadors es desvelarà en el
decurs de la mateixa cerimònia.
La gala comptarà amb la participació del conseller de Polítiques Digitals de la Generalitat de
Catalunya, Jordi Puigneró; la tinent d'Agenda 2030 de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, i
el secretari d'Estat de Telecomunicacions, Roberto Sánchez.
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Reconeixement especial a la UOC a la 25a
Nit de les Telecomunicacions i la
Informàtica

El rector, Josep A. Planell, assisteix a la gala de celebració de la 25a edició de la Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica, organitzada per l'Associació Catalana d'Enginyers de
Telecomunicació (Telecos.cat) i el Coŀegi Oﬁcial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya
(COEINF), on la UOC rebrà un reconeixement especial, coincidint amb la celebració dels 25
anys de la seva posada en marxa com a primera universitat exclusivament en línia del món, el
proper mes d'octubre.
La UOC va ser reconeguda també durant la celebració de la primera Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica, l'any 1996, pel disseny i desenvolupament del seu Campus
Virtual.
La gala tindrà lloc a L'Auditori de Barcelona i comptarà amb la participació del conseller de
Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró; la tinent d'Agenda 2030
de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, i el secretari d'Estat de Telecomunicacions,
Roberto Sánchez.

Lloc
L'Auditori de Barcelona
Lepant, 150
08013 Barcelona Barcelona
Espanya

Quan
17/02/2020 18.30h

/
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El 17 de febrero de 2020 el Auditori de Barcelona (C/Lepant, 150) acogerá la 25a edición de la “Nit” de les
Telecomunicaciones y la Informática, evento de referencia del sector TIC en Cataluña (www.lanit.cat). La Asociación
Catalana de Ingenieros de Telecomunicación (Telecos.cat) y el Colegio Oficial de Ingeniería en Informática de Cataluña
(COEINF) harán este año un reconocimiento especial a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que el próximo 31 de
octubre celebrará los 25 años de su puesta en marcha como primera universidad exclusivamente en línea del mundo.
Se da la circunstancia de que durante la primera edición de la Nit -celebrada en enero de 1996, el jurado ya premió al área
de Sistemas de Información de este centro universitario, por el diseño y desarrollo de su campus virtual, lo que entonces
se consideró «una original e inédita aplicación telemática dentro del contexto europeo».
25 años después, la UOC es un referente mundial en la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo y
universitario, por lo que la organización de la Nit le quiere rendir homenaje destacando su decisiva contribución en el uso
de las TIC como base de su plataforma educativa desde sus inicios. El rector de la UOC, Josep A. Planell, será el
encargado de recibir este reconocimiento de manos de Pedro Linares, presidente de Telecos.cat, y Eduard Martin, decano
del COEINF.
Entrega del resto de premios y autoridades confirmadas
Como es habitual, la Nit será a la vez el marco de entrega de los Premios Salvà i Campillo (galardón de prestigio que
reconoce a la personalidad destacada y el emprendimiento), Joan Clarke (que premiará al CIO destacado), Alan Turing (al
compromiso social), el Premio a la Comunicación y Divulgación de las TIC, y el Premio de Honor de la Nit (el nombre de
los ganadores se desvelará en el transcurso de la misma ceremonia).
La gala contará con la participación ya confirmada del conseller de Políticas Digitales de la Generalitat, Jordi Puigneró; la
teniente de Agenda 2030 del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet; y el secretario de Estado de Telecomunicaciones,
Roberto Sánchez.
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Actualitat / Oberta la convocatòria per als Premis de la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica

CERCADOR PROVEÏDORS

OBERTA LA CONVOCATÒRIA PER ALS PREMIS DE LA NIT DE LES
TELECOMUNICACIONS I LA INFORMÀTICA

MOBILIARI

El 17 de febrer de 2020 l’Auditori de Barcelona
(C/Lepant, 150) acollirà la 25a edició de la “Nit
de les Telecomunicacions i la Informàtica”,
l’esdeveniment de referència del sector TIC a
Catalunya (www.lanit.cat).

PARCS I JARDINS
NETEJA / RECOLLLIDA / MANTENIMENT
IL.LUMINACIÓ / SO
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

L’Associació Catalana d'Enginyers de
Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya
(COEINF) tornen a unir esforços per organitzar
conjuntament aquesta trobada, que -una setmana abans del Mobile World Congress i com ja és tradicióinaugurarà el calendari de grans activitats relacionades amb les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació del país.

MEDI AMBIENT / ENERGIES RENOVABLES
COMPRES ORDINÀRIES
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT
INFORMÀTICA / TIC / TELECOMUNICACIONS
AUTOMOCIÓ / TRANSPORT / MOBILITAT

I és que, a banda de ser la primera gran cita de networking de l'any entre professionals, empreses,
administració pública, universitats, associacions i institucions del món TIC, l’acte constitueix el marc de
lliurament dels Premis de la Nit.

EQUIPAMENTS
OBRES PÚBLIQUES / CONSTRUCCIÓ

Enguany, coincidint amb el 25è aniversari d’aquesta gran trobada, l’organització ha volgut facilitar la
presentació de candidatures habilitant un formulari online (www.lanit.cat/premis/#premis-formulari-inscripcio) i
permetent que el propi interessat/da pugui presentar la seva candidatura (tota la informació a
www.lanit.cat/premis).

OCI / ART / CULTURA
SERVEIS PROFESSIONALS
SERVEIS INTEGRALS

Les categories de la present convocatòria són les següents:

SERVEIS A LES PERSONES

• Premi Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada. Distingeix la personalitat pública o privada (institució
o persona) que ha contribuït de manera notable a la potenciació o divulgació de l'Electrònica, les Tecnologies
de la Informació i la Comunicació o l'Audiovisual en l'àmbit nacional o internacional.

CERCADOR DE PRODUCTES
Cercar

PATROCINADORS



• Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedoria. Reconeix la capacitat d’una persona a l’hora de posar en marxa
una iniciativa empresarial innovadora a Catalunya en el àmbit de l’Electrònica, les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació, l’Audiovisual o que es basi principalment en l’ús de les TIC, creada en els últims
5 anys.
• Premi Joan Clarke al CIO Destacat. Reconeixement al/la CIO (Chief Information Officer / Chief Innovation
Officer) que ha destacat per la seva tasca professional en l’àmbit estatal durant els darrers anys. Serà
imprescindible la condició de CIO en l’organisme on desenvolupa la seva activitat, no només circumscrita a
tasques de direcció de sistemes d’informació, sinó també en el desenvolupament de tasques d’estratègia
tecnològica, transformació digital de la companyia i foment de la innovació.
• Premi Alan Turing al Compromís Social. Reconeix la institució o la persona impulsora d'una iniciativa o
projecte innovador en l’àmbit de les TIC, amb un impacte social positiu, que aporti valor a la societat en els
àmbits de la ciutadania, el medi ambient, l’educació, la cultura o la integració social a Catalunya.
• Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC. Reconeix al mitjà de comunicació (ràdio, televisió, premsa
o Internet) d’àmbit nacional o internacional, que hagi destacat per la seva tasca de comunicació i divulgació
de les TIC. El premi pot ser atorgat a un mitjà de comunicació en global, un espai en concret, o bé a una
secció concreta.
• Premi d'Honor. Distingeix la personalitat pública o privada (institució o persona) amb una àmplia i
destacada trajectòria professional relacionada amb l'Electrònica, les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació o l'Audiovisual en l'àmbit tècnic, acadèmic, empresarial o institucional dins l'Estat.

Jurat de prestigi
El jurat d’aquesta 25a edició de La Nit el tornen a formar professionals del sector TIC de reconegut prestigi i
representants d’ambdues entitats organitzadores (l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació i el
Col·legi d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya). Així, els encarregats de valorar les candidatures seran:
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• Pedro Linares, president de Telecos.cat
• Eduard Martin Lineros, degà del COEINF
• Lourdes Muñoz, presidenta de la Iniciativa Barcelona Open Data
• Juan Pablo Peñarrubia, vicepresident del Consell de Col·legis Oficials en Informàtica d’Espanya
• Dani Pujol, president de GrausTIC i vicepresident de l’APTICC
• Mònica Roca, fundadora i directora general d’IsardSat group i vicepresidenta de la Cambra de Comerç de
Barcelona
• Anna Ma. Sánchez Granados, vicepresidenta de Telecos.cat
• Teresa Serra, directora general de TESEM
• Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS)
• Antoni Velamazán, vocal de CIO's Catalunya
• Josep Ventosa, chairman de Broadcast Networks Europe
*Veure bases dels premis a www.lanit.cat/premis (el termini de presentació de candidatures finalitza el 8 de
gener de 2020).
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El 17 de febrero de 2020 el Auditori de Barcelona (C/Lepant, 150)
acogerá la 25a edición de la “Nit” de les Telecomunicaciones y la
Informática, evento de referencia del sector TIC en Cataluña.
La Asociación Catalana de Ingenieros de Telecomunicación
(Telecos.cat) y el Colegio Oficial de Ingeniería en Informática de
Cataluña (COEINF) vuelven a unir esfuerzos para organizar
conjuntamente este encuentro, que -una semana antes del Mobile
World Congress y como ya es tradición- inaugurará el calendario de
grandes actividades relacionadas con las Tecnologías de la
Información y la Comunicación del país.
Y es que, aparte de ser la primera gran cita de networking del año
entre profesionales, empresas, administración pública,
universidades, asociaciones e instituciones del mundo TIC, el acto
constituye el marco de entrega de los Premios de la Nit.
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Les categorías de la presente convocatoria son las siguientes:

Premio Salvà i Campillo a la Personalidad Destacada. Distingue la personalidad pública o privada
(institución o persona) que ha contribuido de manera notable a la potenciación o divulgación de la
Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación o del Audiovisual en el ámbito nacional
o internacional.
Premio Salvà i Campillo al Emprendimiento. Reconoce la capacidad de una persona a la hora de
poner en marcha una iniciativa empresarial innovadora en Cataluña en el ámbito de la Electrónica, las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, Audiovisual o que se base principalmente en el uso de
las TIC, creada en los últimos 5 años.
Premio Joan Clarke al CIO Destacado. Reconocimiento al/la CIO (Chief Information Officer/Chief
Innovation Officer) que ha destacado por su labor profesional en el ámbito estatal durante los últimos
años. Será imprescindible la condición de CIO en el organismo que desarrolla su actividad, no sólo
circunscrita a tareas de dirección de sistemas de información, sino también en el desarrollo de tareas de
estrategia tecnológica, transformación digital de la compañía y fomento de la innovación.
Premio Alan Turing al Compromiso Social. Reconoce la institución o la persona impulsora de una
iniciativa o proyecto innovador en el ámbito de las TIC, con un impacto social positivo, que aporte valor a
la sociedad en los ámbitos de la ciudadanía, el medio ambiente, la educación, la cultura o la integración
social en Cataluña.
Premio a la Comunicación y Divulgación de las TIC. Reconoce al medio de comunicación (radio,
televisión, prensa o Internet) de ámbito nacional o internacional, que haya destacado por su labor de
comunicación y divulgación de las TIC. El premio puede ser otorgado a un medio de comunicación en
global, un espacio en concreto, o bien a una sección concreta.
Premio de Honor. Distingue la personalidad pública o privada (institución o persona) con una amplia y
destacada trayectoria profesional relacionada con la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la
Comunicación o el Audiovisual en el ámbito técnico, académico, empresarial o institucional dentro del
estado.

Jurado de prestigio
El jurado de esta 25a edición de La Nit lo vuelven a formar profesionales del sector TIC de reconocido prestigio y
representantes de ambas entidades organizadoras (la Asociación Catalana de Ingenieros de Telecomunicación y el
Colegio de Ingeniería en Informática de Cataluña). Los encargados de valorar las candidaturas serán:

Pilar Conesa, fundadora y CEO de Anteverti
Antoni Elias, catedrático de la UPC
Marius Gómez, vicedecano de Presidencia del COEINF
Montserrat Guardia, directora general de Alastria Blockchain Ecosystem
Pedro Linares, presidente de Telecos.cat
Eduard Martin Lineros, decano del COEINF
Lourdes Muñoz, presidenta de la Iniciativa Barcelona Open Data
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Juan Pablo Peñarrubia, vicepresidente del Consejo de Colegios Oficiales en Informática de España
Dani Pujol, presidente de GrausTIC y vicepresidente de la APTICC
Mònica Roca, fundadora y directora general de IsardSat group y vicepresidenta de la Cámara de
Comercio de Barcelona
Anna Ma. Sánchez Granados, vicepresidenta de Telecos.cat
Teresa Serra, directora general de TESEM
Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS)
Antoni Velamazán, vocal de CIO's Catalunya
Josep Ventosa, chairman de Broadcast Networks Europe

*Ver bases de la convocatoria (el plazo de presentación de candidaturas finaliza el 8 de enero de 2020). Más
información y contacto
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Noticias
ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA LOS PREMIOS DE L
INFORMÁTICA DE CATALUÑA
 27 Noviembre 2019

El 17 de febrero de 2020 el Auditori de Barcelona (C/Lepant, 150) acogerá la 25a edición de la “
Cataluña (www.lanit.cat (http://www.lanit.cat)).
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La Asociación Catalana de Ingenieros de Telecomunicación (Telecos.cat) y el Colegio O cial de In

 y
conjuntamente este encuentro, que -una semana antes del Mobile World Congress y como
(/)

Tecnologías de la Información y la Comunicación del país.
Y es que, aparte de ser la primera gran cita de networking del año entre profesionales, empresas
acto constituye el marco de entrega de los Premios de la Nit.
Este año, coincidiendo con el 25º aniversario de este gran encuentro, la organización ha querid
(www.lanit.cat/premis/#premis-formulari-inscripcio (http://www.lanit.cat/premis/#premis-formula
candidatura (toda la información en www.lanit.cat/premis (http://www.lanit.cat/premis)).
Les categorías de la presente convocatoria son las siguientes:
Premio Salvà i Campillo a la Personalidad Destacada. Distingue la personalidad p
potenciación o divulgación de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunic
Premio Salvà i Campillo al Emprendimiento. Reconoce la capacidad de una persona a
ámbito de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, Audiovisual o
Premio Joan Clarke al CIO Destacado. Reconocimiento al/la CIO (Chief Information O
estatal durante los últimos años. Será imprescindible la condición de CIO en el organismo
información, sino también en el desarrollo de tareas de estrategia tecnológica, transformac
Premio Alan Turing al Compromiso Social. Reconoce la institución o la persona impu
social positivo, que aporte valor a la sociedad en los ámbitos de la ciudadanía, el medio am
Premio a la Comunicación y Divulgación de las TIC. Reconoce al medio de comunica
destacado por su labor de comunicación y divulgación de las TIC. El premio puede ser ot
sección concreta.
Premio de Honor. Distingue la personalidad pública o privada (institución o persona) c
Tecnologías de la Información y la Comunicación o el Audiovisual en el ámbito técnico, acad

Jurado de prestigio
El jurado de esta 25a edición de La Nit lo vuelven a formar profesionales del sector TIC de rec
Catalana de Ingenieros de Telecomunicación y el Colegio de Ingeniería en Informática de Cataluña
Pilar Conesa, fundadora y CEO de Anteverti
Antoni Elias, catedrático de la UPC
Marius Gómez, vicedecano de Presidencia del COEINF
Montserrat Guardia, directora general de Alastria Blockchain Ecosystem
Pedro Linares, presidente de Telecos.cat
Eduard Martin Lineros, decano del COEINF
Lourdes Muñoz, presidenta de la Iniciativa Barcelona Open Data
Juan Pablo Peñarrubia, vicepresidente del Consejo de Colegios O ciales en Informática d
Dani Pujol, presidente de GrausTIC y vicepresidente de la APTICC
Mònica Roca, fundadora y directora general de IsardSat group y vicepresidenta de la Cám
Anna Ma. Sánchez Granados, vicepresidenta de Telecos.cat
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Teresa Serra, directora general de TESEM
Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS)



Antoni Velamazán, vocal de CIO's Catalunya

(/)

Josep Ventosa, chairman de Broadcast Networks Europe

*Ver bases de la convocatoria en http://www.lanit.cat/premis (http://www.lanit.cat/premis) (el pla
contacto: comunicacio@lanit.cat (mailto:comunicacio@lanit.cat)

Galería fotográ ca de la 24a Nit a http://fotos.lanit.cat (http://fotos.lanit.cat)
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Convocatòria dels Premis de la
Nit de les Telecomunicacions i
la Informàtica 2020
 TENDÈNCIES

 25 DE NOVEMBRE DE 2019

Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i Informàtica (COEINF) organitzen
conjuntament la primera gran trobada de l’any del sector TIC català, que celebrarà la
seva 25a edició el 17 de febrer de 2020 a l’Auditori.
Durant aquest acte es lliuraran els Premis de la Nit de les Telecomunicacions i la
Informàtica.
La presentació de candidatures està oberta ns el 8 de gener de 2020.
Les categories de la present convocatòria són les següents:
 Premi Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada. Distingeix la personalitat
pública o privada (institució o persona) que ha contribuït de manera notable a la
potenciació o divulgació de l’Electrònica, les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació o l’Audiovisual en l’àmbit nacional o internacional.
 Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedoria. Reconeix la capacitat d’una persona a
l’hora de posar en marxa una iniciativa empresarial innovadora a Catalunya en el
àmbit de l’Electrònica, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació,
l’Audiovisual o que es basi principalment en l’ús de les TIC, creada en els últims 5
anys.
 Premi Joan Clarke al CIO Destacat. Reconeixement al/la CIO (Chief Information
O cer/Chief Innovation O cer) que ha destacat per la seva tasca professional en
l’àmbit estatal durant els darrers anys. Serà imprescindible la condició de CIO en
l’organisme on desenvolupa la seva activitat, no només circumscrita a tasques de
direcció de sistemes d’informació, sinó també en el desenvolupament de tasques
d’estratègia tecnològica, transformació digital de la companyia i foment de la
innovació.
 Premi Alan Turing al Compromís Social. Reconeix la institució o la persona
impulsora d’una iniciativa o projecte innovador en l’àmbit de les TIC, amb un
impacte social positiu, que aporti valor a la societat en els àmbits de la ciutadania,
el medi ambient, l’educació, la cultura o la integració social a Catalunya.
 Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC. Reconeix al mitjà de
comunicació (ràdio, televisió, premsa o Internet) d’àmbit nacional o internacional,
que hagi destacat per la seva tasca de comunicació i divulgació de les TIC. El premi
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pot ser atorgat a un mitjà de comunicació en global, un espai en concret, o bé a una
secció concreta.
 Premi d’Honor. Distingeix la personalitat pública o privada (institució o persona)
amb una àmplia i destacada trajectòria professional relacionada amb l’Electrònica,
les Tecnologies de la Informació i la Comunicació o l’Audiovisual en l’àmbit tècnic,
acadèmic, empresarial o institucional dins l’Estat.
El jurat està format per persones de prestigi del sector:
 Pilar Conesa, fundadora i CEO d’Anteverti
 Antoni Elias, catedràtic de la UPC
 Marius Gómez, vicedegà de Presidència del COEINF
 Montserrat Guardia, directora general d’Alastria Blockchain Ecosystem
 Pedro Linares, president de Telecos.cat
 Eduard Martin Lineros, degà del COEINF
 Lourdes Muñoz, presidenta de la Iniciativa Barcelona Open Data
 Juan Pablo Peñarrubia, vicepresident del Consell de Col·legis O cials en
Informàtica d’Espanya
 Dani Pujol, president de GrausTIC i vicepresident de l’APTICC
 Mònica Roca, fundadora i directora general d’IsardSat group i vicepresidenta de
la Cambra de Comerç de Barcelona
 Anna Ma. Sánchez Granados, vicepresidenta de Telecos.cat
 Teresa Serra, directora general de TESEM
 Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS)
 Antoni Velamazán, vocal de CIO’s Catalunya
 Josep Ventosa, chairman de Broadcast Networks Europe

Data inscripcions: Fins el 8 de gener de 2020
Inscripcions online: www.lanit.cat/premis/#premis-formulari-inscripcio
Més informació: www.lanit.cat/premis
Contacte: comunicacio@lanit.cat
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Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de
Castelldefels
Convocatòria per als Premis de la 25a Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica
El termini de presentació de candidatures finalitza el 8 de gener de 2020. El 17 de febrer de 2020 l’Auditori de
Barcelona tornarà a acollir la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, l’esdeveniment de referència del sector TIC
a Catalunya.
El 17 de febrer de 2020 l’Auditori de Barcelona (C/Lepant, 150) tornarà a acollir la Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica , l’esdeveniment de referència del sector TIC a Catalunya, el qual
començarà a partir de les 19:30.
L’Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en
Informàtica (COEINF ) uneixen esforços per organitzar conjuntament aquesta trobada, que -una
setmana abans del Mobile World Congress- inaugurarà el calendari de grans activitats relacionades
amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació del país.
I és que, a banda de ser la primera gran cita de networking de l'any entre professionals, empreses, administració pública, universitats,
associacions i institucions del món TIC, l’acte constitueix el marc de lliurament dels Premis de la Nit.
Enguany, coincidint amb el 25è aniversari d’aquesta gran trobada, l’organització ha volgut facilitar la presentació de candidatures
habilitant un formulari online i permetent que el propi interessat/da pugui presentar la seva candidatura.
El termini de presentació de candidatures finalitza el 8 de gener de 2020.
Convocatòria Premis la Nit 2020
Convocatòria Premis la Nit 2020 - Castellà
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trobada de l’any del sector TIC català, que celebrarà la seva
25a edició el 17 de febrer de 2020 a l’Auditori
El 17 de
febrer de
2020
l’Auditori
de

Barcelona acollirà la 25a edició de la “Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica”, l’esdeveniment de
referència del sector TIC a Catalunya. L’Associació Catalana
d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) organitzen
conjuntament aquesta trobada, que inaugurarà el calendari de grans
activitats relacionades amb les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació (TIC) i constitueix el marc de lliurament dels Premis de la
Nit.
Coincidint amb el 25è aniversari d’aquesta gran trobada, l’organització



ha volgut facilitar la presentació de candidatures habilitant un formulari
online i permetent que el propi interessat/da pugui presentar la seva



candidatura (més informació). El termini de presentació de
candidatures finalitza el 8 de gener de 2020).

Les categories de la present convocatòria són les següents:
Premi Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada. Distingeix
la personalitat pública o privada (institució o persona) que ha
contribuït de manera notable a la potenciació o divulgació de
l’Electrònica, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació o
l’Audiovisual en l’àmbit nacional o internacional.
Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedoria. Reconeix la capacitat
d’una persona a l’hora de posar en marxa una iniciativa
empresarial innovadora a Catalunya en l’àmbit de l’Electrònica,
les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, l’Audiovisual o
que es basi principalment en l’ús de les TIC, creada en els últims
5 anys.
Premi Joan Clarke al CIO Destacat. Reconeixement al/la CIO
(Chief Information Officer / Chief Innovation Officer) que ha
destacat per la seva tasca professional en l’àmbit estatal durant
els darrers anys. Serà imprescindible la condició de CIO en
l’organisme on desenvolupa la seva activitat, no només
circumscrita a tasques de direcció de sistemes d’informació, sinó
també en el desenvolupament de tasques d’estratègia
https://www.aseitec.org/oberta-la-convocatoria-per-als-premis-de-la-nit-de-les-telecomunicacions-i-la-informatica/
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tecnològica, transformació digital de la companyia i foment de la
innovació.
Premi Alan Turing al Compromís Social. Reconeix la institució
o la persona impulsora d’una iniciativa o projecte innovador en
l’àmbit de les TIC, amb un impacte social positiu, que aporti valor
a la societat en els àmbits de la ciutadania, el medi ambient,
l’educació, la cultura o la integració social a Catalunya.
Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC. Reconeix al
mitjà de comunicació (ràdio, televisió, premsa o Internet) d’àmbit
nacional o internacional, que hagi destacat per la seva tasca de
comunicació i divulgació de les TIC. El premi pot ser atorgat a un
mitjà de comunicació en global, un espai en concret, o bé a una
secció concreta.
Premi d’Honor. Distingeix la personalitat pública o privada
(institució o persona) amb una àmplia i destacada trajectòria
professional relacionada amb l’Electrònica, les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació o l’Audiovisual en l’àmbit tècnic,
acadèmic, empresarial o institucional dins l’Estat.

Jurat de prestigi
El jurat d’aquesta 25a edició de La Nit el tornen a formar professionals



del sector TIC de reconegut prestigi i representants d’ambdues entitats
organitzadores:



Pilar Conesa, fundadora i CEO d’Anteverti
Antoni Elias, catedràtic de la UPC
Marius Gómez, vicedegà de Presidència del COEINF
Montserrat Guardia, directora general d’Alastria Blockchain
Ecosystem
Pedro Linares, president de Telecos.cat
Eduard Martin Lineros, degà del COEINF
Lourdes Muñoz, presidenta de la Iniciativa Barcelona Open Data
Juan Pablo Peñarrubia, vicepresident del Consell de Col·legis
Oficials en Informàtica d’Espanya
Dani Pujol, president de GrausTIC i vicepresident de l’APTICC
Mònica Roca, fundadora i directora general d’IsardSat group i
vicepresidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona
Anna Ma. Sánchez Granados, vicepresidenta de Telecos.cat
Teresa Serra, directora general de TESEM
Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center
(BSC-CNS)
Antoni Velamazán, vocal de CIO’s Catalunya
Josep Ventosa, chairman de Broadcast Networks Europe
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Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i Informàtica (COEINF) organitzen conjuntament la primera gran

SUBSCRIU-TE A CERCLE DIRECTORS TIC

trobada de l’any del sector TIC català, que celebrarà la seva 25a edició el 17 de febrer de 2020 a l’Auditori
El 17 de febrer de 2020 l’Auditori de Barcelona (C/Lepant, 150) acollirà la 25a edició de la “Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica”, l’esdeveniment de referència del sector TIC a Catalunya (www.lanit.cat).

Nom

L’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col legi O cial d’Enginyeria en Informàtica
de Catalunya (COEINF) tornen a unir esforços per organitzar conjuntament aquesta trobada, que -una setmana
abans del Mobile World Congress i com ja és tradició- inaugurarà el calendari de grans activitats relacionades
amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació del país.
I és que, a banda de ser la primera gran cita de networking de l’any entre professionals, empreses, administració
pública, universitats, associacions i institucions del món TIC, l’acte constitueix el marc de lliurament dels Premis
de la Nit.

Email
La teva adreça de correu electrònic

Càrrec
Escull un càrrec

Empresa

Enguany, coincidint amb el 25è aniversari d’aquesta gran trobada, l’organització ha volgut facilitar la presentació
de candidatures habilitant un formulari online i permetent que el propi interessat/da pugui presentar la seva
candidatura (tota la informació a www.lanit.cat/premis).
Les categories de la present convocatòria són les següents:
– Premi Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada. Distingeix la personalitat pública o privada (institució o
persona) que ha contribuït de manera notable a la potenciació o divulgació de l’Electrònica, les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació o l’Audiovisual en l’àmbit nacional o internacional.
– Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedoria. Reconeix la capacitat d’una persona a l’hora de posar en marxa una
iniciativa empresarial innovadora a Catalunya en el àmbit de l’Electrònica, les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació, l’Audiovisual o que es basi principalment en l’ús de les TIC, creada en els últims 5 anys.
– Premi Joan Clarke al CIO Destacat. Reconeixement al/la CIO (Chief Information Of cer / Chief Innovation
Of cer) que ha destacat per la seva tasca professional en l’àmbit estatal durant els darrers anys. Serà
imprescindible la condició de CIO en l’organisme on desenvolupa la seva activitat, no només circumscrita a
tasques de direcció de sistemes d’informació, sinó també en el desenvolupament de tasques d’estratègia
tecnològica, transformació digital de la companyia i foment de la innovació.
– Premi Alan Turing al Compromís Social. Reconeix la institució o la persona impulsora d’una iniciativa o projecte
innovador en l’àmbit de les TIC, amb un impacte social positiu, que aporti valor a la societat en els àmbits de la
ciutadania, el medi ambient, l’educació, la cultura o la integració social a Catalunya.
– Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC. Reconeix al mitjà de comunicació (ràdio, televisió, premsa o

Sector
Escull un sector d'activitat
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Internet) d’àmbit nacional o internacional, que hagi destacat per la seva tasca de comunicació i divulgació de les
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SUBSCRIU-TE

TIC. El premi pot ser atorgat a un mitjà de comunicació en global, un espai en concret, o bé a una secció concreta.

  



– Premi d’Honor. Distingeix la personalitat pública o privada (institució o persona) amb una àmplia i destacada
trajectòria professional relacionada amb l’Electrònica, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació o
l’Audiovisual en l’àmbit tècnic, acadèmic, empresarial o institucional dins l’Estat.
ENTRADES RECENTS

Jurat de prestigi
El jurat d’aquesta 25a edició de La Nit el tornen a formar professionals del sector TIC de reconegut prestigi i
representants d’ambdues entitats organitzadores (l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació i el
Col legi d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya). Així, els encarregats de valorar les candidatures seran:
– Pilar Conesa, fundadora i CEO d’Anteverti

Els parcs cientí cs i tecnològics creen una
xarxa privada de blockchain

– Antoni Elias, catedràtic de la UPC
– Marius Gómez, vicedegà de Presidència del COEINF

Oberta la convocatòria per als Premis de la
Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica

– Montserrat Guardia, directora general d’Alastria Blockchain Ecosystem
– Pedro Linares, president de Telecos.cat
– Eduard Martin Lineros, degà del COEINF
– Lourdes Muñoz, presidenta de la Iniciativa Barcelona Open Data
– Juan Pablo Peñarrubia, vicepresident del Consell de Col legis O cials en Informàtica d’Espanya
– Dani Pujol, president de GrausTIC i vicepresident de l’APTICC
– Mònica Roca, fundadora i directora general d’IsardSat group i vicepresidenta de la Cambra de Comerç de
Barcelona
– Teresa Serra, directora general de TESEM
– Antoni Velamazán, vocal de CIO’s Catalunya
– Josep Ventosa, chairman de Broadcast Networks Europe
Podeu consultar les bases dels premis a www.lanit.cat/premis (el termini de presentació de candidatures nalitza
el 8 de gener de 2020).

VIII JORNADA DEL CERCLE DE DIRECTORS
TIC
El Govern de la Generalitat crea una o cina
tècnica per captar i retenir talent digital

Més informació i contacte: comunicacio@lanit.cat

La Generalitat de Catalunya presenta
IdentiCAT, el nou model d’identitat digital
descentralitzada

TIC
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Servei de contractació online amb Validated
ID

La VIII Jornada del Cercle de Directors TIC es
centra en disrupcions tecnològiques i
ciberseguretat

– Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS)

T E L E CO M U N I CA C I O N S

El Departament de Polítiques Digitals i
l’Agència de Residus de Catalunya organitzen
el “Blockchain Challenge”

Les Administracions locals, nou objectiu dels
ciberatacs de programari de segrest

– Anna Ma. Sánchez Granados, vicepresidenta de Telecos.cat
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DELS MEMBRES DEL CERCLE
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 20/11/2019

OBERTA LA CONVOCATÒRIA PER ALS PREMIS DE LA NIT
DE LES TELECOMUNICACIONS I LA INFORMÀTICA
El 17 de febrer de 2020 l’Auditori de Barcelona (C/Lepant, 150) acollirà la 25a edició de la “Nit
de les Telecomunicacions i la Informàtica”, l’esdeveniment de referència del sector TIC a
Catalunya (www.lanit.cat (http://www.lanit.cat)).
L’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi O cial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) tornen a unir esforços per organitzar
conjuntament aquesta trobada, que -una setmana abans del Mobile World Congress i com ja
és tradició- inaugurarà el calendari de grans activitats relacionades amb les Tecnologies de
la Informació i la Comunicació del país.
I és que, a banda de ser la primera gran cita de networking de l’any entre professionals,
empreses, administració pública, universitats, associacions i institucions del món TIC, l’acte
constitueix el marc de lliurament dels Premis de la Nit.

Enguany, coincidint amb el 25è aniversari d’aquesta gran trobada, l’organització ha volgut
facilitar la presentació de candidatures habilitant un formulari online
(www.lanit.cat/premis/#premis-formulari-inscripcio (http://www.lanit.cat/premis/#premisformulari-inscripcio)) i permetent que el propi interessat/da pugui presentar la seva
candidatura (tota la informació a www.lanit.cat/premis (http://www.lanit.cat/premis)).
Les categories de la present convocatòria són les següents:
Premi Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada. Distingeix la personalitat pública o
privada (institució o persona) que ha contribuït de manera notable a la potenciació o
divulgació de l’Electrònica, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació o
l’Audiovisual en l’àmbit nacional o internacional.
Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedoria. Reconeix la capacitat d’una persona a l’hora de
posar en marxa una iniciativa empresarial innovadora a Catalunya en el àmbit de
l’Electrònica, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, l’Audiovisual o que es basi
principalment en l’ús de les TIC, creada en els últims 5 anys.
Privadesa - Condicions
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Premi Joan Clarke al CIO Destacat. Reconeixement al/la CIO (Chief Information O cer /
Chief Innovation O cer) que ha destacat per la seva tasca professional en l’àmbit estatal
durant els darrers anys. Serà imprescindible la condició de CIO en l’organisme on
desenvolupa la seva activitat, no només circumscrita a tasques de direcció de sistemes
d’informació, sinó també en el desenvolupament de tasques d’estratègia tecnològica,
transformació digital de la companyia i foment de la innovació.
Premi Alan Turing al Compromís Social. Reconeix la institució o la persona impulsora
d’una iniciativa o projecte innovador en l’àmbit de les TIC, amb un impacte social positiu,
que aporti valor a la societat en els àmbits de la ciutadania, el medi ambient, l’educació,
la cultura o la integració social a Catalunya.
Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC. Reconeix al mitjà de comunicació (ràdio,
televisió, premsa o Internet) d’àmbit nacional o internacional, que hagi destacat per la
seva tasca de comunicació i divulgació de les TIC. El premi pot ser atorgat a un mitjà de
comunicació en global, un espai en concret, o bé a una secció concreta.
Premi d’Honor. Distingeix la personalitat pública o privada (institució o persona) amb una
àmplia i destacada trajectòria professional relacionada amb l’Electrònica, les Tecnologies
de la Informació i la Comunicació o l’Audiovisual en l’àmbit tècnic, acadèmic, empresarial
o institucional dins l’Estat.
Jurat de prestigi
El jurat d’aquesta 25a edició de La Nit el tornen a formar professionals del sector TIC de
reconegut prestigi i representants d’ambdues entitats organitzadores (l’Associació Catalana
d’Enginyers de Telecomunicació i el Col·legi d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya). Així,
els encarregats de valorar les candidatures seran:
Pilar Conesa, fundadora i CEO d’Anteverti
Antoni Elias, catedràtic de la UPC
Marius Gómez, vicedegà de Presidència del COEINF
Montserrat Guardia, directora general d’Alastria Blockchain Ecosystem
Pedro Linares, president de Telecos.cat
Eduard Martin Lineros, degà del COEINF
Lourdes Muñoz, presidenta de la Iniciativa Barcelona Open Data
Juan Pablo Peñarrubia, vicepresident del Consell de Col·legis O cials en Informàtica
d’Espanya
Dani Pujol, president de GrausTIC i vicepresident de l’APTICC
Privadesa - Condicions
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Mònica Roca, fundadora i directora general d’IsardSat group i vicepresidenta de la
Cambra de Comerç de Barcelona
Anna Ma. Sánchez Granados, vicepresidenta de Telecos.cat
Teresa Serra, directora general de TESEM
Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS)
Antoni Velamazán, vocal de CIO’s Catalunya
Josep Ventosa, chairman de Broadcast Networks Europe
*Veure bases dels premis a www.lanit.cat/premis

(http://www.lanit.cat/premis) (el termini de presentació

de candidatures nalitza el 8 de gener de 2020). Més informació i contacte: comunicacio@lanit.cat

(mailto:comunicacio@lanit.cat)
Galeria fotogrà ca de la 24a Nit a http://fotos.lanit.cat (http://fotos.lanit.cat)
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SmartCatalonia

Oberta la convocatòria per als
Premis de la Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica
Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de
Catalunya (COEINF) organitzen la primera gran trobada de l’any del sector TIC català, que
celebrarà la seva 25a edició el 17 de febrer de 2020 a l’Auditori
15/11/2019

08:13

El 17 de febrer de 2020 l’Auditori de Barcelona acollirà la 25a edició de la “Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica”, l’esdeveniment de referència del sector TIC a Catalunya.
L’Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) organitzen conjuntament aquesta trobada,
que inaugurarà el calendari de grans activitats relacionades amb les Tecnologies de la Informació
i la Comunicació (TIC) del país.
I és que, a banda de ser la primera gran cita de networking de l'any entre professionals,
empreses, administració pública, universitats, associacions i institucions del món TIC, l’acte
constitueix el marc de lliurament dels Premis de la Nit.
Coincidint amb el 25è aniversari d’aquesta gran trobada, l’organització ha volgut facilitar la
presentació de candidatures habilitant un formulari online i permetent que el propi interessat/da
pugui presentar la seva candidatura (més informació). El termini de presentació de candidatures
finalitza el 8 de gener de 2020). Més informació i contacte: comunicacio@lanit.cat
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Les categories de la present convocatòria són les següents:

• Premi Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada. Distingeix la personalitat pública
o privada (institució o persona) que ha contribuït de manera notable a la potenciació o
divulgació de l'Electrònica, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació o
l'Audiovisual en l'àmbit nacional o internacional.

• Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedoria. Reconeix la capacitat d’una persona a l’hora
de posar en marxa una iniciativa empresarial innovadora a Catalunya en l’àmbit de
l’Electrònica, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, l’Audiovisual o que es basi
principalment en l’ús de les TIC, creada en els últims 5 anys.

• Premi Joan Clarke al CIO Destacat. Reconeixement al/la CIO (Chief Information
Officer / Chief Innovation Officer) que ha destacat per la seva tasca professional en l’àmbit
estatal durant els darrers anys. Serà imprescindible la condició de CIO en l’organisme on
desenvolupa la seva activitat, no només circumscrita a tasques de direcció de sistemes
d’informació, sinó també en el desenvolupament de tasques d’estratègia tecnològica,
transformació digital de la companyia i foment de la innovació.

• Premi Alan Turing al Compromís Social. Reconeix la institució o la persona impulsora
d'una iniciativa o projecte innovador en l’àmbit de les TIC, amb un impacte social positiu,
que aporti valor a la societat en els àmbits de la ciutadania, el medi ambient, l’educació, la
cultura o la integració social a Catalunya.

• Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC. Reconeix al mitjà de comunicació
(ràdio, televisió, premsa o Internet) d’àmbit nacional o internacional, que hagi destacat per
la seva tasca de comunicació i divulgació de les TIC. El premi pot ser atorgat a un mitjà de
comunicació en global, un espai en concret, o bé a una secció concreta.

• Premi d'Honor. Distingeix la personalitat pública o privada (institució o persona) amb
una àmplia i destacada trajectòria professional relacionada amb l'Electrònica, les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació o l'Audiovisual en l'àmbit tècnic, acadèmic,
empresarial o institucional dins l'Estat.

Jurat de prestigi
El jurat d’aquesta 25a edició de La Nit el tornen a formar professionals del sector TIC de
reconegut prestigi i representants d’ambdues entitats organitzadores:

• Pilar Conesa, fundadora i CEO d’Anteverti
• Antoni Elias, catedràtic de la UPC
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• Marius Gómez, vicedegà de Presidència del COEINF
• Montserrat Guardia, directora general d’Alastria Blockchain Ecosystem
• Pedro Linares, president de Telecos.cat
• Eduard Martin Lineros, degà del COEINF
• Lourdes Muñoz, presidenta de la Iniciativa Barcelona Open Data
• Juan Pablo Peñarrubia, vicepresident del Consell de Col·legis Oficials en Informàtica
d’Espanya
• Dani Pujol, president de GrausTIC i vicepresident de l’APTICC
• Mònica Roca, fundadora i directora general d’IsardSat group i vicepresidenta de la
Cambra de Comerç de Barcelona
• Anna Ma. Sánchez Granados, vicepresidenta de Telecos.cat
• Teresa Serra, directora general de TESEM
• Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS)
• Antoni Velamazán, vocal de CIO's Catalunya
• Josep Ventosa, chairman de Broadcast Networks Europe

Les candidatures als guardons poden presentar-se per mitjà de formulari web fins al 8 de
gener de 2020

Segueix navegant

• Subscriu-te al butlletí SmartCatalonia

Avís legal: D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet

la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data
d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també
que no es contradigui amb una llicència específica.
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Premis i concursos : Premis de la Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Altres
Tipus entrada al calendari: Premis i concursos
Temàtica activitat del calendari: Informàtica, premis, telecomunicacions
Tags: informàtica, premis
Dates de realització

Del dimarts 3 de desembre de 2019 al dimecres 8 de gener de 2020
Descripció

Fins al 8 de gener de 2020 es poden presentar candidatures a la 25a edició de la “Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica”, l’esdeveniment de referència del sector TIC a Catalunya.
Aquesta trobada, que tindrà lloc el 17 de febrer de 2020, pretén ser el punt d'inici de les
activitats i la primera trobada de networking de l'any entre professionals, empreses,
administració pública, associacions i institucions del sector TIC.
Per a més info, clica aquí.
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

http://www.barcelonesjove.net/node/82337
Data del document:

3.12.2019

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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