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La UPC i l’enginyer Enric Barba,
premiats
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La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) va rebre ahir al vespre el
Premi d’Honor institucional i l’enginyer de telecomunicacions Enric Barba,
el Premi d’Honor, en el transcurs de la 26a Nit de les Telecomunicacions i la
informàtica. El jurat també va tenir un reconeixement per als professionals
Núria Castell, Carlos Blanco i Raimon Dalmau, i per al compromís social de
CovidWarriors. El premi a la comunicació va ser per a Fibracat TV, amb un
reconeixement a La Salle-URL. A l’acte hi va assistir la presidenta del Parla-
ment, Laura Borràs, i el vicepresident, Jordi Puigneró.
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EDITORIAL

La 26a Nit de les Telecomunicacions i
la Informàtica premia els millors
professionals i projectes del sector
TIC

Què faran els líders
independentistes amb la gran
victòria al Consell d’Europa?
Si volem la independència, no ens queda
més remei que treballar-nos-la i
guanyar-la nosaltres que, per voluntat
pròpia, Espanya mai no ens la donarà i ni
tan sols ens donarà un nou estatut.
Llegir més >

ACN Barcelona.-La 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica ha premiat els
millors professionals i projectes del sector TIC a Catalunya. L’enginyer de
telecomunicacions Enric Barba ha rebut el […]
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ACN Barcelona.-La 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica ha premiat els millors
professionals i projectes del sector TIC a Catalunya. L’enginyer de telecomunicacions Enric
Barba ha rebut el Premi d’Honor per ser un “excel·lent exemple” de treball i demostrar la
importància de la innovació en la competitivitat. La Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) ha rebut el Premi d’Honor Institucional per haver-se convertit en una de les
institucions públiques d’educació superior “de referència” i un actor “important” per a
l’impuls tecnològic del teixit industrial. El Premi Salvà i Campillo a la Personalitat
Destacada ha estat per a Núria Castell, professora del Departament de Ciències de la
Computació de la Facultat d’Informàtica de la UPC.
Castell va ser una de les primeres dones titulades en informàtica a Catalunya i Espanya i ha
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múltiples publicacions. El Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedoria ha estat per Carlos

Els catalans no
tenim rei

Blanco, impulsor d’empreses com Housfy, Glover o Holded. El 2016, Blanco va fundar Nuclio

XAVIER MARTINEZ

dissenyat i dirigit projectes d’investigació, docents i de gènere que han donat lloc a

Venture Builder, des d’on emprèn els negocis, i Encomenda Smart Capital, per gestionar les
inversions. El Premi Joan Clarke al CIO Destacat ha estat per Raimon Dalmau, CIO del
Sistema d’Emergències Mèdiques de la Generalitat de Catalunya (SEM) i responsable de
posar en marxa un procés de transformació digital per millorar el servei de Transport

https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/la-26a-nit-de-les-telecomunicacions-i-la-informatica-premia-els-millors-professionals-i-projectes-del-sector-tic/
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multidisciplinars.El jurat de la 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica també ha
posat de relleu la tasca divulgativa de Fibracat TV. El nou canal de TDT en català, impulsat
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per l’operador Fibracat, va néixer l’1 de juny amb l’objectiu de posar en valor l’apoderament
femení i la revolució tecnològica amb formats i continguts inèdits. Els organitzadors de la
Nit també han volgut retre un homenatge a La Salle – URL, que aquest any commemora el
trentè aniversari dels estudis d’Informàtica, així com el vintè aniversari del Parc
d’Innovació de La Salle Technova Barcelona.La cerimònia ha comptat amb la participació de
la presidenta del Parlament, Laura Borràs; el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i
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Territori de la Generalitat, Jordi Puigneró; el secretari d’Estat de Telecomunicacions i
Infraestructures Digitals, Roberto Sánchez; la tinent 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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Puigneró recalca
que Catalunya vol
ser "un país digital"
Adrià Rovira
Efe
Barcelona. Dimecres, 16 de Juny 2021. 21:50

El vicepresident del Govern i
conseller de Polítiques Digitals
i Territori, Jordi Puigneró, ha
insistit aquest dimecres
que Catalunya vol ser "un
país digital" igual que abans va
ser "un país industrial", la qual
cosa ha de comportar ser "un
país connectat per terra, mar i
aire i per l'espai". Així ho ha
assegurat el vicepresident
durant la seva intervenció en la
26a edició de la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, que s'ha
celebrat a l'Auditori de Barcelona.
Durant la seva intervenció, Puigneró també ha aprofitat per
subratllar l'aposta del Govern per les polítiques digitals,

Departament que dirigeix ell mateix, i que fins al govern presidit per
Quim Torra només tenia rang de Secretaria General. En aquest sentit,
el vicepresident ha recalcat que la fibra òptica, els cables submarins, el
5G i els nanosatèl·lits han de donar lloc a una millora de la
connectivitat a Catalunya.
Alhora, ha deixat ben clar que el sector de les noves tecnologies "està
dibuixant un nou món" en el qual és necessari que creixi el
protagonisme de les dones i es posi la innovació com a primera
prioritat, ha afegit.
En la cerimònia també han fet acte de presència, entre d'altres,
la presidenta del Parlament, Laura Borràs; el secretari d'Estat de
Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, Roberto Sánchez; i la
tinent d'alcalde d'Agenda 2030 de Barcelona, Laia Bonet. A més,
també s'ha lliurat el premi d'Honor a la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC), que aquest 2021 compleix mig segle, i al president
del Club d'Innovació i Tecnologia de la CECOT, Enric Barba.
Cal apuntar que l'acte ha començat a la mateixa hora que el sopar
d'inauguració de la 36a edició de la reunió anual del Cercle
d'Economia, a la qual ha assistit el rei Felip VI.
El jurat Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica també ha posat
de relleu la tasca divulgativa de Fibracat TV. El nou canal de TDT en
català, impulsat per l'operador Fibracat, va néixer l'1 de juny amb
l'objectiu de posar en valor l'apoderament femení i la revolució
tecnològica amb formats i continguts inèdits.
Els organitzadors de la Nit també han volgut retre un homenatge a La
Salle – URL, que aquest any commemora el trentè aniversari dels
estudis d'Informàtica, així com el vintè aniversari del Parc d'Innovació
de La Salle Technova Barcelona.
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El digital de tecnologia en català

La 26a Nit de les Telecomunicacions reivindica el
talent català

La gala otorga a Enric Barba el Premi d’Honor per la seva trajectoria dedicada a la
innovació
Categories:
Professionals
Redacció, ACN Dijous, 17 de juny de 2021 | 09:34h

La 26a Nit de les Telecomunicacions, organitzada per Telecos.cat i COEINF, premia institucions com
Fibracat TV, COVIDWarriors, la UPC o La Salle - URL | @FibracatTV

Enric Barba, president del Club d'Innovació i Tecnologia de CECOT, ha rebut aquest dimarts el
Premi d’Honor a la 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, la gran trobada de
l’ecosistema TIC de Catalunya organitzada per l’Associació Catalana d’Enginyers de
Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya
(COEINF). L’enginyer de telecomunicacions ha estat premiat per ser un "excel·lent exemple" de
treball i demostrar la importància de la innovació en la competitivitat.
“L’única manera de fer les coses difícils és fer les” ha expressat Barba en la recollida del premi
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L’única manera de fer les coses difícils és fer-les”, ha expressat Barba en la recollida del premi,
que ha estat entregat pel vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals, Jordi
Puigneró. El guardonat és president del Club d’Innovació i Tecnologia del CECOT des de 2015 i
autor de diversos llibres, entre els quals es troba Innovación. 100 consejos para inspirarla y
gestionarla. L’enginyer ha treballat en empreses com Sony, Terra Lycos o CIRSA, sempre en
àmbits d’innovació, i és membre de consells i comitès d’institucions com l’Hospital Vall
d’Hebron, el Departament d’Enginyeria Electrònica de la UPC o l’European Network for Business
& Industrial Statistics (ENBIS).
El jurat de la Nit de les Telecomunicacions també ha reconegut la trajectòria de Núria Castell,
professora del Departament de Ciències de la Computació de la Facultat d'Informàtica de la
UPC, amb el Premi Salvà i Campillo a la Personalitat destacada, lliurat pel secretari d'Estat de
Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, Roberto Sánchez. Castell va ser una de les
primeres dones titulades en informàtica a Catalunya i Espanya i ha dissenyat i dirigit projectes
d'investigació, docents i de gènere que han donat lloc a múltiples publicacions.
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Premis a la divulgació, l’emprenedoria i el compromís social

Raimon Dalmau, CIO del Sistema d’Emergències de la Generalitat de Catalunya (SEM), ha estat
guardonat amb el Premi Joan Clarke al/la CIO destacat/da, mentre que Carlos Blanco, impulsor
d'empreses com Housfy, Glover o Holded, ha rebut el Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedor/a
de la nit. Per la seva banda, l’organització ha reconegut la tasca divulgativa de Fibracat TV amb
el Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC pel seu canal de TDT en català, i ha atorgat el
Premi Alan Turing al Compromís Social a l’organització sense ànim de lucre COVIDWarriors, que
ha utilitzat la tecnologia per a lluitar contra la pandèmia a escala logística, sanitària, social i
psicològica.
"El 2020 serà recordat com l'any de la covid, però també com el punt d'inflexió de la
transformació digital del nostre país", ha expressat Puigneró en la presentació de la Nit de les
Telecomunicacions, en una intervenció en què ha remarcat que "volem ser un país digital,
connectat per terra, mar, aire i per l'espai. Les telecomunicacions han de ser-hi arreu". El jurat
també ha reconegut la tasca d’institucions educatives com la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) i La Salle – URL, els primers per haver-se convertit en un actor "important" per
a l'impuls tecnològic del teixit industrial, i els darrers per commemorar el trentè aniversari dels
estudis d’Informàtica de la institució i els 20 anys del Parc d'Innovació de La Salle Technova
Barcelona.
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La 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica reivindica el valor del
sector TIC i els seus professionals
La trobada va servir per posar en valor els professionals de l’ecosistema tecnològic català i les
seves aportacions en la lluita contra la COVID-19
18/06/2021

13:00

Més de 600 professionals i representants d’empreses, administració, entitats i institucions del
món tecnològic han format part de la 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, cita ineludible
per a tot el sector TIC del país, que també es va poder seguir en directe per Internet i Fibracat TV.
L’Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) tornaven a organitzar aquesta trobada
que va servir per posar en valor els professionals de l’ecosistema tecnològic català i les seves
aportacions en la lluita contra la COVID-19. Així, la presentadora de la gala, la periodista Raquel
Sans, introduïa als assistents diferents reportatges que, des de diferents vessants, servien per
visualitzar aquesta contribució amb el testimoni de veus tan rellevants com la del doctor
Bonaventura Clotet; el director del BSC, Mateo Valero; l’experta en robòtica assistencial del
CSIC-UPC, Carme Torras; l’impulsor de COVIDWarriors, Andreu Veà; o la professora i cofundadora de l’IDEAI-UPC, Karina Gibert (veure aquí).
Abans, Pedro Linares, president de Telecos.cat, i Eduard Martin, degà del COEINF, adreçaven
als assistents unes paraules de benvinguda. Linares aprofitava la seva intervenció per recordar
aquells que han estat directament tocats per la pandèmia i per agrair als enginyers i enginyeres
associats i col·legiats la seva fidelitat i suport als col·lectius professionals organitzadors, sense els
smartcatalonia.gencat.cat/ca/detalls/noticia/La-26a-Nit-de-les-Telecomunicacions-i-la-Informatica-reivindica-el-valor-del-sector-TIC-i-els-seus-prof…
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quals la Nit no seria possible. Martin, per la seva banda, tornava a reivindicar la necessitat de
fomentar les vocacions tecnològiques entre les noies, agraint en aquest sentit la tasca que també
duen a terme les comissions de dones de Telecos.cat i COEINF.
Inauguració oficial i cloenda
La inauguració oficial anava a càrrec del vicepresident Jordi Puigneró, qui aprofitava la seva
intervenció per subratllar l'aposta del Govern per les polítiques digitals, departament que dirigeix
ell mateix, i que fins al govern presidit per Quim Torra només tenia rang de Secretaria General.
En aquest sentit, reafirmava la voluntat que Catalunya sigui "un país digital", igual que abans va
ser "un país industrial”, el que s’ha de traduir en "un país connectat per terra, mar i aire, i també
per l'espai", afirmava.
A continuació arribava el torn de Roberto Sánchez, secretari d’Estat de Telecomunicacions i
Infraestructures Digitals, i de Laia Bonet, tinenta d’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona.
Després de posar en relleu la resiliència que les infraestructures de telecomunicació de l’Estat
han demostrat en plena pandèmia, Sánchez es referia a l’aposta del govern d’Espanya per la
transformació digital, a la qual destinarà un 29% dels Fons Next Generation atorgats per la Unió
Europea. “Sempre dic que venim d’una tragèdia però ressorgim amb una nova il·lusió, la de la
transformació digital, i aquesta Nit és precisament la dels professionals que estan cridats a ser els
autèntics protagonistes d’aquesta transformació”. Bonet, per la seva banda, centrava el seu
discurs en la capacitació digital com a gran repte a afrontar per evitar que la nova societat digital
generi noves desigualtats. “Aquesta és l’autèntica bretxa que hem d’evitar”, subratllava.
Durant la cloenda institucional –i després del lliurament dels 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 (tota la informació dels guardonats aquí)-, la presidenta del Parlament, Laura
Borràs, insistia en aquest mateix punt, reivindicant la necessitat que la revolució digital ho sigui
per a tots els ciutadans per igual. Borràs també donava l’enhorabona als guardonats, demanantlos que mantinguin el seu “esperit innovador i audaç, el que ha de ser garantia per a una
Catalunya d’oportunitats, pol d’atracció econòmica mundial i, alhora, país cohesionat, equilibrat i
innovador digitalment”.
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Més de 600 professionals i representants d’empreses, administració, entitats i institucions del món tecnològic es donaven cita ahir al
vespre a l’Auditori de Barcelona en el decurs de la 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, cita ineludible per a tot el sector
TIC del país, que també es va poder seguir en directe per Internet i Fibracat TV.
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 aquesta trobada que -un any més, però amb més força que mai- servia per
posar en valor els professionals de l’ecosistema tecnològic català i les seves aportacions en la lluita contra la COVID-19. Així, la
presentadora de la gala, la popular periodista Raquel Sans, introduïa als assistents diferents reportatges que, des de diferents vessants,
servien per visualitzar aquesta contribució amb el testimoni de veus tan rellevants com la del doctor Bonaventura Clotet; el director del
BSC, Mateo Valero; l’experta en robòtica assistencial del CSIC-UPC, Carme Torras; l’impulsor de COVIDWarriors, Andreu Veà; o la
professora i co-fundadora de l’IDEAI-UPC, Karina Gibert (veure aquí).

Abans, però, Pedro Linares, president de Telecos.cat, i Eduard Martin, degà del COEINF, adreçaven als assistents unes paraules de
benvinguda. Linares aprofitava la seva intervenció per recordar aquells que han estat directament tocats per la pandèmia i per agrair als
enginyers i enginyeres associats i col·legiats la seva fidelitat i suport als col·lectius professionals organitzadors, sense els quals la Nit no
seria possible. Martin, de la seva banda, tornava a reivindicar la necessitat de fomentar les vocacions tecnològiques entre les noies,
agraint en aquest sentit la tasca que també duen a terme les comissions de dones de Telecos.cat i COEINF.
Inauguració oficial i cloenda
La inauguració oficial anava a càrrec del vicepresident Jordi Puigneró, qui aprofitava la seva intervenció per subratllar l’aposta del Govern
per les polítiques digitals, departament que dirigeix ell mateix, i que fins al govern presidit per Quim Torra només tenia rang de Secretaria
General. En aquest sentit, reafirmava la voluntat de què Catalunya sigui “un país digital”, igual que abans va ser “un país industrial”, el que
s’ha de traduir en “un país connectat per terra, mar i aire, i també per l’espai”, afirmava.
A continuació arribava el torn de Roberto Sánchez, secretari d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, i de Laia Bonet,
tinenta d’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona. Després de posar de relleu la resiliència que les infraestructures de
telecomunicació de l’Estat han demostrat en plena pandèmia, Sánchez es referia a l’aposta del govern d’Espanya per la transformació
digital, a la qual destinarà un 29% dels Fons Next Generation atorgats per la Unió Europea. “Sempre dic que venim d’una tragèdia però
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#LaNit2021 reivindica el valor del sector TIC i els seus professionals, claus en la lluita contra la COVID19 i la reconstrucció del país …
ressorgim amb una nova il·lusió, la de la transformació digital, i aquesta Nit és precisament la dels professionals que estan cridats a ser
els autèntics protagonistes d’aquesta transformació”. Bonet, de la seva banda, centrava el seu discurs en la capacitació digital com a gran
repte a afrontar per evitar que la nova societat digital generi noves desigualtats. “Aquesta és l’autèntica bretxa que hem d’evitar”,
subratllava.
Durant la cloenda institucional –i després del lliurament dels 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 (tota la informació dels guardonats aquí)-, la presidenta del
Parlament, Laura Borràs, insistia en aquest mateix punt, reivindicant la necessitat que la revolució digital ho sigui per a tots els ciutadans
per igual. Borràs també donava l’enhorabona als guardonats, demanant-los que mantinguin el seu “esperit innovador i audaç, el que ha
de ser garantia per a una Catalunya d’oportunitats, pol d’atracció econòmica mundial i, alhora, país cohesionat, equilibrat i innovador
digitalment”.
L’habitual còctel-networkinges traslladava a l’exterior, on un parell de food-trucks servien un refrigeri individual als més de 600
assistents a la que ja és la 26 edició d’aquesta gran trobada del sector TIC del país.
>>GALERIA FOTOGRÀFICA DISPONIBLE AQUÍ.
>>MIRA LA GALA ÍNTEGRE AQUÍ
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El sector TIC català
premia Fibracat TV
Redacció | 17 juny 2021 | Comunicació21

La 26a edició de la Nit de les Telecomunicacions i la
Informàtica, celebrada dimecres, ha distingit Fibracat
TV amb el Premi a la Comunicació i la Divulgació de
les TIC. D’aquesta manera, el jurat ha volgut posar de
relleu la tasca duta a terme per aquest canal de TDT
impulsat fa un any per l’operadora Fibracat amb
l’objectiu de posar en valor l’apoderament femení i la
https://comunicacio21.cat/noticies/el-sector-tic-catala-premia-fibracat-tv/
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revolució tecnològica amb formats i continguts inèdits.
“És un mitjà innovador en els seus formats, on entren
en escena les noves tecnologies de comunicació
social i les arts digitals”, destaca.
La presidenta de Fibracat TV i cofundadora de Fibracat,
Meritxell Bautista, va recollir el guardó acompanyada
de la directora del canal, Maria Darnell. “Ens van dir
boges per emprendre un projecte com aquest, una tele
per crear referents femenins en sectors com el de les
telecomunicacions. Avui em pregunto si érem boges o
valentes, perquè, després de només un any, ja tenim
225.000 telespectadors”, va apuntar Bautista al rebre el
premi.
És el cinquè cop que s’atorga el Premi a la
Comunicació i la Divulgació de les TIC, concedit per
l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació
(Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en
Informàtica de Catalunya (COEINF). En la primera
edició es va concedir al programa Generació digital de
Televisió de Catalunya; en la segona es va guardonar la
secció Tendencias de La Vanguardia; en la tercera es
va premiar el programa Revolució 4.0 de Catalunya
Ràdio, i l’any passat es va atorgar al periodista i
enginyer Albert Cuesta per la secció Dígits i
andròmines del diari Ara.
La 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica va
tenir lloc a l’Auditori de Barcelona, i va comptar amb la
presència de la presidenta del Parlament, Laura Borràs;
el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i
Territori de 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 Bonet, i el president
delegat de l’Àrea d’Innovació de la Diputació de
Barcelona, Josep Arimany.
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Fibracat TV, Premi a la Comunicació i la Divulgació de les TIC
por admin / 18 junio 2021

La televisió dedica més del 50% de la seva programació a la tecnologia i
l’empoderament de la dona
Fibracat TV, el canal de TDT en català impulsat per l’operadora de telecomunicacions Fibracat,
ha guanyat el Premi a la Comunicació i la Divulgació de les TIC. Es tracta d’un guardó que
atorga el sector TIC català en la seva trobada anual, La Nit de les telecomunicacions i la
informàtica, que aquesta nit ha celebrat la 26a edició.
Meritxell Bautista, presidenta de Fibracat TV, ha recollit el guardó acompanyada de la directora
del canal, Maria Darnell, i ha recordat com la creació d’un canal feminista es va titllar de
bogeria: “Ens van dir boges per emprendre un projecte com aquest, una tele per crear referents
femenins en sectors com el de les telecomunicacions. Avui em pregunto si érem boges o
valentes, perquè, després de només un any, ja tenim 225.000 telespectadors”.
Fibracat TV, que dedica més del 50% de la seva programació a la tecnologia i l’empoderament
de la dona, rep el premi “per la seva tasca de divulgativa de les tecnologies de la informació i la

https://www.barcelonadot.com/fibracat-tv-premi-a-la-comunicacio-i-la-divulgacio-de-les-tic/
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comunicació”. En altres edicions, aquest reconeixement ha recaigut en la secció Tendències
de La Vanguardia, el programa…
segueix llegint l’original a naciodigital

·····························································································
··············································
Otros artículos de interés
Neix la Direcció General de Nació Digital

ANNA BENAVENT / La direcció de les TIC al sector salut
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(https://www3.smartadserver.com/click?
imgid=26914322&insid=10224485&pgid=941534&ckid=12655314535608473&uii=465103121386721379&acd=1624448558860&opid=dd555e7a2ce6-4979-843e477f3574b668&opdt=1624448558695&pubid=25&tmstp=9675354902&tgt=%24dt%3d1t%3b%24dt%3d1t%3bedicio%3dnaciodigital%3bidioma%3dcaES%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1314772262%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d08001%3b%24qt%3d228_3356_88676t%3b%24dma%3d0%3b%2
_59__t0eY1f9_7_v-wzjhfdt-8N2PvX_L8X42M7PF36pq4KuR4Eu3LBIQNlHOHUTUmw6okVrTPsak2Mr7NKJ7LEmnMbe2dYGHtfn91TuZKY7_78_9fz__v_v___9f3r-3_3__59X--_e_V399zLv9__3__9geAASYal8AFmJY4Ek0aVQogQhWEh0AoAKKAYWiawgYWBTsrgI9QQMAEBqAjAiBBiCjFgEAAAEASERASAHggEQBEAgABACpAQgA
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Fibracat TV, Premi a la Comunicació i la Divulgació de les TIC
La televisió dedica més del 50% de la seva programació a la tecnologia i l’empoderament de la dona

Meritxell Bautista, presidenta de Fibracat TV | Fibracat
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Fibracat TV (https://www.fibracattv.cat/), el canal de TDT en català
(https://www.naciodigital.cat/)

impulsat per l’operadora de telecomunicacions Fibracat, ha guanyat
el Premi a la Comunicació i la Divulgació de les TIC. Es tracta d’un
guardó que atorga el sector TIC català en la seva trobada anual, La
Nit de les telecomunicacions i la informàtica
(https://www.lanit.cat/), que aquesta nit ha celebrat la 26a edició.



Meritxell Bautista, presidenta de Fibracat TV, ha recollit el guardó
acompanyada de la directora del canal, Maria Darnell, i ha recordat
com la creació d’un canal feminista es va titllar de bogeria: “Ens van
dir boges per emprendre un projecte com aquest, una tele per crear
referents femenins en sectors com el de les telecomunicacions. Avui
em pregunto si érem boges o valentes, perquè, després de només un
any, ja tenim 225.000 telespectadors”.
Fibracat TV, que dedica més del 50% de la seva programació a la
tecnologia i l’empoderament de la dona, rep el premi "per la seva
tasca de divulgativa de les tecnologies de la informació i la
comunicació". En altres edicions, aquest reconeixement ha recaigut
en la secció Tendències de La Vanguardia, el programa Generació
Digital de TV3 o la secció Digits i andròmines d’Albert Cuesta al diari
Ara.

(https://www.naciodigital.cat/noticia/220732/fibracat-tv-celebraprimer-aniversari-amb-225000-telespectadors-diaris?rlc=sf)
TELEVISIÓ (HTTPS://WWW.NACIODIGITAL.CAT/NOTICIA/220732/FIBRACAT-TV-CELEBRAPRIMER-ANIVERSARI-AMB-225000-TELESPECTADORS-DIARIS?RLC=SF)

Fibracat TV celebra el primer aniversari amb 225.000
telespectadors diaris
(https://www.naciodigital.cat/noticia/220732/fibracat-tvcelebra-primer-aniversari-amb-225000-telespectadorsdiaris?rlc=sf)
La Nit de les telecomunicacions i la informàtica és l'acte
institucional pioner i de referència del sector de les TIC i l’organitzen
l'Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació i el Col·legi
Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya.
En la seva 26a edició, també han estat premiats l’emprenedor Carlos
Blanco, la professora de Ciències de la Computació de la UPC Núria
Castell, el CIO del SEM Raimon Dalmau i la iniciativa soidària
COVIDWarriors. El president del Club d’Innovació i Tecnologia de
CECOT, Enric Barba, i la UPC han rebut els Premis d’Honor i La Salle
– Universitat Ramon Llull un reconeixement especial.

Fibracat TV: un any, 225.000 telespectadors i 3
guardons
https://www.naciodigital.cat/noticia/221407/fibracat-tv-premi-comunicacio-divulgacio-tic
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Fibracat TV ha complert el seu primer any de vida
(https://www.naciodigital.cat/noticia/220732/fibracat-tv-celebraprimer-aniversari-amb-225000-telespectadors-diaris) aquest mes de
juny superant objectius: s’acosta als 225.000 telespectadors diaris de
mitjana després de només 12 mesos en antena. Arriba al 92% de
Catalunya amb una proposta diferenciada: continguts innovadors en
els seus formats i una programació centrada en dona i tecnologia
(més del 50% del total). No emet pel·lícules, ni sèries ni programes
convencionals, sinó espais divulgatius i entrevistes amb una durada
d’entre 5 i 30 minuts i, en alguns casos, amb formats que tenen
semblances amb els que podem trobar a xarxes socials. Més del 80%
de la programació és de producció pròpia i el 94% creada a
Catalunya. A més, és l’únic canal de TDT amb difusió a tot Catalunya
que supera el 95% de contingut en català.



Un altre tret diferencial és el seu manifest fundacional, que prioritza
l’objectiu de contribuir a l’avanç cap a una societat on la igualtat
sigui real, efectiva i definitiva, i promoure referents de dones en tots
els àmbits (també l’empresarial, el tecnològic o el científic).
Entre els programes de Fibracat TV més vistos, destaca Feministic,
els monòlegs feministes d'Ana Polo, Connectades, que entrevista
dones amb talent de diferents sectors (científiques, emprenedores,
artistes, etc) i L’enginy (in) VISIBLE, que presenta dones que han fet
progressar la humanitat però han estat invisibilitzades.
El premi del sector TIC és el tercer reconeixement que rep el canal
després de només un any de vida. L’Institut d’Estudis Catalans li va
atorgar una menció honorífica en el Premi Creu Casas de l’IEC-Dones
per canviar el món per la seva tasca de visibilització del talent
femení i l’Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya
(AIJEC) li va atorgar el Reconeixement a la Qualitat Lingüística
Empresarial.
Mostra el teu compromís amb NacióDigital.
Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de
fer pinya
(https://www.naciodigital.cat/subscriptors/noticia/213/carta/lectores/lectors).
Fes-te subscriptor (https://www.naciodigital.cat/registre)
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Els estudis d’Enginyeria Informàtica de La
Salle-URL i La Salle Technova, reconeguts en
la 26a Nit de les Telecomunicacions
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17.06.2021

Dijous, 17 de juny de 2021. La 26ª ‘Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica’, celebrada ahir 16 de juny a l’Auditori de Barcelona, va atorgar
reconeixement especial a La Salle-Universitat Ramon Llull pels 30 anys dels estudis d’Enginyeria Informàtica i pel 20è aniversari del Parc d’In
La Salle Technova. La ‘Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica’ és el gran esdeveniment anual del sector de les TIC a Catalunya i està orga
conjuntament per l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicacions (Telecos.cat) i el Col·legi d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (CO
reconeixement reforça el bon treball de La Salle-URL i la consolidació de dos dels seus actius: uns estudis d’Enginyeria Informàtica pioners a C
el parc La Salle Technova, capdavanter en la creació d’empreses de base tecnològica.
“Ens sentim molt agraïts pel reconeixement que suposa aquesta menció”, assegurava el Dr. Josep Martí, comissionat d’Identitat i Missió de La
i membre del patronat de Funitec, qui va ser l’encarregat de rebre el premi. La cerimònia, que va reconèixer i premiar a d’altres professionals i pro
sector TIC, va comptar amb la participació, entre d’altres autoritats, de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i del vicepresident i conseller d
Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Jordi Puigneró.

LS ESTUDIS D’ENGINYERIA INFORMÀTICA DE LA SALLE-URL
El primer dels reconeixements que va fer ‘La Nit’ a La Salle-URL va ser pels 30 anys dels seus estudis d’Enginyeria Informàtica. Durant aquests a
estudis sumen més de 1.100 titulats, més 1.000 publicacions en revistes i la participació en 80 projectes de recerca. “Vam introduir a La Salle-UR
els estudis amb la convicció que la informàtica havia de ser el substrat de les tecnologies de la comunicació i un element clau en el
desenvolupament de la societat del futur”, va explicar el Dr. Josep Martí.
L’inici dels estudis d’Enginyeria Informàtica al 1991 van coincidir amb la creació de la Universitat Ramon Llull, de la qual La Salle-URL n’és memb
fundador. “Va ser l’any en què el Parlament de Catalunya, amb ànim social i per unanimitat, va aprovar el projecte de la Universitat Ramon Llull
https://www.url.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/institucional/2021/els-estudis-denginyeria-informatica-de-la-salle-url-i-la-salle-technova-reconegut…
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ser un exemple d’èxit de col·laboració público-privada que posa per davant el bé comú preservant la cultura catalana”, va assenyalar el Dr. J
Martí.

_ INSTITUCIONS

Recentment, les enginyeries TIC de La Salle-URL han estat escollides pels titulats universitaris catalans com els estudis amb millor formaci
aquest sentit, el Dr. Josep Martí va destacar que “la informàtica de La Salle-URL és una formació integral i sòlida en evolució contínua, amb p
internacional, distingida amb l’Acreditació d’Excel·lència de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)”. D’altra banda
aquests 30 anys els estudis han involucrat a centenars d’empreses en múltiples dinàmiques i activitats, oferint als estudiants l’oportunitat de créi
superant reptes reals i afavorint la seva projecció professional en empreses de primer nivell del sector.

0 ANYS DE LA SALLE TECHNOVA BARCELONA
El Parc d’Innovació La Salle Technova, fundat al 2001, també va ser reconegut ahir durant ‘La Nit’ pel seu 20è aniversari. “La Salle Technova dese
la tercera funció universitària de transferència i servei a les empreses, que complementa al campus la funció de docència en enginyeria,
arquitectura, management i animació, i la funció de recerca, focalitzada en tecnologies de la informació i les comunicacions”, explicava en el seu
Dr. Josep Martí.
En aquests 20 anys, el parc d’innovació de La Salle Campus Barcelona ha acompanyat a més de 650 startups, ha congregat a més de 7.000 assis
seus actes i activitats i ha aixecat a través de les empreses emergents vinculades més de 45 milions d’euros. “La Salle Technova va sorgir de la c
de donar suport en el nostre país a la creació d’empreses de base tecnològica i a l’acompanyament d’emprenedors”, afegia el Dr. Josep Mart
tancar el seu discurs assegurava que “el reconeixement és un nou estímul per a seguir sent un campus capdavanter amb la mirada posada e
futur”.

https://www.url.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/institucional/2021/els-estudis-denginyeria-informatica-de-la-salle-url-i-la-salle-technova-reconegut…
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Fibracat TV guanya el Premi a la Comunicació i la Divulgació de les TIC
El lliurament del guardó es va fer en el marc de la Nit de les telecomunicacions i la informàtica, que organitza el
sector a Catalunya
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Emissió en proves de Fibracat TV, amb Meritxell Bautista al mig | ARXIU/VDV

F ibracat TV, el canal de TDT en català impulsat per l’operadora manresana de telecomunicacions Fibracat, ha
guanyat el Premi a la Comunicació i la Divulgació de les TIC. Es tracta d’un guardó que atorga el sector TIC català en la

seva trobada anual, La Nit de les telecomunicacions i la informàtica, celebrat dimecres a L’Auditori de Barcelona i que

va inaugurar el vicepresident Jordi Puigneró.

https://www.regio7.cat/economia/2021/06/18/fibracat-tv-guanya-premi-comunicacio-53836946.html
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Gran èxit de la 26a Nit de les Telecomunicacions i la
Informàtica
Por Premsa COETTC - 18 junio, 2021

El passat 16 de juny es va celebrar La 26a Nit de
les Telecomunicacions i la Informàtica, amb
més de 600 professionals i representats
d’empreses, administració, entitats i institucions
del món tecnològic, la ceremonia va ser un gran
èxit.

L’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) van tornar a organitzar aquesta trobada,
que aquest any servia per posar en valor els professionals de l’ecosistema tecnològic català i les
seves aportacions en la lluita contra la COVID-19. Raquel Sans, la presentadora de la gala, va
introduir reportatges per tal de visualitzar aquesta contribució, amb el testimoni de veus tant
rellevants com el doctor Bonaventura Clotet; el director del BSC, Mateo Valero; l’experta en
robòtica assistencial del CSIC-UPC, Carme Torras; l’impulsor de COVIDWarriors, Andreu Veà; o
la professora i co-fundadora de l’IDEAI-UPC, Karina Gibert.
Abans, però, Pedro Linares, president de Telecos.cat, i Eduard Martin, degà del COEINF,
adreçaven als assistents unes paraules de benvinguda, recordant aquells que han estat
directament tocats per la pandèmia, agraïnt als enginyers i enginyeres associats i col·legiats la
seva fidelitat i suport als col·lectius professionals organitzadors i reivindicant la necessitat de
fomentar les vocacions tecnològiques entre les noies.
La inauguració oficial va anar a càrrec del vicepresident Jordi
Puigneró, qui aprofitava la seva intervenció per subratllar l’aposta
del Govern per les polítiques digitals, departament que dirigeix, i
reafirmava la voluntat de què Catalunya sigui «un país digital»,
igual que abans va ser «un país industrial”, el que s’ha de traduir
en «un país connectat per terra, mar i aire, i també per l’espai».
A continuació va arribar el torn de Roberto Sánchez, secretari
d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, i de Laia Bonet, tinenta d’Agenda 2030
de l’Ajuntament de Barcelona. Després de posar de relleu la resiliència que les infraestructures de
telecomunicació de l’Estat han demostrat en plena pandèmia, Sánchez es referia a l’aposta del
govern d’Espanya per la transformació digital, a la qual destinarà un 29% dels Fons Next
Generation atorgats per la Unió Europea.
Durant la cloenda institucional –i després del lliurament dels Premis (tota la informació dels
guardonats aquí)-, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, insistia en aquest mateix punt,
reivindicant la necessitat que la revolució digital ho sigui per a tots els ciutadans per igual.

GALERIA FOTOGRÀFICA DISPONIBLE AQUÍ (autor fotos: David Oller)
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#LaNit2021 reivindica el valor del sector TIC i els seus
professionals, claus en la lluita contra la COVID19 i la
reconstrucció del país
por admin / 18 junio 2021

26ª Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica

Més de 600 professionals i representants d’empreses, administració, entitats i institucions del
món tecnològic es donaven cita ahir al vespre a l’Auditori de Barcelona en el decurs de la 26a
Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, cita ineludible per a tot el sector TIC del país,
que també es va poder seguir en directe per Internet i Fibracat TV.
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
aquesta trobada que -un any més, però amb més força que mai- servia per posar en valor els
professionals de l’ecosistema tecnològic català i les seves aportacions en la lluita contra la
COVID-19. Així, la presentadora de la gala, la popular periodista Raquel Sans, introduïa als
https://www.barcelonadot.com/lanit2021-reivindica-el-valor-del-sector-tic-i-els-seus-professionals-claus-en-la-lluita-contra-la-covid19-i-la-reconstr…
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assistents diferents reportatges que, des de diferents vessants, servien per visualitzar aquesta
contribució amb el testimoni de veus tan rellevants com la del doctor Bonaventura Clotet; el
director del BSC, Mateo Valero; l’experta en robòtica assistencial del CSIC-UPC, Carme
Torras; l’impulsor de COVIDWarriors, Andreu Veà; o la professora i co-fundadora de l’IDEAIUPC, Karina Gibert (veure aquí).

#LaNit2021: TIC I COVID I + ENTREVISTA DR. CLO…
CLO…

Abans, però, Pedro Linares, president de Telecos.cat, i Eduard Martin, degà del COEINF,
adreçaven als assistents unes paraules de benvinguda. Linares aprofitava la seva intervenció
per recordar aquells que han estat directament tocats per la pandèmia i per agrair als enginyers i
enginyeres associats i col·legiats la seva fidelitat i suport als col·lectius professionals
organitzadors, sense els quals la Nit no seria possible. Martin, de la seva banda, tornava a
reivindicar la necessitat de fomentar les vocacions tecnològiques entre les noies, agraint en
aquest sentit la tasca que també duen a terme les comissions de dones de Telecos.cat i
COEINF.
Inauguració oficial i cloenda
La inauguració oficial anava a càrrec del vicepresident Jordi Puigneró, qui aprofitava la seva
intervenció per subratllar l’aposta del Govern per les polítiques digitals, departament que dirigeix
ell mateix, i que fins al govern presidit per Quim Torra només tenia rang de Secretaria General.
En aquest sentit, reafirmava la voluntat de què Catalunya sigui “un país digital”, igual que abans
va ser “un país industrial”, el que s’ha de traduir en “un país connectat per terra, mar i aire, i
també per l’espai”, afirmava.
A continuació arribava el torn de Roberto Sánchez, secretari d’Estat de Telecomunicacions i
Infraestructures Digitals, i de Laia Bonet, tinenta d’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona.
Després de posar de relleu la resiliència que les infraestructures de telecomunicació de l’Estat
han demostrat en plena pandèmia, Sánchez es referia a l’aposta del govern d’Espanya per la
transformació digital, a la qual destinarà un 29% dels Fons Next Generation atorgats per la Unió
https://www.barcelonadot.com/lanit2021-reivindica-el-valor-del-sector-tic-i-els-seus-professionals-claus-en-la-lluita-contra-la-covid19-i-la-reconstr…
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Europea. “Sempre dic que venim d’una tragèdia però ressorgim amb una nova il·lusió, la de la
transformació digital, i aquesta Nit és precisament la dels professionals que estan cridats a ser
els autèntics protagonistes d’aquesta transformació”. Bonet, de la seva banda, centrava el seu
discurs en la capacitació digital com a gran repte a afrontar per evitar que la nova societat digital
generi noves desigualtats. “Aquesta és l’autèntica bretxa que hem d’evitar”, subratllava.

Durant la cloenda institucional –i després del lliurament dels 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 (tota la informació dels guardonats aquí)-, la presidenta del
Parlament, Laura Borràs, insistia en aquest mateix punt, reivindicant la necessitat que la
revolució digital ho sigui per a tots els ciutadans per igual. Borràs també donava l’enhorabona
als guardonats, demanant-los que mantinguin el seu “esperit innovador i audaç, el que ha de ser
garantia per a una Catalunya d’oportunitats, pol d’atracció econòmica mundial i, alhora, país
cohesionat, equilibrat i innovador digitalment”.
L’habitual còctel-networking es traslladava a l’exterior, on un parell de food-trucks servien un
refrigeri individual als més de 600 assistents a la que ja és la 26 edició d’aquesta gran trobada
del sector TIC del país.
GALERIA FOTOGRÀFICA DISPONIBLE AQUÍ
notícia original: COEINF
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La Salle-URL i La Salle Technova són recongudes a la 26ª Nit
de les Telecomunicacions
18 de juny de 2021

Centres

El passat 16 de juny es va celebrar la 26ª Nit de les Telecomunicacions a l’Auditori de
Barcelona, un acte organitzat conjuntament per l’Associació Catalana d’Enginyers de
Telecomunicació i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya.
En aquest acte es van donar un seguit de premis i reconeixements a persones i entitats que
treballen en el Camp de les Telecomunicacions i entre aquestes distincions cal destacar un
reconeixement especial a La Salle-Universitat Ramon Llull, amb motiu dels 30 anys dels
seus estudis d’Informàtica i els 20 anys del Parc d’Innovació La Salle-Technova
Barcelona. En nom del Campus La Salle BCN va recollir el premi el Germà Josep Martí,
representant a tots els Germans i Professorat que durant aquests anys han treballat i
segueixen treballant en la formació d’enginyers i enginyeres i emprenedors/es que han
posat el seu talent al servei de la tècnica per fer un món millor, més just i sostenible.
L’acta fou presidit per la presidenta del Parlament, M.H. Sra. Laura Borras i l’Hble Sr. Jordi
Puigneró,
vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori.
Trobareu més informació al respecte aquí.
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La UPC i la professora Núria
Castell, premiades a la 26a Nit
d e l e s Te l e c o m u n i c a c i o n s i l a
Informàtica

18/6/2021
La UPC ha rebut, pels seus 50 anys, el Premi d’Honor Institucional a la 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, i Núria
Castell, professora de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB), ha estat guardonada amb el Premi Salvà i Campillo a la
Personalitat Destacada.

La 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, que va tenir lloc el 16 de juny a l’Auditori de Barcelona, ha estat el marc de
lliurament dels Premis Salvà i Campillo, Alan Turing, Joan Clarke, el Premi d’Honor i el Premi a la Comunicació i Divulgació de les
TIC, atorgats conjuntament per l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en
Informàtica de Catalunya (COEINF). El Premi d’Honor institucional de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech
(UPC) el va rrecollir el rector, Daniel Crespo. Al llarg del seu mig segle d’història, la UPC —la Universitat de l’arquitectura, les ciències,
l’enginyeria i la tecnologia—, ha esdevingut una de les institucions públiques d’educació superior de referència a Catalunya i al món, i
un actor important per a l’impuls tecnològic del teixit industrial. Aquest any celebra el cinquantenari, amb un programa d’actes i
activitats.
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 atorgat a Núria Castell, del Departament de Ciències de

Computació de la UPC i fins ara docent a la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB). Castell és una de les primeres dones titulades en
Informàtica a Catalunya i Espanya. El març de 1986 la nomenen coordinadora de primer curs, sent la primera dona amb un càrrec de
https://cit.upc.edu/ca/26a-nit-de-les-telecomunicacions-i-la-informatica/
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gestió a la FIB, que dirigeix de 2010 a 2017. Castells ha dissenyat i dirigit projectes de recerca, docents i de gènere, que han donat lloc
a múltiples publicacions.
La cerimònia va comptar amb la participació, entre d’altres autoritats, de la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs; del
vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Jordi Puigneró; del secretari d’Estat de Telecomunicacions i
Infraestructures Digitals, Roberto Sánchez; de la tinenta d’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, i del president
delegat de l’Àrea d’Innovació de la Diputació de Barcelona, Josep Arimany.
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La UPC i la professora Núria Castell,
premiades a la 26a Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, i el rector Daniel Crespo, en el moment de rebre el Premi d'Honor de la UPC

La UPC ha rebut, pels seus 50 anys, el Premi d'Honor Institucional a la 26a Nit de
les Telecomunicacions i la Informàtica, i Núria Castell, professora de la Facultat
d'Informàtica de Barcelona (FIB), ha estat guardonada amb el Premi Salvà i
Campillo a la Personalitat Destacada.
17/06/2021

La 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica , que va tenir lloc el 16 de juny a l'Auditori de
Barcelona, ha estat el marc de lliurament dels Premis Salvà i Campillo, Alan Turing, Joan Clarke,
el Premi d’Honor i el Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC, atorgats conjuntament per
l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat)  i el Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) . El Premi d’Honor institucional de la
Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) el va rrecollir el rector, Daniel Crespo
. Al llarg del seu mig segle d’història, la UPC —la Universitat de l’arquitectura, les ciències,
l’enginyeria i la tecnologia—, ha esdevingut una de les institucions públiques d’educació superior
de referència a Catalunya i al món, i un actor important per a l'impuls tecnològic del teixit
industrial. Aquest any celebra el cinquantenari,  amb un programa d'actes i activitats.
El Premi Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada —que reconeix la persona o entitat que ha
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/la-upc-i-la-professora-nuria-castell-reben-premi-a-la-26a-nit-de-les-telecomunicacions-i-la-inform…
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contribuït de manera notable a la potenciació o divulgació de l'Electrònica, les TIC o l'Audiovisual—
va ser atorgat a Núria Castell , del Departament de Ciències de Computació  de la UPC i fins
ara docent a la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) . Castell és una de les primeres dones
titulades en Informàtica a Catalunya i Espanya. El març de 1986 la nomenen coordinadora de
primer curs, sent la primera dona amb un càrrec de gestió a la FIB, que dirigeix de 2010 a 2017.
Castells ha dissenyat i dirigit projectes de recerca, docents i de gènere, que han donat lloc a
múltiples publicacions.
La cerimònia va comptar amb la participació, entre d’altres autoritats, de la presidenta del
Parlament de Catalunya, Laura Borràs; del vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori
de la Generalitat, Jordi Puigneró; del secretari d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures
Digitals, Roberto Sánchez; de la tinenta d’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, i
del president delegat de l’Àrea d’Innovació de la Diputació de Barcelona, Josep Arimany.

Més informació


Premis de la 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica



La 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica premia els millors professionals i
projectes del sector TIC 



La professora de la FIB Núria Castell, Premi Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada
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ACTUALITAT

La UPC, Núria Castell-Ariño i Fibracat
TV, premiats a la Nit de les
Telecomunicacions
Per Redacció, 17 juny, 2021













La 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica que celebren l’Associació Catalana d’Enginyers
de Telecomunicacions (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya

(COEINF), ha reconegut aquest dimecres institucions i personalitats del món de les TIC, en el lliurament
dels diferents premis que s’atorguen en aquesta cita anual.
L’enginyer de Telecomunicació Enric Barba, president del Club d’Innovació i Tecnologia de la CECOT, ha
rebut el Premi d’Honor a la persona, mentre que la Universitat Politècnica de Catalunya s’ha endut el
Premi d’Honor institucional pels seus 50 anys, un guardó que ha recollit el seu nou rector, Daniel Crespo.

https://www.fullsdenginyeria.cat/la-upc-nuria-castell-arino-i-fibracat-tv-premiats-la-26nit-de-les-telecomunicacions
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Els Premis 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) ha anat
a parar en mas de Núria Castell-Ariño, professora del Departament de Ciències de Computació de la
Facultat d'Informàtica de la UPC.
Per la seva banda, Raimon Dalmau, CIO del Sistema d’Emergències Mèdiques de la Generalitat de
Catalunya, ha estat reconegut amb el Premi Joan Clarke, per la seva feina en engegar un procés de


transformació digital per millorar el servei de transport sanitari urgent, tan en qualitat com en reducció
del temps de resposta, mitjançant la implantació sostenible d’eines TIC.
El Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedoria se l’ha endut Carlos Blanco, emprenedor i business angel que
ha impulsat empreses que han revolucionat el seu sector mitjançant les TIC, com Housfy, Glovo o Holded,
i fundador de Nuclio Venture Builder, des d’on emprèn tots els seus negocis, i Encomenda Smart Capital,
per gestionar-ne les inversions.
COVIDWarriors, l’associació sense ànim de lucre formada per voluntaris d’àmbits diferents units en la

lluita contra la COVID-19 ha rebut el Premi Alan Turing al Compromís Social.
La tasca divulgativa de Fibracat TV pel que fa a l’apoderament femení i la revolució tecnològica amb
formats i continguts inèdits li ha valgut el Premi a la Comunicació, mentre que La Salle-Universitat
Ramon Llull, que commemora enguany els 30 anys dels seus estudis d’informàtica i els 20 del Parc

d’Innovació La Salle Technova Barcelona, ha rebut un petit homenatge amb un reconeixement especial.
La Nit de les Telecomunicacions ha comptat amb la presència de la presidenta del Parlament, Laura
Borràs, del vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Jordi Puigneró, del
secretari d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, Roberto Sánchez, de 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.

TAGS: #NIT DE LES
#UPC #NÚRIA #FIBRACAT #ENRIC #RAIMON #COVIDWARRIORS #CARLOS #LA
TELECOMUNICACIONS
CASTELL- TV
BARBA DALMAU
BLANCO SALLE
I LA INFORMÀTICA
ARIÑO
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En construcció la nova línia de llum al Sincrotró
ALBA
22/06/2021 - 11:00 per Redacció
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Nit de las Telecomunicaciones y la Informática – Edición 26
La ‘Nit de las Telecomunicaciones y la Informática’ y la puesta en valor a los profesionales del ecosiste
[Barcelona Eventos (http://www.39ymas.com/category/temas/hemos-estado-en/) / Empresa – Información Digita
Auditorio de Barcelona, Barcelona
Nit de las Telecomunicaciones e Informática – Edición 26
16 de junio de 2021

Más de 600 profesionales y representantes de empresas, administración, entidades e instituciones del mundo tecnológico se han d
Esta es una cita anual ineludible para todo el sector TIC del país. En esta ocasión se ha podido seguir en directo por Internet y Fibra

Los organizadores
La Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) (https://www.telecos.cat/Inicio.aspx) y el Col·legi Oficial d’Engin
conjuntamente la ‘Nit de las Telecomunicaciones y la Informática’.
Un encuentro que ha servido para poner en valor a los profesionales del ecosistema tecnológico catalán y sus aportaciones en la lu
La popular presentadora Raquel Sans ha introducido a los asistentes a los diferentes reportajes que, desde distintas vertientes, serv
director del BSC, Mateo Valero; la experta en robótica asistencial del CSIC-UPC, Carme Torras; el impulsor de COVIDWarriors, Andre

https://www.39ymas.com/nit-de-las-telecomunicaciones-y-la-informatica-edicion-26/
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En esta noche especial se ha hecho entrega de los Premios Salvà y Campillo, Alan Turing, Joan Clarke, Premio a la Comunicación y
el COEINF.

Bienvenida
Pedro Linares, presidente de Telecos.cat, y Eduard Martin, decano
Linares ha aprovechado su intervención para recordar a aquellos
colegiados su fidelidad y soporte a los colectivos profesionales or
Eduard Martin, por su parte, ha vuelto a reivindicar la necesidad d
En este sentido, ha agradecido el trabajo que también llevan a ca

Inauguración oficial
La inauguración oficial ha estado a cargo del vicepresidente Jordi Puigneró, que ha aprovechado su intervención para subrayar la a
En este sentido ha reafirmado la voluntad de que Catalunya sea “un país digital”, igual que antes fue “un país industrial”, lo que se h

A continuación, Roberto Sánchez, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, después de poner de re
se ha referido a la apuesta del gobierno de España para la transformación digital.
Para ello se destinará un 29% de los Fondos Next Generation otorgadas por la Unión Europea.
“Siempre digo que venimos de una tragedia pero resurgimos con una nueva ilusión, la de la transformación digital, y esta Noche es
transformación”.
Laia Bonet, teniente de la ‘Agenda 2030’ del Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, ha centrado su discurso en la captación digi

Los premiados
> Premio de Honor a la Persona.
Enric Barba, ingeniero de telecomunicaciones y presidente del Club de Innovación y Tecnología de la CECOT.
> Premio de Honor Institucional
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
> Premio Salvà y Campillo a la Personalidad Destacada (que reconoce la persona o entitat que ha contribuido de manera notable a
Núria Castell, profesora del Departamento de Ciencias de Computación de la Facultad de Informática de la UPC.

> Premio Salvà y Campillo a la Emprendeduría
Carlos Blanco, emprendedor y business angel. En 2016 fundó Nuclio Venture Builder, desde donde emprende todos sus negocios, y
> Premio Joan Clarke al CIO destacado
Raimon Dalmau, CIO del Sistema de Emergencies Médiques de la Generalitat de Catalunya (SEM) y responsable de iniciar el proce
> Premio Alan Turing al Compromiso Social
COVIDWarriors, asociación sin ánimo de lucro formada por voluntarios de todos los ámbitos unidos en la lucha contra la Covid.19.
> Premio a la Comunicación y Divulgación de las TIC
Fibracat TV, nuevo canal de TDT en catalán impulsado por el operador Fibracat. Tiene como objetivo diferencial poner en valor el em
https://www.39ymas.com/nit-de-las-telecomunicaciones-y-la-informatica-edicion-26/
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Los organizadores del encuentro han querido rendir un pequeño homenaje a La Salle-Universitat Ramon Llull, que este año conm

Clausura
Durante la clausura institucional, la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, ha insistido en la necesidad de reivindica
Borrás ha dado la enhorabuena a todos los galardonados, pidiéndoles que mantengan su “espíritu innovador y audaz, que ha ser g
cohesionado, equilibrado e innovador digitalmente”.
El habitual cóctel-networking se ha celebrado en el exterior, donde un par de food-trucks han servido un refrigerio individual a los

Equipo Torrese
eMagazine 39ymas.com
Fuente:
Departamento de Comunicación y protocolo de la organización de ‘La Nit’
Sònia Maza
comunicacio@lanit.cat

Todas las fotografías: ©2021 David Oller
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El diputat Josep Arimany lliura el
Premi a la Comunicació i Divulgació
de les TIC a Fibracat TV a la Nit de
les Telecomunicacions i la
Informàtica


Àrea d'Innovació, Governs
Locals i Cohesió Territorial

La 26a Nit va reconèixer els
millors professionals i projectes
del sector TIC.

Diputació de Barcelona


Rambla de Catalunya, 126

Edifici Can Serra
08008 Barcelona

Dimarts 16 al vespre va tenir lloc la
26a 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 en
Informàtica de Catalunya (COEINF).
La Nit és l'acte institucional pioner i de referència del sector de les
telecomunicacions i tecnologies de la informació i se celebra a
Barcelona des de l'any 1995. Un espai de trobada de professionals,
empreses, administració pública, associacions i institucions del sector
TIC del país.
La Nit és també un acte de reconeixement a projectes i professionals
del sector que amb la seva excel·lència han contribuït a impulsar i
projectar el sector TIC.
Aquesta edició va comptar amb la participació, a més del president de
l’Àrea d’Innovació de la Diputació de Barcelona, Josep Arimany, de la
presidenta del Parlament, Laura Borràs, del vicepresident i conseller de
Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Jordi Puigneró, del
secretari d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals,
Roberto Sánchez i de la tinenta d’Agenda 2030 de l’Ajuntament de
Barcelona, Laia Bonet, entre altres personalitats.
En el decurs de la nit van ser lliurats els premis següents:
Premi d'Honor Telecos.cat i COEINF a la UPC (pels seus 50 anys) i
Enric Barba (president del Club d’Innovació i Tecnologia de la CECOT).
Premi Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada a Núria Castell (FIBUPC).
Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedoria a Carlos Blanco (Nuclio
Venture Builder/Encomenda Smart Capital).
Premi Joan Clarke al CIO Destacat a Raimon Dalmau (Servei
d’Emergències Mèdiques de la Generalitat).
Premi Alan Turing al Compromís Social a COVIDWarriors.
Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC a Fibracat TV.
Premi de reconeixement especial a La Salle-URL pels 30 anys dels
seus estudis d’Informàtica i els 20 del Parc d’Innovació La Salle
Technova Barcelona.

https://www.diba.cat/web/innovacio-governs-locals-i-cohesio-territorial/novetats-detall
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Informació

foto-La-nit-2.png (Versió 1.0)
 Penjat per ANNA SERRANO OSSUL, 21/6/21 13:47

Presentacions realitzades del Pla
Estratègic de l’Àrea d’Innovació,
Governs Locals i Cohesió Territorial
2020-2023:
- Jornada SetDIBA '21 del 17 de juny del 2021 - Els reptes de la gestió
digital en els municipis de menos dimensió

- Suport als municipis de menys de 5000 habitants a través dels
consells comarcals

PDF de la presentació

- Fons de prestació per a l’adquisició d’equips. Municipis fins a 1.000
habitants

PDF de la presentació
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Darrera sessió del grup de treball de direcció
pública professional de la xarxaCORH
16/06/2021 11:02 h.

Aquest dilluns 7 de juny s’ha celebrat, en format virtual, la cinquena
sessió del grup de treball de direcció pública professional de
la xarxaCORH.

Informació

session dpp 0621.png (Versió
1.0)
Miniatura

 Penjat per MARIO VILLAS ORTIZ, 16/6/21

11:03
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Núria Castell, Premi a la Personalitat Destacada a la Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica
La professora i exdegana de la FIB rep aquesta distinció per la seva contribució
a la potenciació i divulgació de les TIC.


dilluns 21 juny 2021

La 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, acte institucional pioner i de referència del sector de les Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació, va tenir lloc el 16 de juny a l'Auditori de Barcelona. En el marc d’aquest esdeveniment s’han lliurat els Premis
de La Nit, atorgats conjuntament per l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en
Informàtica de Catalunya (COEINF).
Núria Castell Ariño, del Departament de Ciències de Computació de la UPC i fins ara professora a la Facultat d'Informàtica de Barcelona
(FIB), ha estat guardonada amb 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. Castell és una de les primeres dones titulades en
Informàtica a Catalunya i Espanya i va ser degana de la FIB de 2010 a 2017. La també doctora per la UPC ha dissenyat i dirigit projectes de
recerca, docents i de gènere, que han donat lloc a múltiples publicacions.
D’altra banda, el Premi Joan Clarke al CIO Destacat ha recaigut en el FIBer Raimon Dalmau, CIO del Sistema d’Emergències Mèdiques de la
Generalitat de Catalunya (SEM) i responsable d’encetar un procés de transformació digital per millorar el servei de Transport Sanitari Urgent,
tant pel que fa a la qualitat com a la reducció del temps de resposta, mitjançant la implantació sostenible d’eines TIC. La Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) també ha resultat premiada amb el Premi d'Honor Institucional pels seus 50 anys. El recent elegit rector de
la UPC, Daniel Crespo, va recollir aquest guardó que reconeix el mig segle d’història de la universitat de l’arquitectura, les ciències,
l’enginyeria i la tecnologia.
La cerimònia va comptar amb la participació, entre d’altres autoritats, de la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs; el
vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de 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 Bonet, i el president delegat de
l’Àrea d’Innovació de la Diputació de Barcelona, Josep Arimany.
La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, celebrada a Barcelona des de l'any 1995, és la trobada de networking per excel·lència per a
professionals, empreses, administració pública, associacions i institucions del sector TIC del país.
Premsa UPC
Gala a YouTube

https://www.fib.upc.edu/ca/la-fib/la-facultat/premis-i-reconeixements/nuria-castell-premi-la-personalitat-destacada-la-nit-de-les-telecomunicacions-…
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Puigneró: "Catalunya vol ser un país digital"
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Puigneró: "Catalunya vol ser un país digital"
17 de juny de 2021

Articles - Tecnologia

EFE. El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi
Puigneró, ha insistit aquest dimecres que Catalunya vol ser "un país digital" igual que
abans va ser "un país industrial", la qual cosa ha de comportar ser "un país connectat per
terra, mar i aire i per l'espai". Així ho ha assegurat el vicepresident durant la seva
intervenció en la 26a edició de la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, que s'ha
Utilitzem Cookies pròpies necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web i Cookies de tercers per a elaborar
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Durant la seva intervenció, Puigneró també ha aprofitat per subratllar l'aposta del
Dona

Govern per les polítiques digitals, Departament que dirigeix ell mateix, i que fins al
govern
per
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rang de Secretaria
En aquest
sentit,
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el vicepresident ha recalcat que la fibra òptica, els cables submarins, el 5G i

els nanosatèl·lits han de donar lloc a una millora de la connectivitat a Catalunya.
Alhora, ha deixat ben clar que el sector de les noves tecnologies "està dibuixant un nou
món" en el qual és necessari que creixi el protagonisme de les dones i es posi la innovació
com a primera prioritat, ha afegit.
En la cerimònia també han fet acte de presència, entre d'altres, la presidenta del
Parlament, Laura Borràs; el secretari d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures
Digitals, Roberto Sánchez; i la tinent d'alcalde d'Agenda 2030 de Barcelona, Laia Bonet. A
més, també s'ha lliurat el premi d'Honor a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),
que aquest 2021 compleix mig segle, i al president del Club d'Innovació i Tecnologia de la
CECOT, Enric Barba.
Cal apuntar que l'acte ha començat a la mateixa hora que el sopar d'inauguració de la 36a
edició de la reunió anual del Cercle d'Economia, a la qual ha assistit el rei Felip VI.
El jurat Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica també ha posat de relleu la tasca
divulgativa de Fibracat TV. El nou canal de TDT en català, impulsat per l'operador
Fibracat, va néixer l'1 de juny amb l'objectiu de posar en valor l'apoderament femení i la
revolució tecnològica amb formats i continguts inèdits.
Els organitzadors de la Nit també han volgut retre un homenatge a La Salle – URL, que
aquest any commemora el trentè aniversari dels estudis d'Informàtica, així com el vintè
aniversari del Parc d'Innovació de La Salle Technova Barcelona.
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Raimon Dalmau, premi Joan Clarke al CIO destacat de la 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica | cios.cat
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La 26a 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 Nit, atorgats conjuntament per l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació
(Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF), en una cerimònia que ha comptat amb la participació,
entre d’altres autoritats, de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, del vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la

Generalitat, Jordi Puigneró, del secretari d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, Roberto Sánchez, dela 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.
Un jurat format per professionals i autoritats de reconegut prestigi (veure www.lanit.cat apartat premis) ha decidit atorgar el Premi Joan
Clarke al CIO destacat a Raimon Dalmau, CIO del Sistema d’Emergències Mèdiques de la Generalitat de Catalunya (SEM) i responsable
d’engegar un procés de transformació digital per millorar el servei de Transport Sanitari Urgent, tant pel que fa a la qualitat com a la
reducció del temps de resposta, mitjançant la implantació sostenible d’eines TIC.
El Premi d’Honor -la màxima distinció- ha estat doble, per a una institució i una persona. Així, l’enginyer de Telecomunicació Enric Barba
rebia el Premi d’Honor a la persona. President del Club d’Innovació i Tecnologia de la CECOT, Barba és un excel·lent exemple del que els
anglesos anomenen “practitioner”, algú que treballa en una activitat que requereix molta formació i destresa. Ha saltat del powerpoint
sobre innovació, a dissenyar, fabricar i vendre nous productes amb èxit en múltiples sectors. Ha demostrat en la pràctica la importància
de la innovació en la competitivitat d’una empresa i d’un país.
D’altra banda, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) rebia el Premi d’Honor institucional, que recollia el seu nou rector, Daniel
Crespo. Al llarg del seu mig segle d’història, la UPC —la Universitat de l’arquitectura, les ciències, l’enginyeria i la tecnologia—, ha

esdevingut una de les institucions públiques d’educació superior de referència a Catalunya i al món, i un actor important per a l’impuls
tecnològic del teixit industrial.
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) ha estat atorgat a Núria Castell, professora del Departament de Ciències
de Computació de la Facultat d’Informàtica de la UPC. Castell és una de les primeres dones titulades en Informàtica a Catalunya i
Espanya. El març de 1986 la nomenen coordinadora de primer curs, sent la primera dona amb un càrrec de gestió a la FIB, que dirigeix de
2010 a 2017. Ha dissenyat i dirigit projectes de recerca, docents i de gènere, que han donat lloc a múltiples publicacions.
El talent emprenedor de Carlos Blanco i el compromís social de COVIDWarriors
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Pel que fa al Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedoria, el reconeixement ha estat per a Carlos Blanco, emprenedor i business angel. Ha
impulsat empreses que han revolucionat el seu sector mitjançant les TIC, com Housfy, Glovo o Holded, contribuint a la creació d’un nou
model de negoci on la tecnologia és el centre de valor. El 2016 funda Nuclio Venture Builder, des d’on emprèn tots els seus negocis, i
Encomenda Smart Capital, per gestionar-ne les inversions.
Quant al Premi Alan Turing al Compromís Social, ha estat per a COVIDWarriors, associació sense ànim de lucre formada per voluntaris de
tots els àmbits units en la lluita contra la COVID-19 amb 3 objectius: sumar voluntariat; connectar amb les necessitats concretes
detectades a nivell logístic, sanitari, social i psicològic; i accelerar iniciatives pròpies o ja existents que amb la tecnologia i el poder del
pragmatisme d’equips multidisciplinaris experts amplifiquin l’impacte contra la COVID-19.
Premi a la Comunicació per a Fibracat TV i reconeixement especial a La Salle-URL
El jurat d’aquesta 26a Nit també ha volgut posar de relleu la tasca divulgativa duta a terme per Fibracat TV. Aquest nou canal de TDT en
català impulsat per l’operador Fibracat, naixia l’1 de juny de 2020 amb un objectiu diferencial: posar en valor l’apoderament femení i la
revolució tecnològica amb formats i continguts inèdits. És un mitjà innovador en els seus formats, on entren en escena les noves
tecnologies de comunicació social i les arts digitals.
A banda dels guardons que decideix el Jurat, els organitzadors de la Nit han volgut retre un petit homenatge La Salle-Universitat Ramon
Llull, que enguany commemora els 30 anys dels seus estudis d’Informàtica i els 20 del Parc d’Innovació La Salle Technova Barcelona.
>>GALERIA FOTOGRÀFICA DISPONIBLE AQUÍ.
>>MIRA LA GALA ÍNTEGRE AQUÍ

New

0

0

0

0

Deixa un comentari
Escriu aquí el comentari...

Enter your search

Arxius
juny 2021

maig 2021

abril 2021

març 2021

febrer 2021

gener 2021

desembre 2020

novembre 2020

octubre 2020

febrer 2020

agost 2019

desembre 2015

març 2015

desembre 2014

novembre 2014

octubre 2014

febrer 2014

gener 2014

desembre 2013

novembre 2013

octubre 2013

juliol 2013

juny 2013

maig 2013

març 2013

gener 2013

desembre 2012

Categories
CIOs.cat

La veu del/la CIO

Sin categoría

LI
© 2021 CIOS. Tots els drets reservats.
Impulsat per WordPress.

https://www.cios.cat/raimon-dalmau-premi-joan-clarke-al-cio-destacat-de-la-26a-nit-de-les-telecomunicacions-i-la-informatica/


2/2

23/6/2021

Raimon Dalmau, premi Joan Clarke al CIO destacat en la 26a Nit de les Telecomunicacions. SEM - Sistema d'Emergències Mèdiques

Contacte
Idioma:
ca
SEM - Sistema d'Emergències Mèdiques

Raimon Dalmau, premi Joan Clarke al CIO destacat en la 26a Nit de les
Telecomunicacions
17/06/2021

14:33

El Cap de l’Àrea de Sistemes d’Informació, TIC i Dades (CIO*) del SEM, Raimon Dalmau, va
rebre ahir el premi Joan Clarke al CIO destacat de la 26a Nit de les Telecomunicacions i la
Informàtica que posa en valor la seva tasca professional, no només circumscrita a tasques de
direcció de sistemes d’informació, sinó també en el desenvolupament de tasques d’estratègia
tecnològica, transformació digital i foment de la innovació.
Es tracta d’uns premis organitzats per l'associació Catalana d'Enginyers de
Telecomunicació (Telecos.cat) -que agrupa els enginyers i les enginyeres de Telecomunicació,
Electrònica i Multimèdia-audiovisual-, conjuntament amb el Col·legi d'Enginyeria en
Informàtica de Catalunya -que agrupa els enginyers i les enginyeres en Informàtica. atorgats
als millors professionals del sector en cadascuna de les seves diferents facetes.
La consecució d’aquest premi per part d’en Raimon Dalmau posa en valor la tasca
realitzada sota la seva direcció i la de tot el seu equip des de 2010, en un context de canvi
constant en les TIC del SEM per l’imparable procés de transformació digital en què estem
https://sem.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/210617-raimon-dalmau-premi-joan-clarke-cio-destacat
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immersos.
En aquest sentit, podem destacar projectes com:
L’Ordinador embarcat AL20 (operatiu a totes les ambulàncies TSU des de 2015).
L’Estació Clínica d’Emergències (ECE, amb més de 7.000 usuaris i 3.000.000 d’informes
assistencials emesos des de 2015 en les seves versions SVA, SVB, Psicòlegs, IMV, Alertes,
Grups Operatius, Guies Clíniques).
COGNOS (gestor documental pels informes assistencials ECE).
VICARSEM (Visor cartogràfic d’ambulàncies en temps real).
Àgora (espai col·laboratiu digital).
Pandora (plataforma de gestió de TSNU),
Millores al sistema Sitrem per donar servei a CECOS.
Integració dels sistemes del SEM amb els del Departament/Catsalut (HC3, IS3, CMBD,
SIRE, RCA, RSA, etc.)
L’app per mòbil 061 SalutRespon.
Implantació de tecnologia de Business Intelligence per l’elaboració de material (Mapes,
reports i quadres de comandament) per representar les nostres dades d’activitat i poder
facilitar la presa de decisions.
Així com:
Millores constants a les infraestructures de servidors i lloc de treball, per garantir
l’operativitat i la seguretat de les aplicacions i els usuaris.
Millores constants a les infraestructures de comunicacions (xarxa local i estesa),
telefonia i ràdiocomunicacions per assegurar la connectivitat entre les seus del SEM
entre elles i amb els recursos mòbils i les bases.
Durant 2020 aquest procés de canvi s’ha accelerat degut a les accions que ha calgut fer per la
pandèmia, on la tecnologia ha estat cabdal.
Podem destacar en aquest àmbit, projectes que s’han resolt amb èxit amb molt poc temps com,
per exemple:
Creació de la nova infraestructura de teletreball pel personal d’administració del SEM
Ampliació i consolidació de la infraestructura de recepció de trucades i gravació
Engegada de nous espais per CECOS
Engegada de la infraestructura per a reunions virtuals
Aquests premis reconeixen la feina de professionals que han contribuït amb el seu esforç al
progrés del sector TIC i de les seves respectives organitzacions, atorgant-los una gran projecció
professional. Sens dubte, ha estat possible gràcies també al compromís, treball i dedicació
de tot l’equip TIC del SEM.
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(*) CIO, Chief Information Officer, títol equivalent al de Director TIC o responsable de sistemes i
tecnologies de la informació

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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Una edició que reivindica el valor del sector TIC i els seus professionals, com eines clau en la
lluita contra la COVID19 i la reconstrucció del país
protagonistes | 29/06/2021

Angelina Salut.- El passat 16 de juny tenia lloc a l'Auditori de Barcelona la 26a Nit de les Telecomunicacions i la
Informàtica, acte que reconeix i premia entitats, institucions i/o persones que destaquen per la seva tasca en el
sector de les TIC. És l’acte institucional pioner i de referència d'aquest sector i està organitzat per l’Associació
Catalana d'Enginyers de Telecomunicacions (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de
Catalunya (COEINF). Els premis que s'atorguen són: Premis Salvà i Campillo (un a la persona destacada i un a
l'Emprenedoria); Premi Alan Turing al compromís social; Premi Joan Clarke al CIO; Premi d’Honor (un a la
personalitat i l'altre a la institució), i el Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC.
Les TIC és un àmbit dur per a les dones, no perquè no n'hi hagi, no perquè no tinguem possibilitats o talent, sinó
senzillament perquè és encara un món d'homes. Tot i així, al llarg d'aquests 26 anys de les Nits, ja són unes
quantes les que han estat guardonades amb algun dels 7 premis que s'atorguen durant l'acte.
Enguany 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, ha recaigut en
Núria Castell del Departament de Ciències de Computació de la Facultat d'Informàtica de la UPC i, fins ara,
docent de la Facultat d'Informàtica de Barcelona. El 1986 es va convertir en la primera dona amb un càrrec a la
FIB, facultat que després va dirigir des del 2010 fins el 2017. Durant la seva carrera ha dissenyat i dirigit
projectes de recerca, docents i de gènere, que han donat lloc a múltiples publicacions. És una de les primeres
dones titulades en Informàtica a Catalunya i Espanya.

Núria Castell, recollint el Premi

Castells ha estat llargament guardonada per la seva
trajectòria professional com “activista” per apropar les
dones al sector TIC, tasca que, tot i que ja està jubilada,
continua fent. La docent està molt preocupada per
aconseguir que les nenes/noies s'interessin per les
STEM. Coincideix amb moltes altres activistes que
també treballen per assolir la igualtat de gènere en el
món de les TIC, en què una gran part del problema rau
en la falta de referents i en què cal canviar els
estereotips. Tal i com va dir en una entrevista l'octubre
del 2020 a fulls d'enginyeria, “això no només passa a les
noies, sinó a la societat en general que té la incrustació
d’aquests estereotips: això és feina d'homes o de
dones”.

Un altre dels guardons de la Nit, premi a la Comunicació i la Divulgació de les TIC, va recaure en Fibracat TV,
de l'operador Fibracat, que fa una gran tasca divulgativa posant en valor l’apoderament femení i la revolució
tecnològica amb formats i continguts inèdits. És una TV digital diferent, un mitjà innovador en el que entren en
escena les noves tecnologies de comunicació social i les arts digitals; una televisió per crear referents femenins
en sectors com el de les telecomunicacions.
Tot just amb un any de vida, aquesta TV digital s'ha fet un lloc destacat amb gairebé 225.000 espectadors diaris i
3 guardons. El premi del sector TIC és el tercer reconeixement que rep Fibracat TV. L’Institut d’Estudis Catalans
li va atorgar una menció honorífica en el Premi Creu Casas de l’IEC-Dones per canviar el món, per la seva tasca
de visibilització del talent femení i l’Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya li va atorgar el
Reconeixement a la Qualitat Lingüística Empresarial.
Van recollir el premi Meritxell Bautista, Cofundadora de
Fibracat i presidenta de Fibracat TV, i Maria Darnell,
directora de Fibracat TV. Durant l'acte, Bautista va
recordar com havien titllat de bogeria la seva idea de fer
un canal feminista, per crear referents femenins en el
sector de les telecomunicacions, però donat els resultats
obtinguts en un any de vida, es preguntava: “érem boges
o valentes?”.

Fibracat TV recullen el premi

Fibracat TV arriba al 92% de Catalunya oferint una
proposta diferenciada i una programació centrada en
dona i tecnologia en més del 50% del seu contingut total.
Més del 80% de la programació és de producció pròpia i
el 94% creada a Catalunya. És l’únic canal de TDT amb
difusió a tot Catalunya que supera el 95% de contingut
en català.
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La seva programació consta d'espais divulgatius i entrevistes d'entre 5 i 30 minuts, i molt sovint amb formats
similars o amb semblances amb els de les xarxes socials. El canal té un tret especialment diferenciat: és el
manifests fundacional on marca com a propòsit principal contribuir a una societat on la igualtat sigui real,
efectiva i definitiva, i promoure referents de dones en tots els àmbits (també l’empresarial, el tecnològic o el
científic). La presència de Fibracat TV és simultània en streaming, a la carta, a Internet i a la plataforma Fibracat
Plus, i oberta a la interactivitat per mitjà de les seves pròpies xarxes socials. www.fibracattv.cat.
En la 26a edició, també han estat premiats l’emprenedor Carlos Blanco; Raimon Dalmau, CIO del Sistema
d’Emergències Mèdiques de la Generalitat de Catalunya (SEM); la iniciativa solidària COVIDWarriors; el
president del Club d’Innovació i Tecnologia de CECOT, Enric Barba, i la UPC que han rebut els Premis
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d’Honor; i un reconeixement especial a La Salle – Universitat Ramon Llull, que enguany commemora els 30
anys dels seus estudis d’Informàtica i els 20 del Parc d’Innovació La Salle Technova Barcelona.

Premiades, premiats i autoritats en la 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica

La cerimònia va comptar amb la participació, entre d’altres autoritats, de la presidenta del Parlament de
Catalunya, Laura Borràs; del vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Jordi
Puigneró; del secretari d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, Roberto Sánchez; de la tinenta
d’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, i del president delegat de l’Àrea d’Innovació de la
Diputació de Barcelona, Josep Arimany.

Altres notícies
Èxit de convocatòria en el concurs Femitic-Vídeo Festival per dones | protagonistes | 15/10/2009
Conferència "Donne e violenza. Rachel Bespaloff interprete di Omero" | protagonistes |
14/10/2010

Lidia Falcón rep un homenatge pel seu lideratge en la militància feminista | protagonistes |
12/12/2010

Dones en Xarxa posa en marxa una campanya a Internet per a commemorar el Dia
Internacional de les Dones | protagonistes | 03/03/2011
El CIRD acull la jornada "Reflexionem sobre l'actualitat. La revolució de les dones a la
Mediterrània" | protagonistes | 07/04/2011
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CERCA PROVEÏDORS DE:

TOT A PUNT PER A LA 26A NIT DE LES TELECOMUNICACIONS I LA
INFORMÀTICA

MOBILIARI

 l proper dimecres, 16 de juny, l’Auditori de Barcelona acollirà la 26a edició de la “Nit de les
E
Telecomunicacions i la Informàtica” (www.lanit.cat), la gran trobada del món TIC del país que aglutina
professionals, empreses, administració, associacions i institucions sector, i que organitzen conjuntament
l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria
Informàtica de Catalunya (COEINF). La gala, que tindrà aforament presencial reduït i es retransmetrà en
directe per Fibracat TV i Internet (www.lanit.cat/streaming), comptarà amb la participació ja confirmada de la
presidenta del Parlament, Laura Borràs; del vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la
Generalitat, Jordi Puigneró, i de la tinenta d’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet (entre
d’altres autoritats, llistat disponible a www.lanit.cat/assistents/).
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MEDI AMBIENT / ENERGIES RENOVABLES
COMPRES ORDINÀRIES

L’acte s’iniciarà a les 19.30 hores amb les paraules de benvinguda del degà del COEINF, Eduard Martin, i del
president de Telecos.cat, Pedro Linares, seguides de la inauguració oficial, a càrrec del vicepresident i
conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Jordi Puigneró. Després de la intervenció de la
resta d’autoritats, i en format vídeo, la Nit posarà en valor la vitalitat d’un sector –el de les Telecomunicacions
i la Informàtica- que s’ha demostrat clau en la lluita contra la COVID-19.

SENYALITZACIÓ I SEGURETAT
INFORMÀTICA / TIC / TELECOMUNICACIONS
AUTOMOCIÓ / TRANSPORT / MOBILITAT
EQUIPAMENTS

La cerimònia continuarà amb el lliurament dels Premis Salvà i Campillo (guardó de prestigi que reconeix la
personalitat destacada i l’emprenedoria), Joan Clarke (que premiarà al CIO destacat), Alan Turing (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 desvetllarà en el decurs de la mateixa cerimònia). També es farà un reconeixement
especial a La Salle-Universitat Ramon Llull, que enguany commemora els 30 anys dels seus estudis
d’Informàtica i els 20 del Parc d’Innovació La Salle Technova Barcelona.
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OCI / ART / CULTURA
SERVEIS PROFESSIONALS
SERVEIS INTEGRALS

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, es farà càrrec de la cloenda d’aquesta 26a Nit, que presentarà la
popular periodista Raquel Sans i estarà amenitzada per la música en directe de The Evening Quartet.
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Dimecres, 16 de juny, l’Auditori de Barcelona acollirà la 26a edició
de la “Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica”
(www.lanit.cat), la gran trobada del món TIC del país que aglutina
professionals, empreses, administració, associacions i institucions
sector, i que organitzen conjuntament l’Associació Catalana
d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi
Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya (COEINF). La
gala, que tindrà aforament presencial reduït i es retransmetrà en
directe per Fibracat TV i Internet (www.lanit.cat/streaming),
comptarà amb la participació ja confirmada de la presidenta del
Parlament, Laura Borràs; del vicepresident i conseller de
Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Jordi Puigneró, del
secretari d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals,
Roberto Sánchez; i de la tinenta d’Agenda 2030 de l’Ajuntament
de Barcelona, Laia Bonet (entre d’altres autoritats, llistat disponible
a www.lanit.cat/assistents/).
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L’acte s’iniciarà a les 19.30 hores amb les paraules de benvinguda del degà del COEINF, Eduard Martin, i del
president de Telecos.cat, Pedro Linares, seguides de la inauguració oficial, a càrrec del vicepresident i conseller de
Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Jordi Puigneró. Després de la intervenció de la resta d’autoritats, i en
format vídeo, la Nit posarà en valor la vitalitat d’un sector –el de les Telecomunicacions i la Informàtica- que s’ha
demostrat clau en la lluita contra la COVID-19.
La cerimònia continuarà amb el lliurament dels Premis Salvà i Campillo (guardó de prestigi que reconeix la
personalitat destacada i l’emprenedoria), Joan Clarke (que premiarà al CIO destacat), Alan Turing (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 desvetllarà en el decurs de la mateixa cerimònia). També es farà un reconeixement especial a La SalleUniversitat Ramon Llull, que enguany commemora els 30 anys dels seus estudis d’Informàtica i els 20 del Parc
d’Innovació La Salle Technova Barcelona.
La presidenta del Parlament, Laura Borràs, es farà càrrec de la cloenda d’aquesta 26a Nit, que presentarà la popular
periodista Raquel Sans i estarà amenitzada per la música en directe de The Evening Quartet.
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Tot a punt per a la 26a Nit de les Telecomunicacions i la
Informàtica el 16 de juny a l’Auditori; has de ser-hi!
por admin / 10 junio 2021

El proper dimecres, 16 de juny, l’Auditori de Barcelona acollirà la 26a edició de la “Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica” (www.lanit.cat), la gran trobada del món TIC del país que
aglutina professionals, empreses, administració, associacions i institucions sector, i que
organitzen conjuntament l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació
(Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya (COEINF).
La gala, que tindrà aforament presencial reduït i es retransmetrà en directe per Fibracat TV i
Internet, comptarà amb la participació ja confirmada de la presidenta del Parlament, Laura
Borràs; del vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Jordi
Puigneró, i de la tinenta d’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet (entre
d’altres autoritats, llistat disponible a www.lanit.cat/assistents/).
L’acte s’iniciarà a les 19.30 hores amb les paraules de benvinguda del degà del
COEINF, Eduard Martin, i del president de Telecos.cat, Pedro Linares, seguides de
la inauguració oficial, a càrrec del vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la
Generalitat, Jordi Puigneró. Després de la intervenció de la resta d’autoritats, i en format vídeo,
la Nit posarà en valor la vitalitat d’un sector –el de les Telecomunicacions i la Informàtica- que
s’ha demostrat clau en la lluita contra la COVID-19.
La cerimònia continuarà amb el lliurament dels Premis Salvà i Campillo (guardó de prestigi
que reconeix la personalitat destacada i l’emprenedoria), Joan Clarke (que premiarà al CIO
destacat), Alan Turing (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 desvetllarà en el decurs de la
mateixa cerimònia). També es farà un reconeixement especial a La Salle-Universitat Ramon
Llull, que enguany commemora els 30 anys dels seus estudis d’Informàtica i els 20 del Parc
d’Innovació La Salle Technova Barcelona.
La presidenta del Parlament, Laura Borràs, es farà càrrec de la cloenda d’aquesta 26a Nit, que
presentarà la popular periodista Raquel Sans i estarà amenitzada per la música en directe
de The Evening Quartet.

https://www.barcelonadot.com/tot-a-punt-per-a-la-26a-nit-de-les-telecomunicacions-i-la-informatica-el-16-de-juny-a-lauditori-has-de-ser-hi/
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organitzen tercers a Catalunya independentment de si hi va la Casa Reial. En una entrevista
a ‘Ser Catalunya’, ha avalat també que el vicepresident, Jordi Puigneró, no assisteixi aquest
dimarts al sopar amb el Rei en el marc del Cercle d’Economia per anar a la Nit de les
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recordat, ho demostra el preu que està pagant a la presó pel lideratge al capdavant del
referèndum del 2017.
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En referència als indults que el govern de Pedro Sánchez ha anunciat per a una o dues
setmanes, Artadi ha considerat que finalment l’executiu espanyol optarà per “estalviar-se un
procediment ràpid al tribunal d’Estrasburg” que, segons Artadi, hauria fet sortir els polítics
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TRAS DOS RECTIFICACIONES EN 5 HORAS

La consellera de Presidencia representará a
la Generalitat en la cena con el Rey
Aragonès había delegado la asistencia en el vicepresidente Jordi
Puigneró, que en principio había aceptado pero posteriormente lo ha
rechazado. El 'president' coincidirá con Felipe VI en un encuentro
previo

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, acompañado por la
consellera de Presidencia, Laura Vilagrà. (EFE).
Por
Marcos Lamelas. Barcelona
15/06/2021 - 13:18 Actualizado: 15/06/2021 - 23:42

Dos rectificaciones en cinco horas. Entre las 12:00 y las 17:00, la cena
del Rey con el Círculo de Economía mañana miércoles ha tenido dos

asistentes de la Generalitat para compartir plato y mantel con Felipe
VI. Iba a acudir Pere Aragonès, presidente de la Generalitat. Luego este
alegó que no podía ir y que tampoco coincidiría el viernes con Pedro
Sánchez y se designó al 'conseller' de Políticas Digitales y
vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró para que asistiese. A
las 17:00 horas eso cambió y el vicepresidente anunció que tampoco
iba. Finalmente, en torno a las 20:00, la 'consellera' de
Presidència, Laura Vilagrà, ha anunciado en una rueda de prensa
que será ella misma quien represente a la Generalitat en el
evento. Aragonès sí coincidirá con el monarca en un encuentro previo.
El 'president' había esquivado la cena con el rey Felipe VI que va a
celebrarse mañana y había decidido enviar a su vicepresidente, Jordi
Puigneró, que además es consejero de Políticas Digitales e
Infraestructuras y se trata del miembro del Ejecutivo catalán más
cercano a la figura de Carles Puigdemont. Aragonès evitaba así la foto
con el monarca español, igual que hizo cuando Felipe VI visitó la
planta de Seat en Martorell el pasado mes de marzo.

Posteriormente Puigneró ha anunciado que tampoco irá a cenar con el
monarca español y que ha propuesto a Presidencia que, si es
oportuno, deleguen en otros miembros del gobierno. El vicepresidente
asistirá a la Noche de las Telecomunicaciones y la Informática, como
tenía previsto y comprometido, han asegurado desde su departamento
de comunicación.

ERC ve "vintage" una reforma del Estatut y celebra que el Gobierno
negocie "obligado"
Europa Press

"Mañana, el 'president' acudirá al encuentro con el Cercle d’Economía
desde la Generalitat", ha explicado la portavoz de la Generalitat,
Patricia Plaja, pero “se quiere trasladar que lo que haga el Rey no
determinará la agenda del 'president'. Se ocuparán los espacios que
se consideren relevantes para la ciudadanía y eso será independiente
de lo que haga un monarca que no está identificado como el rey de los
catalanes”. “No condicionaremos la agenda de la Generalitat a lo que
haga el Rey de España”, ha insistido en la rueda de prensa tras el
Consejo Ejecutivo de hoy. Para no condicionar la agenda, lo cierto es
que el Rey está obligando con su sola presencia a dar múltiples
bandazos al ejecutivo de Aragonès.

Jordi Puigneró iba a salir hoy en la rueda de prensa del Palau de la
Generalitat, pero 15 minutos antes de la rueda de prensa el Govern
cambió de criterio alegando “razones urgentes de agenda del
'conseller' inexcusables” y desmontaron un escenario pensado para
dos comparecientes y se dejó sola a la portavoz.

Aragonés no cenará mañana con el Rey, pero sí
visitará el viernes a Puigdemont en Waterloo
Preguntada Patricia Plaja sobre si Puigneró se había molestado por
tener que acudir a la cena con el Rey la respuesta fue: "No entraré en
especulaciones. Tienen que responder los responsables de prensa del
'vicepresident". Puigneró tenía previsto acudir esa noche a la 'Nit de les
telecomunicacions', una cena con los empresarios y sectores de la alta
tecnología.

Patricia Plaja niega que se esté produciendo un cambio de criterio
respecto a la anterior Generalitat que presidía Torra y que se negaba a
acudir a actos con el Rey. Ahora sí que se acude a actos en los que
participe la corona, pero se envía al vicepresidente catalán. Sin
embargo, sí que hay un cambio de criterio: ahora la Generalitat acude a
actos en los que estará el Rey.
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El vicepresident Puigneró inaugura la Nit de les Telecomunicacions i la
Informàtica
Polítiques Digitals

L'acte tindrà lloc demà, a les 19.30 hores, a l'Auditori de Barcelona

El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, farà la inauguració de la 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, la trobada
anual del sector TIC organitzada per l'Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial
d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF).
L’acte tindrà lloc demà, dimecres 16 de juny, a les 19.30 hores, a l’Auditori de Barcelona. Tindrà aforament presencial reduït i es
retransmetrà en directe per Fibracat TV i Internet (www.lanit.cat/streaming).
Els mitjans que estiguin interessats a cobrir l’acte de forma presencial cal que s’acreditin enviant un correu electrònic abans de les 12
hores del dimecres 16 de juny a l’adreça comunicacio@lanit.cat, en què hauran d’indicar també les necessitats tècniques.

19:30 | El vicepresident Puigneró inaugura la Nit de les Telecomunicacions i la Infomàtica . Auditori de Barcelona (c.
Lepant, 150) | Barcelona (Barcelonès)
Emissió en directe
El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, farà la inauguració de la 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, la
trobada anual del sector TIC. L’acte es podrà seguir en directe per Fibracat TV i a www.lanit.cat/streaming. El secretari
general del departament d’Economia i Hisenda, Jordi Cabrafiga, també assistirà a l'acte.
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Jordi Puigneró rechaza asistir a la cena con el Rey y propone que acudan otros miembros del Govern

europapress / catalunya

Jordi Puigneró rechaza asistir a la cena con el Rey y propone que acudan otros miembros del
Govern

El vicepresidente y conseller de Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat, Jordi Puigneró, interviene en la primera sesión de control del nuevo Ejecutivo, a
2 de junio de 2021, en el Parlament de Catalunya, Barcelona, (España). Durante esta sesi - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) El vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha rechazado finalmente asistir este miércoles a la cena inaugural de la Reunión Anual del
Cercle d'Economia a la que acudirá el Rey Felipe VI, y propone que acudan otros miembros del Govern.
Según un comunicado de Vicepresidencia, Puigneró ha propuesto a Presidencia que, si es oportuno, deleguen en otros miembros del Govern la
asistencia a la cena, a la que tampoco irá el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
Puigneró, que también es conseller de Políticas Digitales y Territorio, sí asistirá el mismo miércoles a la misma hora (19.30) a la Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica "como tenía previsto y comprometido", añade el comunicado.

https://www.europapress.es/catalunya/noticia-jordi-puignero-rechaza-asistir-cena-rey-propone-acudan-otros-miembros-govern-20210615162600.…
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JxCat defensa que el Govern vagi al sopar amb el Rei però avala que Puigneró prioritzi la Nit de les Telecomunicacions – La Manyana

Dimecres, 23 juny, 2021

Qui som

Contacte Anuncia’t
 I POLÍTICA 
LLEIDA Subscriu-te
COMARQUES
INTERNACIONAL

31

C

Lleida

SUCCESSOS I JUTJATS
OCI 
    
SUBSCRIPTORS



ESPORTS

LLEIDA

ECONOMIA

COMARQUES

CANAL CAMP

INTERNACIONAL I POLÍTICA 

ALTRES 

SUCCESSOS I JUTJATS


OCI 

ESPORTS

ECONOMIA

CANAL CAMP

ALTRES 

Inici  Internacional i Política

JxCat defensa que el Govern vagi
al sopar amb el Rei però avala
que Puigneró prioritzi la Nit de
les Telecomunicacions
Artadi admet que s'ha generat "confusió" però nega una crisi de
govern
per ACN —

16 juny, 2021 en Internacional i Política

Temps de lectura: 1 min read

 0  0

 0

https://www.lamanyana.cat/jxcat-defensa-que-el-govern-vagi-al-sopar-amb-el-rei-pero-avala-que-puignero-prioritzi-la-nit-de-les-telecomunicacions/

1/6

23/6/2021

JxCat defensa que el Govern vagi al sopar amb el Rei però avala que Puigneró prioritzi la Nit de les Telecomunicacions – La Manyana

ACN / La diputada de JxCat Elsa Artadi, entrant al Parlament, durant una intervenció de Pere Aragonès. Imatge del 20 de

LLEIDA

COMARQUES

INTERNACIONAL I POLÍTICA 

SUCCESSOS I JUTJATS

OCI 

maig del 2021.



0

ESPORTS

ACCIONS

15

VISTES



ECONOMIA

Comparteix a Facebook

CANAL CAMP



ALTRES 

Comparteix a Twitter



La portaveu de Junts, Elsa Artadi, ha defensat que el Govern ha d’anar a tots els
actes que organitzen tercers a Catalunya independentment de si hi va la Casa Reial.
En una entrevista a ‘Ser Catalunya’, ha avalat també que el vicepresident, Jordi
Puigneró, no assisteixi aquest dimarts al sopar amb el Rei en el marc del Cercle
d’Economia per anar a la Nit de les Telecomunicacions. “És un acte estimat per
Puigneró. Hi va cada any, és el seu sector i sempre hi ha tingut un rol important”, ha
afegit Artadi. La portaveu de Junts admet que s’ha generat “confusió” sobre aquesta
qüestió però ha negat que sigui una “crisi de govern”.
Pel que fa a la polèmica per la carta del secretari general del partit, Jordi Sànchez,
sobre l’1-O, Artadi considera que es va treure una frase de context. Per a la portaveu
de Junts, és evident que no pot haver cap dubte sobre el compromís de Sànchez
amb l’1-O i, segons ha recordat, ho demostra el preu que està pagant a la presó pel
lideratge al capdavant del referèndum del 2017.
En referència als indults que el govern de Pedro Sánchez ha anunciat per a una o dues
setmanes, Artadi ha considerat que finalment l’executiu espanyol optarà per “estalviar-se un
procediment ràpid al tribunal d’Estrasburg” que, segons Artadi, hauria fet sortir els polítics de la
presó. “Ho fan per vetllar per la reputació de l’estat espanyol”, ha conclòs.
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JxCat defensa que el Govern vagi al sopar amb el rei però avala que Puigneró prioritzi la Nit de les Telecomunicacions
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La portaveu de JxCat, Elsa Artadi, ha defensat a SER Catalunya que el
Govern ha d'anar a tots els actes que organitzen tercers a Catalunya i
ha avalat que Jordi Puigneró no vagi al sopar amb el rei per anar a la
Nit de les Telecomunicacions: "Hi va cada any, sempre hi ha tingut un
rol important".
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Puigneró abre la primera polémica en el Govern al renunciar a asistir a un acto con el Rey
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CONFLICTO EN EL EJECUTIVO CATALÁN

Puigneró abre la primera polémica en el Govern al renunciar a
asistir a un acto con el Rey
El vicepresident descarta finalmente acudir a una cena con la presencia del monarca pese a ser designado esta
mañana por el Consell Executiu

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el vicepresidente, Jordi Puigneró, hablan en su escaño en el Parlament. (Sílvia Jardí / ACN)
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Primera fisura de calado en el Govern a cuenta de la presencia del Rey en un acto en Catalunya. El
vicepresident y conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, había sido designado por el Consell Executiu 
https://www.lavanguardia.com/politica/20210615/7532189/puignero-abre-primera-polemica-govern-renunciar-asistir-acto-rey.html
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Puigneró abre la primera polémica en el Govern al renunciar a asistir a un acto con el Rey

para asistir a la cena organizada por el Cercle d'Economia este miércoles en el Hotel W de Barcelona en lugar


de Pere Aragonès y a la que está invitado también el rey Felipe. Así lo había anunciado este mediodía la
portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en rueda de prensa. Sin embargo, Puigneró se ha echado atrás y finalmente

ha renunciado a acudir al evento. Será la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, la que forme parte del
convite.
PUBLICIDAD

Thanks for watching!

Powered By WeMass

La polémica está servida. Según informan desde el Govern, la ausencia del president de la Generalitat estaba
ya decidida desde el lunes por la tarde. En un primer momento, el conseller de Economia, Jaume Giró, estaba
dispuesto a hacer acto de presencia en representación de la Generalitat, pero desde el equipo de
Vicepresidència se hizo llegar a Presidència el ofrecimiento de Puigneró. Esta mañana el Consell Executiu no
ha hecho más que ratificar la asistencia de Puigneró.

El Govern designa finalmente a Vilagrà como representante de la Generalitat en la
cena
No obstante, todo se ha torcido posteriormente. Primero, Puigneró ha anulado la comparecencia que tenía
prevista este mediodía junto a la portavoz del Govern. Plaja ha justificado el cambio de última hora por
"problemas inexcusables de agenda" del vicepresident. Pocas horas después de terminar la rueda de prensa de
Plaja, Vicepresidència ha argumentado inicialmente que el propio Puigneró decidió ser quien estuviera en la
cena tras confirmarse la presencia del presidente de Corea del Sur, Mun Jae In. Pero poco después, su equipo
ha anunciado que finalmente no estará en dicha cena.
"[Puigneró] Ha propuesto a Presidència que, si es oportuno, deleguen en otros miembros del Govern", ha
informado el gabinete del vicepresident, al tiempo que asegura que la delegación no se había formalizado
todavía.

Las directrices de Torra
La decisión la toma en consonancia a lo acontecido en los últimos años, cuando los altos representantes del
Govern de la Generalitat han evitado coincidir con el monarca en los actos que contaban con su presencia

https://www.lavanguardia.com/politica/20210615/7532189/puignero-abre-primera-polemica-govern-renunciar-asistir-acto-rey.html
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Puigneró abre la primera polémica en el Govern al renunciar a asistir a un acto con el Rey

Govern de la Generalitat han evitado coincidir con el monarca en los actos que contaban con su presencia

como protesta por su postura después del referéndum del 2017 y las cargas policiales y su discurso del 3 de
octubre del mismo año.

En todo caso, el Govern de Aragonès emula las directrices establecidas durante el mandato de Quim Torra.
Constan de tres puntos: ningún miembro del Gabinete catalán asistirá a un acto "organizado por la
monarquía" (básicamente en Catalunya, a los premios de la Fundación Princesa de Girona); que no invitarían
al Rey a ningún acto; y que solo asistirían a acontecimientos organizados por terceras personas con presencia
del Jefe del Estado.
No obstante, que Aragonès no haga acta de presencia en la cena no significa que no esté en actos previos del
Cercle (como el encuentro con empresarios y representantes políticos internacionales). En lugar de Aragonès
estaba previsto que asistiera Puigneró, pero este mantiene su agenda inicial y participará en la inauguración
de la Nit de les Telecomunicacions i la Infomàtica.

Lo que haga el rey de España no va a condicionar en ningún caso la agenda del
Govern de la Generalitat y tampoco del president en territorio catalán"
Patrícia Plaja
Portavoz del Govern

,,

"Lo que haga el rey de España no va a condicionar en ningún caso la agenda del Govern de la Generalitat y
tampoco del president en territorio catalán. La prioridad del nuevo Govern es ocupar aquellos espacios que
son relevante para el país y su gente, para los catalanes, independientemente de lo que haga el monarca",
había afirmado Plaja.
LEER 19 COMENTARIOS
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Puigneró descarta representar el Govern en el sopar del Cercle
d'Economia amb el rei
El vicepresident, segons fonts governamentals, havia rebut la delegació del president per assistir-hi però finalment anirà
a un altre acte que ja tenia compromès
per Oriol March / Lluís Girona, Palau de la Generalitat, Barcelona | 15 de juny de 2021 a les 16:10 |  (https://www.naciodigital.cat/pdf.php?id=221332&bdconf=)

Jordi Puigneró i Pere Aragonès, a Palau. | Adrià Costa
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Puigneró descarta representar el Govern en el sopar del Cercle d'Economia amb el rei | NacióDigital
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El vicepresident Jordi Puigneró ha descartat finalment ser el
representant de la Generalitat en el sopar inaugural de la reunió
anual del Cercle d'Economia, en el qual assistirà el rei Felip VI. Tot i
que la seva presència havia estat anunciada per la portaveu del
Govern, Patrícia Plaja, i fonts de vicepresidència havien confirmat
que la confirmació en el sopar s'havia concretat aquest dilluns, hi ha
hagut marxa enrere. El president Pere Aragonès serà l'encarregat
d'obrir les jornades amb un discurs a les 15.30 i després participarà
en una trobada informal amb els organitzadors, mentre que
Puigneró evitarà el contacte amb el monarca. El vicepresident s'ha
posat en contacte amb Presidència -que és qui havia "delegat" en ell
la presència en l'acte, segons el seu entorn- per tal que, si ho
considera oportú, enviï un altre representant a l'àpat. Ell serà a la Nit
de les Telecomunicacions i de la Informàtica, com apareixia en una
convocatòria anterior.
La qüestió ha estat àmpliament debatuda en el marc de la reunió del
Govern, en la qual s'ha acordat que l'agenda de la Casa Reial "no
condicionarà" l'agenda de l'executiu català. Fonts de Vicepresidència
han assenyalat poc després de la roda de premsa que no hi ha hagut
cap canvi de criteri, perquè fins ara l'únic acord vigent -estructurat
en temps de Quim Torra a Palau- era que no es podia assistir als
actes organitzats per la Casa Reial, no en aquells on el monarca hi
fos present. "El Govern no assiteix a actes organitzats per la Casa
Reial ni convida la Casa Reial a actes organitzats pel Govern. Ara bé,
el Govern no deixarà d'assitir ni representar la Generalitat en actes
a Catalunya de tercers on assiteixi el monarca espanyol", sostenen
aquestes fonts.
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Puigneró fa marxa enrere i no anirà finalment al sopar del Cercle d'Economia amb Felipe VI
29 · 06 · 2021
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Vilagrà substitueix Puigneró al sopar del Cercle d’Economia amb
Felipe VI després d’haver-se’n desdit el vice-president
Aragonès assistirà a la sessió inaugural de la tarda i coincidirà amb el rei espanyol en una trobada informal
amb empresaris sud-coreans

Per: Redacció

15.06.2021 20:27

Segueix @vilaweb

Sense anuncis

Favorit

Fes-te subscriptor de VilaWeb
Aquest diari existeix perquè més de vint mil lectors han decidit que poden i volen pagar
cinc euros el mes perquè tots rebeu tota la informació amb accés obert. Però no n'hi ha
prou. En necessitem més. Tu ho vols i pots? Fes-te'n subscriptor ací.

El govern català finalment sí que enviarà representació oficial al sopar del Cercle
d’Economia on hi haurà el rei espanyol, Felipe VI. Era previst que hi anés el vicepresident, Jordi Puigneró, però hores més tard se n’ha desdit i ha instat a
Presidència que delegui la responsabilitat a un altre membre del govern. La
https://www.vilaweb.cat/noticies/aragones-reuters-felipe-vi-cercle-deconomia/

ÚLTIMES NOTÍCIES

1/4

29/6/2021

Puigneró fa marxa enrere i no anirà finalment al sopar del Cercle d'Economia amb Felipe VI

representant institucional
la Generalitat a l’acte serà finalment Laura Vilagrà,
29 · 06de
· 2021
consellera de Presidència.
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El president de la Generalitat, Pere Aragonès, coincidirà amb el rei espanyol en una
trobada informal prèvia al sopar amb empresaris sud-coreans. Segons fonts de
presidència, acudirà a aquesta reunió en una mostra de la importància que

21:50 El bastó i la pastanaga de

Sánchez: la repressió sobrevola la
primera reunió amb Aragonès

l’executiu vol donar als convidats del país asiàtic. Aragonès també participarà a la
sessió inaugural de les jornades del Cercle a la tarda.

Butlletí de VilaWeb
Rebeu les notícies de VilaWeb cada matí al vostre correu

Subscriure-m'hi

Felipe VI torna a Catalunya: totes les cremades de fotografies i les
protestes convocades

De bon matí, una entrevista a Reuters, Aragonès no havia descartat d’assistir ell
mateix al sopar, però la portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha dit al migdia que
seria Puigneró qui representaria el govern. Fonts de Presidència expliquen a
VilaWeb que Puigneró li ha comunicat personalment a Aragonès que seria ell que hi
aniria.
Per a justificar l’assistència d’un membre del govern en un acte amb Felipe VI, Plaja
ha remarcat la importància d'”ocupar els espais rellevant del país.” Des de vicepresidència també argumentaven que el govern “no deixaria d’assistir ni representar
la Generalitat en actes a Catalunya on assisteixi el monarca espanyol” i que en el
sopar hi hauria altres personalitats empresarials i polítiques com ara el president de
Corea del Sud.

<

>

Lavadora 6kg Icecool D
ICD106W
249 €

219 €

Comprar
Hasta el 5 de julio

Tanmateix, tres hores després, el departament ha fet marxa enrere. Segons les
mateixes fonts, a aquella hora Puigneró ja tenia “previst i compromès” d’assistir a la
Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica. És previst que en les pròximes
hores el govern nomeni un nou representant al sopar.
https://www.vilaweb.cat/noticies/aragones-reuters-felipe-vi-cercle-deconomia/
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Puigneró rebutja assistir al sopar amb el rei i hi anirà Laura Vilagrà
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Actualitzada el 15-06-2021 23:55

El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, s’ha negat a assistir al
sopar del Cercle d’Economia on hi haurà el rei Felip VI, tal com li havia
encarregat Pere Aragonès perquè hi representés el Govern. Puigneró havia
d’ocupar el lloc del president, que ja havia anunciat que no hi aniria, però
finalment també ha rebutjat assistir a l’acte d’aquest dimecres.
La portaveu, Patrícia Plaja, ha explicat que l’encàrrec responia a la voluntat
del Govern “d’ocupar tots els espais on els catalans tinguin interessos”, i des
de Presidència s’apel·la a la voluntat d’aprofitar la presència d’alts
mandataris internacionals. Puigneró proposa a Aragonès que, si ho
considera oportú, “ho delegui en altres membres del Govern”. Ell, en
canvi, anirà a la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, “com tenia
previst i compromès”.
PUBLICIDAD

Thanks for watching!

Powered By WeMass
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Puigneró rebutja assistir al sopar amb el rei
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Actualitzada 15/06/2021 a les 16:53
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© El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, durant el Consell Executiu del Govern. ACN

El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha rebutjat finalment assistir aquest dimecres al sopar inaugural de la Reunió Anual del Cercle
d’Economia a la que acudirà el Rei Felip VI, tal com li havia encarregat el Govern, i proposa que acudeixin altres membres del Govern. Segons un
comunicat de Vicepresidència, Puigneró ha proposat a Presidència que, si és oportú, deleguin en altres membres del Govern l’assistència al sopar, al
qual tampoc no anirà el president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Puigneró, que també és conseller de Polítiques Digitals i Territori, sí que assistirà el mateix dimecres a la mateixa hora (19.30) a la Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica "com tenia previst i compromès", afegeix el comunicat.
AD
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Vilagrà anirà al sopar amb el rei i tanca la topada al govern per la negativa de Puigneró
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Vilagrà anirà al sopar amb el rei i tanca la topada al govern per la
negativa de Puigneró
Finalment, la consellera de la Presidència assistirà a l'acte inaugural de la reunió del Cercle
d'Economia després de les friccions entre Esquerra i Junts
15/06/2021 - 20.36 Actualitzat 15/06/2021 - 22.48

 
TEMA:

JORDI PUIGNERÓ

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, representarà el govern al sopar inaugural de la XXXVI
Reunió del Cercle d'Economia, presidit pel rei Felip VI. Inicialment, ho havia de fer el vicepresident, Jordi
Puigneró, per encàrrec del president de la Generalitat, Pere Aragonès, però el conseller de Polítiques
Digitals i Territori ha renunciat a anar a les jornades empresarials.
Fonts del Departament de la Vicepresidència han explicat que Puigneró ha proposat a Presidència que,
"si és oportú, delegui en altres membres del govern" la representació. El dia del sopar amb el monarca,
el vicepresident assistirà a la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, "com tenia previst i
compromès".
SEGÜENT
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La negativa de Puigneró a assistir al sopar, tal com li havia encarregat Aragonès, és el primer episodi de
turbulències entre Esquerra i Junts des de la presa de possessió del govern.

Jordi Puigneró i Pere Aragonès, durant un ple al Parlament (ACN / Marta Sierra)

El rei presidirà aquest dimecres l'acte inaugural de la reunió del Cercle, en què s'homenatjarà els
empresaris Artur Suqué i Mariano Puig, morts a l'abril. A l'acte també hi haurà el president de Corea del
Sud, Moon Jae-in, que aquesta setmana està de visita a Espanya. Abans del sopar inaugural hi haurà
una trobada amb empresaris on sí que coincidiran el monarca i el president de la Generalitat.
Serà la primera de les tres visites que el monarca farà a Catalunya en poc més de dues setmanes. A
finals de mes, tornarà a l'estrena del Mobile World Congress i l'1 de juliol assistirà, amb la reina Letícia i
les princeses Elionor i Sofia, a la cerimònia d'entrega dels premis de la Fundació Princesa de Girona.

Els reis Felip i Letícia, al juliol, en una visita al monestir de Poblet (ACN / Roger Segura)

"No condicionarem l'agenda del govern al que pugui fer el rei"
SEGÜENT
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La presència, de Puigneró o d'un altre conseller, al sopar amb el monarca posa fi al criteri de no anar a
cap acte presidit per Felip VI, decidit per l'anterior president, Quim Torra, en protesta pel paper del rei
després de l'1-O. Al març, Aragonès, que aleshores era vicepresident en funcions de president, va evitar
coincidir amb el rei en la visita institucional a la fàbrica de Seat a Martorell.
Després del Consell Executiu, la portaveu, Patrícia Plaja, havia explicat que la decisió del govern d'anar
al sopar responia a la voluntat "d'ocupar tots els espais on els catalans tinguin interessos",
independentment del que faci el monarca. Plaja ha apel·lat a la voluntat d'aprofitar la presència de
mandataris internacionals.

La portaveu del govern, Patrícia Plaja, durant la roda de premsa d'aquest dimarts (ACN / Sílvia Jardí)

La portaveu de l'executiu ha emmarcat l'assistència al sopar en la normalitat amb què el govern vol
tractar els actes en què hi ha Felip VI i ha assegurat que l'objectiu és que el monarca no "condicioni"
l'agenda del govern:
"No condicionarem l'agenda del govern a res que pugui fer el rei."
En un primer moment, estava previst que Puigneró comparegués al costat de Plaja, però poc abans de
començar la roda de premsa s'ha sabut que no ho faria per "motius urgents d'agenda". De fet, la
portaveu del govern ha negat que l'absència de Puigneró a la roda de premsa tingués res a veure amb
un desacord amb el sopar.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà (ACN / Arnald Prat)

JxCat diu que és Aragonès qui ha de decidir qui va al sopar
La portaveu parlamentària de JxCat, Mònica Sales, ha dit que correspon al president de la Generalitat
decidir quin membre del govern assisteix al sopar inaugural de la reunió del Cercle d'Economia.
"Aragonès va rebre la invitació per assistir al Cercle d'Economia i havia delegat l'assistència en el
vicepresident Puigneró", ha explicat Sales, que ha afegit que l'home fort de Junts a l'executiu ha pres la
decisió "raonable" d'"estar sempre al costat del sector de les telecomunicacions".
Des de les files d'Esquerra, la portaveu del partit, Marta Vilalta, ha afirmat que els republicans estan a
favor que el govern sigui present en tots els actes importants que es fan a Catalunya, al marge de si hi
va el rei.
"Si algú no és benvingut és el rei, però no deixarem d'assistir als actes perquè hi sigui ell, perquè si algú
sobra o molesta és Felip VI", ha assenyalat Vilalta.

SEGÜENT

https://www.ccma.cat/324/puignero-renuncia-a-anar-al-sopar-amb-el-rei-tal-com-li-havia-encarregat-aragones/noticia/3104798/
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Jornades del Cercle d'Economia
Laura Vilagrà representarà finalment
el Govern en el sopar del Cercle
d'Economia amb el Rei
►

El vicepresident Puigneró ha rebutjat l'encàrrec d'Aragonès i s'ha negat a
assistir-hi

►

Aragonès si que coincidirà amb Felip VI en una trobada prèvia d'empresaris

►

Salvador Illa (PSC) considera "un error" les absències d'Aragonès i Puigneró
16.06.2021 | 10:23 hores Per RTVE Catalunya

https://www.rtve.es/television/20210616/puignero-sopar-rei-cercle-economia/2103870.shtml
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TIEMPO DE LECTURA:

3 min.

Jornada d'estira i arronsa entre els socis de

link

Govern per l'assistència al sopar d'inauguració de
les jornades del Cercle d'Economia, presidit pel
rei Felip VI i amb l'assistència de personalitats
internacionals com el president de Corea del
Sud. Finalment, serà la consellera de la
Presidència, Laura Vilagrà, qui assistirà al
sopar en representació de la Generalitat, després
de l'absència d'Aragonès i la renúncia del
vicepresident, Jordi Puigneró. Poc
abans, Aragonès i el rei d'Espanya sí que
coincidiran en una trobada de caire més informal
amb empresaris coreans, segons han confirmat
fonts de Presidència.

01.06 min

Aragonès i el Rei
coincidiran finalment a la
reunió del Cercle
d'Economia

Puigneró declina l'oferiment d'Aragonès
El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró,
s'ha negat a assistir, tal i com li havia encarregat el
president, Pere Aragonès, durant el Consell
Executiu. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja,
havia explicat que l'encàrrec d'assistir-hi responia
a la voluntat "d'ocupar tots els espais on els
catalans tinguin interessos", i des de Presidència
s'apel·lava a la voluntat d'aprofitar la presència
d'alts mandataris internacionals Puigneró havia
https://www.rtve.es/television/20210616/puignero-sopar-rei-cercle-economia/2103870.shtml
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rectificat Playz
i s'ha negat a assistir, tot proposant
El Tiempo
a Presidència que, "si és oportú, deleguin en
altres membres del Govern".

Puigneró evita sortir en roda de premsa
La marxa enrere de Puigneró i el rebuig a
l'encàrrec d'Aragonès arriba després que s'hagi
explicat l'assistència del vicepresident emmarcada
en la normalitat que el nou Govern vol tractar els
actes on Felip VI assisteix, i assegurant que es
decidiria sempre la seva participació evitant que
"la presència del monarca condicioni l'agenda del
Govern".

El Govern decideix recuperar la representació institucional davant el Rei

Es dona la circumstància que Puigneró havia de
comparèixer al costat de Patrícia Plaja aquest
dimarts, però poc abans de començar la roda de
premsa on s'explicaria l'assistència del
vicepresident al sopar, s'ha explicat que ell no
compareixeria per "motius urgents d'agenda".
Plaja, de fet, ha negat que la seva absència
bt d ti

é

b
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@patriciaplaja reconeix que "desconeix
perquè el vicepresident @jordiPuignero no ha
pogut comparèixer" a la roda de premsa de
Govern.
Avui mateix s'ha confirmat la seva presència
al sopar amb el Rei demà al Cercle d'Economia |
@RTVECatalunya

1:39 PM · Jun 15, 2021
Share this Tweet

Ara, però, Puigneró ha deixat clar que ell no hi
estava d'acord i que "assistirà a la Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica, com tenia
previst i compromès".
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JxCat troba "positiva i raonable" la decisió de
Puigneró
La portaveu de JxCat al Parlament, Mònica Sales,
ha celebrat que el vicepresident de la Generalitat,
Jordi Puigneró, no assisteixi finalment al sopar
amb el Rei i acudeixi "com ja tenia previst" a la Nit
de les Telecomunicacions i la Informàtica. "Fem
una valoració positiva de la decisió del
vicepresident Puigneró, raonable, d'estar al costat
del sector de les telecomunicacions de Catalunya",
ha dit en una roda de premsa.

Illa sobre les absències d'Aragonès i Puigneró:
"És un error"
El líder de PSC-Units, Salvador Illa, ha lamentat les
"absències" del president i del vicepresident del
Govern, Pere Aragonès i Jordi Puigneró, al sopar
del Cercle d'Economia. "No hi estic d'acord, és un
error", ha opinat en roda de premsa des del Palau
de la Generalitat, després de reunir-se amb
Aragonès i la consellera de Presidència en el marc
de la ronda de contactes amb els grups
parlamentaris.
RTVE Notícies
@rtvenoticies

Salvador Illa (PSC) considera "un
error" les absències d'Aragonès i
Puigneró al sopar del Cercle
https://www.rtve.es/television/20210616/puignero-sopar-rei-cercle-economia/2103870.shtml
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Share this Tweet

Illa ha afirmat que la Generalitat "hi té un paper" i
ha dit que les màximes autoritats haurien de ser-hi
perquè és un acte rellevant per al país. "Hi ha
massa absències en actes que són rellevants per
a Catalunya", s'ha queixat. El dirigent del PSC ha
explicat que ell sí que hi assistirà com a cap de
l'oposició.

Pedro
Sánchez:
"Ha arribat
l'hora
d'avançar i
deixar
enrere els
carrerons
sense
sortida"

Aragonès i
Sánchez
comencen a
preparar la
primera
reunió a la
Moncloa
04.06.2021

Sánchez, a
favor dels
indults:
"Ajudar a
resoldre
problemes
no suposa
cost"

El Govern
estudia la
reforma de
la sedició
mentre
analitza els
indults
31.05.2021

31.05.2021
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16/06/2021 – 26ª NIT DE LES
TELECOMUNICACIONS I LA INFORMÀTICA
PUBLICADO EN 12 ABRIL, 2021 (HTTPS://WWW.ATI.ES/NEWS/26A-NIT-DE-LES-TELECOMUNICACIONS-I-LAINFORMATICA/)

(https://www.ati.es/news/aibig-data-congress-14-15-092021/)

El 16 de junio de 2021 el Auditori de Barcelona acogerá la 26ª

AT I Fa c e b o o k

edición de la “Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica”
(https://lanit.us15.list-manage.com/track/click?

u=a29cf1aee9d967269cfef1283&id=b2f7cfb34f&e=0d9f40ebc2),
el evento de referencia del sector TIC en Cataluña.

Dos semanas antes del Mobile World Congress y después de

la celebración de la primera edición de la feria audiovisual ISE
en Barcelona, la Associació Catalana d’Enginyers de
Telecomunicació (Telecos.cat (https://lanit.us15.listmanage.com/track/click?

u=a29cf1aee9d967269cfef1283&id=bfa80c0081&e=0d9f40ebc2))
y el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica (COEINF
(https://lanit.us15.list-manage.com/track/click?

Claves del auge de la
informática en el Edge
(https://revistabyte.es/a
ctualidad-it/edgecomputing/auge-de-lainformatica-en-el-edge/)
revistabyte.es
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Ver en Facebook
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u=a29cf1aee9d967269cfef1283&id=2140ad54c5&e=0d9f40ebc2))
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Premios Salvà i Campillo a la Personalidad Destacada y la

Emprendeduría, el Premio Joan Clarke al/la CIO destacado/a,
el Alan Turing al Compromiso Social, el Premio a la

Comunicación y Divulgación de las TIC y -el más relevante- el
Premio de Honor.

4 días hace ·

A partir de hoy ya es posible enviar las candidaturas a través
del formulario habilitado en www.lanit.cat/premis/
(http://www.lanit.cat/premis/) y donde también se

Ver en Facebook

(https://www.facebook.com/33618141402

(https://www.facebook.com/sharer/share
u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com

encuentran las bases de la convocatoria, abierta hasta el 9 de
mayo de 2021.
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El digital de tecnologia en català

26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
Dimecres, 16 de juny de 2021
20:00 h
Conferències
Més info:
www.lanit.cat
L’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) aposten perquè la 26a edició de la Nit de
les Telecomunicacions i la Informàtica mantingui el format presencial i se celebri de forma
segura.
És per això que, tenint en compte la situació sanitària global i les restriccions per la pandèmia
del coronavirus, el proper any no tindrà lloc el mes de febrer -com era habitual-, sinó al juny,
quan de fet també se celebraran altres activitats de referència per al sector, com el Mobile
World Congress o la fira de tecnologia audiovisual ISE.
Concretament serà el 16 de juny de 2021 quan l’Auditori de Barcelona acollirà la 26a edició de
“la Nit”, cita ineludible per al món TIC del país i punt de trobada per als professionals, empreses,
administració pública, universitats, associacions i institucions del sector a Catalunya.
L’acte es podrà seguir alhora virtualment i serà –com cada any- el marc de lliurament dels
Premis de la Nit: els Premis Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada i l’Emprenedoria, el
Premi Joan Clarke al/la CIO destacat/da, l’Alan Turing al Compromís Social, el Premi a la
Comunicació i Divulgació de les TIC i -el més rellevant- el Premi d’Honor.
Al llarg dels propers mesos anirem coneixent més detalls d’aquesta trobada de referència. De
moment, el president de Telecos.cat, Pedro Linares, i el degà del COEINF, Eduard Martin, ja
avancen que “com no podria ser d’una altra manera, la Nit no serà aliena a la nova realitat en
què ens trobem i servirà de reflex per a la vitalitat d’un sector –el de les Telecomunicacions i la
Informàtica- que s’està demostrant clau en la lluita contra la COVID-19”.
Opinions

Aquest estiu posa en forma la teva identitat digital
Alberto Chinchilla
Fundador i director de la consultora beshared es

https://www.metadata.cat/agenda/28/26a-nit-de-les-telecomunicacions-i-la-informatica
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Aconsegueix la teva entrada per La Nit de les Telecomunicacions amb descompte!
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Descompte per a La Nit de les
Telecomunicacions

El vinent 16 de juny a la tarda, a l'AENTEG celebrarem la nostra assemblea anual,
i una bona manera de rematar-la pot ser amb la vostra assistència a La Nit de les
Telecomunicacions, que enguany se celebrarà el mateix dia a l'Auditori de
Barcelona, a més de ser retransmesa en streaming i per televisió.
Com a empreses associades de l'AENTEG, teniu dret a un descompte exclusiu en
el preu de l'entrada, que podeu fer valer en el registre en línia, tot indicant el
codi 260626.
A partir del vinent dimarts 1 de juny, el preu de les entrades s'encareix, pel que us
recomanem que, en cas d'estar-hi interessats, feu les vostres inscripcions tan aviat
com pugueu.

Inscripció a La Nit de les Telecomunicacions

Copyright © 2021 AENTEG (Associació d'empreses de noves tecnologies de Girona), Tots els drets reservats.
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Actualitat
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Data de publicació: 03/05/2021/

El pròxim 16 de juny de 2021 l’Auditori de Barcelona (C/Lepant, 150) acollirà la
26a edició de la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, la gran trobada
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 amb aforament limitat i complint totes les
recomanacions sanitàries, tornarà a reunir professionals, empreses, administració
pública, associacions i institucions del món 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.
Inscriu-te fent clic aquí amb el codi descompte:(per accedir a aquesta
informació inicia sessió)
Més informació i programa de la Nit
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Ajuntament Impulsa et convida a visitar la 26a edició de la “Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica”
(www.lanit.cat), la gran trobada del món TIC del país que aglutina professionals, empreses, administració,
associacions i institucions sector, i que organitzen conjuntament l’Associació Catalana d’Enginyers de
Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya (COEINF). La gala,
que tindrà aforament presencial reduït i es retransmetrà en directe per Fibracat TV i Internet
(www.lanit.cat/streaming), comptarà amb la participació ja confirmada de la presidenta del Parlament, Laura
Borràs; del vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Jordi Puigneró, i de la
tinenta d’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet (entre d’altres autoritats, llistat disponible a
www.lanit.cat/assistents/).

SENYALITZACIÓ I SEGURETAT
INFORMÀTICA / TIC / TELECOMUNICACIONS
AUTOMOCIÓ / TRANSPORT / MOBILITAT
EQUIPAMENTS
OBRES PÚBLIQUES / CONSTRUCCIÓ
OCI / ART / CULTURA

L’acte s’iniciarà a les 19.30 hores amb les paraules de benvinguda del degà del COEINF, Eduard Martin, i del
president de Telecos.cat, Pedro Linares, seguides de la inauguració oficial, a càrrec del vicepresident i
conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Jordi Puigneró. Després de la intervenció de la
resta d’autoritats, i en format vídeo, la Nit posarà en valor la vitalitat d’un sector –el de les Telecomunicacions
i la Informàtica- que s’ha demostrat clau en la lluita contra la COVID-19.

SERVEIS PROFESSIONALS
SERVEIS INTEGRALS
SERVEIS A LES PERSONES

CERCADOR DE PRODUCTES
Cercar

PATROCINADORS

AJUNTAMENT IMPULSA COL·LABORA CON
"LA NIT DE LES TELECOMUNICACIONS I LA
INFORMÀTICA"



La cerimònia continuarà amb el lliurament dels Premis Salvà i Campillo (guardó de prestigi que reconeix la
personalitat destacada i l’emprenedoria), Joan Clarke (que premiarà al CIO destacat), Alan Turing (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 desvetllarà en el decurs de la mateixa cerimònia). També es farà un reconeixement
especial a La Salle-Universitat Ramon Llull, que enguany commemora els 30 anys dels seus estudis
d’Informàtica i els 20 del Parc d’Innovació La Salle Technova Barcelona.
La presidenta del Parlament, Laura Borràs, es farà càrrec de la cloenda d’aquesta 26a Nit, que presentarà la
popular periodista Raquel Sans i estarà amenitzada per la música en directe de The Evening Quartet.

26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica (vídeo pr…
pr…

 TANCAR

Aquest espai web utiliza cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències
mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí
 ACCEPTO
https://www.ajuntamentimpulsa.cat/ca/ajuntament-impulsa-collabora-con-la-nit-de-les-telecomunicacions-i-la-informatica.aspx
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Arriba la 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica - Fundació .cat
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NOTÍCIES > ARRIBA LA 26A NIT DE LES TELECOMUNICACIONS I LA INFORMÀTICA

Arriba la 26a Nit de les Telecomunicacions i
la Informàtica
Fundació .cat

Internet

16 juny 2021

Aquest vespre, a partir de les 19:30 tindrà lloc la 26a edició de Lanit.cat, la Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica.
Es tracta de la trobada anual del sector TIC, organitzada per l’Associació Catalana
d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en
Informàtica de Catalunya (COEINF).
L’esdeveniment es remunta a l’any 1995 i és l’acte de referència del sector de les
telecomunicacions i les tecnologies de la informació a Catalunya.

https://fundació.cat/arriba-la-26a-nit-de-les-telecomunicacions-i-la-informatica/
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Arriba la 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica - Fundació .cat

Durant l’esdeveniment es lliuraran els Premis de La Nit, en què es premiarà la personalitat
CA i
de l’any i l’emprenedoria, al/la CIO destacat, la responsabilitat social, i la Comunicació

Divulgació de les TIC.

L’acte serà inaugurat pel vicepresident Jordi Puigneró, tindrà aforament limitat, i es
retransmetrà per FibracatTV i per streaming.

Paraules clau: Lanit.cat, Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica.

Rep les notícies que més t’interessin!
Escull els temes que més t’apassionen i rebràs un resum de noticies setmanal.
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Inscriu-te ja a La Nit 2021-La trobada del
sector TIC torna a l’Auditori el 16 de juny

El 16 de juny de 2021 l’Auditori de Barcelona, acollirà la 26a edició de la Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica, 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 (COEINF) celebren conjuntament aquesta trobada, que tornarà a
reunir professionals, empreses, administració pública, universitats, associacions i institucions
del món TIC del país.
Dues setmanes abans del Mobile World Congress i després de la celebració de la
primera edició de la fira audiovisual ISE a Barcelona, torna #LaNit2021!, si vols assistir-hi, no
esperis més i compra ja la teva entrada!

Descomptes als socis de l’ASEITEC
Els socis de l’ASEITEC gaudiu d’un 30% de descompte en el preu de l’entrada. Si estàs
interessat a assistir envia un correu a aseitec@cecot.org i et facilitarem el codi d’inscripció per
beneficiar-te del descompte.

Els premis i el jurat de La Nit
La celebració, acollirà, com és habitual, el lliurament dels Premis Salvà i Campillo a la
Personalitat Destacada i l’Emprenedoria, el Premi Joan Clarke al/la CIO destacat/da, l’Alan
Turing al Compromís Social, el Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC i -el més
rellevant- el Premi d’Honor.
Les categories 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 26a 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 Oficials en Informàtica
d’Espanya
Dani Pujol, president de GrausTIC
Mònica Roca, fundadora i directora general d’IsardSat group i presidenta 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, vicepresident del Consell de CIOs de Catalunya (CIOs.cat)
Josep Ventosa, Vice Chairman de Broadcast Networks Europe (BNE) i Chairman del
Policy Working Group de l’European Wireless Infrastructure Association (EWIA)

Més informació a www.lanit.cat
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El 16 de juny de 2021 l’Auditori de Barcelona acollirà la 26a edició de la “Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica”, l’esdeveniment
de referència del sector TIC a Catalunya.
Dues setmanes abans del Mobile World Congress i després de la celebració de la primera edició de la fira audiovisual ISE a Barcelona,
l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica (COEINF) uneixen
esforços per celebrar conjuntament aquesta trobada, que –amb aforament limitat i complint totes les recomanacions sanitàries–
tornarà a reunir professionals, empreses, administració pública, universitats, associacions i institucions del món TIC del país.
Si vols assistir-hi, no esperis més i compra ja la teva entrada! Un any més, els membres de CIOs.cat poden fer-ho amb descompte
(demana el codi a info@cios.cat). Si sou socis de Telecos.cat i col·legiats del COEINF teniu l’entrada gratuïta!
>>Més informació i inscripcions a https://www.lanit.cat/
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CIRCULAR 36-2021
26a EDICIÓ DE LA NIT DE LES TELECOMUNICACIONS I LA INFORMÀTICA
Benvolguts associats,
Us informem que el proper 16 de juny, se celebrarà a l’Auditori de Barcelona, la gala de lliurament
de la 26a edició de la nit de les telecomunicacions i la informàtica, organitzada per l’Associació
Catalana d’Enginyers de Telecomunicació i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en informàtica de
Catalunya.
Acollirà, com és habitual, el lliurament dels Premis Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada i
l’Emprenedoria, el Premi Joan Clarke al/la CIO destacat/da, l’Alan Turing al Compromís Social, el
Premi de la Comunicació i Divulgació de les TIC i el més rellevant el Premi d’Honor.
Pel que fa al codi descompte, a totes les associacions us correspon el 260621 (A partir de l’1 de
juny s’encareixen els preus). L’enllaç directe a les inscripcions és:
https://www.lanit.cat/inscripcions
A la web podeu trobar tota la informació www.lanit.cat

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte.

FEGICAT – FEDERACIÓ DE GREMIS D’INSTAL·LADORS DE CATALUNYA
G-67010876 · C/ Viladomat, 174, 4ª. Planta · 08015 · Barcelona · T. +34 934 521 662
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El CTecno col·labora amb la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica | CTecno
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El CTecno col·labora amb la Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica
Actualitat, Notícies

per Comunicació CTECNO / 11 maig, 2021 / Sense comentaris
El 16 de juny del 2021 l’Auditori de Barcelona acollirà la 26a edició de la “Nit de les telecomunicacions
i la informàtica”, un dels esdeveniments de referència del sector TIC a Catalunya.
Dues setmanes abans del Mobile World Congress i després de la celebració de la primera edició de la fira
audiovisual ISE a Barcelona, l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi
Oficial d’Enginyeria en Informàtica (COEINF) uneixen esforços per celebrar conjuntament aquesta
trobada, que –amb aforament limitat i complint totes les recomanacions sanitàries– tornarà a
reunir professionals, empreses, administració pública, universitats, associacions i institucions del
món TIC del país.
Si vols assistir-hi, no esperis més i compra ja la teva entrada! Un any més, el CTecno, com a entitat
col·laboradora, ofereix codis de descompte per als seus socis empresa i socis individuals. Demana
el codi de descompte escrivint a comunicacio@ctecno.net. Recorda que has de seleccionar l’entrada
“Entitats col·laboradores (30€)”.
Inscriu-te ja a #lanit2021!
Utilitzem cookies per assegurar que donem la millor experiència a l'usuari en el nostre lloc web. Si continua utilitzant
A www.lanit.cat ja es pot consultar tota la informació de l’esdeveniment, així com les base
lloc assumirem que està d'acord.
Estic d'acord
s de la convocatòria deaquest
premis.
https://www.ctecno.cat/el-ctecno-col·labora-amb-la-nit-de-les-telecomunicacions-i-la-informatica/
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Guanya un dels Premis de #LaNit2021! — Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels — UPC. Univers…

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de
Castelldefels
Guanya un dels Premis de #LaNit2021!
Presentació de candidatures fins al 9 de maig de 2021. Serà el 16 de juny de 2021 quan l’Auditori de Barcelona acollirà
la 26a edició de “la Nit”, moment en què es donaran a conèixer els guardonats.
La 26a edició de la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
(www.lanit.cat ), organitzada per l’Associació Catalana
d'Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat ) i el Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF ), acollirà,
com és habitual, el lliurament dels Premis Salvà i Campillo a la
Personalitat Destacada i l’Emprenedoria, el Premi Joan Clarke
al/la CIO destacat/da, l’Alan Turing al Compromís Social, el
Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC i -el més
rellevant- el Premi d'Honor.
Serà el 16 de juny de 2021 quan l’Auditori de Barcelona acollirà la
26a edició de “la Nit”, moment en què es donaran a conèixer els
guardonats. Si vols rebre el reconeixement del sector i/o
coneixes algú que en sigui mereixedor, pots fer arribar les
candidatures a través del formulari habilitat a
www.lanit.cat/premis/ , on també s’hi troben les bases. Fes-ho ja! La convocatòria es manté oberta fins al 9 de maig de 2021.
Bases dels premis

Presenta candidatura!

26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica (vídeo promocional)

El lloc web de la Universitat Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l’experiència de navegació i
amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre l'ús de les cookies podeu consultar la Política de cookies .
Acceptar

https://eetac.upc.edu/ca/noticies/guanya-un-dels-premis-de-lanit2021
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Institut d'Enginyers de Catalunya
Noves notícies

Haureu rebut aquest missatge perquè es pot subscriure a l’

INEC com info@inec.cat .

© 2018 INEC, Tots els recursos de reserves.

Compte enrere per a la #LaNit2021
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.
Organitzada conjuntament per l'Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació
(Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) i és la
trobada de networking per excel·lència per a professionals, empreses, administració pública,
associacions i institucions del sector TIC del país.
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 16 de juny de 2021 se celebrarà una nova edició, la 26a, cita ineludible per a tot el sector
TIC del país.

Informació i inscripcions
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Inscriu-te ja a LaNit2021! La gran trobada del sector TIC torna a l'Auditori - COETTC

Inscriu-te ja a LaNit2021! La gran trobada del sector
TIC torna a l’Auditori
Por Premsa COETTC - 3 mayo, 2021

El 16 de juny de 2021 l’Auditori de Barcelona
(C/Lepant, 150) acollirà la 26a edició de la “Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica”, l’esdeveniment
de referència del sector TIC a Catalunya.

Dues setmanes abans del Mobile World Congress i
després de la celebració de la primera edició de la fira
audiovisual ISE a Barcelona, l’Associació Catalana
d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el
Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica (COEINF)
uneixen esforços per celebrar conjuntament aquesta trobada, que -amb aforament limitat i
complint totes les recomanacions sanitàries– tornarà a reunir professionals, empreses,
administració pública, universitats, associacions i institucions del món TIC del país.

Un any més, els associats i col·legiats del COETTC disposen d’entrades gratuïtes i
entrades amb preus reduïts. Si vols assistir-hi no t’ho pensis!

FORMULARI

Més informació a lanit.cat

Total Page Visits: 586 - Today Page Visits: 1

Premsa COETTC
https://www.coettc.info

FOLL O W US ON INS TAGRAM
@COE T T C
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La 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica se celebrarà el 16 de juny de 2021 – BARCELONADOT

MENÚ

La 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica se
celebrarà el 16 de juny de 2021
por admin / 20 octubre 2020

Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i Informàtica (COEINF) aposten per organitzar
conjuntament la gran trobada del sector TIC català en un format “presencial i segur”
La gala, que també es podrà seguir virtualment, tindrà lloc a Barcelona el mateix mes que
el Mobile World Congress i la fira audiovisual ISE
L’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) aposten perquè la 26a edició de la Nit de
les Telecomunicacions i la Informàtica (www.lanit.cat) mantingui el format presencial i se celebri
de forma segura.
És per això que, tenint en compte la situació sanitària global i les restriccions per la pandèmia
del coronavirus, el proper any no tindrà lloc el mes de febrer -com era habitual-, sinó al juny,
quan de fet també se celebraran altres activitats de referència per al sector, com el Mobile World
Congress o la fira de tecnologia audiovisual ISE.

https://www.barcelonadot.com/la-26a-nit-de-les-telecomunicacions-i-la-informatica-se-celebrara-el-16-de-juny-de-2021/
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Concretament serà el 16 de juny de 2021 quan l’Auditori de Barcelona acollirà la 26a edició de
“la Nit”, cita ineludible per al món TIC del país i punt de trobada per als professionals, empreses,
administració pública, universitats, associacions i institucions del sector a Catalunya.
L’acte es podrà seguir alhora virtualment i serà –com cada any- el marc de lliurament dels
Premis de la Nit: els Premis Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada i l’Emprenedoria, el
Premi Joan Clarke al/la CIO destacat/da, l’Alan Turing al Compromís Social, el Premi a la
Comunicació i Divulgació de les TIC i -el més rellevant- el Premi d’Honor.
Al llarg dels propers mesos anirem coneixent més detalls d’aquesta trobada de referència. De
moment, el president de Telecos.cat, Pedro Linares, i el degà del COEINF, Eduard Martin, ja
avancen que “com no podria ser d’una altra manera, la Nit no serà aliena a la nova realitat en
què ens trobem i servirà de reflex per a la vitalitat d’un sector –el de les Telecomunicacions i la
Informàtica- que s’està demostrant clau en la lluita contra la COVID-19”.

·····························································································
··············································
Otros artículos de interés

https://www.barcelonadot.com/la-26a-nit-de-les-telecomunicacions-i-la-informatica-se-celebrara-el-16-de-juny-de-2021/
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La nit de les Telecomunicacions i la Informàtica 2021
Data/Hora
16/06/2021
18:30 - 23:45

Map Unavailable

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

LA NIT. La nit de les Telecomunicacions i la informàtica 2021 (https://www.lanit.cat/)
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) i és la trobada de networking per
excel·lència per a professionals, empreses, administració pública, associacions i institucions del sector TIC
del país.
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 16 de juny de 2021 se celebrarà una nova edició, la 26a, cita ineludible per a tot el sector TIC del país.
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LA SALLE-URL PARTICIPA EN LA 26ª
EDICIÓN DE LA NIT DE LES
TELECOMUNICACIONS I LA
INFORMÀTICA

Un año más, La Salle Campus Barcelona participará como
entidad colaboradora en 'La Nit de les Telecomunicacions i la
Informàtica', el gran evento del sector de las TIC en Cataluña. La
edición de este año, la 26ª, tendrá lugar el próximo 16 de junio en el
Auditorio de Barcelona y estará organizada conjuntamente por la
Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicacions (Telecos.cat)
y el Col·legi d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF).
Los organizadores han apostado por celebrar el encuentro en formato
presencial y seguro, según explican, y por eso han decidido llevar el
acto al mes de junio. Además, La Nit servirá de antesala del Mobile
World Congress y la feria audiovisual ISE, dos de las actividades de
referencia en el sector, que se celebrarán en Barcelona también en el
mes de junio. 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.

Convocatoria de premios y descuento para la
inscripción
Con tal de poder optar a cualquiera de los premios que se otorgarán el
próximo 16 de junio, se tienen que presentar las candidaturas a través de
un formulario web hasta el 9 de mayo. Por otra parte, todos los miembros
de la comunidad de La Salle-URL se pueden inscribir para asistir al
evento y pueden disfrutar de un código de descuento exclusivo. Todos
los miembros de La Salle Campus Barcelona que quieran tener el
descuento tendrán que ponerse en contacto con el
mail comunicacio@salle.url.edu para recibir el código.

Foto de la entrega de premios de la 25ª edición de La Nit, celebrada a principios de 2020
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Inscripció a #lanit2021
El 16 de juny de 2021 l’Auditori de Barcelona (C/ Lepant, 150) acollirà la 26a edició
de la “Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica”, l’esdeveniment de referència del
sector TIC a Catalunya.
Dues setmanes abans del Mobile World Congress i després de la celebració de la
primera edició de la Fira Audiovisual ISE a Barcelona, l’Associació Catalana d'Enginyers
de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica
(COEINF) uneixen esforços per celebrar conjuntament aquesta trobada, que -amb
aforament limitat i complint totes les recomanacions sanitàries- tornarà a
reunir professionals, empreses, administració pública, universitats, associacions i
institucions del món TIC del país.
Si no us voleu perdre la primera gran cita de networking de l'any, no espereu més
i compreu la vostra entrada!
Els Ens adherits al Consorci Localret tindran un descompte especial en la compra
de la seva entrada. Per sol·licitar el codi envieu un correu electrònic a
consorci@localret.cat.

Consorci Localret
T: +34 934 861 430
consorci@localret.cat | www.localret.cat
Passeig Isabel II, 10, entresol 2a
08003 Barcelona
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Nova edició de La Nit de les telecomunicacions i la informàtica | CatPL

Contacta
Cerca

Nova edició de La Nit de les telecomunicacions i la informàtica
Publicat el maig 27, 2021 per oscar

Em plau anunciar-vos que, després d’aquest últim any d’esdeveniments cancel·lats o posposats, per fi podrem
trobar-nos de nou en la 26a edició de la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, que se celebrarà a
Barcelona el proper 16 de juny, a partir de les 19 h, a l’Auditori de Barcelona.
La NIT és l’acte institucional pioner i de referència del sector TIC celebrat a Barcelona des de 1995.
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.
Aquest és el programa previst.
19:15 Introducció musical
19:30 Presentació oficial de l’acte
19:35 Benvinguda institucional
19:45 Conferència
20:30 Cerimònia d’entrega de premis i reconeixements
21:00 Cloenda institucional
21:15 Còctel-networking
Aquest és l’enllaç directe a les inscripcions https://www.lanit.cat/inscripcions

https://catpl.cat/2021/05/nova-edicio-de-la-nit-de-les-telecomunicacions-i-la-informatica/
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Numintec a Telavox Company participará el la 26 edición de La Nit de les
Telecomunicions
Por sexto año consecutivo Numintec a Telavox Company colaborará en “La Nit de les
Telecomunicacions i la informàtica 2021”, una gala organizada por la Asociación Catalana de
Ingenieros de Telecomunicación ( telecos.cat ) y el Colegio Oficial en Informática de Catalunya
( COEINF) . La Nit es un punto de encuentro para profesionales, empresas, administración,
asociaciones e instituciones del sector TIC y tendrá lugar el 16 de junio de este 2021 en el Auditori
de
Barcelona.
El evento es, además, el marco de entrega de los Premios de La Noche: los premios Salvà i Campillo,
galardones de prestigio que reconocen la personalidad del año y la emprendeduría, el premio Joan
Clarke, de reconocimiento al CIO destacado, 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 Noche.
Numintec a Telavox Company como entidad colaboradora, os ofrecemos un descuento para adquirir
las entradas de “La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica 2021”. Podéis comprarlas en la
página web https://www.lanit.cat/inscripcions seleccionando la modalidad de entrada “Entidad
colaboradora”
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Polítiques Digitals us 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
Maig 2021

Polítiques Digitals us ofereix un descompte en les
entrades per la Nit de les Telecomunicacions i la
Informàtica
El 16 de juny tindrà lloc la 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica i,
des del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, us
oferim un codi de descompte en les entrades. Per beneficiar-te'n, has
d'inscriure't en el següent enllaç i introduir el codi 260625.
L'esdeveniment de referència del sector TIC a Catalunya tindrà lloc a l'Auditori
de Barcelona, espai que es convertirà en un punt de trobada per als
professionals, empreses, administració pública, universitats, associacions i
institucions del sector TIC a Catalunya. L'acte també es podrà seguir
virtualment.
#LaNit2021 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).
Programa
18:30h Acreditacions
19:15h Introducció musical
19:30h Presentació
smartcatalonia.gencat.cat/.content/03_Actualitat/Actualitat_Comunicats/2021/Nit-de-les-Telecomunicacions-i-la-Informatica-2021.html
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Polítiques Digitals us ofereix un descompte en les entrades per la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica

19:35h Benvinguda institucional, a càrrec de Pedro Linares, president de
Telecos.cat i Eduard Martin, degà del COEINF.
19:45h Vídeo/Conferència
20:15h 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
- Lliurament del Premi d'Honor
21:00h Cloenda institucional
Trobareu tota la informació sobre la 26a Nit de les Telecomunicacions i la
Informàtica a la seva pàgina web.

Inscriu-t'hi amb el teu descompte!

On i Quan
16 de juny
Auditori de Barcelona
(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.

smartcatalonia.gencat.cat/.content/03_Actualitat/Actualitat_Comunicats/2021/Nit-de-les-Telecomunicacions-i-la-Informatica-2021.html
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Ya está en marcha la 26ª Nit de les Telecomunicacions y la informática :: TECNONEWS
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Ya está en marcha la 26ª Nit de les Telecomunicacions y la
informática
Escrito por Redacción TNI el 20/10/2020 a las 19:14:36
814

La Asociación Catalana de Ingenieros de Telecomunicación
(Telecos.cat) y el Colegio Oficial de Ingeniería en Informática de
Cataluña (COEINF) apuestan porque la 26ª edición de “la Nit” de
las Telecomunicaciones y la Informática (www.lanit.cat) mantenga el
formato presencial y se celebre de forma segura.
Por ello, teniendo en cuenta la situación sanitaria global y las
restricciones por la pandemia del coronavirus, el próximo año no
tendrá lugar el mes de febrero -como era habitual-, sino en junio,
cuando de hecho también se celebrarán otras actividades de
referencia para el sector, como el Mobile World Congress o la feria
de tecnología audiovisual ISE.
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Concretamente, será el 16 de junio de 2021 cuando el Auditori de
Barcelona acogerá la 26ª edición de "la Nit", cita ineludible para el
mundo TIC del país y punto de encuentro para los profesionales,
empresas, administración pública, universidades, asociaciones e
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instituciones del sector en Cataluña.
El evento se podrá seguir también virtualmente y será -como cada año- el marco de entrega de los Premios de “la
Nit”: los Premios Salvà i Campillo a la Personalidad Destacada y la Emprendeduría, el Premio Joan Clarke al/la CIO
destacado/a, el Alan Turing al Compromiso Social, el Premio a la Comunicación y Divulgación de las TIC y -el más
relevante- el Premio de Honor.
En los próximos meses iremos conociendo más detalles de este encuentro de referencia. De momento, el presidente
de Telecos.cat, Pedro Linares, y el decano del COEINF, Eduard Martin, ya adelantan que “como no podría ser de otro
modo, la Nit no será ajena a la nueva realidad en la que nos encontramos y servirá de reflejo para la vitalidad de un
sector -el de las Telecomunicaciones y la Informática- que se está demostrando clave en la lucha contra la
Coronavirus”.
Reddit

Meneame

Twitter

Facebook

Ver más Noticias

Noticias Relacionadas:
Vuelve la Nit de la Telecomunicaciones
Tobías Martínez Consejero delegado de Cellnex Telecom Premio de
Honor de la Nit
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Convocatòria als Premis de la Nit de les Telecomunicacions i la
Informàtica
Escrito por Redacción TNI el 04/05/2021 a las 13:13:32
500

La 26a edició de la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
(www.lanit.cat), organitzada per l’Associació Catalana d'Enginyers
de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en
Informàtica de Catalunya (COEINF), acollirà, com és habitual, el
lliurament dels Premis Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada
i l’Emprenedoria, el Premi Joan Clarke al/la CIO destacat/da, l’Alan
Turing al Compromís Social, el Premi a la Comunicació i Divulgació
de les TIC i -el més rellevant- el Premi d'Honor.
Serà el 16 de juny de 2021 quan l’Auditori de Barcelona acollirà la
26a edició de “la Nit”, moment en què es donaran a conèixer els
guardonats. A partir d’avui ja és possible fer arribar les candidatures
a través del formulari habilitat a www.lanit.cat/premis/ i on també
s’hi troben les bases de la convocatòria, oberta fins al 9 de maig de
2021.
Les categories són les següents:
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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.

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 26a 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:

https://www.tecnonews.info/tecnonewscat/convocatoria_als_premis_de_la_nit_de_les_telecomunicacions_i_la_inform
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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
Mònica Roca, fundadora i directora general d’IsardSat group i vresidenta 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, vicepresident del Consell de CIOs de Catalunya (CIOs.cat)
Josep Ventosa, Vice Chairman de Broadcast Networks Europe (BNE) i Chairman del Policy Working
Group de l’European Wireless Infrastructure Association (EWIA)
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Guanya un dels Premis de #LaNit2021! — Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels — UPC. Univers…

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de
Castelldefels
Guanya un dels Premis de #LaNit2021!
Presentació de candidatures fins al 9 de maig de 2021. Serà el 16 de juny de 2021 quan l’Auditori de Barcelona acollirà
la 26a edició de “la Nit”, moment en què es donaran a conèixer els guardonats.
La 26a edició de la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
(www.lanit.cat ), organitzada per l’Associació Catalana
d'Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat ) i el Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF ), acollirà,
com és habitual, el lliurament dels Premis Salvà i Campillo a la
Personalitat Destacada i l’Emprenedoria, el Premi Joan Clarke
al/la CIO destacat/da, l’Alan Turing al Compromís Social, el
Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC i -el més
rellevant- el Premi d'Honor.
Serà el 16 de juny de 2021 quan l’Auditori de Barcelona acollirà la
26a edició de “la Nit”, moment en què es donaran a conèixer els
guardonats. Si vols rebre el reconeixement del sector i/o
coneixes algú que en sigui mereixedor, pots fer arribar les
candidatures a través del formulari habilitat a
www.lanit.cat/premis/ , on també s’hi troben les bases. Fes-ho ja! La convocatòria es manté oberta fins al 9 de maig de 2021.
Bases dels premis

Presenta candidatura!

26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica (vídeo promocional)

El lloc web de la Universitat Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l’experiència de navegació i
amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre l'ús de les cookies podeu consultar la Política de cookies .
Acceptar

https://eetac.upc.edu/ca/noticies/guanya-un-dels-premis-de-lanit2021
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Oberta convocatòria per als Premis de la 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica - COETTC

Oberta convocatòria per als Premis de la 26a Nit de
les Telecomunicacions i la Informàtica
Por Premsa COETTC - 27 abril, 2021

Ja està oberta la convocatòria per als Premis de la 26a
Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
(www.lanit.cat). Els interessats poden presentar les
seves candidatures fins al 9 de maig de 2021 en el
següent enllaç – www.lanit.cat/premis/ – on també
trobaran les bases.
El 16 de juny de 2021, a l’Auditori de Barcelona, durant
la 26a edició de “la Nit”, es donaran a conèixer els
guardonats de les diferents categories:

• 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.

El jurat d’aquesta 26a 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
Oficials en Informàtica d’Espanya
Galeria fotogràfica de la 25a Nit
• Dani Pujol, president de GrausTIC
• Mònica Roca, fundadora i directora general d’IsardSat group i
vicepresidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona
• Anna M. Sánchez Granados, vicepresidenta de Telecos.cat
• Teresa Serra, directora general de TESEM
• Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS)
https://www.coettc.info/2021/04/27/oberta-convocatoria-premis-de-la-26a-nit-de-les-telecomunicacions-i-la-informatica/
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• Antoni Velamazán, vicepresident del Consell de CIOs de Catalunya (CIOs.cat)
• Josep Ventosa, Vice Chairman de Broadcast Networks Europe (BNE) i Chairman del Policy
Working Group de l’European Wireless Infrastructure Association (EWIA)
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Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de
Telecomunicació de Barcelona
Oberta la convocatòria per als Premis de la Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica - 9 de maig
La 26a edició de la Nit de les Telecomunicacions i la
Informàtica , organitzada per l’Associació Catalana
d'Enginyers de Telecomunicació i el Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) ,
acollirà el 16 de juny el lliurament dels Premis Salvà i
Campillo . L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de
Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), com és habitual, participa com a entitat col·laboradora
en aquesta cita ineludible per al món TIC del país i punt de trobada per als professionals,
empreses, administració pública, universitats, associacions i institucions del sector a Catalunya.

Premis Salvà i Campillo
Les categories guardonades amb els Premis Salvà i Campillo són :
• 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
El lloc web de la Universitat Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers
valor a la societat en els àmbits de la ciutadania, el medi ambient, l’educació, la cultura o la
per millorar l’experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més
integració social a Catalunya.
informació sobre l'ús de les cookies podeu consultar la Política de cookies .
• Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC. Reconeix al mitjà de comunicació (ràdio,
Acceptar
televisió,
premsa o Internet) d’àmbit nacional o internacional, que hagi destacat per la seva tasca
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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.
Les candidatures als guardons poden presentar-se fins al 9 de maig, a través del formulari
habilitat a www.lanit.cat/premis/ i on també s’hi troben les bases de la convocatòria,

Jurat de prestigi
El jurat d’aquesta 26a 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 Oficials en Informàtica d’Espanya
• Dani Pujol, president de GrausTIC
• 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, vicepresident del Consell de CIOs de Catalunya (CIOs.cat)
• Josep Ventosa, Vice Chairman de Broadcast Networks Europe (BNE) i Chairman del Policy
Working Group de l’European Wireless Infrastructure Association (EWIA)

La gala de lliurament se celebrarà a l’Auditori de Barcelona el 16 de juny en la Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica.
El lloc web de la Universitat Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers
per millorar l’experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més
informació sobre l'ús de les cookies podeu consultar la Política de cookies .
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La gala de lliurament se celebrarà a l’Auditori de
Barcelona el 16 de juny de 2021
La 26a edició de la Nit de les Telecomunicacions i la
Informàtica (www.lanit.cat), organitzada per l’Associació
Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i
el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de
Catalunya (COEINF), acollirà, com és habitual, el
lliurament dels Premis Salvà i Campillo a la Personalitat
Destacada i l’Emprenedoria, el Premi Joan Clarke al/la
CIO destacat/da, l’Alan Turing al Compromís Social, el
Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC i -el més
rellevant- el Premi d’Honor.
Serà el 16 de juny de 2021 quan l’Auditori de Barcelona
acollirà la 26a edició de “la Nit”, moment en què es
donaran a conèixer els guardonats. A partir d’avui ja és
possible fer arribar les candidatures a través del
formulari habilitat a www.lanit.cat/premis/ i on també
s’hi troben les bases de la convocatòria, oberta fins al 7
d’abril de 2021.
Les categories 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,
https://www.cambradigital.cat/tendencies/oberta-la-convocatoria-per-als-premis-de-la-nit-de-les-telecomunicacions-i-la-informatica
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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.
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Jurat de prestigi
El jurat d’aquesta 26a 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 Oficials en Informàtica d’Espanya
 Dani Pujol, president de GrausTIC
 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)
https://www.cambradigital.cat/tendencies/oberta-la-convocatoria-per-als-premis-de-la-nit-de-les-telecomunicacions-i-la-informatica
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 Antoni Velamazán, vicepresident del Consell de
CIOs de Catalunya (CIOs.cat)
 Josep Ventosa, Vice Chairman de Broadcast
Networks Europe (BNE) i Chairman del Policy
Working Group de l’European Wireless Infrastructure
Association (EWIA)
Més informació a www.lanit.cat
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MENÚ

Oberta la convocatòria per als Premis de la Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica 2021
por admin / 26 noviembre 2020

El proper 16 de juny de 2021 a l’Auditori de Barcelona tindrà lloc la 26a edició de “la Nit”
La 26a edició de la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica (www.lanit.cat), organitzada per
l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF), acollirà, com és habitual, el lliurament dels
Premis Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada i l’Emprenedoria, el Premi Joan Clarke al/la
CIO destacat/da, l’Alan Turing al Compromís Social, el Premi a la Comunicació i Divulgació de
les TIC i -el més rellevant- el Premi d’Honor.
Serà el 16 de juny de 2021 quan l’Auditori de Barcelona acollirà la 26a edició de “la Nit”,
moment en què es donaran a conèixer els guardonats. A partir d’avui ja és possible fer arribar
les candidatures a través del formulari habilitat a www.lanit.cat/premis/ i on també s’hi troben les
bases de la convocatòria, oberta fins al 7 d’abril de 2021.
Les categories són les següents:
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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.
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 26a 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
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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
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, vicepresident del Consell de CIOs de Catalunya (CIOs.cat)
Josep Ventosa, Vice Chairman de Broadcast Networks Europe (BNE) i Chairman del Policy
Working Group de l’European Wireless Infrastructure Association (EWIA)

·····························································································
··············································
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