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ACTUALITAT 

Els premiats a la 27a Nit de les Telecomunicacions 

 

Per Redacció, 22 març, 2022 

 

La vicepresidenta de l’empresa Procore i cap d’estratègia de GPA 
Innova, Anna G. Schlegel, la coinventora duna tecnologia per a la 
detecció del càncer colorectal, Marta Guardiola, i el catedràtic de 
la UPC Ramon Pallàs, són alguns dels guardonats durant la 27a 
Nit de les Telecomunicacions que organitzen cada any els col·legis 
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) i d’Enginyeria 
de Telecomunicacions i Tecnologies Digitals (telecos.cat). 

Pallàs ha rebut el Premi d’Honor, per la seva trajectòria com a 
professor de l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i 
Aeroespacial de Castelldefels i com a pioner en l’ensenyament 
dels sensors a enginyers electrònics plantejat des del punt de vista 
del disseny de les seves interfícies electròniques. Així, s’ha valorat 
una trajectòria amb rellevància internacional en recerca i 
transferència de coneixement amb 90 articles publicats, 20 llibres, 
27 patents i 11 premis al que n’afegeixi, aquest dilluns, un de més. 

La qui el 2020 va ser designada la dona més influent del món en 
tecnologia per la revista Analytics Insight i el 221 la més admirada 
per la revista CIO Look, Anna G. Schlegel, ha estat guardonada 
amb el Premi Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada, 
que reconeix una persona que hagi contribuït de manera notable a 
la potenciació o divulgació de l’Electrònica, els TIC o l’Audiovisual. 
El Premi Joan Clarke al CIO ha reconegut la tasca de Mercè 
Buxadera, CIO per al Sud d’Europa del Grup Danone i que, amb 
més de 30 anys de trajectòria, ha fet una gestió global dels sistemes 

https://www.fullsdenginyeria.cat/actualitat
https://www.fullsdenginyeria.cat/user/9
https://sia.upc.edu/SIA/infoweb_directori.info_pdi?w_codi_pdi_s=376
https://sia.upc.edu/SIA/infoweb_directori.info_pdi?w_codi_pdi_s=376
https://twitter.com/annapapallona?lang=ca
https://www.linkedin.com/in/mercedes-buxadera-vidal-560963ba/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/mercedes-buxadera-vidal-560963ba/?originalSubdomain=es
https://www.fullsdenginyeria.cat/user/9


d’informació per al Sud d’Europa de productes làctics, aigües i 
alimentació especialitzada. 

Per la seva banda, Marta Guardiola s’ha endut el Premi Salvà i 
Campillo a l’Emprenedoria per haver impulsat MiWEndo 
Solutions, una tecnologia basada en microones per a la detecció del 
càncer colorectal. Guardiola té també la Medalla de la Reial 
Acadèmia d’Enginyeria, Premi Dona TIC 2020 i guardonada per 
l’Academy for Women Entrepreneurs, entre d’altres. El Premi Alan 
Turing al Compromís Social ha estat per al Projecte HUGO, 
d’Evidenze, una aplicació que recull dades de milers de pacients 
amb esclerosi múltiple, juntament amb els variables que 
l’smartphone emmagatzema automàticament sobre els seus hàbits 
de vida i biomarcadors i les enllaça amb bases de dades externes. 
Així s’aconsegueix un coneixement total de la patologia aportant 
evidències científiques complementàries als assajos  clínics 
tradicionals. 

Homenatge a les tecnòlogues pioneres a Catalunya 

La gala de la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica ha 
comptat també amb un homenatge a Asunción Moreno i Elena 
Bardají, pioneres a Catalunya a l’hora d’optar per unes carreres 
tecnològiques, Telecomunicacions i Informàtica, a finals dels anys 
setanta i inicis del vuitanta, un moment ten què la presència 
femenina era inexistent. Moreno és catedràtica de Teoria del 
Senyal i les Comunicacions de la UPC i va iniciar la seva carrera a 
principis dels vuitanta a Philips per fundar posteriorment l’empresa 
Verbio S.L. Va rebre la Medalla d’or -el 2002- per la Universitat de 
Maribor (Eslovènia) i  la Medalla Narcís Monturiol -el 2005- “per la 
seva contribució destacada al progrés científic i tecnològic de 
Catalunya”. Bardají és llicenciada en Informàtica per la FIB-UPC i 
Màster en desenvolupament d'aplicacions i entorns TIC i té una 
llarga trajectòria en el desenvolupament de processos de producció 
per a diverses companyies del sector industrial (com SEAT, 
MASSANA o ENHER) i en el disseny d’arquitectura de sistemes 
d'informació i eines de desenvolupament de programari per a 
empreses del sector financer i de serveis (com CaixaBank o Sema 
Metra). 

https://www.linkedin.com/in/marta-guardiola/?originalSubdomain=es
https://hugo.crowd-healthing.com/


El jurat d’aquesta 27a Nit també ha volgut posar de relleu la tasca 
divulgativa duta a terme per l’històric programa de Ràdio 4, L’Altra 
Ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui. Amb 42 anys en antena, 
és l’espai degà de la radiodifusió catalana i espanyola dedicat a 
informar i reflexionar sobre l'ús i l'impacte social de les TIC. A 
banda dels guardons que decideix el Jurat, els organitzadors de la 
Nit han volgut fer un doble reconeixement especial: al consorci 
públic Localret, que enguany commemora el seu 25è aniversari, i 
a  l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació 
de Barcelona (UPC), que celebra els 50 anys de la seva fundació. 

en una cerimònia que ha comptat amb la participació, entre d’altres 
autoritats, del president de la Generalitat, Pere Aragonès; del 
vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi 
Puigneró; de la ministra de Ciència i Innovació del Govern 
d’Espanya, Diana Morant (via vídeo); 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. 
 

https://www.linkedin.com/in/cinto-niqui-02053841/?originalSubdomain=es
https://telecos.upc.edu/ca
https://telecos.upc.edu/ca


















































La Nit de las 
Telecomunicaciones y la 

Informática se celebrará el 21 
de marzo 

TECNOLOGÍA 

El gran encuentro del sector de las TIC catalán se aplaza un mes 
para garantizar una mayor participación presencial 

 
La Nit de las telecomunicaciones y la informática el año 2021 

DAVID OLLER BONILLA 

 
LA VANGUARDIA 

BARCELONA 
17/01/2022 17:06 

La edición número 27 de la Nit de las Telecomunicaciones y la 

Informática, que debía celebrarse inicialmente el 17 de febrero en el 

Auditori de Barcelona, finalmente se celebrará el 21 de marzo. Así lo han 

decidido las entidades organizadoras teniendo en cuenta la situación 

epidemiológica actual y con el objetivo de que la gala se celebre de forma 

plenamente segura. 

Según los organizadores uno de los rasgos característicos del que es 

considerado el gran encuentro del sector TIC catalán es su capacidad de 

reunir a todos los agentes del ecosistema tecnológico del país desde 

https://www.lavanguardia.com/autores/la-vanguardia.html


profesionales a empresas y el networking final, es decir, la oportunidad de 

crear y desarrollar ideas de negocio junto a otras personas del sector. 

Por ello, aunque como es habitual la ceremonia también se podrá seguir 

en directo por Internet y Fibracat TV, la organización apuesta por aplazar 

un mes su celebración. De esta manera se quiere potenciar la participación 

presencial y la posibilidad de hacer contactos y formar relaciones 

empresariales de forma segura. 

Como consecuencia de este cambio también se amplía el plazo para 

presentarse a los premios de la Nit hasta el 28 de enero. Además, aquellas 

personas ya inscritas en el evento podrán hacer uso de la misma entrada e 

incluso podrán descargarse la acreditación con la fecha actualizada. 

 



 

 

Notícies AENTEG - 22/2/2022 

 

  

 

Recordeu que podeu enviar-nos les notícies de les vostres empreses per 

publicar-les als butlletins de l'AENTEG a l'adreça de correu 

electrònic info@aenteg.com  

 

 

Esdeveniments 
 

 

Recordatori: 27a Nit de les Telecomunicacions i la 

Informàtica 
 

Després de posposar-la a causa de la situació pandèmica, us recordem que aquest 

vinent dilluns 21 de març, se celebrarà a l'Auditori de Barcelona, la 27a Nit de les 

Telecomunicacions i la Informàtica, organitzada per l'Associació Catalana 

d'Enginyeria de Telecomunicació i Tecnologies Digitals, i el Col·legi Oficial 

d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF). 

 

 

Si us hi voleu inscriure, podeu gaudir d'un descompte per als socis de l'AENTEG, 

que podeu fer efectiu introduint el codi Dte27aNitEC en el moment de formalitzar la 

vostra inscripció. 

 

  

 

mailto:info@aenteg.com?subject=Not%C3%ADcia%20empresa%20associada%20-%20Butllet%C3%AD%20AENTEG
https://lanit.cat/
https://lanit.cat/
https://www.telecos.cat/
https://www.telecos.cat/
https://enginyeriainformatica.cat/
https://enginyeriainformatica.cat/
https://lanit.cat/inscripcions
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Avui estem de celebració, el CATEi fa 13 anys! 
 

Des del CATEi fa 13 anys que portem potenciant el talent i el treball col·laboratiu, basant-nos en el compromís i 
en compartir el coneixement, com a base per a crear un teixit empresarial que empoderi a les empreses i permeti 
un desenvolupament i creixement del sector que beneficiï a l'economia i al país. 

 
Continuant amb el nostre objectiu, no podem celebrar el nostre aniversari de millor manera que amb l'anunci 
de noves iniciatives. 

 
 

  

 

27a Nit de les Telecomunicacions i la 

Informàtica 
 

S'apropa la nit més especial per les telecomunicacions 
i la informàtica a Catalunya. 
 
En aquesta ocasió, la nit estarà dedicada a aquelles 
dones referents del sector, que van ser pioneres a 
l'hora d'optar per carreres tecnològiques en un 
moment (finals dels 70 i principis dels 80) en què la 
presència femenina era inexistent. 
 
A més es comptarà amb personalitats tan importants 
com el president de la Generalitat Pere Aragonès, es 
lliuraran els Premis Salvà i Campillo (que reconeixen la 
personalitat emprenedora) el Premi a la Comunicació i 
Divulgació de les TIC, i el Premi d’Honor de La Nit.  
 
Les inscripcions ja són obertes a www.lanit.cat 
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Institut d'Enginyers de Catalunya 
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Haureu rebut aquest missatge perquè es pot subscriure a l’  INEC  com  info@inec.cat .  

Si no podreu seguir les nostres comunicacions, si us plau, feu clic a continuació  butlletí  

© 2018 INEC, Tots els recursos de reserves. 
 

 

  

 

   

 

La 27a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica retrà homenatge a 

les pioneres del sector 

Dilluns 21 de març, l’Auditori de Barcelona acollirà la 27a 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 del sector, i 

que organitzen conjuntament l’Associació Catalana d’Enginyeria de Telecomunicació i 

Tecnologies Digitals (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de 

Catalunya (COEINF).  

A iniciativa de les comissions de gènere de tots dos col·lectius professionals, la gala 

d’enguany-que presentarà la popular periodista de TV3 Núria Solé i tornarà a retransmetre 

en directe Fibracat TV-, servirà per reivindicar les dones referents del sector, amb un 

homenatge a aquelles que van ser pioneres a l’hora d’optar per unes carreres 

tecnològiques (telecomunicacions i informàtica) en un moment (finals dels 70 i principis dels 

80) en què la presència femenina era inexistent. 

 

https://www.inec.cat/mailster/10960/8a36488e122b3e597bd8cee583f90410/aHR0cDovL3d3dy5lbmdpbnllcnMuY2F0Lw
https://www.inec.cat/mailster/10960/8a36488e122b3e597bd8cee583f90410/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5lYy5jYXQvd3AtYWRtaW4vYWRtaW4tYWpheC5waHA_YWN0aW9uPW15bWFpbF9nZXRfdGVtcGxhdGUmYW1wO2lkPTcwNiZhbXA7dGVtcGxhdGU9bXltYWlsMiZhbXA7ZmlsZT1pbmRleC5odG1sJmFtcDtfd3Bub25jZT05NWJiNjQ4MDNmJmFtcDtlZGl0b3JzdHlsZT0mYW1wO25vY2FjaGU9MTUzNjY1NjA2NQ
info@inec.cat
https://www.inec.cat/mailster/10960/8a36488e122b3e597bd8cee583f90410/aHR0cDovL3d3dy5sYW5pdC5jYXQ
https://www.inec.cat/mailster/10960/8a36488e122b3e597bd8cee583f90410/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9mYnlBcnpGQWUyTQ
www.enginyers.cat


La cerimònia, que comptarà amb la participació ja confirmada del Molt Hble. President de la 

Generalitat, Pere Aragonès, també acollirà,  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). 

Pots inscriure't utilitzant el codi de descompte especial pel nostre col·lectiu 

Dte27aNitEC  a www.lanit.cat  

 

Més informació 

 

https://www.inec.cat/mailster/10960/8a36488e122b3e597bd8cee583f90410/aHR0cDovL3d3dy5sYW5pdC5jYXQ/1
https://www.inec.cat/mailster/10960/8a36488e122b3e597bd8cee583f90410/aHR0cDovL3d3dy5sYW5pdC5jYXQ/1
www.lanit.cat
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Aquest vespre: la 27a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica 

La NIt comptarà amb la participació del president de la Generalitat, Pere Aragonès; del 

vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró; del secretari d’Estat 

de Telecomunicacions, Roberto Sánchez; i de la tinenta d’Agenda 2030 de l’Ajuntament de 

Barcelona, Laia Bonet. La ministra de Ciència i Innovació del Govern d’Espanya, Diana 

Morant, intervindrà via vídeo 

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. A continuació prendran 

protagonisme les dones referents del sector, amb un homenatge a aquelles que van ser 

pioneres a l’hora d’optar per unes carreres tecnològiques (les telecomunicacions i la 

informàtica) en un moment (finals dels 70 i principis dels 80) en què la presència femenina 

era inexistent. La ministra de Ciència i Innovació del Govern d’Espanya, Diana Morant, se 

sumarà a aquest reconeixement amb una intervenció via vídeo. 

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 doble reconeixement especial: al consorci 

Localret, amb motiu del seu 25è aniversari, i a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de 

Telecomunicació de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb motiu del seu 50è 

aniversari. 

Encara pots inscriure't utilitzant el codi de descompte especial pel nostre col·lectiu 

Dte27aNitEC  a www.lanit.cat  

 

Més informació 

 

















L'altra ràdio  

Por Cinto Niqui  

Continguts del podcast de L'altra ràdio del dimecres 
16 de març de 2022 

 
 
 
Salvador Ramon, director de Telecos.cat - Associació Catalana d'Enginyers 
de Telecomunicació ens fa un avenç de com serà la 27ena gala i lliurament 
dels Premis “La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica” que se 
celebrarà el proper dilluns 21 de març a l’Auditori de Barcelona. 
L'Associació Catalana d'Enginyeria de Telecomunicació i Tecnolgies 
Digitals (Telecos.cat) i el Col·legi d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya, 
des de 1995, reconeixen la feina de professionals que han contribuït al 
progrés del sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. La 
gala també servirà per reivindicar les dones referents del sector, amb un 
homenatge a aquelles que van ser pioneres a l’hora d’optar per unes 
carreres tecnològiques (les de telecomunicacions i informàtica), a finals 
dels 70 i principis dels 80. La gala es retransmetrà en directe per Fibracat 
TV, a la TDT, i pels canals de You Tube de l’organització, com el de 
Telecoscat. La presentadora d’enguany serà la periodista de Televisió de 
Catalunya Núria Solé.  
 
(https://www.youtube.com/channel/UCFbh5xQDKBokoU7kcvl6NLg) , i 
pel web de La Nit (https://www.lanit.cat/), per Internet. Minut 3’20 del 
podcast de L'altra ràdio a http://rtve.es/a/6444283/ 
 
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web 
http://altraradio.cat 
 
   

 

https://www.linkedin.com/comm/profile/view?id=AAsAAAjMtRgB0liRconOcd0WTjIwKE8E6_tUQ9c&midToken=AQGiYA_YNuauRQ&midSig=38fSKCougSZW81&trk=eml-email_series_follow_newsletter_01-null-0-null&trkEmail=eml-email_series_follow_newsletter_01-null-0-null-null-2dvamn%7El0tn9nuk%7Ey8-npv-nprofile%7Eview&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_series_follow_newsletter_01%3B6ITR3LNTTxeAxZXBNLNodw%3D%3D
https://www.linkedin.com/comm/profile/view?id=AAsAAAjMtRgB0liRconOcd0WTjIwKE8E6_tUQ9c&midToken=AQGiYA_YNuauRQ&midSig=38fSKCougSZW81&trk=eml-email_series_follow_newsletter_01-null-0-null&trkEmail=eml-email_series_follow_newsletter_01-null-0-null-null-2dvamn%7El0tn9nuk%7Ey8-npv-nprofile%7Eview&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_series_follow_newsletter_01%3B6ITR3LNTTxeAxZXBNLNodw%3D%3D
https://www.linkedin.com/e/v2/pulse?e=2dvamn-l0tn9nuk-y8&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_series_follow_newsletter_01%3B6ITR3LNTTxeAxZXBNLNodw%3D%3D&a=pulse_web_view_article_detail_new_url&midToken=AQGiYA_YNuauRQ&midSig=38fSKCougSZW81&ek=email_series_follow_newsletter_01&li=1&m=hero&ts=title_link&permLink=continguts-del-podcast-de-laltra-r%25C3%25A0dio-dimecres-16-mar%25C3%25A7-cinto-niqui
https://www.linkedin.com/e/v2/pulse?e=2dvamn-l0tn9nuk-y8&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_series_follow_newsletter_01%3B6ITR3LNTTxeAxZXBNLNodw%3D%3D&a=pulse_web_view_article_detail_new_url&midToken=AQGiYA_YNuauRQ&midSig=38fSKCougSZW81&ek=email_series_follow_newsletter_01&li=1&m=hero&ts=title_link&permLink=continguts-del-podcast-de-laltra-r%25C3%25A0dio-dimecres-16-mar%25C3%25A7-cinto-niqui
https://www.youtube.com/channel/UCFbh5xQDKBokoU7kcvl6NLg
https://www.lanit.cat/
http://rtve.es/a/6444283/
http://altraradio.cat/
https://www.linkedin.com/e/v2/pulse?e=2dvamn-l0tn9nuk-y8&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_series_follow_newsletter_01%3B6ITR3LNTTxeAxZXBNLNodw%3D%3D&a=pulse_web_view_article_detail_new_url&midToken=AQGiYA_YNuauRQ&midSig=38fSKCougSZW81&ek=email_series_follow_newsletter_01&li=2&m=hero&ts=image_link&permLink=continguts-del-podcast-de-laltra-r%25C3%25A0dio-dimecres-16-mar%25C3%25A7-cinto-niqui


















































 
 
Entrades per a la Nit de les 
Telecomunicacions i la Informàtica amb un 
30% de descompte per els socis de 
l’ASEITEC 

 

  

Inscripcions obertes a la 27a edició de La Nit de les 

Telecomunicacions i la Informàtica 

Els socis de l’Aseitec podeu gaudir d’un 30% de descompte en 

l’entrada 

La gala de lliurament se celebrarà a l’Auditori de Barcelona el 17 de 

febrer 

La 27a edició de la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, organitzada per 
l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (telecos.cat)i el Col·legi Oficial 
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF), acollirà 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. 

https://www.aseitec.org/entrades-per-a-la-nit-de-les-telecomunicacions-i-la-informatica-amb-un-30-de-descompte-per-els-socis-de-laseitec/
https://www.aseitec.org/entrades-per-a-la-nit-de-les-telecomunicacions-i-la-informatica-amb-un-30-de-descompte-per-els-socis-de-laseitec/
https://www.aseitec.org/entrades-per-a-la-nit-de-les-telecomunicacions-i-la-informatica-amb-un-30-de-descompte-per-els-socis-de-laseitec/
https://www.aseitec.org/entrades-per-a-la-nit-de-les-telecomunicacions-i-la-informatica-amb-un-30-de-descompte-per-els-socis-de-laseitec/
https://www.lanit.cat/
http://telecos.cat/
https://enginyeriainformatica.cat/


Serà el 17 de febrer de 2022 quan l’Auditori de Barcelona acollirà la 27a edició de “la Nit”, 
moment en què es donaran a conèixer els guardonats. 

Descomptes als socis de l’ASEITEC 

 
Els socis de l’ASEITEC gaudiu d’un  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. 

INSCRIPCIÓ A LA NIT 2022 

Programa 27a edició 

18:45 Acreditacions 

19:15 Introducció musical 

19:30 Presentació 

19:35 Benvinguda institucional, a càrrec de Pedro Linares, president de Telecos.cat i Eduard 
Martin, degà del COEINF. 

19:45 Vídeo/Conferència 

20:15 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 

21:00 Cloenda institucional 

 

 

mailto:aseitec@cecot.org
https://lanit.cat/inscripcion.aspx










 
 

 
 

  

 
   

 

 

 

Digitalitza't gener 

Jornades i tallers per transformar 
digitalment la teva empresa 

 

 

 

 

   

 
 

Aquestes són les properes activitats organitzades en el marc del programa 
Digitalitza’t, dirigides a empreses que vulguin impulsar la seva transformació 

digital 

No oblidis inscriure't i apuntar-les a l'agenda! 
    

  
  
  
  
  

 
 

 

 

 

   
  

 

 

 

Més informació i inscripció 
 

27a NIT DE LES TELECOMUNICACIONS I 

LA INFORMÀTICA 

17 de febrer de 2022 

El 17 de febrer de 2022 l’Auditori de Barcelona 

acollirà la 27a edició de la “Nit de les 

Telecomunicacions i la Informàtica”, 

l’esdeveniment de referència del sector TIC a 

Catalunya. L’Associació Catalana d'Enginyers 

de Telecomunicació i el Col·legi Oficial 

d’Enginyeria en Informàtica uneixen esforços 

per celebrar conjuntament aquesta trobada, 

que tornarà a reunir professionals, empreses, 

administració pública, universitats, 

associacions i institucions del món TIC del país. 
 

 

   

 
    

 
 

https://www.lanit.cat/Inicio.aspx






 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter report #LaNit2022 

 

 

 

 

 

 

 


