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El catedràtic de la UPF Arcadi 
Navarro, Premi d'Honor de la 
Nit de les Telecomunicacions 
i la Informàtica 
AGENCIAS 
09/03/2023 21:25 

ACN Barcelona - El catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i 

director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro, ha estat 

guardonat aquest dijous amb el Premi d'Honor de la Nit de les 

Telecomunicacions i la Informàtica. A banda de Navarro també s'ha 

guardonat Andreu Vilamitjana (CISCO Espanya), Jordi Baylina 

(Polygon), Jaume Sanpera (Sateliot), Ana Freire (STOP Project i 

Wisibilízalas), Benito Cerrillo (Vichy Catalan) i Sergi Gistàs (Esteve 

Pharmaceuticals). A més, el director de 'Vilaweb' i "pioner" del 

periodisme digital, Vicent Partal, ha rebut el Premi a la Comunicació i 

Divulgació de les TIC, mentre que els impulsors de la Fundació i2CAT, 

Artur Serra, Sebastià Sallent i Xavier Peiró, han rebut un reconeixement 

especial. 

PUBLICIDAD 

  

La 28a 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'Enginyeria de Telecomunicació i Tecnologies 

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

Catalunya (COEINF). 



Telecos.cat i COEINF també han fet un reconeixement especial al 

Departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing 

Center, liderat per Francisco Doblas, i al programa Planeta Net de 

l'Institut de Ciències Fotòniques, encapçalat per Alastair Cunningham i 

Guillermo Gerling. 

Pel que fa als guardonats, Navarro dirigeix la Fundació Pasqual Maragall i 

el seu centre de recerca, el Barcelona beta Brain Research Center, i co-

dirigeix l'Arxiu Europeu del Genoma-Fenoma (EGA), en col·laboració 

amb l'Institut Europeu de Bioinformàtica i el Centre de Regulació 

Genòmica (CGR). 

Vilamitjana té més de 25 anys d'experiència al sector IT i el novembre 

passat va anunciar la implantació d'un Centre de Disseny Avançat de Xips 

de CISCO a Barcelona per a tota la Unió Europea. 

Alhora, el jurat considera que Cerrillo ha estat "clau" en el 

desenvolupament de negoci d'inLab, el laboratori d'innovació i 

investigació de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB-UPC). 

Amb una trajectòria de 45 anys, Gistàs és un "exemple d'èxit" pel que fa a 

la introducció de nous sistemes, organització de processos i 

reconeixement de l'aportació del departament IT dins l'empresa. 

Pel que fa a Baylina, Sanpera i Freire, el primer és "un dels auditors en 

'smart contracts' més respectats del món". El segon és el fundador de 

Sateliot, una constel·lació de nanosatèl·lits de baixa òrbita que proveeix 

de connectivitat IoT tota la superfície de la Terra. Freire, doctora en 

Informàtica i directora de l'Àrea de Tecnologia de la UPF, lidera el 

programa Suicide Prevention in Social Platforms (STOP Project), 

iniciativa multidisciplinar on psicòlegs, psiquiatres i informàtics treballen 

conjuntament per detectar i estudiar problemes de salut mental a les 

xarxes socials. 

Pioner de la comunicació digital, Partal va crear el 1994 el primer sistema 

informatiu a Internet dels Països Catalans i de l'estat espanyol anomenat 

'El Temps Online'. El 1995 va fundar amb Assumpció Maresma 

'Infopista', el primer directori web en llengua catalana que més tard es va 

transformar en el diari electrònic en català 'VilaWeb'. 



Finalment, el impulsors de la Fundació i2CAT, Sebastià Sallent, Artur 

Serra i Xavier Peiró, han rebut un reconeixement especial. L'entitat, centre 

d'investigació i innovació de referència internacional, manté després de 

dues dècades "el mateix esperit amb que va néixer", fomentar la recerca 

en tecnologies digitals de forma col·laborativa i oberta. 

La cerimònia ha comptat amb la participació, entre d'altres autoritats, de 

la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i de la secretària de 

Polítiques Digitals, Gina Tost, així com del secretari de 

Telecomunicacions i Transformació Digital, Sergi Marcén, 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, Marc 

Verdaguer. 
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Redacció

La 28a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
visibilitza la recerca en genòmica

metadata.cat/noticia/3049/28a-nit-telecomunicacions-informatica-visibilitza-recerca-biomedica/

L’esdeveniment organitzat per Telecos.cat i COEINF atorga el
Premi d’Honor al president de la Fundació Pasqual Maragall,
Arcadi Navarro

Categories:

Professionals
RedaccióDijous, 9 de març de 2023 | 21:15h

La 28a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica reconeix el president de la Fundació Pasqual
Maragall, Arcadi Navarro | Cercle Tecnològic

La 28a edició de la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica ha reivindicat un any
més la tasca dels professionals TIC de Catalunya amb l’entrega de premis que s’ha
celebrat aquest dijous a l’Auditori de Barcelona. L’acte organitzat per Telecos.cat i el
Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) ha atorgat el Premi
d’Honor a Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, per la seva feina al
capdavant del seu centre de recerca, el Barcelonaβeta Brain Research Center, un
referent mundial en l’àmbit de la genòmica mèdica.

En l’àmbit empresarial, la Nit ha reconegut la figura d’Andreu Vilamitjana, director de
CISCO Espanya, amb el Premi Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada. El guardó
ve motivat per la tasca d’un professional que acumula més de 25 anys d’experiència al
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sector de les telecomunicacions i com a reconeixement per la decisió de l’empresa
d’instal·lar el seu primer centre de disseny de xips a Europa a Barcelona. Per la seva
banda, el Premi Joan Clarke al CIO destacat s’ha entregat a dues persones: Benito
Cerrillo, CIO de Vichy Catalan, i Sergi Gistàs, CIO d’Esteve Pharmaceuticals fins a 2021.
Al primer se li reconeix la seva posició clau en el desenvolupament de negoci del
laboratori d'innovació i investigació (inLab) de la Facultat d’Informàtica de Barcelona
(FIB-UPC), mentre que a Gistàs se li atorga el guardó per premiar una trajectòria de 45
anys.

El Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedoria també ha comptat amb un doble
reconeixement en l’edició de 2023. Per una banda, Jordi Baylina, cofundador de
PoygonID & Polygon Hermez que, després de 18 anys dedicats al sector TIC, ha decidit
fer el salt al món de la blockchain 2.0. Per l’altra, Jaume Sanpera, CEO de Sateliot, start-
up dedicada al món de la nova tecnologia de l’espai que s’ha encarregat del disseny de
l’Enxaneta i el Menut, els dos nanosatèl·lits enlairats per la Generalitat dins de
l’Estratègia New Space.

La Nit de les Telecomunicacions també té espai per les causes més socials, com el
projecte STOP, una iniciativa sorgida a la UPF Barcelona School of Management que fa
servir la intel·ligència artificial per identificar comportaments de risc a les xarxes socials i
tractar d’evitar suïcidis. La doctora en Informàtica Ana Freire ha rebut el Premi Alan
Turing al Compromís Social per liderar aquesta iniciativa, així com el projecte
Wisibilízalas, un programa educatiu internacional dirigit a escoles i centres de formació
professional que busca trencar estereotips de gènere, promoure l’alfabetització digital i
visibilitzar dones referents en els àmbits STEAM. Per la seva banda, el Premi a la
Comunicació se l’ha endut el periodista Vicent Partal per la seva trajectòria com a pioner
de la comunicació digital a Catalunya, des de la creació d’El Temps Online el 1995 fins a
Vilaweb, portal que encara dirigeix. Finalment, els organitzadors del certament també han
volgut reconèixer la tasca dels tres impulsors de la Fundació i2CAT, Sebastià Sallent,
Artur Serra i Xavier Peiró.
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Vicent Partal, guardonat a la Nit de les
Telecomunicacions

El director de VilaWeb ha rebut el Premi a la Comunicacio? i Divulgacio? en la 28ena
edició de l'acte, que ha lliurat el premi d'Honor a Arcadi Navarro i ha premiat, entre
més, Jordi Baylina.

Redacció
 

El director de VilaWeb, Vicent Partal, ha estat guardonat amb el Premi a la Comunicacio? i
Divulgacio? de les TIC, que s’ha lliurat aquesta nit a l’Auditori de Barcelona, en el marc de la 28ena
Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica.



La Nit de les telecomunicacions i la informàtica és l’acte de referència del sector de les
Telecomunicacions i Tecnologies de la informació, que se celebra a Barcelona des de l’any 1995.
L’organització del mateix va a càrrec de l’Associació Catalana d’Enginyeria de Telecomunicació i
Tecnologies Digitals i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya.

El catedràtic de genètica de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i director de la Fundació Pasqual
Maragall, Arcadi Navarro, ha estat guardonat aquest amb el Premi d’Honor. Navarro dirigeix la
Fundació Pasqual Maragall i el seu centre de recerca, el Barcelona beta Brain Research Center, i
co-dirigeix l’Arxiu Europeu del Genoma-Fenoma (EGA), en col·laboració amb l’Institut Europeu de
Bioinformàtica i el Centre de Regulació Genòmica (CGR).

A banda de Navarro també s’ha guardonat Andreu Vilamitjana (CISCO Espanya), Jaume Sanpera
(Sateliot), Ana Freire (STOP Project i Wisibilízalas), Benito Cerrillo (Vichy Catalan) i Sergi Gistàs
(Esteve Pharmaceuticals) així com els impulsors de la Fundació i2CAT, Artur Serra, Sebastià
Sallent i Xavier Peiró, que han rebut un reconeixement especial. També ha estat guardonat Jordi
Baylina (Polygon). Baylina, un dels més grans experts mundials en blockchaine va ser una de les
persones espiades amb Pegasus en el marc del Catalangate.

Els organitzadors, Telecos.cat i COEINF, també han fet un reconeixement especial al Departament
de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center, liderat per Francisco Doblas, i al
programa Planeta Net de l’Institut de Ciències Fotòniques, encapçalat per Alastair Cunningham i 
Guillermo Gerling.

La cerimònia ha comptat amb la participació, entre d’altres autoritats, de la consellera de la
Presidència, Laura Vilagrà, i de la secretària de Polítiques Digitals, Gina Tost, així com del secretari
de Telecomunicacions i Transformació Digital, Sergi Marcén, 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, Marc Verdaguer.
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NOTÍCIES 

El sector TIC català distingeix Vicent 
Partal 
Redacció|10 març 2023|Comunicació21 

 

El periodista Vicent Partal va ser distingit aquest dilluns en la 28a edició de la Nit de les 
Telecomunicacions i la Informàtica amb el Premi a la Comunicació i la Divulgació de 
les TIC. El jurat ha volgut posar de relleu la tasca divulgativa realitzada pel director i 
cofundador de VilaWeb. 

El veredicte ressalta que el 1994 Partal va crear el primer sistema informatiu a internet 
dels Països Catalans i de l’Estat espanyol, anomenat El Temps Online, i el 1995 va 
fundar amb Assumpció Maresma Infopista, el primer directori web en llengua catalana, 
que més tard es transformaria en el diari VilaWeb. 

Durant la vetllada també van ser premiats Arcadi Navarro, professor d’investigació 
ICREA a la Universitat Pompeu Fabra (Premi d’Honor); Andreu Vilamitjana, director 
de CISCO Espanya (personalitat destacada); Jordi Baylina, cofundador de PolygonID & 
Polygon Hermez, i Jaume Sanpera, CEO de Sateliot (emprenedoria); Benito Cerrillo, 
CIO de Vichy Catalan Corporation, i Sergi Gistàs, CIO d’Esteve Pharmaceuticals (CIO 
destacat), i Ana Freire, directora de l’Àrea de Tecnologia de la UPF (compromís social). 



A banda dels guardons atorgats pel jurat, l’organització de l’esdeveniment va fer un 
reconeixement especial a Sebastià Sallent, Artur Serra i Xavier Peiró, impulsors de la 
Fundació i2CAT. 

A més, en la gala es va homenatjar el Departament de Ciències de la Terra del 
Barcelona Supercomputing Center, liderat per Francisco Doblas, i el programa Planeta 
Net de l’Institut de Ciències Fotòniques, encapçalat per Alastair Cunningham i 
Guillermo Gerling. 

A l’acte de lliurament va tenir lloc a l’Auditori de Barcelona i va comptar amb 
l’assistència del president de la Generalitat, Pere Aragonèla consellera de la Presidència, 
Laura Vilagrà; la secretària de Polítiques Digitals, Gina Tost, el secretari de 
Telecomunicacions i Transformació Digital, Sergi Marcéns; 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, Marc Verdaguer, entre d’altres. 

La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica la promouen l’Associació Catalana 
d’Enginyeria de Telecomunicació i Tecnologies Digitals (Telecos.cat) i el Col·legi 
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF). 
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Noticias 

EL CCII, PRESENTE EN LA NIT 2023 
 14 Marzo 2023 

 

El Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería en Informática de España ha 
estado presente, este jueves 9 de marzo, en la vigésima octava edición de La Nit des 
Telecomunicacions i la Informàtica. Este evento, más que consolidado en Cataluña, 
reconoce a las personas e instituciones más destacadas del sector. 

Este acto está organizado por el Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya 
y la Associació Catalana d'Enginyeria de Telecomunicació i Tecnologies Digitals y contó 
con un escenario de renombre, L'Auditori de Barcelona. 

El presidente del CCII, Fernando Suárez, acompañó a nuestros compañeros de Cataluña 
en una ceremonia muy destacada. Allí, entregó uno de los galardones, en concreto, el 
de CIO del año.  

Aquí puedes consultar las fotos del evento. 





Gran èxit de #LaNit2023!

Fa visible la
petjada de
carboni
digital i
posa en
valor el
paper de les
TIC i els
seus
professional
s en la lluita
contra el
canvi
climà�c

 

Més de 900 professionals i representants d’empreses, administració, en�tats i
ins�tucions del món tecnològic es donaven cita el 9 de març a l’Auditori de Barcelona
en el decurs de la 28a Nit de les Telecomunicacions i la Informà�ca. El COETTC, partner
de l’esdeveniment i els col·legiats afortunats que van aconseguir una entrada gratuïta,
no es van perdre la cita ineludible per a tot el sector TIC del país.

 

L’Associació Catalana d’Enginyeria de Telecomunicació i Tecnologies
Digitals (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informà�ca de
Catalunya (COEINF) tornaven a organitzar conjuntament aquesta trobada que enguany
tenia com a protagonista el canvi climà�c, abordant des de la petjada de carboni
digital, fins a com la tecnologia pot esdevenir la millor eina per frenar el seu impacte i
avançar cap a la sostenibilitat del planeta (veure aquí). L’organització feia un
reconeixement especial a dues inicia�ves que són capdavanteres en aquest camp:
el Departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercompu�ng Center, liderat
per Francisco Doblas, i el programa Planeta Net de l’Ins�tut de Ciències
Fotòniques, encapçalat per Alastair Cunningham i Guillermo Gerling.

 

Pedro Linares, president de Telecos.cat, i Eduard Mar�n, degà del COEINF, es feien
càrrec de la benvinguda i van fer referència als dos dels reptes que afronta la professió:
l’escletxa de gènere i l’increment de la ciberdelinqüència.

 

La gala també acollia el 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), a càrrec de la �nenta d’Agenda 2030 de
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l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet; el president delegat de l’Àrea d’Innovació de la
Diputació de Barcelona, Marc Verdaguer; la secretària de Polí�ques Digitals de la
Generalitat, Gina Tost; i el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Sergi
Marcén.

La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, tancava l’acte després de
lliurar el Premi d’Honor. Durant la seva intervenció, destacava que el “Govern, des del
primer dia, s’ha compromès a acompanyar i a promoure la doble transició verda i digital
en tots els sectors”.

 

No�cia relacionada. #LaNit2023. Aconsegueix la teva entrada!
No�cia relacionada. 9 de març. 28a Nit de les Telecomunicacions i la Informà�ca
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Notícies
Home (https://www.�hoca.com/ca/) » Les TIC, el canvi climàtic i la sostenibilitat,

protagonistes de “la Nit”

Les TIC, el canvi climàtic i la sostenibilitat,
protagonistes de “la Nit”

  

Fihoca ha estat present en “la Nit” de les Telecomunicacions i la Informàtica, que cada any
organitzen l’Associació Catalana d’Enginyeria de Telecomunicació i Tecnologies Digitals
(https://www.telecos.cat/Inicio.aspx) (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica
de Catalunya (https://enginyeriainformatica.cat/) (COEINF), a l’Auditori de Barcelona. En aquesta
la seva 28a edició, els eixos centrals de l’esdeveniment han estat les TIC, el canvi climàtic i la
sostenibilitat.

Es tracta de la tradicional trobada del món TIC a Catalunya i congrega professionals, empreses,
administració, associacions i institucions sector. Va ser una ocasió única per a Elizabeth
Guinovart (https://www.linkedin.com/in/elizabeth-guinovart-martinez/) i Violant Pladevall
(https://www.linkedin.com/in/violant-pladevall-devops-servicios-profesionales/), Account
Managers de Fihoca, per a retrobar-se amb els col·laboradors i clients amb els quals hem
compartit més de tres dècades de trajectòria professional.

El catedràtic de Genètica i professor de recerca ICREA en la Universitat Pompeu Fabra (UPF),
Arcadi Navarro, va rebre el Premi d’Honor, per la seva labor al capdavant de la Fundació Pasqual
Maragall i el seu centre de recerca, el Barcelona beta Brain Research Center; i co-dirigeix l’Arxiu
Europeu del Genoma-Fenoma (EGA), que és el servei de referència mundial per a la gestió i
distribució segura de dades de Genòmica Mèdica.
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https://www.fihoca.com/ca/
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De izquierda a derecha, Violant Pladevall y Elizabeth
Guinovart

El Premi Salvà i Campillo a la
Personalitat Destacada va ser
atorgat a Andreu Vilamitjana,
director de CISCO España, i el
Premi Joan Clarke al CIO destacat
es va repartir entre Benito Cerrillo,
CIO de Vichy Catalan Corporation, i
Sergi Gistàs, exCIO d’Esteve
Pharmaceuticals. El Premi Salvà i
Campillo a l’Emprenedoria, també
es va repartir entre Jordi Baylina,
co-fundador de Polygon i Jaume
Sanpera, CEO de Sateliot.

Quant al Premi Alan Turing al
Compromís Social, l’ha rebut per a
la doctora en Informàtica i directora
de l’Àrea de Tecnologia de la UPF,
Ana Freire que lidera el programa
Suicide Prevention in Social
Platforms (STOP Project). El Premi
a la Comunicació va recaure en
Vicent Partal, pioner de la
comunicació digital al nostre país i
Director de Vilaweb.

També us pot interessar



 
La Fundació i2CAT rep un 

reconeixement especial durant La 
Nit de les Telecomunicacions i la 

Informàtica 
 10/03/2023 

El premi destaca la feina del centre de recerca català com a promotor de les 

tecnologies digitals innovadores des de fa vint anys 

L’esdeveniment de referència per a l’ecosistema tecnològic català, La Nit de les 

Telecomunicacions i la Informàtica, ha guardonat la Fundació i2CAT amb un 

reconeixement especial durant la seva 28a edició, celebrada el 9 de març a 

Barcelona. 

El premi va ser atorgat pel Sr. Pedro Linares, president de l’Associació 

Catalana d’Enginyeria de Telecomunicació i Tecnologies Digitals (Telecos.cat) i 

l’Il·lm. Sr. Eduard Martin, degà del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de 

Catalunya (COEINF). 

Aquesta distinció reconeix la feina dels impulsors del projecte, en Sebastià 

Sallent, l’Artur Serra i en Xavier Peiró, que l’any 2003 van posar en marxa, amb 

el suport i l’aposta de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de 

Barcelona, un centre de pioner en recerca a internet que, vint anys després i 

amb més de 200 persones en plantilla, és un referent en recerca i innovació en 

tecnologies digitals avançades tant a Catalunya com a Europa. 

En paraules de Sallent, i2CAT va néixer com “el primer centre de recerca i 

innovació de Catalunya obert a tothom, com la mateixa Internet, amb ganes de 

canviar el món, i en particular, el món de la recerca digital d’aquest país”. 

El primer director de la Fundació ha recordat alguns dels projectes 

capdavanters del centre, com la primera xarxa experimental d’Internet o les 

primeres transmissions de Wi-Fi a la plaça Sant Jaume. 



En Sebastià Sallent també ha tingut unes paraules de reconeixement per a 

l’actual direcció del centre, destacant el creixement i el prestigi que ha assolit 

l’entitat els darrers anys, així com el talent i l’esforç de totes les persones que 

han format o formen part de l’equip de la Fundació. 

L’actual equip directiu, format pel director Josep Paradells, el director gerent 

Joan Manel Martín, i el CTIO Sergi Figuerola, ha acompanyat l’equip impulsor a 

l’escenari. 

 

  

Per al professor Josep Paradells, director d’i2CAT, les fites assolides pel 

centre demostren que “és possible i necessari treballar des de les tecnologies 

digitals avançades per resoldre reptes de transformació digital, fent valdre el 

coneixement assolit en la recerca i innovació amb l’objectiu de construir, de 

forma proactiva i col·laborativa, la societat digital del futur al servei de les 

persones”. 

En Joan Manel Martín, director gerent, ha recordat que i2CAT “sempre ha 

fomentat una recerca oberta, amb visió de país, orientada a la generació 



d’impacte i implicant agents de la quàdruple hèlix; una fórmula que ha 

esdevingut un model de referència dins l’ecosistema de la innovació”. 

El CTIO del centre i CTO de 5G Barcelona, el Dr. Sergi Figuerola, ha manifestat 

que “i2CAT aplica el seu coneixement i emmarca la seva activitat en un entorn 

de col·laboració publicoprivada per impulsar una societat generadora de 

coneixement, on la sobirania tecnològica digital és un element diferenciador 

clau en un context geopolític i geotecnològic cada vegada més competitiu.” 

En paraules de l’Artur Serra, fundador del centre i actual director adjunt, “la 

quàdruple hèlix ens ha permès no deixar ningú enrere, creant una estructura de 

col·laboració amb capil·laritat territorial que permet una innovació realment 

oberta i garanteix l’accés a organitzacions i persones que no el tenien fins ara”. 

 

La cerimònia va finalitzar amb les paraules de la consellera de Presidència del 

Govern de la Generalitat, Laura Vilagrà, qui va destacar que aquesta trobada 

demostra any rere any l’impuls i la potència de les TIC a Catalunya, un sector 

que és punta de llança de la transformació del país. 

 































Jordi Baylina i Jaume Sanpera, premis Salvà i
Campillo a l’Emprenedoria a La Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica
21/03/2023 by UPC School

La 28a edició de La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, celebrada la nit del dijous
9 de març a L’Auditori de Barcelona, va lliurar el premi Salvà i Campillo a l’Emprenedoria a
dos professors de la UPC School: Jordi Baylina, professor del màster en Tecnologies
Blockchain, i Jaume Sanpera, docent del postgrau en Enginyeria Quàntica.

Jordi Baylina és cofundador de Polygon ID & Polygon Hermez. Després de 18 anys
treballant i emprenent al sector TIC, va decidir entrar al món del blockchain, on té una intensa
activitat docent i divulgativa sent un dels auditors en smart contracts més respectats del
món. Jaume Sanpera compta amb una llarga trajectòria en els àmbits de desenvolupament
de negoci, dispositius mòbils, gestió de productes i tecnologies wi� i wimax. Emprenedor en

Català Español
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sèrie, a �nals de 2019 funda Sateliot, una constel·lació de nanosatèl·lits de baixa òrbita que
proveeix de connectivitat IoT de manera global tota la superfície de la Terra.

Els organitzadors de La Nit han volgut fer també un reconeixement especial a tres pioners
de la recent història d’Internet: Sebastià Sallent, Artur Serra i Xavier Peiró, impulsors de la
Fundació i2CAT, referents en recerca col·laborativa en l’àmbit de les tecnologies digitals, i
una de les entitats col·laboradores de la UPC School.

La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica és la cita institucional de referència del
sector de les Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. Està organitzada
conjuntament per l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el
Col·legi O�cial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) i busca ser la principal
trobada de networking anual entre professionals, empreses, administració pública,
associacions i institucions del sector TIC. És l’escenari de lliurament dels premis més
rellevants del sector TIC català, que en aquesta edició 2023 van recaure en:

Premi Salvà i Campillo a la Personalitat destacada: Andreu Vilamitjana, director de
CISCO Espanya.
Premi Joan Clarke al/la CIO destacat/da: Benito Carrillo, CIO de Vichy Catalan
Corporation, i Sergi Gistàs, CIO d’Esteve Pharmaceuticals.
Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedor/a: Jordi Baylina i Jaume Sanpera.
Premi Alan Turing al Compromís Social: Ana Freire, directora de Tecnologia de la
UPF.
Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC: Vicent Partal, director de Vilaweb.
Premi d’Honor: Arcadi Navarro, professor i investigador ICREA al departament de
Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF i director de la Fundació Pasqual
Maragall.

Telecomunicacions, TIC

blockchain, computació quàntica, enginyeria quàntica, gestió TIC, informàtica, IoT, La Nit,

nit de les TIC, premis professorat, premis TIC, tecnologies blockchain, tecnologies de la

informació i la comunicació, telecomunicacions
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Descompte exclusiu per a socis a la Nit de les 
Telecomunicacions i la Informàtica 

Aquest esdeveniment social per a la comunitat TIC catalana, que se 
celebrarà a l’Auditori de Barcelona el vinent 9 de març de 2023, ja ha obert 
les portes de la inscripció per a la qual, i com a membres de l’AENTEG, 
teniu dret a un descompte exclusiu si, en el moment d’inscriure-us-hi, 
entreu el codi NIT28EC. 
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27 de febrer a 2 de març de 2023 - MWC 
Barcelona 

El MWC Barcelona serà el lloc per a connectar, fer ofertes i 
posar-se al dia en les últimes tendències digitals. Oferirà 
continguts inspiradors i oportunitats de treball en xarxa per a 
tothom. L'edició 2023 acollirà d'entre 2.000 i 2.500 
expositors, un terç més que en la darrera edició. 

 

9 de març de 2023 - 28a Nit de les 
Telecomunicacions i la Informàtica 

PRESENCIAL - 18.45 a 21.30 h - L'Auditori de Barcelona 
acollirà la nova edició d'una cita ineludible per a tot el sector 
TIC del país. Trobada de networking entre professionals, 

empreses, administració pública, associacions i institucions del sector TIC. 







  

 

  

 

INSCRIU-TE A LA 28a NIT DE LES TELECOMUNICACIONS I LA 

INFORMÀTICA! 

 

Ens plau anunciar-vos que Bionformatics Barcelona (BIB) és, un any més, 

col.laborador de la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, 

l'esdeveniment de referència del sector TIC a Catalunya. El proper 9 de 

març.  l'Auditori de Barcelona (C/ Lepant, 150) acollirà la 28a edició 

d'aquesta trobada.   

 

L'Associació Catalana d'Enginyeria de Telecomunicació 

i Tecnologies Digitals (telecos.cat) i el Col·legi Oficial d'Enginyeria en 

Informàtica de Catalunya (COEINF) organitzen conjuntament aquest 

esdeveniment que promou el networking entre professionals i institucions 

del sector TIC del país. 

 

Per a més informació podeu visitar la seva web. 





 
 

 

LA NIT 2023 GIRARÀ ENTORN DE LES TIC, EL 
CANVI CLIMÀTIC I LA SOSTENIBILITAT 

El proper 9 de març, l’Auditori de Barcelona acollirà la 28a 
edició de la “Nit de les Telecomunicacions i la 
Informàtica”, 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). www.lanit.cat 

La gala d’enguany ,tindrà com a protagonista el canvi climàtic i 
abordarà, des de la petjada de carboni digital, fins a com la 
tecnologia pot esdevenir la millor eina per frenar el seu 
impacte i avançar cap a la sostenibilitat del planeta. És en 
aquest sentit, que l’organització farà un reconeixement 
especial a dues iniciatives que són capdavanteres en aquest 
camp: el departament de Ciències de la Terra del Barcelona 
Supercomputing Center i el programa Planeta Net de l’Institut 
de Ciències Fotòniques. 























 

 

  

 

 

Institut d'Enginyers de Catalunya
Informació

 

  

 
 

 
 

  
 

   

 

L'INEC, col·laboradors de la 28a Nit de les Telecomunicacions i la 
Informàtica 

La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, organitzada per l’Associació Catalana 

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

d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF), se celebrarà el pròxim 9 de març de 

2023 a l’Auditori de Barcelona (carrer Lepant, 150). 

L'INEC, com a entitat col·laboradora de la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, 

esdeveniment de referència del sector i punt de trobada de professionals, empreses, 

administració pública, universitats, associacions i institucions del món TIC, gaudeix d’un 

descompte especial (codi, NIT28EC). L’enllaç directe a les inscripcions és 

https://lanit.cat/inscripcions (tingueu en compte que el 9 de gener els preus s’encareixen).  

 

D'altra banda,  podeu presentar candidatures per als premis de #LaNit2023 fins al 27 de 

gener de 2023, en aquest enllaç. 
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La gran trobada del sector tecnològic del país tindrà lloc el 9 de març a l’Auditori i

comptarà amb la participació ja confirmada del conseller d’Empresa i Treball,

Roger Torrent

La cerimònia, que presentarà la periodista Marta Bosch, tornarà a acollir el

lliurament dels Premis Salvà i Campillo, Joan Clarke, Alan Turing, el Premi a la

Comunicació i Divulgació de les TIC i el Premi d’Honor, així com un doble

reconeixement especial al BSC i l’ICFO

Barcelona, 8 de febrer. En un mes (el dijous 9 de març), l’Auditori de Barcelona acollirà la

28a 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).

La gala d’enguany -que presentarà la popular periodista de TV3 Marta Bosch (veure vídeo

promocional), tindrà com a protagonista el canvi climàtic i abordarà, des de la petjada de

carboni digital, fins a com la tecnologia pot esdevenir la millor eina per frenar el

seu impacte i avançar cap a la sostenibilitat del planeta. És en aquest sentit, que

l’organització farà un reconeixement especial a dues iniciatives que són capdavanteres en

aquest camp: el departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center i el

programa Planeta Net de l’Institut de Ciències Fotòniques.

La cerimònia, que comptarà amb la participació ja confirmada del conseller

d’Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, també acollirà, com és

habitual, 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).

Més de 300 persones ja s’han inscrit a la Nit d’enguany (consulta el llistat aquí) i el

registre es manté actiu a https://lanit.cat/inscripcions (amb entrada gratuïta per als membres

de Telecos.cat i COEINF i descomptes per a entitats col·laboradores).
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Oberta la convocatòria dels Premis #LANIT2023 
La 28a edició de la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica acollirà 
també 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. 
  
Si voleu presentar-hi candidatura en alguna de les categories, teniu les 
bases i tota la informació que pugueu necessitar a la pàgina de La Nit. 

   

 

 

 





 

  

 
 
  

 

 

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

Serà el 9 de març de 2023 quan l’Auditori de Barcelona 
acollirà la 28a edició de “la Nit”, moment en què es donaran 
a conèixer els guardonats. A partir d’avui -i fins al 27 de 
gener de 2023- és possible fer arribar les candidatures a 
través del correu electrònic comunicacio@lanit.cat. 

[+] Altres informacions  
    

 

Catalunya rep 5,9 milions d’euros en fons 
Next Generation EU de la línia ACTIVA 
Finançament 

Aquesta xifra representa un 47,6% de l'import resolt per a 
tot l'estat espanyol. Un total de 39 entitats catalanes rebran 
ajuts per desenvolupar projectes de recerca industrial, 
desenvolupament experimental i innovació en matèria 

d'organització i processos. 













Convocatòria per als Premis de la 28a Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica
El termini de presentació de candidatures finalitza el 27 de gener de 2023. El 9 de març de 2023 l’Auditori de Barcelona
tornarà a acollir la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, l’esdeveniment de referència del sector TIC a
Catalunya.

La 28a edició de la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
(www.lanit.cat ), organitzada per l’Associació Catalana
d'Enginyeria de Telecomunicació i Tecnologies
Digitals (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 9 de març de 2023 quan l’Auditori de Barcelona acollirà la
28a edició de “la Nit”, moment en què es donaran a conèixer els
guardonats. Ja és possible fer arribar les candidatures a través del
correu electrònic comunicacio@lanit.cat.  La convocatòria
es mantindrà oberta fins al 27 de gener (bases disponibles a www.lanit.cat/premis ).
 

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de
Castelldefels
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FEGICAT – FEDERACIÓ DE GREMIS 
D’INSTAL·LADORS DE CATALUNYA 
G-67010876 · Av. Madrid, 95, 2º-2ª. 
Planta · 08028 · Barcelona  
Tel. +34 934 521 662 

CIRCULAR 79-2022 

 
LA NIT DE LES TELECOMUNICACIONS 

28º EDICIÓ DE LA NIT DE LES TELECOMUNICACIONS I LA 
INFORMÀTICA 

La 28a edició de la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica (www.lanit.cat), organitzada 
per l’Associació Catalana d'Enginyeria de Telecomunicació i Tecnologies Digitals 
(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 9 de març de 2023 quan l’Auditori de Barcelona acollirà la 28a edició de “la Nit”, 
moment en què es donaran a conèixer els guardonats. A partir d’avui -i fins al 27 de gener de 
2023-  és possible fer arribar les candidatures a través del correu electrònic 
comunicacio@lanit.cat.   

 

Les categories són les següents: 

• Premi Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada.  
• Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedoria.  
• Premi Joan Clarke al CIO Destacat.  
• Premi Alan Turing al Compromís Social.  
• Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC.  
• Premi d'Honor.  

 
 
Jurat de prestigi 
El jurat d’aquesta 28a edició de La Nit el tornen a formar professionals del sector TIC de 
reconegut prestigi i representants d’ambdues entitats organitzadores. Així, els encarregats de 
valorar les candidatures seran:  
 

• Pilar Conesa, fundadora i CEO d'Anteverti 
• Antoni Elias, catedràtic de la UPC 
• Marius Gómez, vicedegà de Presidència del COEINF 
• Montserrat Guardia, co-founder & CEO de Big Onion Tech i presidenta del Consell 

Social de la UPC 
• Pedro Linares, president de Telecos.cat 
• Eduard Martin, 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 i Aparici, fundadora i directora general d'IsardSAT group  i presidenta de 

la Cambra de Comerç de Barcelona  
• Anna Ma. Sánchez Granados, vicepresidenta de Telecos.cat 

http://www.lanit.cat/
mailto:comunicacio@lanit.cat
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• Teresa Serra, fundadora i consellera de TESEM  
• Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) 
• Josep Ventosa, Vice Chairman de Broadcast Networks Europe (BNE) i Chairman del 

Policy Working Group de l'European Wireless Infrastructure Association (EWIA) 
• Un/a representat del Consell de CIOs de Catalunya (CIOs.cat) 

 
>>Bases de la convocatòria a https://www.lanit.cat/premis  
>>Galeria fotogràfica de la 27a Nit a http://fotos.lanit.cat     
 

 
 

 

Pel que fa al codi descompte, és NIT28EC (de comunicació exclusiva pels associats de 
FEGICAT, tingueu en compte que el 9 de gener els preus s’encareixen) i l’enllaç directe a les 
inscripcions és https://lanit.cat/inscripcions . 

 

https://www.lanit.cat/premis
http://fotos.lanit.cat/
https://lanit.cat/inscripcions
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Guanya un dels Premis de la #LaNit2023! 

Fins al 27 de gener es poden presentar candidatures! 

La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica acollirà, el 9 de març, 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,reconeixements 

per al sector TIC de prestigi reconegut i llarga tradició.  

Si t'hi vols presentar, no esperis més! La convocatòria es manté oberta fins al 27 de 

gener (cal fer arribar les candidatures a comunicacio@lanit.cat).  

 

Podeu consultar les bases en aquest enllaç 
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Comparteix l'article a les xarxes socials    

Llocs relacionats

Recordeu que el web on hi ha tota la informació és www.lanit.cat  i el hashtag que fem

servir a les xarxes socials és #lanit2023 (els comptes dels organitzadors a twitter són

@telecoscat i @coeinf).

El codi de descompte exclusiu pels membres dʼISOC-CAT el rebreu per correu electrònic.

Tingueu en compte que el 9 de gener els preus sʼencareixen).

L̓ enllaç directe a les inscripcions és https://lanit.cat/inscripcions

 

Premis de #LaNit2023

La convocatòria de premis ja és oberta i de ben segur entre les vostres respectives

comunitats hi haurà professionals i projectes que en són mereixedors!

A https://lanit.cat/premis#premis-convocatoria teniu tota a informació de la

convocatòria dʼaquesta edició, així com el detall de les bases.
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Presenta la teva candidatura als Premis de 
#LaNit2023!  
 
La 28a edició de la 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), 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 9 de març de 2023 quan l’Auditori de Barcelona acollirà la 28a 
edició de “la Nit”, moment en què es donaran a conèixer els guardonats.  
 
Les candidatures poden presentar-se fins al 27 de gener de 2023 a 
través del correu electrònic comunicacio@lanit.cat.  
 
Les categories són les següents:  

 Premi Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada. Distingeix la 
personalitat pública o privada 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.  

 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 d’àmbit nacional o internacional o al 
professional, que hagi destacat per la seva tasca de comunicació i 
divulgació de les TIC.  

 Premi d'Honor. Distingeix la personalitat pública o privada 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.  

Consulta les bases de la convocatòria 

 

 

  
 
  
 

   

   

 




