
 

 

 
La 27a Nit de les Telecomunicacions i la 

Informàtica reivindica les dones pioneres del 
sector TIC i posa en valor les aportacions dels 

professionals de l’enginyeria a la societat 
 

La cerimònia, amb més 900 assistents i retransmissió en directe per Fibracat TV i 
internet, comptava amb la participació del president de la Generalitat, Pere 

Aragonès, i amb la intervenció via vídeo de la ministra de Ciència i Innovació del 
Govern d’Espanya, Diana Morant, entre d’altres autoritats 

 
Barcelona, 22 de març. Més de 900 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 27a 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'Enginyeria de Telecomunicació i Tecnologies Digitals (Telecos.cat) i el 
Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) tornaven a organitzar 
conjuntament aquesta trobada que enguany tenia com a protagonistes les dones pioneres del 
sector. Així, a banda de projectar un vídeo especial dedicat a elles (veure aquí), l’organització 
feia un homenatge a Asunción Moreno i Elena Bardají, pioneres a Catalunya a l’hora d’optar 
per unes carreres tecnològiques (Telecomunicacions i Informàtica), en un moment (finals dels 
70-principis dels 80), en què la presència femenina era inexistent.  La ministra de Ciència i 
Innovació del Govern d’Espanya, Diana Morant, se sumava a aquest reconeixement amb una 
intervenció via vídeo on posava l’accent en la necessitat de promoure vocacions entre les nenes 
i les noies oferint-les referents on emmirallar-se. 

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 
reiterar la condemna dels col·lectius organitzadors a la invasió russa a Ucraïna, reivindicant la 
component ètica de la feina dels professionals de l’enginyeria i la necessitat de fomentar -i no 
reduir- la formació en tecnologia i filosofia en els currículums escolars. Martin, de la seva banda, 
feia esment de les iniciatives en marxa per erradicar l’escletxa digital i la de gènere, apel·lant a 
la unió d’esforços per continuar fent camí. 

Lliurament de premis i cloenda del president 
La gala també acollia, com és habitual, 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 d’algunes de les autoritats participants a la 
cerimònia, com el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, 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, o el president delegat de l’Àrea 
d’Innovació de la Diputació de Barcelona, Josep Arimany. 
 
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, tancava l’acte després de lliurar el Premi d’Honor. 
Durant la seva intervenció, es referia a Catalunya com a “terra d’oportunitats” pel que fa al 
sector tecnològic, afirmant que “disposem d’actius molt grans per ser altament competitius” i  
posant com a exemple l’ecosistema d’empreses, els professionals, les universitats o les 

https://www.lanit.cat/
https://youtu.be/aJsJHteNc7w
https://youtu.be/Sjx5hwDnCrs
https://www.telecos.cat/VerNoticias.aspx?Cod=1317


 

 

infraestructures, com el supercomputador Marenostrum o l’extensió de la fibra òptica. I afegia: 
“Però sobretot comptem amb el talent. Tenim el talent per fer tot el procés de digitalització del 
nostre país, un procés que ens permeti generar més oportunitats, que faci més petita i faci 
desaparèixer la bretxa digital en termes socials i territorials”. 
 
Per acabar, l’habitual còctel-networking es traslladava a l’exterior, on unes food-trucks servien 
un refrigeri individual als més de 900 assistents a la que ja és la 27 edició d’aquesta gran trobada 
del sector TIC del país. 
 
 
>>GALERIA FOTOGRÀFICA DISPONIBLE AQUÍ (autor fotos: David Oller) 
>>GALA ÍNTEGRE DISPONIBLE AQUÍ 
 
 

Contacte premsa : Sònia Maza / comunicacio@lanit.cat / Tel. 93.551.33.22 – 692.566.101 
 

https://flic.kr/s/aHBqjzGHcg
https://www.youtube.com/watch?v=2uAnkiRfcHk&t=569s
mailto:comunicacio@lanit.cat


 

 

 

 

 
NOTA EMBARGADA FINS A LES 21.15h D’AVUI 

 

La 27a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica 
premia els millors professionals i projectes del sector TIC  

 

Asunción Moreno i Elena Bardají són homenatjades com a primeres titulades en 
Enginyeria de Telecomunicació i Informàtica de Catalunya 

 
El catedràtic i professor de l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i 

Aeroespacial de Castelldefels, Ramon Pallàs Areny, rep el Premi d’Honor  
 

Telecos.cat i COEINF també reconeixen amb els premis Salvà i Campillo,  Alan 
Turing i Joan Clarke, a Anna N. Schlegel (Procore Technologies); Marta 

Guardiola (MiWEndo Solutions); Mercè Buxadera (Grup Danone) i el Projecte 
HUGO (de la companyia Evidenze) 

 

L’històric programa de Ràdio 4 L’Altra Ràdio rep el Premi a la Comunicació i 
Divulgació de les TIC, i Localret i l’ETSETB-UPC, un reconeixement especial  

 
Barcelona, 21 de març. La 27a 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), 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. 

La gala arrencava amb l’homenatge a Asunción Moreno i Elena Bardají, pioneres a Catalunya a 
l’hora d’optar per unes carreres tecnològiques (Telecomunicacions i Informàtica), en un moment 
(finals dels 70-principis dels 80), en què la presència femenina era inexistent.  Llicenciada en 
Informàtica per la FIB-UPC i Màster en desenvolupament d'aplicacions i entorns TIC, Bardají 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). Moreno, de la seva banda, 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”. 

 

 



 

 

 

 

Quant als premis atorgats pel Jurat (veure https://lanit.cat/premis#premis-jurat), el catedràtic 
de la Universitat Politècnica de Catalunya, Ramon Pallàs Areny, rebia la màxima distinció: el 
Premi d’Honor. Professor de l’Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de 
Castelldefels, Pallàs és pioner en l’ensenyament dels sensors a enginyers electrònics plantejat 
des del punt de vista del disseny de les seves interfícies electròniques. Amb grans aportacions a 
l’estudi, adquisició i anàlisi dels senyals bioelèctrics associats a l’activitat cardiovascular i 
respiratòria, compta amb una trajectòria de gran rellevància internacional en recerca i 
transferència de coneixement amb 90 articles publicats, 20 llibres (en català, castellà, anglès i 
un traduït al xinès), 27 patents i 11 premis, als que avui suma un més. 
 
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 Anna N. Schlegel, vicepresidenta de l'empresa de construcció 
californiana Procore i cap d'estratègia de la catalana GPA Innova. El 2020 va ser nomenada la 
dona més influent del món en tecnologia per la revista Analytics Insight i el 2021 la més admirada 
per la revista CIO Look. Creu de Sant Jordi el 2021, des del 2020 també és la cap executiva de 
l'ONG Women in Technology amb 5 directives més. 
 
El Premi Joan Clarke al CIO destacat ha volgut reconèixer la tasca professional de Mercè 
Buxadera, CIO per al Sud d’Europa del Grup Danone. Amb més de 30 anys de trajectòria, el 1999 
va començar per la transformació de vendes i logística de Danone España, seguint un camí que 
l’ha portada a la gestió global dels sistemes d’informació per al Sud d’Europa de productes 
làctics, aigües i alimentació especialitzada. 
 
El talent emprenedor de Marta Guardiola i el compromís social del Projecte HUGO 
Pel que fa al Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedoria, el reconeixement ha estat per a Marta 
Guardiola, co-inventora d'una tecnologia basada en microones per a la detecció del càncer 
colorectal. En base a aquesta tecnologia, el 2020 funda MiWEndo Solutions, de la qual és 
presidenta i directora tècnica. Medalla de la Reial Acadèmia d’Enginyeria, Premi Dona TIC 2020 
i guardonada per l’Academy for Women Entrepreneurs, entre d’altres. 
 
Quant al Premi Alan Turing al Compromís Social, ha estat per al Projecte HUGO, de la companyia 
Evidenze. A través d'una APP, HUGO recull dades de milers de pacients amb esclerosi múltiple, 
juntament amb les variables que l'smartphone emmagatzema automàticament sobre els seus 
hàbits de vida i biomarcadors i les enllaça amb bases de dades externes. S’aconsegueix així un 
coneixement total de la patologia aportant evidències científiques complementàries als assajos  
clínics tradicionals. 

Premi a la Comunicació per a L’Altra Ràdio i reconeixement especial a Localret i l’ETSETB-UPC 
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. 
 
 

Contacte premsa : Sònia Maza / comunicacio@lanit.cat / Tel. 93.551.33.22 – 692.566.101 
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Dilluns, 21 de març de 2022, a l’Auditori de Barcelona i en directe a Fibracat TV: 

 

Tot a punt per a la 27a Nit de les 
Telecomunicacions i la Informàtica 

 

La cerimònia 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  
 

Barcelona, 18 de març. El proper 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 
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, que tornarà a retransmetre en directe Fibracat TV i es podrà seguir per 
Internet (www.lanit.cat/streaming), comptarà amb la participació ja confirmada del president 
de la Generalitat, Pere Aragonès; del vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, 
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/inscrits/).   

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. 

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es farà càrrec de la cloenda d’aquesta 27a Nit, 
que presentarà la popular periodista Núria Solé i estarà amenitzada per la música en directe de 
la V Big Band de Vilanova i la Geltrú. 
 

27a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica 
Quan: Dilluns, 21 de març, a les 19.30h (acreditacions a partir de les 18.45h) 
On: L’Auditori (Lepant, 150, Barcelona) 
Més informació a www.lanit.cat  / www.telecos.cat  / www.enginyeriainformatica.cat  
*Els mitjans interessats a cobrir aquest acte cal que s’acreditin abans de les 12h de dilluns 21 de març  
a l’adreça comunicacio@lanit.cat (indiqueu necessitats tècniques) 

 

http://www.lanit.cat/
http://www.lanit.cat/streaming
http://www.lanit.cat/inscrits/
http://www.lanit.cat/
http://www.telecos.cat/
http://www.enginyeriainformatica.cat/
mailto:comunicacio@lanit.cat


 

 

 

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

del sector 
 

La gran trobada del sector TIC del país tindrà lloc el 21 de març a l’Auditori 
i comptarà amb la participació del MHP de la Generalitat, Pere Aragonès 

 
La cerimònia, que presentarà la periodista Núria Solé i es podrà seguir en 
directe per Fibracat TV, 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 
 

Barcelona, 21 de febrer. En un mes (el 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.  

 

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

Generalitat, Pere Aragonès, 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).  

 
Les inscripcions ja són obertes a www.lanit.cat (vídeo promocional disponible AQUÍ). 
 

 
Contacte premsa : Sònia Maza / comunicacio@lanit.cat / Tel. 93.551.33.22  

http://www.lanit.cat/
https://youtu.be/fbyArzFAe2M
http://www.lanit.cat/
https://youtu.be/TAuo3NvRAkY
mailto:comunicacio@lanit.cat


 

 

 

 

La 27a Nit de les Telecomunicacions i la 
Informàtica se celebrarà el 21 de març de 2022 

 
L’organització aposta per ajornar un mes la gran trobada del sector TIC 

català per garantir una major participació presencial i un networking segur 
 

Barcelona, 14 de gener. La 27a edició de la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica 

(www.lanit.cat), que havia de celebrar-se inicialment el 17 de febrer a l’Auditori de Barcelona, 

finalment se celebrarà el 21 de març. Les entitats organitzadores (l’Associació Catalana 

d'Enginyeria de Telecomunicació i Tecnologies Digitals -Telecos.cat- i el Col·legi Oficial 

d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya -COEINF-) han decidit ajornar-ne la celebració tenint 

en compte la situació epidemiològica actual i amb l’objectiu que la gala se celebri de forma 

plenament segura. 

 

De fet, un dels trets característics de la que és considerada la gran trobada del sector TIC català, 

és la seva capacitat de reunir tots els agents de l’ecosistema tecnològic del país (professionals, 

empreses, entitats i institucions) i el networking final és sense dubte un dels aspectes més 

valorats. Per això, tot i que com és habitual la cerimònia també es podrà seguir en directe per 

Internet i Fibracat TV, l’organització aposta per ajornar-ne un mes la celebració. D’aquesta 

manera es vol potenciar la participació presencial i la realització del networking en un entorn 

més segur. 

 

Com a conseqüència d’aquest canvi, també s’amplia el termini per presentar-se als premis de la 

Nit. Fins al 28 de gener s’hi poden fer arribar candidatures (tota la informació de la convocatòria 

al següent enllaç). 

 

Pel que fa a les persones ja inscrites, podran fer ús -com és lògic- de la mateixa entrada i si ho 

desitgen podran descarregar-se l'acreditació amb la data actualitzada. 

  
 

Contacte premsa : Sònia Maza / comunicacio@lanit.cat / Tel. 93.551.33.22  

http://www.lanit.cat/
https://lanit.cat/premis#premis-convocatoria
mailto:comunicacio@lanit.cat


 

 

 
 

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

Les candidatures poden presentar-se fins al 28 de gener de 2022 

La gala de lliurament se celebrarà a l’Auditori de Barcelona el 21 de març 

Barcelona, 17 de gener. La 27a 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 finalment el 21 de març de 2022 quan l’Auditori de Barcelona acollirà la 27a edició de “la 
Nit”, moment en què es donaran a conèixer els guardonats. Fins al 28 de gener 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. 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. 
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• 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 27a 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 

• 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, presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona i fundadora i directora 
general d'IsardSat group  

• Anna Ma. Sánchez Granados, vicepresidenta de Telecos.cat 

• Teresa Serra, fundadora i consellera 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) 

 
>>Bases de la convocatòria a https://www.lanit.cat/premis  
>>Galeria fotogràfica de la 26a Nit a http://fotos.lanit.cat     
 

 
 

 
Contacte premsa : Sònia Maza / comunicacio@lanit.cat / Tel. 93.551.33.22  
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