
 

 

 

 

La 26a Nit de les Telecomunicacions i la 
Informàtica reivindica el valor del sector TIC i els 

seus professionals, claus en la lluita contra la 
COVID19 i la reconstrucció del país 

 
La cerimònia, amb més 600 assistents i retransmissió en directe per Fibracat TV i 

internet, comptava amb la participació de la presidenta del Parlament, Laura 
Borràs; del vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la 

Generalitat, Jordi Puigneró; de la tinenta d’Agenda 2030 de l’Ajuntament de 
BCN, Laia Bonet; i del secretari d’Estat de Telecomunicacions, Roberto Sánchez 

 
Barcelona, 17 de juny. 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. 
 

https://www.lanit.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=ixCvUIpaTIg&list=PLJssDCK4pMoWwfMGRWOizufDZIR5glduV


 

 

 
 
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 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 (autor fotos: David Oller) 
 
 
 

Contacte premsa : Sònia Maza / comunicacio@lanit.cat / Tel. 93.551.33.22  
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La 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica 
premia els millors professionals i projectes del sector TIC  

 

La UPC (pels seus 50 anys) i Enric Barba (president del Club d’Innovació i 
Tecnologia de la CECOT) reben el Premi d’Honor  

 

Telecos.cat i COEINF també reconeixen amb els premis Salvà i Campillo,  Alan 
Turing i Joan Clarke, a Núria Castell (FIB-UPC); Carlos Blanco (Nuclio Venture 
Builder/Encomenda Smart Capital); Raimon Dalmau (Servei d’Emergències 

Mèdiques de la Generalitat) i COVIDWarriors 
 

Fibracat TV rep el Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC i La Salle-URL 
un reconeixement especial pels 30 anys dels seus estudis d’Informàtica i els 20 

del Parc d’Innovació La Salle Technova Barcelona 
 

Barcelona, 16 de juny. 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, 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. 

Un jurat format per professionals i autoritats de reconegut prestigi (veure www.lanit.cat 
apartat premis) ha decidit atorgar la màxima distinció 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.  
 
 

http://www.lanit.cat/


 

 

 
 
 
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 Premi Joan Clarke al CIO destacat ha volgut destacar la tasca professional de 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 talent emprenedor de Carlos Blanco i el compromís social de COVIDWarriors 
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. 
 
 
 

Contacte premsa : Sònia Maza / comunicacio@lanit.cat / Tel. 93.551.33.22  
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El 16  de juny de 2021, a l’Auditori de Barcelona: 
 

Tot a punt per a la 26a Nit de les 
Telecomunicacions i la Informàtica 

 

La cerimònia comptarà amb la participació ja confirmada de la presidenta del 
Parlament, Laura Borràs; 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 BCN, Laia Bonet 

 
Barcelona, 14 de juny de 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 (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/).   

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.  
 
26a  Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica 
Quan: Dimecres, 16 de juny, 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 dimecres 16 de 
juny  a l’adreça comunicacio@lanit.cat (indiqueu necessitats tècniques) 

 

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


  

 

Inscriu-te ja a #LaNit2021! 

La gran trobada del sector TIC torna a l'Auditori el 16/6 

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 vols assistir-hi, no esperis més i compra ja la teva entrada!  Un any més, els socis i 

col·legiats de les entitats organitzadores tenen l'entrada gratuïta (tot i així cal 

inscripció!). Per a la resta, com és habitual, oferim descomptes per inscripció anticipada, 

a més de preus especials per a membres d'entitats col·laboradores! 

No ho pensis més... Has de ser-hi! 

    

 

Compra ja la teva entrada!  
 

  

www.lanit.cat  
 

   

 

Organitzen:  
 

 
   

 

https://lanit.us15.list-manage.com/track/click?u=a29cf1aee9d967269cfef1283&id=b2f7cfb34f&e=0d9f40ebc2
https://lanit.us15.list-manage.com/track/click?u=a29cf1aee9d967269cfef1283&id=bfa80c0081&e=0d9f40ebc2
https://lanit.us15.list-manage.com/track/click?u=a29cf1aee9d967269cfef1283&id=2140ad54c5&e=0d9f40ebc2
https://lanit.us15.list-manage.com/track/click?u=a29cf1aee9d967269cfef1283&id=5a50d756f1&e=0d9f40ebc2
https://lanit.us15.list-manage.com/track/click?u=a29cf1aee9d967269cfef1283&id=aafe953141&e=0d9f40ebc2
https://lanit.us15.list-manage.com/track/click?u=a29cf1aee9d967269cfef1283&id=aafe953141&e=0d9f40ebc2
http://
https://lanit.us15.list-manage.com/track/click?u=a29cf1aee9d967269cfef1283&id=5dee089562&e=0d9f40ebc2
https://lanit.us15.list-manage.com/track/click?u=a29cf1aee9d967269cfef1283&id=c5abcdc911&e=0d9f40ebc2
https://lanit.us15.list-manage.com/track/click?u=a29cf1aee9d967269cfef1283&id=9ec4fd62da&e=0d9f40ebc2


 

 

 
 

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

Les candidatures als guardons  poden presentar-se per mitjà de formulari 
web fins al 9 de maig de 2021 

La gala de lliurament se celebrarà a l’Auditori de Barcelona el 16 de juny  

Barcelona, 26 de novembre. 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: 

• 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. 
 

http://www.lanit.cat/
https://www.lanit.cat/premis/


 

 

 
 

• 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 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) 

>>Més informació a www.lanit.cat  
>>Galeria fotogràfica de la 25a Nit a http://fotos.lanit.cat     
 

 
 

 
Contacte premsa : Sònia Maza / comunicacio@lanit.cat / Tel. 93.551.33.22  
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La 26a Nit de les Telecomunicacions i la 
Informàtica se celebrarà el 16 de juny de 2021 

 

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 

 

Barcelona, 19 d’octubre. 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. 

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”. 

>>Més informació a www.lanit.cat  
>>Galeria fotogràfica de la 25a Nit a http://fotos.lanit.cat     
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