La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
celebra els seus 25 anys com a trobada pionera i
de referència per al sector TIC del país
La cerimònia, amb més d’un miler d’assistents, comptava amb la participació del
conseller de Polítiques Digitals de la Generalitat, Jordi Puigneró; la tinenta
d’Agenda 2030 de l’Ajuntament de BCN, Laia Bonet; i el secretari d’Estat de
Telecomunicacions, Roberto Sánchez
Barcelona, 18 de febrer. Més d’un miler professionals i representants d’empreses,
administració, entitats i institucions del món de les telecomunicacions i la informàtica es
donaven cita ahir al vespre a l’Auditori de Barcelona en el decurs de la que és ja una cita
ineludible per a tot el sector TIC del país.
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 la Nit
de les Telecomunicacions i la Informàtica, una edició molt especial i emotiva, ja que servia per
retre homenatge a aquells que fa 25 anys van idear aquesta trobada pionera i de referència:
Carles Martín Badell, Antoni Elias, Josep Mompin i Pedro Vicente (traspassat el 2013). Així,
durant la gala es va projectar un vídeo especial, que sota el títol de “25 anys de la Nit, 25 anys
de les TIC” -i jugant amb la simbologia d’un arbre tecnològic-, recordava els orígens i l'evolució
d’aquest esdeveniment en paral·lel als orígens i l'evolució de la societat de la informació.
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 demanar a les administracions de tots els nivells el seu compromís a llarg termini amb la
continuïtat del Mobile World Congress a la ciutat, i es referia també a l’aposta dels
professionals TIC per un sector més sostenible, alineats amb allò que l’European Green Deal i
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides defensen. Martin, de la seva banda, reivindicava el paper
de les dones enginyeres dins del sector, demanant als consells d’administració de les empreses
que facin una aposta real per incorporar talent femení.
Inauguració oficial i cloenda
La inauguració oficial anava a càrrec de Roberto Sánchez, secretari d’Estat de
Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, i Laia Bonet, tinenta d’Agenda 2030 de
l’Ajuntament de Barcelona. Després de referir-se als reptes que com a societat digital ens cal
afrontar, Sánchez feia una crida al proselitisme professional, referint-se al dèficit de 80 mil
professionals TIC que pateix Espanya, i encoratjant Telecos.cat i COEINF a continuar treballant
per fomentar les vocacions tecnològiques entre els més joves.
A continuació, Bonet es referia a la cancel·lació del Mobile, ressaltant la gran capacitat de
resiliència de la ciutat davant d’aquest fet, “gràcies –deia- a un ecosistema d’innovació propi
que s’està consolidant”. I afegia: “Som una ciutat de referència mundial en innovació i
tecnologia, i tenim la capacitat per convertir-nos en una de les capitals globals del 5G. Però
també volem ser la ciutat de referència en l’impuls de l’humanisme tecnològic. Volem posar la
tecnologia al servei de la ciutadania”.

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)-, el conseller de Polítiques Digitals de la
Generalitat, Jordi Puigneró, feia una nova referència al Mobile, posant en valor el missatge
unànime –afirmava- de la reunió celebrada ahir al matí al Palau de la Generalitat: “Som i hem
de ser un país digital. De la mateixa manera que vam ser un país industrial ara hem de ser un
país digital. I alguns voldríem fins i tot ser un país digital en forma de República. Però en el que
tots estem d’acord és en que hem de ser sí o sí un país digital. Perquè Catalunya serà digital o
no serà”. Per acabar, i després de criticar amb duresa el conegut com a “decretazo digital”, el
conseller va voler adreçar unes paraules a tots els premiats: “Sou una bona prova de la vitalitat
del sector i de la feina que feu pel país”, sentenciava.
Batucada i música en directe
Amb una batucada il·luminada per leds com a tret de sortida (a càrrec de Brincadeira), i amb la
música en directe del Swing Time Quartet com a acompanyament, la 25a Nit comptava amb el
popular periodista Espartac Peran com a mestre de cerimònies.
L’habitual còctel-networking al foyer de l’Auditori tenia enguany un caire festiu, amb l’actuació
de La Salseta del Poble Sec posant-hi el ritme entre el més de mil assistents a la que ja és la 25
edició d’aquesta gran trobada del sector TIC del país.
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La 25a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
premia els millors professionals i projectes del sector TIC
Tobías Martínez (conseller delegat de Cellnex Telecom) rep el Premi d’Honor
Telecos.cat i COEINF també reconeixen amb els premis Salvà i Campillo, Alan
Turing i Joan Clarke, a Mar Alarcón (SocialCar); David Riudor, Carlos Rodríguez
Antón i Gabriel Esteban (Goin); Anna Benavent (Corporació Sanitària Parc Taulí)
i el Projecte Edulab (del Citilab Cornellà)
La secció “Dígits i andròmines”, del Diari ARA, rep el Premi a la Comunicació i
Divulgació de les TIC
Barcelona, 17 de febrer. La 25a 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, del
conseller de Polítiques Digitals de la Generalitat, Jordi Puigneró; el secretari d’Estat de
Telecomunicacions i Infraestructures digitals, Roberto Sánchez; la tinenta d’Agenda 2030 de
l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet; i el president delegat de l’Àrea d’Innovació de la
Diputació de Barcelona, Josep Arimany.
Un jurat format per professionals i autoritats de reconegut prestigi (veure www.lanit.cat
apartat premis) ha decidit atorgar la màxima distinció a Tobías Martínez, conseller delegat de
Cellnex Telecom, com a protagonista d’una brillant història de transformació i èxit en el sector
de les telecomunicacions, que s’ha anat desenvolupant a casa nostra al llarg dels darrers 20
anys. I és que, sota el lideratge de Martínez, Cellnex és avui el primer operador
d’infraestructures de telecomunicacions d’Europa i el segon del món.
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 Mar Alarcón, CEO i fundadora de SocialCar. Amb una clara
vocació emprenedora i d'impacte social, ha fundat i desenvolupat amb èxit diverses empreses,
algunes d'elles amb dimensió social i pionera a Espanya, com SocialCar el 2011. És membre de
diferents Consells d'Administració, entre els quals destaca el de Fira de Barcelona i Foment del
Treball, d’on és vicepresidenta i comissionada en Innovació i Societat Digital.
El Premi Joan Clarke al CIO destacat (que pren aquest nom aquest any per visualitzar la
contribució de les dones al món de l’enginyeria TIC) ha volgut destacar la tasca professional
d’Anna Benavent, CIO de la Corporació Sanitària Parc Taulí i presidenta i co-fundadora
d'Unitss, l'Associació Catalana d'Informàtics de la Salut. Benavent és pionera en la incorporació
dels ERP al sector salut català i en la introducció de la m-health, millorant l’accessibilitat del
ciutadà a l’hospital a través del dispositiu mòbil.

El talent emprenedor dels joves fundadors de Goin i el compromís social del Citilab
Pel que fa al Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedoria, el reconeixement ha estat per a David
Riudor, Carlos Rodríguez Anton i Gabriel Esteban, fundadors de Goin. Abreviatura de 'gain with
each coin”, Goin neix el 2018 com una app per estalviar i invertir destinada a millenials. Permet
als usuaris establir objectius, com pot ser un viatge o un mòbil, i estalviar per poder adquirirlos en el termini desitjat. Primer premi en la categoria de la major startup del món del
prestigiós AngelHack, el 2019 van iniciar l’expansió internacional. David Riudor, Carlos
Rodríguez Antón i Gabriel Esteban són els enginyers de Telecomunicació i Informàtica més
joves en rebre mai un premi a La Nit.
Quant al Premi Alan Turing al Compromís Social, ha estat per al Citilab pel seu projecte Edulab,
un programa consolidat que, per segon any consecutiu, continua amb la missió d’introduir
l’ensenyament de la programació i la robòtica a través de noves formacions, nous projectes i
noves activitats a sis escoles d’infantil i primària de Cornellà de Llobregat.
Premi a la Comunicació per al diari ARA i reconeixement especial a la UOC i els impulsors de
la Nit
El jurat d’aquesta 25a Nit també ha volgut posar de relleu la tasca divulgativa duta a terme pel
diari ARA a través de la secció “Dígits i andròmines”. A càrrec de l’enginyer i periodista, Albert
Cuesta, i amb més de 430 articles a pàgina completa publicats des de la seva aparició el mes de
novembre de 2010, aquesta secció és un dels espais més veterans dedicats de manera
continuada a divulgar les TIC i l'electrònica de consum en la premsa impresa i digital en català.
A banda dels guardons que decideix el Jurat, els organitzadors de la Nit han volgut retre un
petit homenatge a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que el proper 31 d’octubre
celebrarà els 25 anys de la seva posada en marxa com a primera universitat exclusivament en
línia del món. Es dona la circumstància que durant la primera edició de la Nit -celebrada el
gener de 1996-, el jurat ja va premiar l’àrea de Sistemes d’Informació d’aquest centre
universitari, pel disseny i desenvolupament del seu campus virtual, el que llavors es va
considerar “una original i inèdita aplicació telemàtica dins del context europeu”.
Durant la gala també s’ha volgut reconèixer públicament aquells que fa 25 anys van impulsar
“La Nit de les Telecomunicacions”: Carles Martín Badell, Antoni Elias i Josep Mompin, qui
juntament amb Pedro Vicente (traspassat el 2013), van apostar per crear una trobada que és
avui dia una cita ineludible per a tot el sector TIC del país.
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El 17 de febrer de 2020, a l’Auditori de Barcelona:

Tot a punt per a la 25a Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica
Durant la gala -organitzada conjuntament per Telecos.cat i COEINFs’entregaran els Premis de la Nit, que reconeixen les persones i entitats que han
destacat en el sector TIC
La cerimònia, amb un miler d’inscrits, comptarà amb la participació del conseller
de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró; la tinenta d’Agenda 2030 de l’Ajuntament
de BCN, Laia Bonet; i el secretari d’Estat de Telecomunicacions, Roberto Sánchez
Barcelona, 13 de febrer. El proper dilluns, 17 de febrer, l’Auditori de Barcelona acollirà la 25a
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 ja supera el miler d’inscrits, comptarà amb la participació del conseller
de Polítiques Digitals de la Generalitat, Jordi Puigneró; la tinenta d’Agenda 2030 de
l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet; i el secretari d’Estat de Telecomunicacions i
Infraestructures digitals, Roberto Sánchez.
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. Seguidament tindrà lloc la inauguració
oficial, a càrrec de les autoritats participants. Els 25 anys de la Nit prendran protagonisme a
continuació, amb un repàs a les principals fites històriques en paral·lel a l’evolució de les TIC.
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 Universitat Oberta de Catalunya,
que el proper 31 d’octubre celebrarà els 25 anys de la seva posada en marxa com a primera
universitat exclusivament en línia del món.
El periodista Espartac Peran serà el conductor d’aquesta 25a Nit, que com és habitual estarà
amenitzada per música en directe, la del Swing Time Quartet. L’habitual còctel-networking al
foyer de l’Auditori tindrà enguany un caire festiu, amb l’actuació de La Salseta del Poble Sec
posant-hi el punt i final. Tot plegat es podrà seguir en directe des de www.lanit.cat/streaming.
25a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
Quan: Dilluns, 17 de febrer, a les 19.30h (acreditacions a partir de les 18h)
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 13h de dilluns a l’adreça
comunicacio@lanit.cat (indiqueu necessitats tècniques)

El 17 de febrer de 2020, a l’Auditori de Barcelona:

Telecos.cat i COEINF faran un reconeixement
especial a la Universitat Oberta de Catalunya a la
25a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
El 31 d'octubre farà 25 anys que es va inaugurar oficialment la primera
universitat exclusivament en línia del món
La gala, que ja supera els 700 inscrits, comptarà amb la participació del conseller
de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró; la tinenta d’Agenda 2030 de l’Ajuntament
de Barcelona, Laia Bonet; i el secretari d’Estat de Telecomunicacions, Roberto
Sánchez
Barcelona, 5 de febrer. El proper 17 de febrer l’Auditori de Barcelona acollirà la 25a edició de
la “Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica”, l’esdeveniment de referència del sector TIC a
Catalunya (www.lanit.cat). L’Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat)
i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) faran enguany un
reconeixement especial a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que el proper 31 d’octubre
celebrarà els 25 anys de la seva posada en marxa com a primera universitat exclusivament en
línia del món.
Es dona la circumstància que durant la primera edició de la Nit -celebrada el gener de 1996-, el
jurat ja va premiar l’àrea de Sistemes d’Informació d’aquest centre universitari, pel disseny i
desenvolupament del seu campus virtual, el que llavors es va considerar “una original e inèdita
aplicació telemàtica dins del context europeu”.
25 anys després, la UOC és un referent mundial en la aplicació de les noves tecnologies en
l'àmbit educatiu i universitari, motiu pel qual l’organització de la Nit li vol retre homenatge
destacant la seva decisiva contribució en l'ús de les TIC com a base de la seva plataforma
educativa des del seus inicis. El rector de la UOC, Josep A. Planell, serà l’encarregat de rebre
aquest reconeixement de mans de Pedro Linares, president de Telecos.cat, i Eduard Martin,
degà del COEINF.
Lliurament de la resta de premis i autoritats confirmades
Com és habitual, la Nit serà alhora el marc de 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).
La gala comptarà amb la participació ja confirmada del conseller de Polítiques Digitals de la
Generalitat, Jordi Puigneró; la tinenta d’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona, Laia
Bonet; i el secretari d’Estat de Telecomunicacions, Roberto Sánchez.
Més informació i inscripcions a www.lanit.cat
Contacte premsa: Sònia Maza / comunicacio@lanit.cat / Tel. 93. 551.33.22

Oberta la convocatòria per als Premis de
la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i Informàtica (COEINF)
organitzen conjuntament la primera gran trobada de l’any del sector TIC
català, que celebrarà la seva 25a edició el 17 de febrer de 2020 a l’Auditori
Les candidatures als guardons poden presentar-se per mitjà de formulari
web fins al 8 de gener de 2020
Barcelona, 14 de novembre. El 17 de febrer de 2020 l’Auditori de Barcelona (C/Lepant, 150)
acollirà la 25a edició de la “Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica”, l’esdeveniment de
referència del sector TIC a Catalunya (www.lanit.cat).
L’Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) tornen a unir esforços per organitzar
conjuntament aquesta trobada, que -una setmana abans del Mobile World Congress i com ja
és tradició- inaugurarà el calendari de grans activitats relacionades amb les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació del país.
I és que, a banda de ser la primera gran cita de networking de l'any entre professionals,
empreses, administració pública, universitats, associacions i institucions del món TIC, l’acte
constitueix el marc de lliurament dels Premis de la Nit.
Enguany, coincidint amb el 25è aniversari d’aquesta gran trobada, l’organització ha volgut
facilitar la presentació de candidatures habilitant un formulari online
(www.lanit.cat/premis/#premis-formulari-inscripcio) i permetent que el propi interessat/da
pugui presentar la seva candidatura (tota la informació a www.lanit.cat/premis).
Les categories de la present convocatòria 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.



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 25a 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 i vicepresident de l’APTICC
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, vocal de CIO's Catalunya
Josep Ventosa, chairman de Broadcast Networks Europe

*Veure bases dels premis a www.lanit.cat/premis (el termini de presentació de candidatures
finalitza el 8 de gener de 2020). Més informació i contacte: comunicacio@lanit.cat
Galeria fotogràfica de la 24a Nit a http://fotos.lanit.cat

