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Laura Borràs i Castanyer (Presidenta del Parlament de Catalunya):
“Revolució digital, cohesió social i equilibri territorial”

EDI TOR I A L

És l’hora d’impulsar-nos!
La pandèmia ha posat a prova les infraestructures de telecomunicació alhora que ha accelerat el procés
de transformació digital de la nostra societat. D’altra banda, la irrupció de la tecnologia 5G hi juga un paper clau, ampliant i augmentant el ventall de serveis de connectivitat. També han entrat amb força altres
tecnologies com la Intel·ligència Artificial o la Supercomputació. Tot plegat són indicadors clars de que
les Telecomunicacions i les TIC passen per un gran moment i estan en boca de tothom. Podem afirmar
que, de forma sobtada, la societat ha pres consciència de la importància del nostre sector.
És evident que l’economia va de la mà de la transformació digital i que els professionals de l’ecosistema tecnològic estem cridats a ser el motor d’aquesta transformació. Arriba, per tant, el moment d’utilitzar
la palanca que ens ofereix l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) per identificar aquelles oportunitats que ens poden ajudar a progressar. Per afavorir-ho, hem endegat nous serveis
de valor a l’abast de tots els que en sou membres. Vegem-ne alguns exemples:
L’acreditació professional com a enginyers a nivell europeu cada cop està millor valorada. Per això
comptem amb l’aliança europea d’acreditació professional ENGINET, una eina que facilita la llibertat de
moviment internacional del mercat laboral.
Pel que a les empreses del sector, disposem de la figura del “Corporate Member”, que reforça vincles
entre aquestes companyies i els professionals del món TIC.
També fomentem la participació a les diferents comissions de Telecos.cat, espais de networking que
anomenem Grups de treball (exclusius per a membres del col·lectiu) i Grups d’Interès i Expertesa (més
transversals i oberts). Tots ells ens permeten intercanviar experiències i ampliar els nostres coneixements, així com connectar amb d’altres professionals i experts (veure pàg. 36).
A més, estem abocats a oferir informació per apropar-nos a les oportunitats que ens ofereixen els
Fons NextGenerationEU, instrument excepcional per aconseguir recursos (veure pàgs. 4-9).
D’altra banda, hem obert dos nous espais que ens permeten mesurar paràmetres relacionats amb el
comportament de les xarxes -el portal Quinavelocitat.cat- i la ciberseguretat -amb el CiberObservatori
Professional de Catalunya (veure pàgs. 14 i 16).
Per tal de disposar d’un millor coneixement dels membres de Telecos.cat, hem endegat l’enquesta
anomenada “Big Data del col·lectiu”. Segurament els que en formeu part ja haureu rebut prou informació
i haureu omplert el qüestionari; si no és així, us animo des d’aquí a participar-hi (veure pàg. 36). Aquesta
enquesta ens ha de permetre disposar d’una radiografia completa, actualitzada i real d’aquells que en sou
el cor i la raó de ser de l’Associació, els socis i sòcies que formeu part de Telecos.cat. Volem ser millors i
més eficients a l’hora d’oferir-vos serveis i activitats, adequant-los a les vostres necessitats i preferències,
i també poder assolir millor els nostre principal objectiu de ser una entitat de valor a la nostra societat.
Malgrat la situació actual de pandèmia, hem tingut la sort de poder celebrar plegats la 25a i la 26a
edicions de La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, la gala de lliurament de premis del sector
TIC de referència al nostre país (veure pàgs. 10-11). Hores d’ara, estem planificant la 27a edició, prevista
per al proper 17 de febrer de 2022 i on us esperem de nou a tots (tots els membres de Telecos.cat hi teniu
l’entrada gratuïta).
Per últim, voldria recordar-vos que Telecos.cat sou vosaltres i teniu sempre les portes obertes, només
cal que us animeu a entrar-hi. Som-hi!

Pedro Linares
President de Telecos.cat
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A FONS

Cap a una Europa més
digital, ecològica i resilient
El 21 de juny de 2020 el
Consell Europeu aprovava
la creació del programa
NextGenerationEU, el més
gran instrument d’estímul
econòmic finançat mai per la
Unió Europea com a resposta
a la crisi -sense precedentscausada per la pandèmia
del coronavirus. L’objectiu?
Respondre-hi de manera
conjunta i coordinada i contribuir a pal·liar-ne els efectes,
fent de l’Europa post-COVID19
un continent més ecològic,
digital i resilient als canvis i
reptes de futur. Per aconseguir-ho, l’Estat espanyol –que
rebrà 69.500 milions d’euros
d’aquests fons- compta
amb l’anomenat “Pla de
Recuperació, Transformació
i Resiliència”, amb una clara
aposta per la transformació
digital, a la qual destinarà el
28% d’aquests recursos (l’exigència europea se situava en
el 20%). El pla espanyol rebia
el vistiplau de la Comissió el
passat 16 de juny i a l’agost
s’obrien ja les primeres convocatòries. Aquest fet ha generat
crítiques entre el teixit empresarial català i el govern de
la Generalitat, que reclamen
una participació més activa en
el procés de gestió dels fons i
més transparència.
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Reptes i oportunitats dels fons NextGenerationEU
a iniciativa NextGenerationEU engloba dos instruments financers. D’una
banda, el Mecanisme
Europeu de Recuperació i Resiliència
(MRR), que facilita als 27 Estats membres suport a través de transferències
directes i préstecs per tal d’incrementar
les inversions públiques i emprendre
reformes que contribueixin a la recuperació de l'economia i l'ocupació, i s'orientin a abordar els principals reptes
econòmics i socials post-COVID.
De l’altra, el pla d’Ajuda a la Recuperació
per a la Cohesió i els Territoris d'Europa
(REACT-UE), una nova iniciativa que
continua i amplia les mesures de resposta i reparació de la crisi aplicades a
través de la Iniciativa d'Inversió en Resposta al Coronavirus i la Iniciativa d'Inversió en Resposta al Coronavirus Plus.
Aquests recursos s'executen a través
del Fons Europeu de Desenvolupament

L

Regional (FEDER), el Fons Social Europeu (FSE) i el Fons d'Ajuda Europea per
a les Persones Més Desafavorides
(FEAD). A més, el programa NextGenerationEU també aporta fons addicionals
a d’altres programes o fons europeus,
com Horitzó 2020, InvestEU, el Fons
Europeu Agrari de Desenvolupament
Rural (FEADER) o el Fons de Transició
Justa (veure gràfica pàg. 5).
El Pla espanyol

La Comissió Europea aprovava el Pla espanyol de Recuperació, Transformació i
Resiliència el 16 de juny, fent-ne una
avaluació positiva i constatant –entre
d’altres- la dedicació del 28,2% de la
seva assignació total (de 69.500 milions d’euros) a mesures destinades a la
transició digital, com, per exemple, la digitalització de l’Administració pública, la
indústria i les empreses -amb un programa específic per a la digitalització

R Eixos al voltant dels quals s’estructura el Pla espanyol de Recuperació, Transformació i Resiliència.

S El programa NextGenerationEU és el més gran instrument d’estímul econòmic finançat mai per la Unió Europea.

RECOVERY AND RESILIENCE FACILITY
EUR 723.8 billion
338.0 in grants
385.8 in loans

NEXTGENERATIONEU CONTRIBUTION

TO OTHER PROGRAMMES
EUR 83.1 billion

POWER UP

MODERNISE

Clean technologies and renewables

Digitalisation of public administration

RENOVATE

SCALE UP

NextGenerationEU

€806.9
billion

Data cloud and sustainable
processors

RECHARGE AND REFUEL

RESKILL AND UPSKILL

Sustainable transport and charging
stations

Education and training to support
digital skills

CONNECT

REACT-EU
50.6

JUST TRANSITION FUND

10.9

RURAL DEVELOPMENT

8.1

INNVESTEU

6.1

HORIZON EUROPE

5.4

RESCEU

2.0

Roll-out of rapid broadband services

de les pimes-; o les inversions en equips
per a l’educació i la millora de les competències digitals de la ciutadania.
Precisament, el secretari d’Estat de
Telecomunicacions i Infraestructures
Digitals, Roberto Sánchez, s’hi referia
aquell mateix dia a la celebració de la
26a Nit de les Telecomunicacions i la
Informàtica (veure pàg. 10), com a un
gran pas per a la transformació digital definitiva d’Espanya i una oportunitat per als professionals del sector
tecnològic.
Concretament, el pla estatal s’articula en un conjunt d’inversions a realitzar entre 2021 i 2023 i un programa
de reformes estructurals i legislatives.
S’han fixat quatre eixos transversals alineats amb les agendes estratègiques
de la UE, l'Agenda 2030 i els Objectius
de Desenvolupament Sostenible de
Nacions Unides: la transició ecològica,
la transformació digital, la cohesió social i territorial, i la igualtat de gènere
(veure infografia pàg. 4).

Així, el primer eix reforça la inversió
pública i privada per reorientar el model
productiu, impulsant la transició verda.
El segon eix va alineat amb l’estratègia digital europea i l’Agenda Espanya
Digital 2025, full de ruta que –segons
es concreta- pretén accelerar una
transició digital humanista “a través
d’inversions i reformes que potenciïn
les infraestructures, competències
i tecnologies necessàries per a una
economia i societat digital”. Donada
la seva transversalitat, aquesta transformació es vol desplegar a través del
conjunt del Pla: “des de l’agenda urbana a l’educació, des de l’agricultura al
turisme, des de la indústria a la mobilitat, des de la modernització de l’Administració Pública fins a la nova economia assistencial”.
El tercer eix vol promoure la cohesió social i territorial d’Espanya, mentre
que el quart se centra en la igualtat de
gènere, amb mesures que contemplen
també la reducció de l’escletxa digital.

Aquests quatre eixos orienten el
que s’ha definit com a 10 polítiques
palanca. Entre aquestes s’hi troba,
a tall d’exemple, la modernització i
digitalització de l'ecosistema d'empreses, amb especial atenció a la digitalització de sectors estratègics i a la
modernització i sostenibilitat de la indústria i del sistema de gestió i tractament de residus. La iniciativa també pretén donar un impuls especial a
les pimes per incrementar-ne la mida,
facilitar la creació de noves empreses,
millorar el clima de negocis i guanyar
competitivitat.
El Pla, que se centra en la primera
fase d’execució, detalla les reformes i
inversions que es desplegaran en el període 2021-2023, amb una concentració important en els àmbits de la transformació verda (39,7%) i digital (28,2),
una aposta per l’educació i la formació
(10,5%), la R+D+i (7%) i el reforç de la
inclusió social i la cohesió arreu del territori (veure gràfica pàg. 6).
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La Brúixola
Digital 2030
urant la darrera jornada del
DigitalES Summit 2021 celebrada a l’agost, la vicepresidenta de la Comissió Europea,
Margrethe Vestager, repassava els grans
objectius de Brussel·les per a la propera
dècada, recollits en l'anomenada “Brúixola
Digital 2030”.
En concret, aquesta Brúixola Digital europea estableix que en una dècada al menys
el 80% dels adults europeus tindrà competències digitals bàsiques i hi haurà vint milions d'especialistes TIC, amb més dones
adoptant aquest tipus de professions.
Pel que fa a les infraestructures tecnològiques, totes les llars de la UE tindran connectivitat de gigabit i totes les zones poblades tindran accés a xarxes 5G; la producció de semiconductors de punta i sostenibles a Europa representarà el 20% de
la producció mundial (el doble que l'actual); es desplegaran a la UE deu mil nodes
externs molt segurs i climàticament neutres; i a Europa haurem de disposar ja d'un
ordinador quàntic.
El 2030, tres de cada quatre empreses hauran d'utilitzar serveis de computació al núvol, macrodades i intel·ligència
artificial; més del 90% de les pimes hauran d'aconseguir al menys un nivell bàsic
d'intensitat digital; i es duplicarà el volum
d’empreses “unicorns” de la UE, que actualment és de 122.
Finalment, la Comissió Europea estableix que, en una dècada, tots els serveis
públics clau han d'estar disponibles en
línia; i el 80% dels ciutadans utilitzaran una
solució d'identificació electrònica.
L'ambició és construir una Europa digitalment sobirana en un món obert i interconnectat, i executar polítiques públiques
en pro d'un futur digital centrat en l'ésser
humà. Aquesta orientació humanística,
juntament amb la fortalesa regulatòria europea, es constitueixen com els grans aspectes diferencials de la UE. "Una cosa és
segura: no hi haurà recuperació sense tecnologies digitals", sentenciava Vestager. @

D
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20,7%

15,0%

7,1%
10,5%

69.528 M€

7,0%
1,2%

9,2%
6,2%

23,1%

R Distribució dels fons en la primera fase d’execució del Pla espanyol (2021-2023)

Expectatives i primeres crítiques

Amb tot plegat, l’executiu espanyol espera assolir un creixement potencial
superior al 2%, sostingut i ric en creació de feina de qualitat, que li permeti
aproximar-se als nivells d’inversió europeus i recuperar el ritme previ a la crisi
financera.
A mitjans d’agost, la Comissió
Europea realitzava al Tesoro de España
una primera transferència de 9.000
milions d’euros, el que representa un
13% del total de fons que rebrà fins a
2026. D’aquests, ja s’ha assignat i acordat la distribució de 7.250 milions a les
Comunitats Autònomes.
Perfaciltar-ne l’accés atota la informació (mesures, inversions, convocatòries,
etc), el govern d’Espanya ha posat en marxa el web planderecuperacion.gob.es,
que incorpora un apartat especial adreçat a les pimes. Fins ara, s’han publicat
fins a 25 manifestacions d’interès relacionades amb el Pla i s’ha llençat el primer
Projecte Estratègic per a la Recuperació
i Transformació Econòmica, el PERTE
del Vehicle Elèctric i Connectat, que preveu mobilitzar 24.000 milions d’euros
en tres anys.
Precisament, la publicació i resolució d’aquestes convocatòries en ple
mes d’agost, ha generat ja les primeres
crítiques entre el teixit empresarial català (PIMEC, les Cambres de Comerç i
la CECOT, entre d’altres) i el govern de
la Generalitat.
En una carta a la Ministra d’Indústria,
Reyes Maroto, el conseller d’Empresa i
Treball, Roger Torrent, traslladava la in-

dignació que la gestió d’aquests recursos ha generat “en el teixit empresarial
català i també entre els agents econòmics connectats amb la petita i mitjana
empresa del país”. El conseller assenyalava que “la celeritat ha d’anar acompanyada d’un calendari, uns terminis
i la informació adequada per tal d’assegurar que les empreses susceptibles
a acollir-s’hi poden fer-ho efectivament”.
El titular d’Empresa i Treball aprofitava
la missiva per recordar que aquesta situació “incomprensible s’hauria pogut
evitar si s’apliqués de manera efectiva
el principi de subsidiarietat per a la gestió dels fons”, és reiterava “la necessitat que els fons siguin gestionats des
de Catalunya”, ja que “és una obvietat
que qui millor coneix les necessitats
i el funcionament del teixit empresarial,
especialment de les pimes, són les administracions properes”.
En la mateixa línia es pronuncia
a les pàgines d’aquesta revista (veure pàg. 21) el vicepresident i conseller
de Polítiques Digitals i Territori de la
Generalitat, Jordi Puigneró, qui recorda que ja existeix una Carpeta Catalana
“amb 27 projectes emblemàtics que
han de ser cabdals per poder reactivar
l’economia del nostre país”. @

Sònia Maza
Responsable de
Comunicació a Telecos.cat

Aquesta PROposta és per a tu, de
PROfessional a PROfessional.

PROpulsar:
Posem a disposició
teva una pòlissa de
crèdit.
Una manera de propulsar les teves iniciatives és oferir-te una
pòlissa de crèdit professional, per mantenir la teva tresoreria
personal equilibrada al llarg de tot l'any.
Si ets membre de l' Associació Catalana d'Enginyers de
Telecomunicació i busques promoure el teu treball, protegir
els teus interessos o els teus valors professionals, amb Banc
Sabadell pots. Et beneficiaràs de les solucions financeres
d'un banc que treballa en PRO dels professionals.

PUBLICITAT

T’estem esperant.

sabadellprofesional.com

900 500 170

A FONS

El motor de la
transformación digital
El proceso de vacunación
contra la COVID-19 avanza
a buen ritmo en España.
Después de meses enfrentándonos a la crisis sanitaria y a
pesar de los repuntes en las
oleadas sucesivas, sentimos
que por fin empezamos a dejar
atrás la pandemia o al menos
sus efectos más devastadores
y que empezamos a mirar al
futuro. Por eso quizás este
sea un buen momento para
reflexionar sobre las lecciones
aprendidas durante la crisis.
Desde la privilegiada posición
en la que nos situamos las
personas que trabajamos en
el ámbito de las infraestructuras de conectividad y de
la digitalización, ingenieros
de telecomunicación, pero
también numerosos expertos y
profesionales de otras disciplinas, podemos analizar qué ha
supuesto esta crisis sanitaria
para la transformación digital.
emos sido testigos de
cómo la crisis sanitaria
provocada por la COVID-19 ha forzado una experiencia de digitalización a gran escala
que, como consecuencia, ha puesto de
relieve la importancia de las telecomunicaciones y los medios digitales para el
conjunto de la sociedad y ha elevado su
presencia en la agenda social y la necesidad de acometer la transformación digital con urgencia en la agenda política.
Ya no somos unos pocos los que somos
conscientes de la importancia de las re-

H
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des telecomunicaciones. Ahora la sociedad en su conjunto sabe de su relevancia y quiere incorporarse al ámbito
digital cuanto antes.
No es de extrañar. Las herramientas
digitales han permitido a la sociedad
mitigar el impacto de los periodos de
confinamiento y de las restricciones de
movilidad en su vida personal y laboral.
También han posibilitado a numerosas
empresas —siempre que estuvieran
preparadas o hayan sido capaces de
adaptarse rápidamente— continuar
con su actividad económica. Y todo ello
gracias a una red de infraestructuras de
conectividad que, aunque, ya sabíamos
que era de las más extensas de Europa,
ahora también sabemos que es de las
más resilientes: durante 2020, han
soportado incrementos globales de
tráfico de banda ancha del 53%, más
de un 77% de incremento por línea
contratada, según datos de la CNMC.
La segunda consecuencia positiva
de la crisis sanitaria, es la respuesta de la
Unión Europea a la situación provocada
por la pandemia. Me refiero a los fondos
del mecanismo europeo para la recuperación que soportarán el desarrollo del
Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia en cada Estado miembro.
Esta respuesta supone al mismo tiempo
un gran reto y una gran oportunidad, en
un ejercicio ilusionante para hacer realidad la transformación digital del país.

En España el Plan de Recuperación,
que ya ha sido aprobado en el mes de
julio, permitirá unas inversiones por
valor de 140.000 millones de euros,
con casi 70.000 millones de euros
en transferencias del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia entre este
año y 2023, a los que se sumarían
los más de 70.000 millones de euros
en créditos, que se podrán movilizar
hasta 2026. Su impacto puede ser
equiparable al que tuvieron los fondos
estructurales en los años 80 y 90.
El Plan de Recuperación está estructurado para que la recuperación no finalice cuando se ejecuten las inversiones,
sino que sea el origen de un proceso
de transformación y modernización
profunda del tejido productivo. Por eso
en el Plan las reformas son tan importantes como las inversiones, ya que son
esas las que permitirán un cambio estructural que permita no solo recuperar
la economía, sino también abordar los
desequilibrios que arrastramos desde
hace décadas y construir un país más
resiliente para afrontar futuras crisis.
Una de las transformaciones profundas que debemos acometer con
urgencia, tal y como ha demostrado
la crisis, es la transformación digital.
Dentro del Plan de Recuperación es
uno de los cuatro ejes transversales al
que se le ha dotado de un presupuesto
muy elevado para poder acometer con

garantías los proyectos de transformación. Absorberán el 29% del total de las
inversiones contempladas en el Plan,
cerca de 20.000 millones de euros,
superando ampliamente la recomendación de la Unión Europea que fijaba
dedicar un mínimo del 20% de cada Plan
de recuperación nacional a la transformación digital.
Los profesionales del sector, entre
los que ocupan un lugar destacado los
ingenieros de telecomunicación, son el
motor que ha de impulsar este eje. El
conocimiento y la capacidad de innovación son necesarios para desarrollar
e impulsar tecnologías aún incipientes
como la inteligencia artificial o el 5G,
y para crear nuevas aplicaciones que
tendrán, muy pronto, un gran impacto
en la actividad económica, industrial y
de servicios entendidos en un sentido
muy amplio.
Esos mismos profesionales tienen
que jugar un papel relevante para sentar las bases del futuro, para colocar a
España en la vanguardia de la siguiente
ola tecnológica. Así, mientras trabajamos para impulsar la tecnología 5G
y que su impacto económico llegue a
toda la sociedad y a todas las empresas, también a las zonas más remotas y
dispersas, es necesario comenzar a trabajar en la siguiente ola tecnológica de
comunicación inalámbrica, impulsando
un ecosistema fuerte de investigación,
desarrollo e innovación en 5G avanzado
y 6G. Lo mismo puede decirse de potenciar nuestras capacidades en los servicios e infraestructuras cloud de próxima
generación o asentar los cimientos para
colaborar en recuperar para Europa su
fuerza en el diseño y desarrollo de microprocesadores de última generación.
Me gustaría añadir una última reflexión sobre las lecciones que nos ha
dejado esta crisis sanitaria y que es la
más importante. La pandemia también

ha servido para hacer evidente algo que
ya sospechábamos: la trasformación
digital solo puede hacerse de manera
inclusiva, es decir, no puede crear nuevas brechas por cuestión de territorio,
asequibilidad o competencias digitales,
por mencionar algunas. La transformación digital no puede crear nuevas
desigualdades.
La crisis sanitaria ha puesto de
manifiesto brechas y desigualdades
entre territorios, empresas, individuos
y familias pues no todos contaban con
capacidades, equipamiento o acceso a
Internet y por tanto no han podido continuar su actividad en la esfera digital.
Desde la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras
Digitales, la brecha territorial es algo
en lo que venimos trabajando desde
hace años. En tres años hemos logrado
reducir la brecha con las zonas rurales
a tan solo cinco puntos porcentuales, si
tomamos como referencia la velocidad
de acceso de 30 Mbps. En la velocidad
de 100 Mbps, hemos reducido la brecha
prácticamente a la mitad en tres años,
de 42 puntos porcentuales a 24 puntos.
Y aunque en términos comparativos
la España rural tiene más cobertura de
banda ancha ultra rápida que zonas
urbanas de Alemania o Italia, estamos
comprometidos con el objetivo de
alcanzar al 100% de la población con
cobertura de banda ancha, eliminando
completamente la brecha territorial.
Hemos puesto en marcha ya la primera
convocatoria para la extensión de la
banda ancha en el marco del programa
ÚNICO, con una dotación de 250 millones de euros, la mayor de la historia de
estos programas.
En el ámbito de las competencias digitales, aprobamos un Plan nacional para
reforzar las competencias digitales de los

trabajadores y del conjunto de la ciudadanía, que entre otras medidas contribuirá
a reducir significativamente la brecha
de la alfabetización digital. El objetivo
es que en 2025 el 80% de las personas
tengan competencias digitales básicas,
pues es indudable que la falta de los conocimientos elementales para desenvolverse en el entorno digital conducirá a la
exclusión social que provocaba no saber
leer y escribir.
La tecnología es sin duda la base de
la transformación digital pero las personas están en el centro. Recientemente
hemos presentado una carta de derechos digitales que sitúa a España en la
vanguardia internacional.
Y en esta tarea, en este impulso
de una transformación digital humanista, donde trabajemos para eliminar
las brechas digitales y defender los
derechos de las personas también en
el mundo digital, es donde los ingenieros de telecomunicación junto con
otros profesionales que trabajan en
este sector deben ser protagonistas
y asumir el compromiso futuro con la
sociedad que ha caracterizado toda
su historia. Ellos tienen –tenemos– la
capacidad y el conocimiento de vanguardia para impulsar una transformación
digital solidaria e inclusiva. Entre todos
podemos construir un país más rico,
más justo, más resiliente, cohesionado
y solidario. @

Roberto Sánchez Sánchez
Secretario de Estado de Telecomunicaciones
e Infraestructuras Digitales
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La 26a Nit reivindica el valor del
sector TIC i els seus professionals,
claus en la lluita contra la COVID19
i la reconstrucció del país
Més de 600 professionals i representants d’empreses, administració, entitats i institucions del món
tecnològic es donaven cita el 16 de juny a l’Auditori de Barcelona en el decurs de la 26a Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica, trobada ineludible per a tot el sector TIC del país. Per primera vegada,
a l’habitual streaming per Internet se sumava la retransmissió en directe per un canal de televisió en obert,
Fibracat TV, que seguien més de 125 mil espectadors.

elecos.cat i 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.

T
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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.

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. 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. 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.
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, 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.
Per acabar, 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. @

Inauguració oficial i cloenda
La inauguració oficial anava a càrrec del vicepresident Jordi Puigneró, qui aprofitava la

Reviu La Nit en vídeo!

file6

TOTA LA INFO DE LA 26A NIT A:

Descobreix
més sobre
els premiats

Reconeixem el talent dels millors projectes
i professionals TIC del país
nguany, la màxima distinció de
la Nit era doble. Així, l’enginyer
de Telecomunicació Enric Barba rebia un dels Premis d’Honor de la cerimònia. 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 demostrant, 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 ha esdevingut una de
les institucions públiques d’educació superior de referència a Catalunya i al món, i un

E

actor important per a l'impuls tecnològic del
teixit industrial.
El Premi Salvà i Campillo a la Personalitat
Destacada era per a Núria Castell, professora del Departament de Ciències de Computació de la Facultat d'Informàtica de la UPC
i una de les primeres dones titulades en Informàtica a Catalunya i Espanya. Castell, ha
dissenyat i dirigit projectes de recerca, docents i de gènere, que han donat lloc a múltiples publicacions.
El Premi Joan Clarke al CIO destacava 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.
Pel que fa al Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedoria, el reconeixement era per a Carlos Blanco, emprenedor i business angel que

ha impulsat empreses que han revolucionat
el seu sector mitjançant les TIC, com Housfy,
Glovo o Holded.
COVIDWarriors era mereixedor del Premi Alan Turing al Compromís Social com a
associació sense ànim de lucre formada per
voluntaris de tots els àmbits units en la lluita
contra la COVID-19.
El jurat d’aquesta 26a Nit també posava
de relleu la tasca divulgativa duta a terme
per Fibracat TV, 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 feien un
petit homenatge 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. @

Cafeteriatrabaja,
playatrabaja
o teletrabaja
Con la centralita en la nube de Zerovoz,
nadie notará si estás en la oficina o no…

Llama gratis al 900 800 802
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desde cualquier lugar desde hoy mismo. Sin costes de alta. Sin permanencia.
8952AF_Anunci Zerovoz_2906.indd 1
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Celebrem el Dia Mundial TIC

El desplegament de la fibra òptica i la universalització de l'accés a Internet, claus del debat
Els nous desplegaments de tecnologies i infraestructures comporten nous espais per a
l’activitat empresarial. Així quedava reflectit
durant la celebració del Dia Mundial de les
Telecomunicacions, Internet i la Societat de
la Informació, on també s'assenyalava que és
fonamental el desplegament de la fibra òptica i la universalització de l'accés a Internet,
en especial a les zones rurals.
La trobada digital, organitzada per primer
cop amb Feceminte i Cecable i celebrada el
13 de maig, la va inaugurar David Ferrer, secretari de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya, després de les paraules

de benvinguda dels presidents de Feceminte,
Telecos.cat i GrausTIC.
Tot seguit, arrencava una interessant taula rodona -moderada pel director de Cecable,
Joan Francesc Fondevila-, amb els reptes,
els frens i les oportunitats del sector com
a protagonistes. Aquesta comptava amb
la participació de Rosa Paradell, directora
de Desenvolupament de negoci d’innovació d’i2Cat; Cristina Campillo, subdirectora
d’Infraestructures Digitals i Comunicacions Electròniques de la Generalitat; Sergio
Hernández, president d'Smartech Cluster
i membre del comitè de govern de KNX;

i Christopher Gehlen, CEO & Co-founder de
Neutroon, que destacaven, entre d’altres,
la necessitat de col·laboració públic-privada; d'escoltar les persones (perquè es pugui
produir el canvi cultural bàsic cap a la digitalització); la banda ampla; la sensibilitat cap
a les pimes (tant les tecnològiques com no
tecnològiques); el 5G com a habilitador de
la banda ampla, la disminució de la bretxa
digital i l’evolució cap a la indústria 4.0, les
smarts cities o les llars intel·ligents.
La cloenda anava a càrrec d’Antoni Cañete, president de PIMEC, que assenyalava el
paper essencial de les telecomunicacions
i reclamava la necessitat que els fons Next
Generation de la UE es capitalitzin i arribin
a pimes i autònoms. Per acabar, el president de l'APTICC, Eduard Martin, adreçava al centenar d'assistents unes paraules
de comiat. @

Mira el vídeo
íntegre de la
Jornada

Ens sumem al Dia Mundial de la
Sensibilització contra el soroll
Descobrim solucions per lluitar contra la contaminació acústica
Segons l'OMS el tercer factor ambiental que afecta la salut de les persones és el soroll,
després de la contaminació at-
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mosfèrica i el tabac. És per això
que, amb una Jornada online
i coincidint amb el Dia Mundial de la Sensibilització contra

el Soroll, interpel·làvem diversos experts per tal de visualitzar
i conèixer diverses solucions
per lluitar contra la contaminació acústica. La Jornada, moderada pel coordinador del Grup de
Treball d’Acústica de Telecos.cat,
Pere Artís, comptava amb les
intervencions de Maria Foraster,
MPH Assistant Research Professor al Barcelona Institute for
Global Health (ISGlobal) i professora associada a la URL; Ivana Rossell, consultora Acústica
i Coordinadora del Màster Acústica Arquitectònica i Ambiental
de la Salle, URL; Enric Grosche
Sirarols, enginyer de Telecomunicació, consultor i membre de
Telecos.cat; Eduard Puig, tècnic
del Servei de Prevenció i Con-

Mira el vídeo íntegre de la sessió

trol de la Contaminació Acústica
i Lumínica del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya; i Sebastián Sánchez Mestres, enginyer
d’Aplicacions i vendes d’Hottinger Brüel & Kjaer Iberica SL.
La cloenda anava a càrrec
de Mercè Rius i Serra, llavors
directora general de Qualitat
Ambiental i Canvi Climàtic del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya. @
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I a més a més...
Col·laborem amb les principals
fires i congressos TIC
Com és habitual, Telecos.cat ha estat present com a partner institucional a les fires i
congressos TIC més importants que s’han
celebrat els darrers mesos, vetllant així per
la projecció i el desenvolupament del col·
lectiu en garantira la seva presència atots ells.
Entre d’altres, hem col·laborat amb el Mobile World Congress i el 4 Years From Now, la
1a edició de BforPlanet, l’Advanced Factories o l’European Blockchain Convention.

Publiquem el I Informe de
Quinavelocitat.cat
Segons els 1600 tests realitzats fins al març, un 25% de les
connexions reals a Internet no arriben als 20Mbps
condicions òptimes, ja que tenen més
El 14 de març es complia un any del Dede 20 milisegons de jitter. Tot i així, més
cret de l’Estat d’Alarma que va obligar midel 89% de les connexions analitzades
lions de persones a optar pel teletreball i
estan per sota dels 20 milisegons i la
a fer servir de manera massiva la tecnomitjana se situa en 3 milisegons.
logia per dur a terme tasques quotidianes
que abans es feien presencialment. Aquest
• Quant a la velocitat de baixada (els bits
increment sense precedents de la nostra
per segon que rebem d’Internet), únicavida a la xarxa ha suposat una autèntiment el 15,83% de les connexions anaca prova d’esforç per a les infraestructulitzades tenen una velocitat superior als
res de telecomunicació existents, que han
300 Mbps, mentre que la velocitat mitdemostrat la seva resiliència en no detecjana de baixada de tots els tests realittar-se cap incidència remarcable.
zats és de 66,2 Mbps.
Tot i així, el juliol de 2020, des de Telecos.
cat es va creure important posar a disposi- • Quant a la velocitat de pujada (els bits
per segon que enviem a Internet), únició dels usuaris d’Internet del nostre país
cament el 15,96% tenen una velocitat
una nova eina que els ajudés a autoavasuperior als 300 Mbps, mentre que la
luar les seves connexions reals a Internet
velocitat mitjana de pujada de tots els
des del seu mòbil, tablet o ordinador i a
tests realitzats és de 80,8 Mbps.
conèixer els paràmetres bàsics que hi estan relacionats.
• Pel que fa al ping (paràmetre que ajuda
Amb totes les dades recollides a partir
a controlar la qualitat de la comunicadels 1600 tests realitzats, Telecos.cat preció), més del 96% de connexions comsentava al març els primers resultats en
pleixen bé aquest paràmetre, ja que
un Informe. Algunes de les seves concluestan per sota dels 60 milisegons, i la
sions són:
mitjana se situa molt per sota, en uns
9 milisegons. @
• Un 25% de les connexions analitzades
no arriben als 20 Mbps (que seria la
velocitat d’una línia ADSL bàsica). Per
contra, un 16% de les connexions van a
una velocitat per sobre dels 300 Mbps
(el que indica una molt bona velocitat).
• Un 10,92% de les connexions analitzades no compleixen els mínims, per
exemple, per fer una videotrucada en
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Participem a les XXV Jornades del
Cable i la Banda ampla
El creixement de l’oferta audiovisual interactiva, encapçalat pel HbbTV i la necessitat de banda ampla centraven els continguts de les XXV Jornades del Cable i
la Banda Ampla a Catalunya, que es duien a terme de forma presencial i virtual el
7 de juny organitzades pel Centre d’Estudis sobre el Cable (CECABLE), amb el suport de Telecos.cat. Carles Sabater participava en representació del col·lectiu a la
taula rodona: “Quins serveis poden dinamitzar el mercat telecomunicatiu català?”,
que també comptava amb representants
de la Generalitat de Catalunya, el COETTC,
la CNMC, l’AOTEC i Feceminte.
Difonem el manifest: "Territori i
transició energètica"
Des de Telecos.cat i els col·legis d’Enginyers Agrònoms; de Camins, Canals i Ports;
d’Industrials i d’Informàtics, demanem
l’impuls de “projectes que aportin generació elèctrica de km0 que beneficiïn l’activitat econòmica territorial” i facin créixer
l’activitat econòmica al conjunt del territori.
En el manifest “Territori i transició energètica”, publicat el mes d’abril, insistim en
el desplegament de les energies renovables “que són una oportunitat per afavorir
un desenvolupament industrial i econòmic,
alhora que sostenible, del territori”.
Celebrem l’Assemblea General
Ordinària en format online
Amb la participació de cinquanta-cinc
membres, i novament en format online, el
14 d’abril celebràvem l’Assemblea General
Ordinària del col·lectiu on es presentaven
els objectius de la Junta de cara a 2021,
s’aprovava la memòria d’activitats i el resultat econòmic de l’exercici de 2020, es ratificava el pressupost per al 2021 (aprovat
a l’Assemblea Extraordinària celebrada el
21 de desembre), i es presentaven els Grups
de Treball i els nous Grups d’Interès i Expertesa (més info a la pàg. 36).

PERSONES
CONNECTANT PERSONES

Amb més de 61.000 nodes de comunicació per mitjà dels
quals passen els senyals de telefonia mòbil, de TV i ràdio,
xarxes de seguretat i emergència, dispositius connectats i
aplicacions per “smart cities”, que donen cobertura a més
de 200 milions de persones a Europa, Cellnex Telecom
aposta per la gestió intel·ligent d’infraestructures, serveis i
xarxes de telecomunicacions.
Persones que el seu objectiu és facilitar la connectivitat de
les persones estiguin on estiguin. A Cellnex Telecom impulsem la connectivitat de les telecomunicacions.

www.cellnextelecom.com
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Impulsem el CiberObservatori
Professional de Catalunya
Coincidint amb el Dia de la Internet Segura celebrat el 9 de febrer

Moltes de les activitats quotidianes que
duem a terme tenen un impacte directe sobre consideracions de ciberseguretat i, en
conseqüència, sobre organitzacions privades i públiques. Partint d’aquesta premissa,
i coincidint amb el Dia de la Internet Segura, el 9 de febrer posàvem en marxa el CiberObservatori Professional de Catalunya, iniciativa amb la que el col·lectiu vol contribuir
al coneixement tècnic, organitzatiu i empresarial entorn dels sistemes tecnològics dels
que disposen les organitzacions i la seva protecció contra ciberamenaces.
Per aconseguir-ho, a www.ciberobservatori.cat es publiquen periòdicament enquestes que serveixen per copsar el grau de sensibilització general envers d’aquesta matèria.
De fet, n’hi ha actives dues, una sobre Teletreball (adreçada a totes aquelles persones
que estiguin duent a terme treball a distància) i una altra sobre Ciberseguretat professional (adreçada a responsables TIC d’organitzacions privades i públiques). L’anàlisi
conjunta i anònima dels resultats permet a
Telecos.cat proposar estratègies de país que
assegurin la presència de la ciberseguretat
en les decisions socials.
La web recull també algunes de les activitats que en aquesta línia ja s’han realitzat,
com la publicació del Decàleg de precaucions a l’hora de teletreballar, que Telecos.cat

Accedeix a la web del
CiberObservatori
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En aquesta línia, ja s’han organitzat
dos webinars per aprendre a prevenir i
afrontar els atacs de ransomware. El primer, adreçat exclusivament a tècnics de
l'Administració pública, comptava amb
la participació dels responsables TIC dels
Ajuntaments de Cambrils, Sant Cugat del
Vallès i Arenys de Mar, que vam compartir la seva experiència arran dels atacs
rebuts. El segon, adreçat ja a un públic
general i a càrrec de Genís Margarit com
a coordinador del Grup de Treball de Seguretat de la Informació de Telecos.cat,
servia per descobrir com detectar i evitar riscos amb l’objectiu de minimitzar les
incidències com a conseqüència del ransomware. En tots dos casos es van exhaurir totes les places disponibles.
va llançar quan el mes de març de 2020 es
El CiberObservatori Professional de Cava decretar l’Estat d’alarma.
talunya és una iniciativa de Telecos.cat impulsada amb la col·laboració de Wit TechniUn informe i dos webinars
El portal del CiberObservatori també in- cal Creative Agency. A més, altres col·lectius
corpora la publicació d’informes periòdics professionals -com el d’Enginyers Industri(veure resum en aquesta mateixa pàgina) i als de Catalunya (EIC) i el d’Enginyeria Inforimpulsa l’organització d’activitats que ser- màtica (COEINF)- i organismes -com ISACA
veixen per conscienciar sobre aquest tema BCN i l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya- hi donen suport. @
a tots els nivells.

Detectem 3500 servidors web
vulnerables a possibles ciberatacs
Davant dels múltiples atacs de ransomware
patits per diferents empreses i organismes
públics, el mes de març realitzàvem un escaneig de les adreces IP geolocalitzades a
Catalunya (amb l’exactitud que aporten els

operadors d’Internet) per detectar-ne possibles vulnerabilitats.
Així, segons l’anàlisi realitzat, a Catalunya
hi ha fins a 3500 servidors web que, en tenir
versions desactualitzades, són susceptibles
de patir ciberatacs. Tanmateix, més de 5000
escriptoris remots, 2000 bases de dades i
500 sistemes de control industrial estan exposats a la xarxa i són -per tant- també vulnerables a les ciberamenaces (el global dels
resultats obtinguts pot consultar-se a www.
ciberobservatori.cat/grafics-damenaces).
“Davant d’aquesta radiografia -afirmen
des del Grup de Treball de Ciberseguretat de
Telecos.cat- és evident que cal posar l’accent
en la necessitat d’apostar per un manteniment adequat realitzat per professionals i per
conscienciar la població per tal que estigui
degudament informada i preparada enfront
el modus operandi dels ciberdelinqüents”. @

I a més a més...
Col·laborem amb "Hack the Hospital”
El mes de maig tenia lloc la 1a edició de "Hack the Hospital",
una hackató híbrida entre Barcelona i Boston per proposar
idees que redueixin l'impacte negatiu de les convalescències
a llarg termini als hospitals per a pacients pediàtrics (i les seves famílies). Es tracta de la primera edició de la sèrie de 5G
Transatlantic Labs, que tenen com a objectiu connectar Barcelona amb altres centres 5G de tot el món per explorar el potencial del 5G i permetre el desenvolupament de tecnologies
emergents com XR, IOT, IA i robòtica. Des de Telecos.cat recolzàvem aquesta hackató col·laborant amb la Fundació Mobile
World Capital en la cerca de mentors.
Publiquem la guia “El teletreball: experiències 2020”
Des del Grup de Treball de Transformació Digital dels Enginyers Industrials de Catalunya, conjuntament amb Telecos.cat,
COEINF i Foment del Treball, elaboràvem una guia que recull
amb una visió holística (tecnologia, processos, organització,
àmbits legal i laboral) un conjunt de reflexions i indicacions a
considerar per part de les diferents organitzacions que hagin
d'encarar dinàmiques de teletreball per tal de dur a terme la
seva activitat. El mes de febrer es presentava el document en
el decurs d’una jornada que comptava amb les exposicions
de l'experiència viscuda per part de l'Administració Pública,
una àrea de RRHH i Gestió del talent, un CIO i les TIC i l'àmbit
legal i laboral.
Celebrem el Dia de la Dona i la Nena en la Ciència
recolzant l'Olimpíada Informàtica Femenina
Entre els objectius del Grup de Treball DonesTIC de Telecos.cat
està el de fomentar les vocacions STEAM entre les noies. És per
això que amb motiu del Dia de la Dona i la Nena en la Ciència
(celebrat l’11 de febrer), fèiem públic el nostre recolzament a
una nova i interessant iniciativa: la primera edició de l'Olimpíada Informàtica Femenina (OIFem), un concurs de programació algorítmica adreçat a alumnes d'educació secundària per
participar a l'Olimpíada Informàtica Femenina Europea (EGOI).
MASVOZ Revista_telecos_enero_2021.pdf
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Convoquem un debat
virtual de #PolíTICa
Descobrim el model TIC de país de les principals
formacions polítiques
Que les Telecomunicacions i les
TIC són estratègiques per al futur del nostre país és una realitat
inqüestionable. És per això que
el 20 de gener reuníem les principals candidatures que concorrien a les eleccions al Parlament
de Catalunya del 14 de febrer en
un debat virtual que servia per
conèixer les seves propostes en
relació al nostre sector.
Moderats pel periodista Daniel Condeminas, el debat -que
va ser retransmès en directe pel
canal de Youtube de Telecos.cat
superant les 125 connexions-,
comptava amb la participació
de Dimas Gragera (en representació de Ciutadans), Jordi Puigneró (en representació de Junts
per Catalunya), Jordi Albert (en
representació d’Esquerra Repu-

blicana de Catalunya), Alícia Romero (en representació del Partit dels Socialistes de Catalunya),
Marc Parés (en representació de
Catalunya en Comú-Podem),
Dario Castañé (en representació de la CUP-Guanyem), Santi
Rodríguez (en representació del
Partit Popular) i Marc Arza (en
representació del PDeCAT).
Totes les formacions van poder presentar en línies generals
el seu model, així com abordar
propostes específiques en relació a inversions i infraestructures,
serveis i continguts i R+D+I. @

Mira el vídeo
íntegre del Debat

12:52

Atiende más y mejor a tus clientes
con nuestro Cloud Contact Center
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Ahora, más que nunca...

Cada
comunicación
importa

Reúnete con ellos o con tu equipo,
estés donde estés, con Enreach meetings
Optimiza tu equipo de atención
al cliente con la Centralita Virtual
Conecta con el mundo con la
línea telefónica más adecuada.
Integra tus aplicaciones de trabajo
y multiplica su poder.
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“La pandèmia ha fet evident que
el sector TIC és determinant i els
seus professionals, essencials”

Jordi Puigneró, vicepresident i conseller de Polítiques
Digitals i Territori de la Generalitat
er primera vegada les Polítiques Digitals se situen sota el
mateix paraigua que les Polítiques de Territori. A què respon aquesta vinculació?
A mi m’agrada dir que aquest és el nou
departament Prat de la Riba del segle
XXI. De la mateixa manera que fa 100
anys, al segle XX, l’equilibri territorial
era sinònim de fer arribar una carretera
a cada ciutat i poble, al segle XXI també
és sinònim de tenir una societat connectada i digital. Per això, situem les
polítiques de territori i les polítiques digitals en un mateix departament que té
el repte de portar la connectivitat a tots

P
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els municipis i zones d’activitat econòmica de Catalunya, i, conjuntament
amb aquest impuls digital, transformar
el territori amb polítiques urbanístiques, de mobilitat i d’infraestructures.

Quan Jordi Puigneró (Sant
Cugat del Vallès, 1974) va
entrar a l’executiu català el
2013 les Telecomunicacions
tenien rang de Direcció
General. Tres anys després,
aquestes ja recuperaven
l’estatus de Secretaria, fins
arribar, el 2018, a ocupar una
Conselleria, la de Polítiques
Digitals i Administració
Pública. Ara, en l’actual govern,
aquest enginyer en Sistemes
d'Informació per la Universitat
de Surrey, encapçala la
vicepresidència del Govern
i lidera també les polítiques
vinculades a Territori. Tot
plegat, assegura, respon a una
lògica incontestable:
“El futur és digital. Aquest país
va fer la revolució industrial
i ara ens toca fer i liderar la
revolució digital. Només així
serem un país social”.

contra el canvi climàtic i que basi la
Quines prioritats s’ha fixat de cara a seva economia en el talent, la innovació
aquesta legislatura?
i la digitalització del teixit productiu.
La prioritat d’aquest Departament és
Cal impulsar una economia profer de Catalunya un país digital de ciu- ductiva, industrial i digital que generi
tadans apoderats i ciutats intel·ligents, oportunitats, feina i progrés per supeconnectat i ordenat territorialment rar la crisi. Perquè la millor política sociamb infraestructures, físiques i digitals, al que podem fer per a la ciutadania és,
que evitin el despoblament rural i la de- sens dubte, generar noves oportunitats
sigualtat urbana, amb una aposta clara laborals i és precisament el sector digiper la mobilitat sostenible i la lluita tal el que més llocs de feina està creant.

Estem en el bon camí?
Volem assolir els objectius de digitalització fixats per la Unió Europea en la
seva estratègia digital. Tot i no tenir els
instruments d’un estat, Catalunya té
molt clar el propòsit d’on vol arribar i és
per això que durant l’anterior legislatura vam impulsar l’Economy and Society
Index, un estudi que es fa a nivell europeu i el vam aplicar a Catalunya (DESI
- 2020). D’aquesta manera podem analitzar i conèixer l’estat de salut digital
del nostre país. Les conclusions són
que Catalunya té una molt bona posició
al rànquing global, però que cal seguir
esforçant-nos i sobretot posar molt de l’enviament de dispositius, quina esd’èmfasi en l’ús de les tecnologies di- tratègia s’està seguint per erradicar-la?
gitals per part de les petites i mitjanes Entre els nostres principals objectius
“Tenim el repte
empreses, el gran gruix de l’economia hi ha, per una banda, el desplegament
de portar la
catalana, i que necessita encara un im- de la xarxa de fibra òptica al 100% dels
connectivitat a tots
municipis de Catalunya l’any que ve. I
puls en la seva digitalització.
per l’altra, augmentar la capacitat diels municipis i zones
L’arribada de la pandèmia va accelerar el gital i competitivitat de la ciutadania.
d’activitat econòmica
procés de transformació digital de for- Volem ciutadans i ciutadanes apoderama sobtada. Com valora la resposta do- des digitalment.
de Catalunya, i,
nada a aquest repte sense precedents?
conjuntament amb
Segurament, el 2020 serà recordat Efectivament l’escletxa també s’eviaquest impuls digital,
per tots com l’any de la COVID. Però dencia pel que fa a la capacitació ditambé com el punt d’inflexió de la gital. Una part de la població (i no ens
transformar el territori
transformació digital de la societat i referim només a gent gran) no té encaamb polítiques
l’economia. Aquesta transformació ra les habilitats que li han de permetre
digital ens ha permès afrontar aquest gestionar part de la seva vida de forurbanístiques,
repte monumental i mantenir el fun- ma digital. Què està fent el govern de
de mobilitat i
cionament de les nostres empreses la Generalitat per evitar deixar enrere
i institucions, l’educació a distància, aquesta part de la societat?
d’infraestructures”
prestar els serveis bàsics, i fins i tot Un dels objectius del Govern és fer de
poder relacionar-nos per canals digitals la ciutadania de Catalunya una societat
quan no podíem sortir de casa. Des més capacitada, i per tant, lliure. La
del Departament de Polítiques Digitals digitalització hi juga un punt importan- de competències en TIC que oferim
vam treballar intensament, al costat del tíssim. La digitalització és apoderament des de ja fa nou anys, i l'hem complesector TIC, amb aquest doble objectiu: de la societat i permet fer una ciutada- mentada amb una dimensió metodoevitar que s’aturés la Generalitat i evitar nia més lliure. És el que jo anomeno el lògica per traslladar aquestes comque s’aturés el teixit productiu del país. cinquè poder: la ciutadania apoderada petències a l'aula. Aquest certificat, a
Això no hauria estat possible sen- digitalment, una ciutadania que pugui banda de demostrar el nivell en comse l’esforç dels professionals del sec- treure profit de tot el potencial que la petència digital, també busca promoure la capacitació digital de la ciutadania
tor TIC. La pandèmia ha fet evident que tecnologia posa al nostre abast.
L'escola és un element clau per i contribuir al foment de la formació de
aquest és un sector determinant per a
la nostra economia, uns professionals aconseguir ciutadans competents en competències en l’ús de les TIC i a la
essencials, com ho van ser també els el món digital. Però per tenir escoles reducció de la bretxa digital.
digitalment competents, també nesanitaris i els serveis d’emergència.
cessitem que els docents ho siguin. Per Les desigualtats també es detecten al
La COVID-19 també va posar de relleu això, des de la Generalitat i les univer- territori. Moltes zones rurals (i no tan
una realitat que ja coneixíem: l’escletxa sitats hem treballat per fer una defini- rurals) encara compten amb una codigital que genera desigualtats a l’ho- ció de la Competència digital docent bertura deficitària dels serveis de tera d’accedir -per exemple- a l’educació (CDD) i, per definir-la, hem agafat com lecomunicacions. Quan podrem parlar
o als serveis de salut online. Més enllà a punt de partida l'ACTIC, l'acreditació d’una Catalunya 100x100 connectada?
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És evident que sí. Per això, l'Agència
de Ciberseguretat de Catalunya treballa per garantir i augmentar el nivell de
“Un dels objectius
seguretat de les xarxes i els sistemes
del Govern és fer
d'informació a Catalunya, així com la
confiança digital dels ciutadans. Entre
de la ciutadania
les seves funcions, a més de la prode Catalunya
tecció i la resposta als incidents, hi
ha la conscienciació de la ciutadania
una societat més
en matèria de ciberseguretat, a tracapacitada, i per tant,
vés del programa Internet Segura.
lliure. La digitalització
Com bé dieu, fa falta molta pedagogia
en aquest camp i l’Agència treballa en
hi juga un punt
aquest sentit, creant i difonent continimportantíssim”
guts i recursos que ajuden a prevenir
situacions de perill. De fet, l’Agència
es va posar en marxa en la darrera leLa passada legislatura, vam fer un es- gislatura com un instrument de país,
forç inversor molt gran per connectar ja que si volem ser un país digital hem
les capitals de comarca i tots els mu- de ser un país digitalment protegit.
nicipis al seu pas. Ens queda l’empenta final. I el meu compromís és que Parlem ara de tecnologia. A la darrera
en el primer pressupost que aprovi el edició del Mobile descobríem alguns
Parlament en aquesta legislatura hi dels avenços que tenim a tocar. Segons
hagi la dotació pressupostària per fer la seva opinió, quins d’aquests avenços
arribar la fibra òptica de la Generalitat impactaran de forma més ràpida i revoal 100% dels municipis de Catalunya.
lucionària en la nostra vida quotidiana?
Dins l'estratègia per fer de Catalunya
El fet que part important de la nos- un país digital de referència munditra vida estigui vinculada a les xarxes al, des del Govern hem posat en marcomporta també una sèrie de riscos xa estratègies de país específiques en
importants. De fet, segons el Cibero- les tecnologies disruptives que més
bervatori Professional impulsat per impacte tindran en la nostra socieTelecos.cat, tenim fins a 3500 servi- tat en els propers anys, concretament
dors web que en tenir versions desac- en la 5G, la Intel·ligència Artificial, la
tualitzades són susceptibles de patir Blockchain i el NewSpace. La tecnolociberatacs. Ens falta molta pedagogia gia 5G proporcionarà un nou entorn de
a fer en aquest camp?
connectivitat intel·ligent, on passarem
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de la utilització massiva del mòbil al
tot connectat; la IA millorarà la capacitat d’anàlisi de dades massives generades per aquesta connectivitat
i proporcionarà l’automatització de processos; i la Blockchain ens aportarà una
governança descentralitzada de l’espai
digital, que apodera al ciutadà fomentant la seva participació i retornant-li el
control de les seves dades. Finalment
apostem pel NewSpace, que és un nou
espai econòmic que parteix de l’ús dels
nanosatèl·lits i que permetrà generar
un gran ventall de nous serveis digitals
des de l’espai, com donar cobertura en
zones remotes on no puguin arribar les
xarxes terrestres o generar dades d’observació de la terra per analitzar els
canvis en el territori.
És evident que el fet de trobar-nos immersos en aquesta revolució digital,
implica una forta demanda de professionals tecnològics. Tot i l’elevat índex
d’ocupabilitat d’aquestes professions,
encara ens trobem davant d’un dèficit
de vocacions TIC. On està la clau per fomentar-les?
Si volem afrontar amb garanties la
revolució digital en la qual estem immersos no ens podem limitar a ser usuaris o consumidors de tecnologia, sinó
que n’hem de ser creadors, productors i
desenvolupadors. Catalunya, i especialment l’àrea metropolitana de Barcelona,
s’ha convertit en un dels principals
hubs digitals d’Europa i aquest desenvolupament tecnològic està accelerant
les necessitats de talent digital amb
perfils cada vegada més demanats en
camps com la programació, les dades
massives, la ciberseguretat, l’IOT, la IA
i les cadenes de blocs. Amb l’objectiu
de fomentar aquest talent, hem posat
en marxa el Pla STEMcat per promoure
vocacions científiques i tecnològiques
entre els nens i nenes i assegurar les
futures generacions de talent digital.
Es tracta d’una iniciativa interdepartamental que ens permetrà incidir no
només en l’àmbit de l’educació, sinó
també aconseguir la col·laboració de
les empreses i actuar en la percepció
social que es té de les disciplines STEM.
Amb l’aliança Barcelona Digital Talent
treballem més a curt termini per fomentar la reorientació professional cap

“Entitats com
Telecos.cat són
essencials per
reivindicar el valor
de la professió en
uns moments en
què s’ha demostrat
imprescindible per al
funcionament dels
serveis bàsics”
disseny es fes sense les dones. Per ferho, comptem efectivament amb el Pla
DonaTIC, que té com a objectiu augmentar la ràtio de presència de dones
en el món TIC i que pretén afavorir la
implantació de les noves tecnologies
a partir de criteris d’igualtat i fomentar
Aquest és un pla amb un any ja de re- la participació de les dones en la conscorregut... Com valora el seu impacte? trucció de la societat digital.
I també per reconèixer i visibilitzar
Cal una aposta decidida per fomentar
la presència de dones en el sector, per- el paper fonamental de les dones en el
què estem en un moment clau, en què món professional, empresarial i acas’està dissenyant com serà el nou món dèmic de la tecnologia, tenim el Premi
digital i no tindria sentit que aquest DonaTIC, que no ha deixat de créixer
a les carreres digitals i atraure talent
internacional al sector TIC català, i amb
el Pla Dona TIC treballem per atraure
el talent femení al sector tecnològic
i mirar d’equilibrar la presència de
dones en el sector.

"Volem que els fons europeus tinguin un
impacte directe en el nostre ecosistema
tecnològic i en la ciutadania del nostre país"
En la seva aposta per la transformació
digital, el Govern d’Espanya hi destinarà un 28% dels Fons Next Generation EU. Quin impacte creu que tindran
per a l’ecosistema tecnològic català
aquests fons?
Ara fa un any vam fer els deures i vam
presentar la Carpeta Catalana amb
27 projectes emblemàtics que
han de ser cabdals per poder reactivar l’economia del nostre país.
Catorze d’aquests 27 projectes recauen en el nou Departament de la
Vicepresidència i de Polítiques Digitals
i Territori, per tant el repte és majúscul, i hem de ser capaços d’aconseguir
el màxim finançament possible per
tirar-los tots endavant.
Hem de tenir en compte que
Europa està totalment alineada amb

nosaltres amb els temes que plantegem com a prioritaris. El Green
Deal Europeu i els Objectius de
Desenvolupament Sostenible estan
marcant les agendes dels governs
globals, on tenen com a principals eixos la digitalització i el desenvolupament sostenible com a grans palanques que han de moure el món en els
propers anys.
El que volem és que aquests fons
europeus tinguin un impacte directe en el nostre ecosistema tecnològic i en la ciutadania del nostre país.
El Govern de Catalunya exercirà un
paper actiu i no ens conformarem a
fer de purs tramitadors, sinó que volem ser-ne els gestors. Perquè qui millor coneix els reptes i les necessitats
de Catalunya és Catalunya. @

en participació en les sis edicions que
s’han convocat. De fet, en vuit edicions
ja s’han presentat 541 candidatures.
A més, hem posat en marxa la primera línia d’ajuts a l’emprenedoria digital
femenina amb un import de mig milió
d’euros, que s’han esgotat, i l’any que
ve n’ampliarem la quantia per poder
donar suport a més projectes.
És evident que encara hi ha molt
camí per recórrer i en aquesta legislatura continuarem treballant per incrementar la presència de les dones en el
sector TIC.
De fet aquesta doble batalla -la del foment de les vocacions tecnològiques
i l’escletxa de gènere en el món TICs’està lliurant també des d’entitats
com Telecos.cat. Com valora la tasca
que duen a terme col·lectius professionals com el nostre?
El sector de les TIC s’ha fet gran i és
un dels motors de l’economia d’aquest
país. Entitats com la vostra són essencials per reivindicar el valor de la professió en uns moments en què s’ha
demostrat imprescindible per al funcionament dels serveis bàsics. Així mateix, cal valorar molt positivament la
tasca de l’associació pel que fa a l’assessorament, la formació i el foment
de les vocacions tecnològiques entre
els joves i, especialment, entre les noies. Des del Govern us encoratgem a
seguir treballant amb aquest propòsit,
perquè la col·laboració entre les institucions i el teixit associatiu i empresarial és imprescindible per aconseguir
una societat més justa, amb oportunitats de progrés per a tothom. @
Sònia Maza
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Connectem Barcelona: una
resposta a la triple bretxa digital
La pandèmia de la
COVID-19 ha situat a l’agenda de les administracions
públiques un nou repte:
combatre la bretxa digital.
Quan el mes de març de
2020 ens vam haver de
tancar a casa, no totes les
famílies ho van fer en les
mateixes condicions digitals. Hi havia famílies que
tenien una bona connexió
a Internet i d’altres que no.
Famílies que tenien dispositius suficients i adients
per treballar i seguir les
classes online dels seus
fills, i d’altres que no.
En moltes llars va ser
impossible seguir la vida
en el nou format “online”.

questa realitat, però, cal
mesurar-la, quantitativa
i qualitativament, per poder-la entendre i abordar.
Amb aquest objectiu, l’Ajuntament de
Barcelona va encarregar una enquesta
l’octubre de l’any passat per avaluar
l’impacte de la bretxa a la ciutat. Les dades d’aquest estudi ens mostraven una
fotografia bastant clara: la desigualtat
digital afecta especialment a les persones amb un menor nivell d’estudis
i amb una situació econòmica més desfavorable. I també, evidentment, a les
persones de més edat: un 35% de les
persones majors de 74 anys no s’han
connectat mai. De fet, les llars no connectades, un 8% del total, es concen-

A
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tren en les formades per persones de
més de 74 anys i només l’1% de les llars
afirma que no té connexió per motius
econòmics: unes 8.000 famílies.
Aquesta és una realitat que cal
abordar, però és només una part del problema. L’accés a Internet –i la seva qualitat- és només una de les tres dimensions que hem de tenir en consideració
per abordar la bretxa digital. Per entendre l’impacte de les desigualtats econòmiques en les desigualtats digitals, hem
de fixar-nos en tres factors: la connectivitat, els dispositius i la capacitació.
Una visió global i comprensiva de
les desigualtats digitals implica analitzar també quants dispositius i de quin
tipus té cada família a la seva llar, i quins
coneixements té per utilitzar aquestes
eines digitals. Quan abordem l’anàlisi
des d’aquesta triple perspectiva, veiem

que els nivells de desigualtat digital són
més amplis del que ens podria semblar
en un principi. El nivell formatiu influeix
tant en els usos com en la tipologia de
dispositius que s’utilitzen i la renda condiciona els recursos i les habilitats per
treballar o estudiar online. Un exemple:
les llars de rendes mitjanes i altes tendeixen a tenir ordinadors a casa mentre que les llars de rendes més baixes
disposen més aviat només de telèfons
mòbils amb connexió que utilitzen per
a una diversitat d’usos menor.
Davant d’aquesta realitat, és imprescindible emprendre una acció pública decidida per tal de garantir la igualtat d’oportunitats digitals i fer possible
una transició digital justa i inclusiva. Per
aquesta raó, des de l’Ajuntament de Barcelona vam posar en marxa l’any passat
un Pla de Xoc d’Inclusió Digital orientat a

donar resposta a noves necessitats que
havíem detectat. Una d’elles tenia una
clara relació amb la capacitació.
Vam detectar que moltes persones
en situació de vulnerabilitat no tenien
les habilitats digitals necessàries per
sol·licitar les ajudes socials, com l’Ingrés Mínim Vital, la Renda Garantida
de Ciutadania o la prestació d’atur. Per
donar-hi resposta vam posar en marxa
el servei d’Agents TIC en 5 dels barris
de renda més baixa de la ciutat per tal
de donar suport en la gestió d’aquests
tràmits administratius online.
La resposta ha superat les nostres
expectatives. Més de 7.000 persones
han utilitzat aquest servei des del passat
21 de setembre i hem hagut de doblar
la capacitat d’atenció per respondre a
la demanda. Actualment estem atenent
unes 180 persones a la setmana, amb
un temps mig d’atenció de 30 minuts,
i tenim llista d’espera. La immensa majoria de les persones ateses tenen entre
25 i 55 anys (57% dones, 43% homes)
i disposen d’un telèfon mòbil amb connexió, però no tenen les habilitats necessàries per poder fer el tràmit.
Aquest és un exemple de com avui
la bretxa digital és, essencialment, una
bretxa de capacitació. Cal que garantim la connexió i els dispositius, però
cal que formem i acompanyem a aquelles persones que no tenen les habilitats digitals necessàries per viure en
una societat que ha accelerat el seu
procés de digitalització.
Aquesta necessitat és especialment aguda en determinats barris de
la ciutat, on les desigualtats digitals se
superposen a les desigualtats socials i
econòmiques existents. Per intentar reduir-les estem posant en marxa un projecte ambiciós d’inclusió digital als barris, el projecte “Connectem Barcelona”.
Un projecte pioner, perquè som la primera ciutat del món que aborda de manera conjunta la triple dimensió de la
bretxa digital: la connectivitat, la capacitació i la disponibilitat de dispositius.
És una prova pilot, que comença al
setembre i consisteix en dotar a 400
llars del barri de Trinitat Nova de connexió a Internet, dispositius i capacitació/
acompanyament, per avaluar la bretxa
digital en aquesta triple dimensió.

Ho farem de la mà d’entitats del tercer sector, les principals operadores de
telecomunicacions i els fabricants de
dispositius digitals. Cada entitat o empresa, des del seu àmbit, ajudarà a donar
resposta a les diferents necessitats del
projecte, ja sigui proporcionant connectivitat o dispositius, o col·laborant en la
capacitació i formació de les famílies.
No es tracta només de donar ordinadors o de facilitar una connexió a Internet de banda ampla, sinó d’acompanyar en el seu ús, de donar eines i formació per treure el màxim profit de la
connexió i els dispositius. L’objectiu és
incrementar les possibilitats d’utilitzar
les eines digitals per diferents usos, tant
en l’àmbit educatiu com laboral.
“Connectem Barcelona” és una política innovadora i caldrà avaluar-ne
els resultats per veure si es pot ampliar al conjunt de la ciutat. La prova pilot es desenvoluparà entre setembre de
2021 i juny de 2022, moment en què es
començarà a avaluar-ne els resultats.
El projecte ens ha de permetre analitzar quin és el grau d’importància de
cadascun dels 3 factors en la desigualtat digital, i aquest anàlisi ens permetrà dissenyar polítiques d’inclusió digital més eficaces, amb un major impacte
social, i també més eficients, per arribar al màxim nombre de persones amb
els recursos disponibles.
“Connectem Barcelona” és una
aposta per una política d’inclusió digital
de proximitat, ciutadana, i transformadora. De fet, fem la prova pilot en un barri petit, de només 7.500 habitants, perquè una intervenció sobre 400 famílies
pot generar un impacte molt important.
En el darrer any hem vist que la
transformació digital és inevitable i que
ja ha canviat les nostres vides: la nostra
manera de treballar, d’estudiar i de relacionar-nos. Les institucions públiques

podem ser espectadors d’aquest procés
o bé participar-hi activament.
La nostra aposta és clara: treballem i treballarem per una transició
digital justa que generi oportunitats
per a tothom i no deixi ningú enrere. Barcelona no es pot permetre que
les desigualtats digitals aprofundeixin
encara més les desigualtats socials ja
existents, ni tampoc que aquestes desigualtats aprofundeixin les diferències generacionals.
Per evitar-ho, calen polítiques actives orientades a les persones que
més ho necessiten, i serveis gairebé
personalitzats. Aquest és el repte que
tenim davant. Un repte enorme. Un
nou repte que ens obliga a innovar en
les respostes.
Des de l’Ajuntament de Barcelona
ho estem intentant, com també des
d’altres municipis, però necessitem
també una acció més clara i decidida des
del Govern de la Generalitat en aquesta
direcció. Una acció que inclogui a tots
els actors implicats, públics i privats, en
una estratègia de país per construir una
Catalunya digitalment justa. @

Laia Bonet Rull

Tinenta d’Alcaldia d’Agenda
2030, Transició Digital i
Esports
Ajuntament de Barcelona
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Compartiu, sumeu i
prepareu-vos per patir!
Deia Thomas Edison que
“la gràcia d’una idea rau en la
seva capacitat d’execució”.
Però la realitat, tossuda, mostra que prop del 75% de les
petites empreses que es creen a Catalunya cada any no
superen els dos primers anys
de vida. Per emprendre cal no
estar sol, ser valents, envoltar-se dels socis adequats i
compartir i complementar
les idees i el talent. Quan
compartim el coneixement,
les idees sempre milloren.
La clau de l’èxit de Parlem és
sumar amb la integració dels
millors en els mercats de les
telecomunicacions regionals
i, d’aquesta manera, guanyar
la capacitat suficient que ens
permeti ser l’operador de
proximitat regional europeu.
al anar cap a un canvi de
mentalitat. Els catalans
tendim a donar prioritat al
binomi protecció i seguretat enfront de l’assumpció de risc, però
la lògica (emprenedora) ens diu el
contrari: com més s’arrisca, millor és la
recompensa. Està molt bé que, en el
camp de l’emprenedoria tecnològica,
Catalunya disposi de moltes petites
i mitjanes empreses, però potser seria
millor tenir-ne també un parell de grans.
A Parlem ja ho vam tenir molt clar l’any
2012: calia capgirar el paradigma del
món de les telecomunicacions situant el
client al centre de les operacions i aplicant un model de negoci agile bastit sobre una estructura lleugera, molt flexible i amb pocs costos econòmics.

C
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R Parlem Telecom sortia a Borsa el passat 22 de juny.

En el mercat de les telecomunicacions, ara
ens trobem en una fase de consolidació
de tota la feina feta aquests darrers anys.
Veníem d’un sector on el més important
era absorbir el màxim de cobertura però,
d’aleshores ençà, van anar apareixent
operadors alternatius amb d’altres mentalitats i que van apostar per les fusions.
Aquest seria el cas de MasMóvil, que
pot acabar posicionant-se com el quart
operador espanyol després de l’adquisició, entre d’altres, d’Euskaltel. Compartir
i sumar. Arriscar.
Barcelona està molt ben posicionada com a ‘hub’ tecnològic i com a pol
d’atracció de la inversió, però requereix
d’una millor coordinació pel que fa als
entorns d’emprenedoria. Hi ha molts
centres d’acceleració i d’innovació a la
capital catalana, però estan molt dispersos: cal crear espais per compartir,
més concentrats -Barcelona Tech City
n’és un bon exemple- i emparats en diferents sectors, que permetin una interacció que ajudi a retroalimentar el talent
que s’hi gesti. Hem de tenir els i les millors -o creem talent propi o no podrem
créixer- i hem de fomentar l’emprenedoria i les carreres d’enginyeria.
Som atractius però ens falten les
eines, estem lluny dels llocs capdavanters. En l’actualitat no podem competir

amb ciutats com Londres, Amsterdam,
Dubai i Berlin per la manca d’agilitat administrativa i el poc control dels paquets
d’estímuls fiscals. Per exemple, l’avantprojecte de llei d’start-ups preveu la
reducció del 25 a un 15% de l’impost de
societats durant els primers anys i això
és absurd: de què serveix si és just en
aquests primers temps quan les startups pateixen més deute i no acostumen a generar beneficis? I necessitem
un entorn de capital de risc que vulgui
invertir en les companyies emprenedores. El panorama canviaria si fóssim capaços d’atraure el talent internacional,
amb ganes de tirar projectes endavant,
i l’èxit fos un factor retributiu del risc.
El meu consell? Envolteu-vos de
gent amb mentalitat de societat oberta i ganes de compartir, no tingueu por
que us robin les idees, busqueu els socis
adequats que complementin el vostre
talent i cerqueu els diners en el context
3F (family, friends & fools). Compartiu,
sumeu i prepareu-vos per patir! @

Ernest Pérez-Mas
CEO de Parlem Telecom
Associat núm. 2274

Este´ operativo
en tiempos de crisis

Ahora es imperativo comercial contar con herramientas de
´ y colaboracion
´ para que empleados y socios esten
´
comunicacion
conectados y en contacto, de manera efectiva, simple y segura.
· Comun´quese en casa como si estuviera en la oficina
´
· Haga que sus empleados y socios colaboren desde multiples
lugares
´
· Conectese
a su red de forma segura, con calidad empresarial

Combata la crisis con la continuidad de su negocio
www.al-enterprise.com/es-es
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SayosCarrera: les claus per complir 25 anys
i projectar-nos cap als 25 propers
Sayoscarrera ha consolidat
una trajectòria de més de
25 anys en el món de la
consultoria i de l’enginyeria
tecnològica, i està totalment
preparada i enfocada per
viure amb èxit els propers
25 anys. Des dels seus inicis,
Sayoscarrera ha ofert un catàleg de serveis de Consultoria,
Enginyeria i Gestió de serveis
en l’àmbit de les TIC, evolucionant i adaptant-se a les
constants transformacions
tecnològiques i digitals. Això
ens permet poder abordar
projectes capdavanters i col·
laboracions innovadores amb
els nostres clients. I sense
perdre mai els nostres objectius estratègics, ens orientem
a potenciar el creixement
en tots els sectors d’activitat
econòmica, utilitzant com a
eines l’experiència i el coneixement pràctic. En aquest
article, volem compartir amb
vosaltres alguns dels valors
estratègics acumulats i que
ens permeten enfocar amb
èxit el futur.

n primer lloc, comptem
amb un gran equip de persones apassionades per
les tecnologies i un model
Px4, Per Persones i Per a Persones.
Al llarg dels anys, hem consolidat un
complex equilibri d’experiència, energia i joventut, unint professionals amb
diferents coneixements i habilitats per
formar un gran equip d'especialistes.
Crear aquest vincle i sentir-nos part
d'un equip unit i cohesionat, ens ha
permès perdurar en el temps i projectar el futur.
En segon lloc, considerem que
una visió futura constant és la base
de qualsevol estratègia a llarg termini.
És per això que entrenem els nostres
professionals per posseir aquesta
competència d'anticipar-se al futur,
entenent els canvis propers i llunyans
que estan per venir, a més d’optimitzar
la realitat pràctica de tots els nostres
projectes tecnològics.
En tercer lloc, Sayoscarrera treballa amb un model de gestió i mètode
que segueix tot el cicle natural de la
vida d’un projecte o servei, format per
la consultoria, enginyeria, contractació
de solucions a mercat, direcció de l’execució de projectes i oficines tècniques,
gestió d’infraestructures i serveis TIC
i el control de les despeses. Som realistes i som realitzadors. Planifiquem
amb intel·ligència perquè és la millor
garantia de satisfacció possible. Any
rere any, revisem i certifiquem, amb entitats acreditades, els nostres procediments de gestió i mecanismes de con-
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trol continuat, aplicant millores continuadament i permanent.
I finalment, Sayoscarrera cuida el
seu perfil de professionalitat, seriositat i
compromís amb el sector. En més de 25
anys de trajectòria presentem un equilibri destacat en coneixements multitecnològics, solvència econòmica i recursos disponibles:
• acumulem més de 2000 projectes i
serveis aprovisionats a més de 500
clients,
• per les nostres oficines han passat ja
més de 350 professionals acumulant
més de 2 milions d'hores de treball
executades,
• l'equip actual acumula més de 500
anys d'experiència a l'empresa.

La suma de tots aquests valors resulta en el compliment del nostre principal objectiu: l’aportació de valor al client, creant benefici, avantatges i valor
afegit, amb qualitat i precisió. Tot plegat sostingut en coneixement, metodologia, procediment de treball i l’acompanyament als nostres clients mantenint
la transparència, sinceritat i honestedat.
Des de Sayoscarrera ens sentim triplement afortunats: poder treballar en
allò que tant ens apassiona, comptar
amb un equip de persones fantàstiques
i amb la confiança dels nostres companys i clients projecte rere projecte.
Una aventura com la nostra es
construeix amb un profund sentiment
a l'interior. Des de la nostra experiència
i trajectòria, continuem fidels als nostres valors de sempre i confiem en ells
per afrontar el futur, somiant amb ambició, liderant amb convicció i actuant
amb integritat. @

Rosa Artisó

Sòcia i directora general
de SayosCarrera
Associada núm. 560
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Fibracat TV: qui sembra
rebel·lia recull llibertat
Deia George Orwell que
la societat “no pren
consciència fins que no
es rebel·la i, sense rebel·
lar-se, no pot prendre
consciència”. Amb
aquesta idea al cap vam
crear Fibracat TV fa un
any. Una televisió rebel,
que trenca motlles i
estereotips i desobeeix
els “cànons”: es declara
obertament feminista, la
protagonitzen dones en
un 80%, difon referents
femenins invisibilitzats,
revoluciona els formats
tradicionals i no fa entreteniment, sinó que crea
consciència. Una tele
100% en català i amb
continguts propis que té
com a propòsit avançar
cap a la igualtat.
ocs van creure-hi d’inici.
“Una televisió, tal i com
està el mercat, i centrada
en dones i tecnologia?
Esteu boges”. Però poc a poc, vam sumar altres rebels disposades a apostar
per aquell somni. I, en un any, l’hem fet
real a través d’espais com Feministic,
l’Enginy Invisible, Connectades o Stem
Arreu. Hem visibilitzat prop de 200 dones: líders en sectors com les TIC, la recerca o el món de l’empresa; dones que,
fa dècades, van fer progressar el món
però encara són autèntiques desconegudes; professionals STEM (Ciència,
Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques)
que treballen per tot el món; i dones
humoristes, dj’s, cantants, etc. En defi-
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nitiva, dones que poden ser referents sa poques joves estudiant carreres TIC
inspiradors per a altres dones, joves (només el 13% dels alumnes són dones).
Sense intentar fer de Fibracat TV
i nenes a l’hora d’imaginar el seu futur
un exemple de res, voldria acabar fent
o de canviar el seu present.
Sense abandonar la humilitat i el una crida a la mobilització per la igualtat.
respecte per un propòsit tan ambici- Nosaltres, per descomptat, no desistiós, hem complert un any amb resul- rem en el propòsit. Perquè empreses,
tats més que positius. 225.000 teles- administració, polítics, entitats i instipectadors ens veuen cada dia de mit- tucions també en som responsables.
jana i hem recollit tres premis per la No podem fer veure que és normal que
tasca realitzada, entre els quals hi ha només el 30% de professionals TIC siel Premi a la Comunicació i la Divul- guin dones, o que només el 7% de les esgació de les TIC que se’ns va atorgar tudiants d’enginyeria siguin noies, o que,
a la 26a Nit de les Telecomunicacions en ple segle XXI, la bretxa salarial home-dona superi el 22%. Aliem-nos, col·
i la Informàtica.
Justament en el camp de les TIC, laborem i rebel·lem-nos contra aquesla necessitat de referents femenins és tes xifres. Perquè estem segures que de
especialment urgent. Avancem impa- la rebel·lia creixerà la consciència i de la
rables cap a una nova economia on consciència la llibertat i la igualtat. @
aquest sector és estratègic. I el mercat
reclama, sovint sense èxit, enginyeres, analistes de dades, matemàtiques,
programadores, especialistes en ciberMeritxell Bautista
seguretat o expertes en Intel·ligència
Cofundadora de Fibracat
Artificial. Però continuem amb masi presidenta de Fibracat TV
sa poques dones en el sector i, el que
encara és més preocupant, amb mas-
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El análisis de datos y la IA: elementos
clave de una Transformación Digital para
optimizar la toma de decisiones
a única manera de aprender a hacer cosas difíciles
es haciéndolas. La innovación tecnológica es difícil porque si no lo es, es que no es de
verdad una innovación. Pero los ingenieros e ingenieras de Telecomunicación
estamos muy bien preparados y, por
tanto, podemos y tenemos que innovar
a lo largo de toda nuestra carrera
profesional.
Para hacer cosas difíciles como innovar en tecnología necesitas:

L

1. Tener confianza en ti mismo
2. Trabajar en empresas punteras que
lleven la tecnología al límite
3. Tener talento y estar rodeado de gente con talento
4. Tener un jefe del que aprender, sobre
todo si eres joven
5. Tener resiliencia, porque no todo te
saldrá siempre bien. Puede que un
día fracases, pero te tienes que reponer y seguir adelante.
La COVID ha generado una transformación acelerada de la sociedad que
ha adoptado masivamente y en muy
poco tiempo nuevos hábitos como el
teletrabajo, la telemedicina, la teleformación y el comercio eléctronico, que
son el resultado de innovaciones en el
ámbito de las telecomunicaciones.

Soy optimista y la sociedad post
COVID seguirá adoptando de manera
exponencial éstas y nuevas innovaciones digitales que permitirán un crecimiento global de la economía gracias al
salto en productividad que se producirá
en todos los sectores.
No obstante, la situación en Cataluña
no es óptima. El reciente Regional
Innovation Scoreboard de la Comisión
Europea nos dice que estamos estancados, con un nivel por detrás del País
Vasco y Madrid y destaca la baja inversión en I+D tanto en el sector público
como en el privado respecto a la media
en España y en la UE. Necesitamos hacer algo difícil y de modo urgente: una
transformación digital en todas las empresas, superior a la que ha forzado la
COVID, pero ahora motu propio.
Una transformación digital es un
programa amplio que abarca a toda
la empresa y que pretende mejorar su
rendimiento y competitividad con herramientas digitales. Pero eso requiere
inversión, pública y privada, en innovación tecnológica, para lograr esa transformación no sólo en las grandes empresas, sino también en las pymes.
En ese sentido, la mejora del análisis de datos para la toma de decisiones
debe ser un elemento clave en cualquier
transformación digital.

Los directivos deben tomar decisiones óptimas basadas en datos.
Las decisiones que un directivo debe
tomar hoy son mucho más complejas que hace tan sólo un par de años.
Son decisiones a tomar sin tener todas las variables, sin saber todos los
efectos futuros, en un contexto de alta
incertidumbre.
Para lograrlo se necesita disponer de
expertos internos formados en el análisis de datos y ejecutar una potente inversión en tecnología, a fin de lograr la
sinergia de los conocimientos de esos
expertos con las máquinas que automaticen la toma de decisiones de una
manera más ágil y exacta.
No será un proceso de transformación lineal. Requerirá iteracciones para
optimizarlo. Requerirá observar, investigar, modelar, contextualizar y ejecutar.
Tareas complejas que requieren expertos que colaboren de modo simbiótico
con las máquinas y los sistemas.
El objetivo será lograr una inteligencia colectiva de las comunidades de expertos en análisis de datos, Big Data e
Inteligencia Artificial que optimice la
toma de decisiones.
Muchas empresas ya están inmersas en una transformación digital de
ese tipo y lo están logrando. Se apoyan en soluciones de tratamiento de
Big Data y de Inteligencia Artificial para
cambiar el proceso por el que toman
decisiones, en búsqueda de decisiones
ejecutivas de más valor, más rápidas y
más exactas (a pesar de la complejidad) y lograr de ese modo una ventaja
competitiva. @

Enric Barba

Presidente del Club de
Innovación y Tecnología
de la CECOT
Socio núm. 2276
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Volem que et centris
en allò que realment t’importa:
el teu negoci

Per això, et donem les millors eines i tot el recolzament que necessites
perquè el teu projecte sigui un èxit rotund
Finançament
especíﬁc

Previsió per a
un bon futur

Transferències nacionals i
SEPA sense comissions i
gestió de remeses a través de
la Banca ONLINE i MOBILE.

Préstec ECO Professional: ﬁns
a 120.000 euros per millorar
l'eﬁciència energètica del teu
negoci.

Ingrés de xecs nacionals i de
transferències sense
comissions.

Rènting: Cobreix les
necessitats logístiques i de
desplaçaments segons el
moment.

Sol·licita’ns un Estudi de
Previsió Personalitzat per
projectar la teva situació en el
moment de la jubilació i que et
permetrà triar els productes
idonis per complementar-la.

El teu dia a dia,
més còmode i fàcil

Gestió gratuïta de la
domiciliació del rebut
d'autònoms de la Seguretat
Social i dels pagaments
d'impostos.
Targeta Business Crèdit amb
una línia de crèdit més àmplia,
condicions exclusives i sense
comissions sempre que facis
un consum mínim de 1.000
euros l'any.

Esbrina-ho a
www.caixaenginyers.com

Tranquil·litat
total

Que ningú no
et pari, ni a tu
ni al teu negoci

Els nostres experts faran un
estudi global de tots els teus
riscos per donar-te les
cobertures adequades segons
les teves necessitats
especíﬁques i amb el millor
servei postvenda.

caixadenginyers

caixaenginyers
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World Space Week: enfortir
el vincle entre l'espai i la societat
a través de la divulgació
La Setmana Mundial de
l’Espai (World Space Week) és
la celebració sobre l’espai més
gran del món. Té lloc cada any
la mateixa setmana per commemorar el llançament del primer
satèl·lit artificial (Sputnik I, 4
d’octubre de 1957) i l’entrada
en vigor del tractat sobre els
principis que regeixen les
activitats dels estats en l’exploració i utilització de l’espai
ultraterrestre, la Lluna i altres
cossos celestes (10 d’octubre de
1967). Així, del 4 al 10 d’octubre,
es realitzen esdeveniments a
nivell mundial amb l’objectiu
de mostrar l’impacte que té
la indústria i la investigació
aeroespacial en la societat.
Aquestes activitats poden ser
articles, vídeos, visites a instal·
lacions, cinefòrums, podcast,
sessions virtuals, tallers d’educació i divulgació científica,
etc., que ajudin a comprendre
a la ciutadania la importància
d’aquest sector en el nostre
benestar i qualitat de vida.
a Fundació KIMbcn és el
Coordinador Nacional de
la Setmana Mundial de
l’Espai a Espanya i busca
fomentar i coordinar activitats per tot el
territori de l’Estat i en particular a
Catalunya. El nostre objectiu és construir i promoure una xarxa d’accions relacionades amb l’espai i sectors afins
com el de les telecomunicacions per
nodrir l’ecosistema. Des de Fundació
KIMbcn proporcionem el suport i l’ori-
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entació necessària per a l’òptim desenvolupament d’aquestes activitats.
Ens les anteriors edicions hem pogut gaudir d’activitats com visites virtuals a la planta pilot de MELiSSA proposades des de l’Institut d’Estudis
Espacials de Catalunya (IEEC) i la Universitat Autònoma de Barcelona, xerrades,
entrevistes i taules rodones per part d’entitats com Women in Aerospace Europe, i
multitud d’actes en plantaris, per exemple.
La temàtica escollida per realitzar
les activitats aquest any és “Dones a
l’espai”, el que la fa encara més interessant, ja que encara hi ha una gran tasca
a fer en termes de visibilitzar referents
femenins i apoderar joves.
I és que la “Nova Economia de
l’Espai”, o també coneguda com a
NewSpace, està revolucionant el sector. Podríem considerar que la palanca
impulsora ha estat la democratització
de la tecnologia, ja que ha permès l’entrada d’agents privats, i d’aquesta ma-

nera s’ha aconseguit una indústria àgil i
independent de les grans agències governamentals. El desenvolupament de
petits satèl·lits a preus molt menors ha
estat la pedra angular que ha propiciat
que emprenedors i emprenedores d’arreu hagin vist una oportunitat de negoci
al llarg de tota la cadena de valor, des
de la fabricació d’aquestes estructures
a l’explotació de les dades satel·litàries.
Les telecomunicacions es nodreixen
d’enviar i rebre dades a través de satèl·
lits, de manera que la democratització
del conjunt del sector les ha afavorit
molt considerablement. A tall d’exemple, els projectes de SpaceX (StarLink) i
OneWeb plantegen crear xarxes globals
de telecomunicacions utilitzant constel·
lacions de milers de nanosatèl·lits, per
tal de dotar de comunicació a nivell global a preus competitius, millorant de
manera substancial el servei que ofereixen els satèl·lits en òrbites geostacionàries. No obstant, no cal anar tan lluny,

L’IOTSWC, al maig de 2022
’IOT Solutions World Congress (IOTSWC), l'esdeveniment líder mundial
sobre tecnologies disruptives aplicades en la transformació
digital, se celebrarà del 10 al 12 de
maig de 2022 al recinte de Gran Via.
Aquestes noves dates, avalades pels
principals subministradors de solucions tecnològiques representats al Comitè Assessor, busquen garantir l'alt
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poder de convocatòria internacional
de l'esdeveniment i potenciar la seva
oferta i participació. Amb el mateix objectiu i per sumar sinèrgies, el Barcelona Cybersecurity Congress, coorganitzat amb la Generalitat de Catalunya,
també es trasllada en el calendari al
costat de l’IOTSWC. @

L’Smart City Expo World Congress
torna al novembre en format híbrid

el 16 al 18 de novembre
Fira de Barcelona acollirà una nova edició de
l’Smart City Expo World
Congress (SCEWC), la principal cimera internacional sobre ciutats i solucions urbanes intel·ligents que commemora el seu 10è aniversari.
Després de l’experiència de 2020
(quan la situació pandèmica va obligar
l’organització a apostar per una edició
100x100 digital sota el nom d’Smart
City Live), l’edició de 2021 es presen-
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ta com una experiència híbrida i multiplataforma millorada: un esdeveniment físic combinat d’Smart City Expo
World Congress i Tomorrow.Mobility
World Congress, amb la plataforma
digital d’Smart City Live.
I és que, altra de les novetats ja
presentades en relació a l’SCEWC,
és el Tomorrow.Mobility World Congress, que se celebrarà en paral·lel i
és una evolució de l’Smart Mobility
Congress, el saló sobre mobilitat urbana i interurbana intel·ligent que té
lloc des de 2016.
Aquest nou saló neix amb l’objectiu de promoure el disseny i l’adopció
de nous models de mobilitat urbana i
de ser un referent mundial en aquest
camp. A més, vol anar més enllà d’un
esdeveniment puntual, ja que comptarà amb una plataforma online de coneixement activa durant tot l’any, així com
un hub d’innovació on reunir els principals actors de la indústria. @

a Catalunya comptem amb el projecte de
l’empresa Sateliot, que pretén desplegar
la primera constel·lació de nanosatèl·lits
per oferir connectivitat global d’Internet
de les Coses (IoT) sota el protocol 5G.
I és que els números en donen la
raó. La Unió Europea va invertir més de
12.000 milions d’euros en activitats espacials entre 2014 i 2020, i el resultat
ha estat aclaparador: segons un estudi
de la London Economics, per cada euro
d’inversió pública -només considerant
les telecomunicacions-, s’obtenen entre
6 i 7 euros de retorn directe, i entre 6 i
14 euros de retorn indirecte.
Així que si vols augmentar la visibilitat/reconeixement de la teva organització, donar a conèixer l’ús de la tecnologia
espacial per al desenvolupament econòmic sostenible del país i demostrar
l'existència de suport per a programes
espacials i que afecten les telecomunicacions (GNSS, infraestructures, 5G,
IoT) aquesta iniciativa és per a tu! @

Mar Fernández

Communications Manager
Fundació KIMbcn
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El Reial Decret 43/2021 i la Directiva NIS:
una nova opció professional per als enginyers TIC
El Reial decret 43/2021, publicat el 26 de gener d'enguany, desenvolupa la directiva NIS de ciberseguretat europea (Security of Network and Information Systems) i conjuntament amb el Reial Decret Llei
12/2018 de Seguretat de les Xarxes i Sistemes d'Informació, és d'aplicació obligatòria per a totes les
entitats que operen serveis essencials (administració pública, espai, indústria nuclear i química, aigua,
energia, salut, sistema financer, alimentació, transports, recerca, i tecnologies de la informació i comunicacions) i pels prestadors de serveis digitals, amb excepció de les micro i petites empreses (si voleu
més informació sobre les categories d'empreses afectades podeu consultar la Llei 8/2011 del 28 d'abril).
En resum, els elements bàsics l'ENS van com anell al dit, però
del Reial Decret són:
si no es tenen, es poden prendre
com a model per fer-ne una de
1 Definir una política de segumés senzilla o adequada a les
retat de xarxes i sistemes adapnecessitats de cada entitat.
tada a l'empresa. Certificacions
com la ISO27K, ENS (Esquema 3 Establir una política de risNacional de Seguridad), etc, cos respecte a proveïdors excompleixen abastament, però terns. Aquests aspectes també
també es poden aprofitar tots estan contemplats a les certiels processos, polítiques i docu- ficacions anteriors i, complint
mentació generats per complir amb la LOPDGDD, n’haurem
amb la LOPDGDD (Llei 3/2018 d'eixamplar l'abast, ja que
de Protecció de dades Personals aquesta només afecta als proi garantia dels drets digitals), veïdors externs que tracten daper ampliar-los i adequar-los a des personals, i per tant caldrà
aquesta nova normativa, sense redactar documentació especínecessitat d'obtenir una certifi- fica per a tots els proveïdors, tot
cació. N'hi ha prou d'eixamplar i que els contractes signats per
l'abast de la mateixa a qualse- la LOPDGDD seran vàlids, però
vol tipus d'informació, no no- probablement no suficients.
més dades personals, i actuar
4 Establir una política i un
en conseqüència.
protocol de notificació d'inci2 Preparar la Declaració dències a l'autoritat competent.
d'Aplicabilitat per ser lliurada En aquest punt , les obligacions
a l'autoritat competent abans de la LOPDGDD sobre notificade juliol d'enguany. Una ve- cions de bretxes de seguretat
gada més, el SoA (Statement són plenament vàlides, només
of Applicability) de la ISO 27K cal eixamplar l'abast a qualo la Declaració d'Aplicabilitat de sevol tipus de dada i sobre les

autoritats competents a notifi- alguna certificació reconegucar en cas d'incidència.
da o bé té àmplia experiència
demostrable en el sector de la
5 Nomenar un CISO (Chief
ciberseguretat. És un càrrec neInformation Security Officer)
cessàriament independent per
abans de l'abril de 2021 (ja fem
requeriment legal, i per tant no
tard!) i establir un estatut jurídic
pot tenir alhora responsabilitats
per a aquest càrrec que en recua nivell de gerència i/o sistemes.
lli les responsabilitats i funcions.
I per a aquells que vulguin deCom podem veure, el CISO és un
dicar-se a oferir serveis d'exterprofessional de les tecnologies
nalització de CISO, ja sigui com
de la Informació - no només ina empresaris o en exercici lliure
formàtica, sinó informació en
de la professió, un últim consell
sentit ampli: telemàtica, seravalat per la meva pròpia expeveis digitals, etc.-, especialitzat
riència. Per poder excel·lir en el
en ciberseguretat i no en gesservei als nostres clients ens cal
tió i/o administració de xarxes,
un soci, un company de viatge,
per tant, ni és ni pot ésser direcque vingui de “l'altra banda”, és
tor de sistemes o d'informàtica.
a dir, un advocat especialitzat
Més important, el CISO pot deen dret de les noves tecnologisenvolupar aquesta funció tant
es, protecció de dades i propietat
des de l'entorn laboral com a
intel·lectual, ja que sovint aquesempleat, com des de l'exercici
tes àrees es solapen al món dilliure de la professió, donat que
gital, la qual cosa desafortunapot oferir serveis d'externalitzadament és molt difícil de trobar
ció de la figura del CISO per a
avui dia, tot i que cada cop més
aquelles empreses que, tot i esles noves generacions opten per
tar obligades a complir el Reial
aquesta sortida professional. @
Decret, no tenen capacitat suficient per contractar nou personal amb dedicació específica,
i/o no poden carregar el personal actual amb més tasques
i responsabilitats.
El perfil ideal del CISO és el
d'un enginyer (informàtic, de
telecomunicació, etc.) amb
coneixements legals i de normatives empresarials (ISO27K,
ENS, etc) que o bé pot acreditar
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Josep Puy

Director de Datarisc
Co-coordinador del Grup de Treball
de Ciberseguretat de Telecos.cat
Associat núm. 423
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Projecte DIVINE: estudiem l’evolució de les
persones hospitalitzades per COVID-19
L’estadística ajudarà a conèixer els factors que en prediuen la
gravetat i a gestionar millor els recursos hospitalaris
La convocatòria Replegar per créixer: l'impacte de les pandèmies en un món sense fronteres visibles
de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca va ser resolta el passat 13 de maig. Entre els
projectes finançats, es troba el projecte DIVINE, acrònim de Dynamic evaluatIon of coVId-19 cliNical
statEs and their prognostic factors to improve the intra-hospital patient management, liderat per un
conjunt d’investigadors de la UPC i de l’institut de recerca IDIBELL*.
es del punt de vista clínic,
conèixer el curs de la COVID-19 i identificar els factors
associats a una major gravetat és un repte de gran rellevància. Estudis
previs per anticipar els casos d’alt risc entre
persones diagnosticades de COVID-19 encara no han proporcionat troballes sòlides.
A més, molts d’aquests estudis es centren
en anticipar la mort, que tot i representar
el pitjor desenllaç, obvien que hi ha altres
fases intermèdies que denoten una mala
evolució des del punt de vista clínic, com
ara, presentar dificultat respiratòria o entrar
a la UCI. Sembla necessària la configuració
de models que integrin i que considerin
tots aquests estats intermedis per arribar a
comprendre millor el progrés clínic d’una
persona hospitalitzada.
El projecte DIVINE té com a objectiu
principal identificar els factors de risc que
prediuen el pronòstic de la persona infectada i les transicions entre els diferents estats (ingrés, necessitat de ventilació assistida, alta mèdica i mort). El coneixement
d'aquests factors servirà per anticipar els
riscos potencials del malalt des del mateix
moment del seu ingrés: tindrà un nou ingressat més possibilitats de requerir ventilació assistida? Si es així, quant de temps la
necessitaria? Respondre aquestes preguntes d’antuvi permetrà proporcionar una millor atenció basada en el risc basal i millorarà
la gestió hospitalària en períodes de gran
pressió assistencial. Per assolir aquest objectiu, s’empraran dades de persones ingressades en diferents hospitals de l'àrea Metropolitana Sud de Barcelona (Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Moisès Broggi,
Hospital general de l'Hospitalet, Hospital de
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Viladecans, Hospital de Sant Boi de Llobregat, i el Consorci hospitalari del Garraf) a
les diferents onades de la pandèmia durant
el 2020 i el 2021. La metodologia basada
en els models multi-estat serà adaptable a
altres malalties que, com la COVID-19, puguin comportar diferents graus de severitat.
El projecte contempla dos objectius
complementaris. D’una banda, estimarem
el temps d’incubació de la malaltia, això
és, el temps que transcorre entre que una
persona s’infecta del virus i que comença
a presentar símptomes. El temps que s’ha
repetit més és el de 14 dies, però, com s’ha
determinat aquest temps? és aquesta xifra
un màxim? és una mitjana? és un valor fix?
Doncs bé, aquesta xifra que és la més sentida en els mitjans de comunicació, no és
cap d’aquestes coses. Basant-nos en estudis publicats, sabem que aquest període
d’incubació és variable en cada persona i
que en mitjana sol estar entre 5 i 7 dies,
i els 14 dies, que tant hem sentit, no és un
temps màxim però si una fita que només
sobrepassen un percentatge molt petit de
persones. Aquesta informació es basa sobretot en diversos estudis retrospectius que
s’han fet majoritàriament en població asiàtica, principalment, xinesa. El nostre projecte, de forma innovadora, pretén estimar
aquest període d’incubació en una cohort
catalana amb dades prospectives recollides

expressament per a aquest propòsit. Conèixer la distribució del temps d’incubació és
molt útil per nodrir els models de simulació
que volen anticipar l’evolució de la pandèmia o, també, per establir períodes de quarantena, potser en funció de l’edat.
D’una altra banda, entendre les singularitats de la població més fràgil en
cada etapa de la pandèmia permetrà una
gestió sanitària més eficient dirigint més
recursos a aquells perfils més vulnerables.
Amb aquesta finalitat estudiarem els perfils dels pacients al llarg de les diferents
onades per conèixer la influència dels diferents factors que han anat canviant al
llarg del temps, com ara l’ús de mascaretes,
de testos i de vacunes.
Amb aquest projecte volem aportar
una metodologia que pugui ser aplicada
i reproduïda en futures epidèmies, que per
altra banda, són un escenari possible en un
món globalitzat. @
* L'equip d’aquest projecte està liderat per Guadalupe
Gómez, Catedràtica d’Estadística de la UPC, i compta amb
la participació dels següents membres del Grup de Recerca
en Bioestadística i Bioinformàtica (GRBIO): Erik Cobo, Klaus
Langohr, Daniel Fernández, Nuria Pérez, Mireia Besalú,
Jordi Cortés, Leire Garmendia i Xavier Piulachs. El projecte
està co-coordinat amb un grup d'investigadors de l'Institut
de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), encapçalat
pel bioestadístic Cristian Tebé i amb la participació de Jordi
Carratalà, Sebastià Videla, Pilar Hereu, Carlota Gudiol,
Natalia Pallarés, Gabriela Abelenda, Alexander Rombauts
i Gemma Molist.
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VINCLES: FEM ALIANCES

Col·laborem activament amb
Foment del Treball en matèria
de Telecomunicacions i TIC
elecos.cat arrencava l’any
teixint aliances. Al febrer,
signàvem un conveni de
col·laboració amb Foment
del Treball a través del qual ambdues
entitats uneixen esforços en benefici de
la competitivitat de les empreses catalanes del sector de les Telecomunicacions i les Tecnologies de la Informació i
la Comunicació (TIC).
Amb aquest objectiu, Telecos.cat
participa de les comissions assessores
de la patronal catalana que són òrgans
d'estudi i consulta especialitzats en temàtiques d'interès econòmic i social.
Així, s’ha fet efectiva ja la seva inclusió
en les comissions de Societat Digital, Innovació i Emprenedoria. D’aquesta manera, Telecos.cat col·labora amb Foment en el seu posicionament en matèria de Telecomunicacions i TIC i pot
realitzar informes, treballs i estudis
sota l'encàrrec de la patronal catalana.
Ambdues entitats, a més, es comprometen a col·laborar en la difusió mú-
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Organitzem
una nova sessió
de networking
online amb la
Xarxa de Dones
del Sector Digital
l mes de maig tenia
lloc una nova activitat
de networking online
de la Xarxa de Dones
del Sector Digital, iniciativa impulsada per Sheleader que compartim
des del Grup de Treball Dones TIC
de Telecos.cat amb la Comissió de
Gènere del COEINF i l’Associació
Catalana d'Intel·ligència Artificial.
Moderada per la vicepresidenta
de Telecos.cat, Anna M. Sánchez
Granados, aquesta nova sessió
comptava amb l'enginyera de Telecomunicació (i també membre
de Telecos.cat), Montse Guàrdia,
com a ponent. Directora general
d'Alastria Blockchain Ecosystem i
presidenta de la Quantum Blockchain Alliance, Guàrdia és experta
en processos de negoci, innovació,
gestió del coneixement, transformació empresarial i especialista en
tecnologies emergents, gestió de
serveis i estratègia IT. @
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tua d'activitats que siguin d’interès per
als seus membres, facilitant-ne l’accés
preferent als esdeveniments -jornades,
seminaris, cursos, etc- que ambdues
organitzin.
Telecos.cat ofereix, a més, la seva borsa de treball a Foment per satisfer les
demandes de personal tècnic qualificat,
tant a nivell junior com a nivell sènior, així
com de càrrecs de direcció. @

R D’esquerra a dreta, el president de Foment del Treball,
Josep Sánchez Llibre, i el de Telecos.cat, Pedro Linares,
durant la signatura del conveni.

Celebrem el dia de les Nenes
a les TIC amb ITSCool
l 22 d’abril, coincidint amb
la celebració del Dia Internacional de les Nenes a les
TIC, des de l’Associació
ITSCool (de la qual formem part) organitzàvem la Jornada “És l'hora de triar
TIC!”, en col·laboració amb Oracle4Girls,
Parlem, La Mútua dels Enginyers i les
universitats UPC, UPF, UAB, UVIC, UdL,
i La Salle-URL.
Amb l’objectiu de donar a conèixer
l'oferta dels graus en Enginyeria TIC de
la mà dels seus protagonistes i fomen-
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tar així les vocacions entre els més joves,
estudiants de diferents centres revelaven les seves vivències acadèmiques i
personals a la Universitat: com van triar
aquesta opció; què els aporta la universitat; quines dificultats han trobat i què
volen fer en un futur.
Durant la sessió -moderada per la
vicepresidenta de Telecos.cat i coordinadora del Grup de Treball Dones TIC,
Ana M. Sánchez Granados, i per Núria
Castell, membre de la Comissió de gènere donesCOEINF-, els participants
coincidien en mostrar la seva passió
per l’enginyeria, la importància dels
companys (sobretot en època de pandèmia), la necessitat de saber organitzar-se, el creixement personal que els
ha comportat i les oportunitats de feina que ja han tingut. @

Mira el resum
de la sessió

VINCLES: FEM ALIANCES

Treballem amb
Fibracat TV en pro
de la transformació
digital de la societat
elecos.cat i Fibracat TV signaven
al març un conveni de col·
laboració que permet a ambdues
entitats unir esforços en pro de
la transformació digital de la societat a Catalunya mitjançant la difusió de continguts tecnològics. Així, ambdues entitats es comprometen
a treballar plegades per impulsar i fomentar
aquells temes relacionats amb el desenvolupament de les telecomunicacions i de la societat
digital, amb la finalitat de potenciar-ne la seva
difusió, el seu coneixement i ús per part dels
ciutadans del nostre país.
Fibracat TV és el nou canal de TDT en català
impulsat per l’operador de telecomunicacions Fibracat. Nascut l’1 de juny de 2020, arriba al 92% de
Catalunya amb una proposta clarament diferenciada: una programació que vol posar en valor l’empoderament femení i la revolució tecnològica amb
formats i continguts inèdits a Catalunya i a l’estat.
Com a col·lectiu de referència per al professionals de l’Enginyeria de Telecomunicació, Electrònica i Multimèdia-Audiovisual de Catalunya,
Telecos.cat posa a disposició de Fibracat TV els
coneixements i expertesa dels seus membres,
incidint en la necessitat de reduir la bretxa de
gènere que pateix el sector TIC i potenciant, per
tant, els referents femenins de la professió. @
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Millorem les comunicacions
a punts de vacunació COVID
d’arreu del país amb
el COETTC
om a col·lectius professionals que representen els enginyers
superiors i enginyers
tècnics de Telecomunicació de Catalunya, Telecos.cat i COETTC-ACETT
han decidit unir esforços i col·laborar
de forma desinteressada amb diferents punts de vacunació COVID de
Catalunya.
Aquesta iniciativa (que va iniciar
el COETTC a la demarcació de Tarragona el 13 de maig) consisteix en
la cessió gratuïta de walkie-talkies
professionals, per tal de facilitar la
comunicació a l’hora de realitzar
tasques de coordinació de cues i
accés als diferents recintes de vacunació. La comunicació entre els
dispositius millora la feina dels seus
professionals, que fins al moment
no podien deixar el lloc on es trobaven i solucionar els contratemps de
forma ràpida i eficient.
Telecos.cat i COETTC ja han fet
entrega d’aquests equips al centres
de vacunació de Fira Barcelona, Castelldefels, Cornellà, Sabadell, Lleida i
Girona, entre d’altres. @

C

35

OFERTES COMERCIALS I SERVEIS

R Captura de la primera reunió online del GIE de Programes i Regulació, que va comptar amb la participació de Lluís Juncà.

Impulsem els Grup de Treball
i Interès de Telecos.cat
Al llarg dels darrers mesos, Telecos.cat ha
fet una clara aposta per dinamitzar els
Grups de Treball del col·lectiu, així com per
endegar nous Grups –anomenats d’Interès i Expertesa- sobre temàtiques diverses.
Aquests darrers neixen amb la voluntat
d’identificar temes d’interès relacionats
amb la professió, amb l’objectiu d’avançar en l’impuls dels mateixos, el seu coneixement, identificar noves oportunitats
per als associats i dinamitzar el col·lectiu.
De fet, a diferència dels Grups de Treball,
a aquests nous grups s’hi poden integrar
persones alienes a Telecos.cat, sempre a
proposta d’una associat/da i prèvia aprovació de la Junta. Tot plegat respon a la

transversalitat de moltes de les qüestions
relacionades amb el nostre sector i a la
cerca de sinèrgies amb d’altres col·lectius
professionals propers.
Mobilitat, IA i Regulació
Així, a l’abril es constituïa el nou Grup de
Treball de Mobilitat i Transport Intel·ligent,
coordinat per Eloi Martin, amb l’objectiu
d’aportar coneixements per desenvolupar
projectes relacionats amb aquest àmbit.
Entre les seves primeres tasques, s’hi troba la de fer aportacions a un catàleg de
cursos relacionats amb el camp de l'automoció, la mobilitat i el transport intel·
ligent que han de ser validats per l’AQU
per impartir-se a les universitats del país.

Construïm el Big Data del col·lectiu
Amb l’objectiu de disposar de la radiografia actualitzada i real dels socis i sòcies
que formen part del col·lectiu, el mes de
juny endegàvem una nova acció: l’enviament a tots els membres d’una enquesta
anomenada “BIG DATA de Telecos.cat".
Si tens qualsevol dubte o necessites
qualsevol aclariment en relació a l’enquesta,
pots contactar amb l’Oficina de Serveis de
Telecos.cat (serveis@telecos.cat).

36

Si encara no l’has omplert, estigues
atent a la teva bústia de correu electrònic. Senzillament et demanem que ens
dediquis un parell de minuts per contestar el qüestionari. La teva participació
ens ajudarà a donar millor resposta a les
teves necessitats i preferències i també a
assolir millor els nostres objectius com a
entitat de valor davant de la societat. @

D’altra banda, al juliol es presentaven
el nou Grup de Treball d’Intel·ligència
Artificial –coordinat per Joan Cabestanyi el nou Grup d’Interès i Expertesa (GIE)
de Programes i Regulació –coordinat per
Xavier Sendarrubias. La primera reunió
d’aquest darrer comptava amb la participació de Lluís Juncà, director general d'Innovació, Emprenedoria i Transferència de
Coneixement de la Generalitat i expert en
temes de fons europeus. I és que aquest
nou grup té com a objectiu principal adquirir prou coneixement i de primera mà
sobre els fons NextGenerationEU, per tal
de transmetre-ho al nostre entorn i explorar noves línies d’actuació. @

Consolidem l’oferta
de formació
Durant el primer semestre de 2021,
Telecos.cat ha continuat fent una clara
aposta pels serveis de formació amb la realització de fins a sis cursos sobre temàtiques diverses, com els plans de desenvolupament muncipal, el Blockchain, les xarxes
5G, el Compliance o LinkedIn. En total, més
de 100 alumnes han gaudit d’aquest servei que ha continuat oferint-se en format
100x100 online.
De cara a la tardor, ja estem preparant
nous cursos que aviat trobareu a formacio.
telecos.cat. @

Protegeix-te dels ciberriscos amb
la Mútua dels Enginyers
La tendència a l'alça de les videoconferències i l'ús de missatgeria on-line en l'entorn
empresarial està obrint la porta als ciberdelinqüents, que poden accedir a les dades de
qualsevol organització aprofitant aquesta
vulnerabilitat.
Les companyies que han patit aquest tipus de delinqüència afirmen que el cost mitjà
per restablir la seva activitat després de l'atac
supera els 50.000€.
Per aquest motiu, cada vegada més empreses decideixen protegir-se amb una assegurança de ciberriscos.
Des de Serpreco (la Mútua dels Enginyers),
asseguren haver detectat un augment de notificacions i reclamacions per ciberatacs per

part de societats d'enginyeria, arquitectura i
altres sectors tècnics en els últims mesos. Per
aquest motiu, recomanen contactar amb un
assessor o assessora de la seva Divisió d'Empreses i Col·lectius per valorar cada cas i poder protegir les vostres empreses. @
Contacteu amb la Mútua dels Enginyers
al telèfon 932954300 o al correu
electrònic empresa@mutua-enginyers.
com (identifiqueu-vos com a membres
de Telecos.cat per accedir a condicions
especials).

Més informació

Premi a l'Emprenedoria de Fundació
Caixa Enginyers
La Fundació Caixa d'Enginyers manté oberta fins al 31 d’octubre la convocatòria de la
9a edició del Premi Emprenedoria per a la
Ciència, la Tecnologia i la Innovació, amb especial atenció a la indústria 4.0.
L'objectiu d’aquest guardó és premiar el talent i l'excel·lència professional de
les empreses que emergeixen actualment
a la nostra societat amb la finalitat de potenciar el seu negoci i així beneficiar-ne el
desenvolupament.
Concretament, es premia un projecte
seleccionat pel jurat, d'entre aquells que

han presentat candidatura, amb 15.000 €
subjectes a retenció i liquidats en un compte de Caixa d'Enginyers.
S’hi pot presentar qualsevol empresa espanyola constituïda legalment a partir de
l'any 2020 o qualsevol empresa espanyola
constituïda amb anterioritat i que demostri
una activitat empresarial rellevant a partir
de 2020. @

Avantatges
específics de Banc
Sabadell exclusius
per a membres
de Telecos.cat i
familiars de primer
grau
Banc Sabadell treballa en PRO dels
professionals. Per això, manté un
acord de col·laboració amb el nostre
col·lectiu professional per oferir-te
avantatges específics segons les teves necessitats.
Entre d'altres, Banc Sabadell t’ofereix: accés al compte expansió PRO,
avantatges per domiciliació de nòmina/pensió, serveis de banca a distància, de valors i personalitzats, productes d'estalvi i inversió, de finançament
de l'economia personal i professional
i un llarg etcètera. A més, podeu fer
extensiva aquesta oferta als vostres
familiars de primer grau. @
Si t’interessa, contacta amb la teva oficina
de Banc Sabadell i identifica’t com a membre
del col·lectiu 350012 ACET

Més informació

Més informació

GRUPOADTEL
Ara més que mai,
transformem infraestructures i organitzacions

ADTEL

ADTEL
www.adtel.es

www.nrd.es

AB SEGURIDAD
www.abseguridad.com

LATAM

www.qde.cat

www.adtel.com.co

Més de 25 anys desenvolupant i integrant solucions de telecomunicacions, audiovisual, seguretat i construcció
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C A LI DOSCOPI

Exposició “Museu de la desigualtat digital”
Virtual a: https://expobretxadigital.bithabitat.barcelona/Exposicio i presencial a Ca l'Alier.

En un escenari que simula un museu d’art el digital en sis peces que parlen sobre imprescindible per aconseguir una transclàssic, l’exposició “Museu de la desi- la desigualtat i les noves tecnologies. ició digital justa, que asseguri l’accés, ús
gualtat digital” uneix el món analògic i La democratització de la tecnologia és i impacte de forma igual entre totes les
persones, i redueixi el que es coneix com
a bretxa digital. La desigualtat tecnològica és una de les grans complexitats a les
quals ens enfrontem com a societat, ja
que afecta diversos grups socials d'acord
amb criteris de gènere, edat, geogràfics,
geopolítics o culturals.
Aquesta performance et convida a reflexionar sobre aquesta realitat a través
de l'art i les dades.
L'exposició es troba al centre Ca l'Alier
(Pere IV, 362, 08019, Barcelona). És d’accés lliure (per a persones individuals i de
convivència), però amb restriccions d’aforament. També es pot visitar en línia a
https://expobretxadigital.bithabitat.barcelona/Exposicio. @

“Inteligencia artificial, naturalmente”
Autora: Nuria Oliver. Edició i coordinació tècnica: Observatorio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad
de la Información (ONTSI).

La prestigiosa doctora en Telecomunicacions, Nuria Oliver, inaugura amb
aquesta obra la nova sèrie de publicacions de l’ONTSI titulada “Pensament per a
la societat digital”, que té com a objectiu
possibilitar que autors rellevants apropin
a un públic ampli informació i reflexions
al voltant dels principals reptes -socials,
econòmics, culturals i polítics- que representen les tecnologies emergents en el
món d'avui.
Sota l’epígraf “Un manual de convivencia entre humanos y máquinas para que la
tecnología nos beneficie a todos”, el llibre
parteix de la premissa que hi ha molts aspectes de la IA que resulten indesxifrables
per a una majoria de població no tecnòloga;
però no per això deixa de ser indispensable -més aviat al contrari- l’intent de democratitzar el coneixement sobre la seva
gènesi i impactes, les seves oportunitats

38

i riscos, el seu estatus actual i evolució
El llibre és gratuït i es pot descarregar
previsible.
en PDF des de la web de l’ONTSI (https://
I aquestes són precisament les qües- www.ontsi.red.es/ca). @
tions que aborda Nuria Oliver, amb la
convicció que el futur de la IA dependrà
que existeixi o no una apropiació activa dels seus beneficis i una governança
responsable dels seus riscos per part del
conjunt dels agents institucionals, econòmics i ciutadans. Apropiació i governança que arrenquen, sempre, per la disposició d'un coneixement i capacitats que
alimentin el criteri per crear, utilitzar, proposar i decidir.
La doctora Oliver és una de les més
reconegudes especialistes a nivell internacional sobre IA, a més d'una dona altament compromesa amb l'ús de les tecnologies per al bé comú, tal i com acredita
la seva dilatada i exitosa trajectòria en Descarrega
aquest camp.
el llibre

T R I BU NA

Revolució digital,
cohesió social i
equilibri territorial

V

ivim immersos en una revolució digital. Si abans
de la pandèmia aquesta afirmació establia
una visió de futur, ara
ens mostra una necessitat de present.
La COVID-19 ha afectat de ple les nostres vides, obligant tota la societat a fer
una accelerada immersió digital que ha
ajudat a atenuar els efectes perniciosos
provocats per aquells que, per motius
polítics i ideològics, han frenat la digitalització de la nostra societat. La realitat
finalment s’imposa i l’evidència dissol
aquesta irracional resistència als canvis
inevitables. Per això, la pandèmia ha actuat de catalitzador de la revolució digital i el nostre objectiu és aconseguir que
aquesta embranzida sigui una aposta
conscient i constant, perquè avançar
cap una economia basada en la digitalització, la recerca i la innovació és garantia d’un futur de prosperitat, benestar
i igualtat d’oportunitats.
A Catalunya ja fa temps que hem
fet aquesta aposta. El hub tecnològic
de Barcelona, l’impuls a la tecnologia 5G,
la xarxa de fibra òptica de la Generalitat de Catalunya i esdeveniments com
el MWC o aquesta mateixa publicació
en són clars exemples. Aquesta aposta
per la innovació com a motor de progrés,
però, no és un fet exclusivament actual,
sinó que és una actitud que ve de lluny.
A principis del segle XX la Mancomunitat de Catalunya, encapçalada pel
president Enric Prat de la Riba, va emprendre una ingent obra modernitzadora de Catalunya. El seu objectiu, definit
amb una breu enumeració de fites a assolir, era clar, concís i concret: «Que no

hi hagi un sol Ajuntament de Catalunya
que deixi de tenir la seva escola, la seva
biblioteca, el seu telèfon i la seva carretera». Un segle després les fites s’han
actualitzat, però l’esperit segueix intacte: millorar el present per establir les bases de la Catalunya del futur. Perquè si
al segle XX l’objectiu era connectar cada
poble amb els seus veïns per tal de crear una xarxa entre tots els municipis de
Catalunya, ara en ple segle XXI l’objectiu és connectar cada poble amb el món,
i el món amb cada poble. En definitiva,
l’objectiu és fer de Catalunya un país viu
com a sinònim d’una terra d’oportunitats, cohesionada socialment i equilibrada territorialment.
Com que l’aposta per les TIC és garantia de progrés i generadora d’oportunitats per a tothom és imprescindible que fem tot el possible per tal que
aquesta revolució no sigui causa de desigualtats. És necessari fer front a l’escletxa digital, un fenomen que no només
es mostra per motius socio-econòmics,
sinó també per capacitació: cal garantir
que tothom tingui accés a les noves tecnologies i que tothom les sàpiga utilitzar per aprofitar al màxim totes les oportunitats que ens ofereixen. Només així
aconseguirem que la revolució digital no
deixi ningú enrere.
Així mateix, és vital aconseguir que
l’aposta per l’economia digital sigui extensiva arreu. No podem tenir un país a
dues velocitats, per això cal garantir la
màxima connectivitat arreu de Catalunya i treballar amb l’objectiu d’aconseguir que des del poble més petit fins a
la ciutat més gran hi hagi les mateixes
oportunitats que permetin a cadascú

Laura Borràs i Castanyer
Presidenta del Parlament de Catalunya

elegir lliurement el lloc on vol desenvolupar el seu projecte vital. És per això que diem que les TIC poden ser una
política de desenvolupament territorial,
perquè si creem oportunitats laborals
arreu no només podem aconseguir frenar el despoblament de les zones rurals,
sinó que podem revertir-lo.
Així doncs, hem de conduir aquesta
revolució digital des d’una visió global
i integradora, amb audàcia i ambició,
fent front a totes les traves i adversitats amb l’esperit innovador dels professionals tecnològics, com a garantia
per a una Catalunya d’oportunitats que
sigui pol d’atracció econòmica mundial.
En definitiva, treballem plegats per
aconseguir una Catalunya on l’empresa més gran es pugui instal·lar al poble
més petit. Només així haurem aconseguit que la revolució digital sigui realment revolucionària. @
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17 de febrer de 2022
L'Auditori (c/Lepant 150, Barcelona)

Has de ser-hi!
Més informació:

www.lanit.cat

