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1

Presentació

El segle XXI està essent apassionant. Segurament la visió de tothom en cada moment de la
història ha tret la mateixa conclusió, però segurament també, mai la sensació de rapidesa havia
estat tan pronunciada.
El 2019 ha estat un any trepidant. En l’àmbit tecnològic ens ha deixat la sensació de la
consolidació com a nous serveis de la intel·ligència artificial, el blockchain, la robòtica i la gestió
del big data. Però també ha estat l’any de la irrupció massiva de la 5G com la nova autopista
sense fils que canviarà la percepció del processament i el rendiment dels sistemes d’informació.
Hem parlat novament de transformació digital i smart Cities, i ens hem adonat de sobte que la
qualitat del software ha de ser un dels pilars sobre els que haurem de lluitar. De sobte el món ens
adonem que hi ha sistemes molt crítics -avions, centrals elèctriques...- que precisen de software
precís i robust...
Bona part de l’acció deganal del 2019 ha estat centrada no només en participar d’aquestes
innovacions, sinó també en persistir en la necessitat de mantenir la dignitat professional i
consolidar les bones pràctiques professionals a través del desenvolupament del nostre codi ètic.
L’excel·lència en l’exercici de la professió ha de ser una de les pedres angulars sobre les que
consolidar l’enginyeria informàtica com una de les claus per entendre el futur de l’anomenada
societat digital.
I el 2019 ens ha permès viure la consolidació de la Comissió de Dones COEINF, com a mostra de
l’anhel d’incorporar definitivament a les dones, a la nostra professió. L’acció s’ha territorialitzat
també, per poder arribar a tots els racons de Catalunya, complementant la xarxa de degans
adjunts que tanta feina fan pel territori.
Ens hem esforçat per crear noves comissions, i a les ja creades conjuntament amb d’altres
col·legis hem vist néixer la Comissió Agile, que pot ser un marc de referència bàsic per a
l’excel·lència en el disseny del software.
La defensa de la professió, la seva dignitat i el reconeixement final han estat novament un dels
objectius de la nostra acció, i ho continuarem exercint, fins que aconseguim el ple reconeixement
professional.
A nivell de relació amb els altres col·lectius, s’ha continuat la tasca d’apropament a les altres
enginyeries (sobre tot Industrials, enginyeria tècnica informàtica, camins i agrònoms, però també a
totes les altres). Hem impulsat decididament l’APTIC com espai comú dels professionals TIC, i
hem recuperat el pols amb la Intercol·legial.
En definitiva un 2019 que ha marxat carregat de noves emocions.

Eduard Martin Lineros
Degà de l’ Il·lustre Col·legi d’Enginyers en Informàtica de
Catalunya
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2

El Col·legi

El 28 de març de 2001, el Parlament de Catalunya va aprovar la llei de creació del Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (llei 3/2001), procés que va culminar el 14 de juny amb
la celebració de l’Assemblea Constituent.
El Col·legi va néixer per donar solució a les necessitats del Enginyers/es en Informàtica tant en el
terreny institucional o jurídic, com també en el de la millora professional i humana. D’altra banda,
el Col·legi també es fa ressò de les grans qüestions que preocupen al col·lectiu d’usuaris i a la
societat, la qualitat de treball, la innovació, l’adaptació i l’ús de normatives en el desenvolupament
de la tasca informàtica, la seguretat i la confidencialitat de dades, etc.
El Col·legi és una institució pública Catalana que aglutina els Enginyers/res en Informàtica, els
representa, els organitza, els protegeix, els millora, tot vetllant per un adequat exercici de la
professió amb garantia de qualitat i voluntat de servei a la societat.

El Col·legi és patró fundador de l’Agència de
Qualificació dels Professionals de l’Enginyeria
(AQPE), fundació que té com a finalitat la
qualificació dels professionals de l’enginyeria en
funció
dels
coneixements
acreditats
i
l’experiència professional en les diferents
especialitats
(àmbits d’actuació),
segons
procediments de certificació objectius i
estandarditzats.

El Col·legi és membre de l’Associació
Intercol·legial de Col·legis Professionals de
Catalunya (Intercol·legial), entitat que agrupa
més de 90 Col·legis Professionals i amb més
de 150.000 col·legiats/des de diferents
sectors professionals, constituïda en Abril de
2011 per reforçar la presència social dels
Col·legis Professionals e impulsar projectes
d’interès comú.

El Col·legi és membre del Consejo General
de Colegios Profesionales de Ingeniería en
Informàtica (CCII) que està integrat per tots
els col·legis professionals d’Enginyeria en
Informàtica a nivell estatal.
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Fragment del Preàmbul de la LLEI 3/2001, de 9 d’abril, de creació del Col·legi Oficial d’Enginyeria
en Informàtica de Catalunya). DOGC núm. 3371, 19.04.2001:
“El Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya afavorirà la millor inserció del
nostre país en el marc de la societat de la informació i evitarà tot esperit corporatiu que
perjudiqui aquest propòsit. Per aquest motiu, durà a cap activitats a favor dels seus
associats i de la societat, que no siguin les que la llei reserva en exclusiva als col·legis,
mitjançant acords associatius amb altres entitats que agrupen els professionals informàtics
i que comparteixen els mateixos objectius, independentment de quina en sigui la
titulació…”
El Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, d’acord amb la seva condició
d’organisme de dret públic i amb les seves finalitats establertes tant a la legislació com als seus
estatuts, tenen l’obligació de vetllar per a què la Informàtica sigui un servei al País i a la Societat.
Concretament, la Llei 2/74, de Col·legis Professionals, en els seus articles 3 i 5i, assenyala
l’obligació d’aprovar en Assemblea un Codi Deontològic que reguli el correcte exercici de la
professió.
No és funció del Col·legi establir un tractat sobre ètica professional, ni sobre les diferències entre
legislació i ètica o entre ètica i moral. No obstant això, tampoc no volem limitar-nos a complir amb
el mandat legal d’aprovar un codi deontològic, com si fos una imposició els objectius de la qual no
compartíssim.
Entenem que la raó de ser de tot el Col·legi,
com a organisme de dret públic, com ja hem
dit, és oferir al conjunt de la Societat garanties
de què la nostra professió li suposarà un bé
en lloc d’un perjudici. Per això, la principal
eina d’actuació del Col·legi és precisament el
Codi Deontològic, on es regula el que és
correcte i el que no ho és, sempre d’acord
amb l’interès general.
El Codi Deontològic del COEINF està
reconegut amb un dels més evolucionats
de tots el col·legis professionals i amb
prestigi internacional.
La professió informàtica porta unes poques
dècades funcionant sense que ningú en
regulés l’exercici i, si bé es pot dir que podria
haver estat pitjor, aquesta absència de regulació ha permès l’expansió d’algunes pràctiques poc
ètiques que, sovint, causen tants perjudicis als usuaris com als bons professionals de la
Informàtica, que han de sofrir la mala fama que els procuren uns pocs desaprensius.
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3

Organització

El funcionament del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya i de cadascun dels
seus òrgans de govern serà democràtic. Els òrgans de govern del Col·legi són:

3.1 Assemblea
L’Assemblea del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya és el seu òrgan sobirà i
els seus acords obliguen tots els col·legiats i col·legiades, fins i tot els absents.

3.2 Junta
La Junta és l’òrgan de control i, per alguns casos, de decisió entre reunions de l’Assemblea. La
componen el degà o degana, el secretari o secretària i els vocals. Membres de la Junta del del
Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya:

Eduard Martín
Degà

Juanjo Giménez
Vocal

David Ródenas
Secretari

Josep Ramon
Freixanet
Vocal

Conxi Pérez
Vocal

Mireia Náger
Vocal

Karina Gibert
Vocal

Helena Boltà
Vocal
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3.3 Comissió de Govern
La Comissió de Govern és el nom genèric que es dóna a l’equip de col·laboradors del degà o
degana. Equip deganal del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya:

Eduard Martín
Degà

Jordi Iparraguirre
Vicedegà Societat del
Coneixement

Eric Marcos
Vicedegà de Noves
Tendències TIC

Màrius Gómez
Vicedegà de
Presidència

Mercè Escolà
Vicedegana de
Territori i Empreses

Javier Gallego
Vicedegà de Serveis i
Acords

Miquel Boix
Vicedegà Tresorer

Benito Cerrillo
Vicedegà de Nova
Industrialització

Toni Velamazán
Vicedegà Adjunt a
Secretari

David Ródenas
Vicedegà Secretari i de
Desenvolupament
Professional i formació
continuada

Albert Castellana
Vicedegà d’Innovació i
Emprenedoria

Oscar Sala
Vicedegà de Ciència,
Art i Tecnologia de la
Computació
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Josep Manel
Rodríguez
Vicedegà d’Acció
Social i Voluntariat
TIC

Carles Aliagas
Vicedegà Adjunt de
Tarragona i Terres de
l’Ebre

Alfonso RubioJordi Virgili
Manzanares
Vicedegà Adjunt de les Comissionat Especial de
Terres de Ponent
Consells, Entitats Afins i
Acords Corporatius

Assumpta Rocosa
Vicedegana de
promoció de la dona i
vocacions STEAM

Jaume Catarineu
Vicedegà Adjunt
Catalunya Central i
Penedès

Àlex Brusi
Vicedegà Adjunt
Catalunya Nord

Magí Lluch-Ariet
Vicedegà Adjunt del
Vallès

Jordi Cirera
Vicedegà de tecnologia
aplicada a ciutats i
territoris

Eduard Elias
Karina Gibert
Francesc Boix
Vicedegà
d’assumptes
Vicedegana de Big Data
Comissionat d’Open
jurídics
i
institucionals
i Data Science
Data i Bioinformàtica
(Adjunt a la Vicedegana
de Big Data i Data
Science)
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Joaquin Garrido
Vicedegà adjunt a
Presidència

Jordi Ortuño
Comissionat pel
desenvolupament de
tecnologies smart
(Adjunt al Vicedegà de
tecnologia aplicada a
ciutats i territoris)

Maria del Pilar Oller
Vicedegana de
Bioinformàtica

Conxi Pérez
Vicedegana de Rols
professionals TIC i CIO a
l’empresa
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4

Reunions

4.1 Assemblea
Convocatòria de l’Assemblea ordinària i extraordinària del COEINF el 21 de març de 2019
Per acord de la Junta del COEINF celebrada el passat 24 de
gener, es convoca l’Assemblea ordinària número 18 i
l’Assemblea extraordinària número 14 del Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF), que
tindran lloc el dijous 21 de març, a les 18h, a PIER01
Barcelona Tech City (mVenturesBcn -Edifici Palau de Mar –
Pier 01 -Plaça Pau Vila 1-Sector C 2a planta – 08039
Barcelona. Cliqueu aquí per accedir al formulari d’inscripció a
l’assemblea.
Espai cedit per:

Tal com marquen els estatus del COEINF, aquest any procedeix la renovació de 3 membres de la
Junta i 3 suplents. Podeu consultar el procediment electoral de la Junta, al Capítol VIII de les
eleccions dels estatuts. Segons l’article 78, 79 i 81, a continuació indiquem el calendari i
procediment de presentació de candidatures a membres de la Junta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presentació de pre-candidatures: del 7 al 13 de febrer
Període de negociació: del 14 al 20 de febrer
Formalització de candidatures: del 21 de febrer al 28 febrer
Publicació candidatures provisionals: 7 de març
Període d’impugnació: del 7 al 14 de març
Publicació candidatures oficials: 14 de març
Votació: dins de l’Assemblea, 21 de març

Presentació de les pre-cadindatures a Junta
Per considerar presentada correctament una candidatura per optar a la Junta s’haurà de presentar
una sol·licitud que compleixi els següents requisits:
• La sol·licitud s’haurà de presentar a la secretaria del Col·legi, dirigida a la Junta, dins del
període reservat a aquest efecte.
• Cal que hi consti el nom, cognoms, número de col·legiat i document d’identitat dels
candidats que seran un mínim de cinc. La llista serà ordenada i el primer serà considerat el
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portaveu.
• La sol·licitud pot venir avalada per signatures de suport, per a cadascuna de les quals
s’haurà de fer constar el nom, cognoms, número de col·legiat i document d’identitat. Entre
candidats i avaladors hauran de totalitzar un mínim de 15 persones.
• Tant els candidats com els avaladors hauran d’estar col·legiats.
• Tots els candidats de la llista han de poder acreditar un mínim d’un any d’exercici
professional o dedicació a les labors pròpies de l’Enginyeria en Informàtica.
• Caldrà demostrar que en cap cas, tant entre els candidats com entre els avaladors no hi
hagi més d’un 20% de persones vinculades professionalment a la mateixa empresa.
• També caldrà demostrar que, tant entre els candidats com entre els avaladors, un mínim
del 10% han de ser autònoms en exercici, segons la definició de l’article 16.
• Tant entre els candidats com entre els avaladors, un mínim del 10% han de ser residents
fora de la província de Barcelona.
• Cap candidat o candidata pot tenir antecedents penals (condemna amb sentència ferma,
no complerta) ni pot estar inhabilitat o sancionat pel Col·legi.
• No es pot figurar com a candidat o candidata a dues llistes però sí que es pot donar suport
a més d’una o figurar com a candidat o candidata a una llista i donar suport a d’altres. No
es pot optar al Deganat i al mateix temps figurar com a candidat o candidata en una llista a
la Junta.
Les candidatures que no compleixin tots aquests requisits seran desestimades per la Junta i
aquest extrem haurà de ser comunicat als interessats, incloent còpia d’aquest article. Els
interessats podran recórrer la decisió davant de la Junta que resoldria el recurs per majoria simple,
acceptant-lo o desestimant-lo. En cas de desestimació, es podria recórrer davant del defensor o
defensora del col·legiat, que podria portar el recurs a l’Assemblea.
L’Assemblea resoldria el recurs per majoria simple abans de procedir a l’elecció.
En cas que com a conseqüència de la resolució d’un recurs s’hagués de prendre en consideració
alguna candidatura addicional, aquesta hauria de poder participar a les eleccions en igualtat de
condicions. El recurs hauria d’incloure la possible formalització de la candidatura i s’hauria de
presentar amb una anticipació mínima de 10 dies hàbils abans de l’Assemblea.
Properament us enviarem per correu electrònic la documentació corresponent, les paperetes per
votar per correu i el formulari per delegar el vot, en cas que no pugueu assistir personalment a les
Assemblees.
Ordre del dia
Acreditació
• 17:30 Acreditació
• 17:45 visita laboratori 5G de Tech City
• 18:30 Convocatòria Assemblea Ordinària n. 18
• Aprovació de la darrera acta
• Presentació de l’informe de gestió 2018 i pla d’acció 2019 i votació
• Presentació del resultat econòmic 2018 i pressupost 2019 i votació
• Precs i preguntes
• 19:30 Assemblea Extraordinària n. 14
• Eleccions a membres de Junta i suplents i votació
• 19:45 Fi de l’acte i inici copa cava
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Renovació de la Junta del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya

A la assemblea extraordinària del COEINF
celebrada el passat 21 de març es va elegir, per
unanimitat, la candidatura presentada pel mandat
2019-2023, quedant renovada la junta amb al
següent composició:
•
•
•
•
•
•

Helena Boltà – Vocal
Josep Ramon Freixanet – Vocal
Karina Gibert – Vocal
Juanjo Giménez – Vocal
Mireia Náger – Vocal
Conxi Pérez – Vocal

La Junta és l’òrgan de control i, per alguns casos
de decisió, entre reunions de l’Assemblea. La
componen el degà o degana, el secretari o
secretària i entre sis i vint vocals, en funció del
número de col·legiats.
El mandat dels membres de la Junta és de 4
anys i poden ser reelegits. La renovació de la
Junta es fa per meitats cada dos anys i és
independent de la renovació del degà. Una mateixa persona no pot ser escollida per a la Junta
més de dos mandats consecutius.
Corresponen a la Junta totes aquelles facultats no atribuïdes especialment a l’Assemblea o a la
Comissió de Govern, entre elles les següents:
a) En relació als col·legiats i col·legiades:
1. Resoldre les sol·licituds d’habilitació i incorporació al Col·legi.
2. Vetllar per la llibertat i la independència dels col·legiats/des en el compliment dels seus
deures professionals i perquè se’ls doni les consideracions degudes.
3. Exigir als col·legiats i col·legiades que es comportin amb la deguda correcció i actuïn amb
el zel i la competència professional que els correspon.
4. Informar en matèria d’honoraris professionals respectant sempre el règim de lliure
competència.
5. Denunciar les incompatibilitats i vetllar perquè ningú assumeixi responsabilitats per a les
que no estigui degudament preparat.
6. Exercir la facultat disciplinària.
7. Donar de baixa de la Corporació als col·legiats que deixin de pagar les quotes o càrregues
establertes.
b) En relació a les diferents instàncies de l’administració:
8. Defensar, quan ho estimi procedent, els col·legiats i col·legiades en l’exercici de la
professió.
9. Representar el Col·legi en els actes oficials.
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10.Informar sobre els projectes de disposicions legals sotmesos a la consideració del Col·legi.
11.Exercitar els drets i accions adients contra totes aquelles persones i organismes que
entorpeixin el bon funcionament de l’Administració i/o el bon exercici professional.
c) En relació a la Comissió de Govern:
12.Analitzar i ratificar, si s’escau, l’actuació del Deganat i la Comissió de Govern.
13.Aprovar en primera instància les propostes que la Comissió de Govern vulgui elevar a
l’Assemblea, en particular els pressupostos i els balanços econòmics anuals.
14.Assistir i col·laborar amb la Comissió de Govern en tot allò que aquesta requereixi.
15.Ratificar la composició de la Comissió de Govern.
d) En relació al funcionament del Col·legi
16.Aprovar els Reglaments que afectin els serveis i comissions d’ordre intern col·legial i fer-los
complir.
17.Emetre dictàmens, evacuar consultes i dictar laudes.
18.Crear i dissoldre comissions segons el que estableixen els Estatuts.
Informació extreta dels estatuts del col·legi.
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4.2 Junta

Data: 21 de gener. Ordre del dia:
R1. Aprovació Actes Anteriors
- Junta 20190121: Junta ordinària
- Junta 20190128: Junta extraordinària
R2. Seguiment del GDPR
R3. Col·laboració COEINF COETIC
R4. ACEI: Associació Catalana d'Enginyers Informàtics
R5. La Nit 2019
R6. Revisar To-Do list.
7. Estat del Consejo.
8. Aprovació de canvi de nom als actuals premis COEINF Alan Turing
9. AQPE

Data: 21 de gener. Ordre del dia:
Reunió extraordinària votació data Assemblea 2020
Data: 18 de febrer. Ordre del dia:
R1. Aprovació Acta Anterior
R2. Seguiment del GDPR
R3. Col·laboració COEINF COETIC
R4. ACEI: Associació Catalana d'Enginyers Informàtics
R5. La Nit 2019
R6. Revisar To-Do list.
7. Estat del Consejo.
8. Aprovació de la candidatura de Junta de la Karina
9. AQPE

Data: 11 de març. Ordre del dia:
1. Aprovació de la candidatura de la Junta
2. Aprovació dels números del COEINF
3. Aprovació d'actes anteriors
Data: 19 de març. Ordre del dia:
1. Aprovació Actes Anteriors
2. Aprovacióexercici econòmic 2018 i pressupost 2019 per presentar a l'assemblea
Data: 16 d’abril. Ordre del dia:
1. Presentació dels nous membres
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2. Aprovació Actes Anteriors:
20190319 — Reunió extraordinària de Junta
https://basecamp.com/1858165/projects/4178023/messages/84138976
20190311 — Reunió de Junta
https://basecamp.com/1858165/projects/4178023/messages/83991287
3. Presentació de Basecamp, i dels To-Do list del Basecamp
4. Seguiment GDPR (R)
5. Col·laboració COEINF / COETIC (R)
6. ACEI: Associació Catalana d'Enginyers Informàtics
7. Transitorietat de vot delegat
Data: 21 de maig. Ordre del dia:
1. Aprovació Acta Anterior
20190416 — https://basecamp.com/1858165/projects/4178023/messages/84612454
2. AQPE
3. Consejo
4. APTIC
5. GDPR
6. COEINF/COETIC
7. Transitorietat de vot delegat
8. Aclariments dels pressupostos
9. donesCOEINF
10. Adhesions i difusió de la Declaració de Barcelona de la IA
Data: 18 de juny. Ordre del dia:
1. Aprovació acta junta anterior
2. Consejo
3. Servei de peritatge i creació de “Certificat d’exclusivitat”
4. Precs i Preguntes
Data: 16 de juliol. Ordre del dia:
1. Aprovació Acta Anterior
20190618 — https://basecamp.com/1858165/projects/4178023/messages/85314364
2. AQPE
3. Consejo
4. APTIC
5. GDPR
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6. COEINF/COETIC
7. Precs i preguntes
Data: 25 de setembre. Ordre del dia:
1. Aprovació Acta Anterior
20190716 — https://basecamp.com/1858165/projects/4178023/messages/85795359
2. AQPE
3. Consejo
4. APTIC
5. GDPR
6. COEINF/COETIC
7. INEC (iGenium)
8. Precs i preguntes
Data: 22 d’octubre. Junta extraordinària. Ordre del dia:
1. Aprovació Acta Anterior
20190925 — https://basecamp.com/1858165/projects/4178023/messages/86314030
2. AQPE
3. Consejo
4. APTIC
5. GDPR
6. COEINF/COETIC
7. Precs i preguntes
Data: 19 de novembre. Ordre del dia:
1. Aprovació Acta Anterior
20191022 — https://basecamp.com/1858165/projects/4178023/messages/87763769
2. AQPE
3. Consejo
4. APTIC
5. GDPR
6. COEINF/COETIC
7. Votació sol·licitud per a la creació de la comissió agile
8. Votació de Canvi de Secretari. David Ródenas => Conxi Pérez
9. Precs i preguntes
Data: 17 de desembre. Ordre del dia:
1. Aprovació Acta
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Anterior: https://basecamp.com/1858165/projects/4178023/messages/88391483
2. Votacions fetes per whatsapp
3. AQPE
4. Consejo
5. APTIC
6. GDPR
7. COEINF/COETIC
8. Eleccions 2020
9. Event La NIT
10. Precs i preguntes

4.3 Equip Deganal
Data: 9 de gener. Ordre del dia:
•

No hi ha ordre del dia. És una reunió de coordinació, l’objectiu de que es que tothom
pugui parlar per explicar està fent i demanar l’ajuda o suport que necessiti.

Data: 13 de febrer. Ordre del dia:
•

No hi ha ordre del dia. És una reunió de coordinació, l’objectiu de que es que tothom
pugui parlar per explicar està fent i demanar l’ajuda o suport que necessiti.

Data: 13 de març. Ordre del dia:
•

No hi ha ordre del dia. És una reunió de coordinació, l’objectiu de que es que tothom
pugui parlar per explicar està fent i demanar l’ajuda o suport que necessiti

Data: 10 d’abril. Ordre del dia:
•

No hi ha ordre del dia. És una reunió de coordinació, l’objectiu de que es que tothom
pugui parlar per explicar està fent i demanar l’ajuda o suport que necessiti

Data: 8 de maig. Ordre del dia:
•

No hi ha ordre del dia. És una reunió de coordinació, l’objectiu de que es que tothom
pugui parlar per explicar està fent i demanar l’ajuda o suport que necessiti

Data: 12 de juny. Ordre del dia:
•

No hi ha ordre del dia. És una reunió de coordinació, l’objectiu de que es que tothom
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pugui parlar per explicar està fent i demanar l’ajuda o suport que necessiti.
Data: 10 de juliol. Ordre del dia:
•

No hi ha ordre del dia. És una reunió de coordinació, l’objectiu de que es que tothom
pugui parlar per explicar està fent i demanar l’ajuda o suport que necessiti.

Data: 18 de setembre. Ordre del dia:
•

No hi ha ordre del dia. És una reunió de coordinació, l’objectiu de que es que tothom
pugui parlar per explicar està fent i demanar l’ajuda o suport que necessiti.

Data: 11 de desembre. Ordre del dia:
•

No hi ha ordre del dia. És una reunió de coordinació, l’objectiu de que es que tothom
pugui parlar per explicar està fent i demanar l’ajuda o suport que necessiti.

4.4 Altres
Altres reunions de membres de l’equip deganal amb altres Col·legis, la Intercol·legial, entitats
afins, universitats, Generalitat de Catalunya, i reunions de treball per temes específics com AQPE,
comissions del COEINF, organització de La Nit, Consell de CIOs de Catalunya,... així com entitats
per desenvolupar convenis amb avantatges per a col·legiats/des.
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5

Activitats

5.1 Organitzades pel COEINF o conjuntament amb altres
entitats
CalÇOEINF 2019 el 16 de març a Ca Vidal de Perafort (Tarragona)
La calçotada és una festa gastronòmica típica de Catalunya
que avui en dia es celebra arreu, sigui Madrid o Brussel·les.
Però aquest any el col·legi torna a organitzar una Calçotada a
la terra on va començar, a les comarques de Tarragona.
La CalÇOEINF se celebra el dissabte 16 de març al restaurant
Ca Vidal de Perafort (mapa) amb la voluntat que sigui una
trobada familiar, en el sentit literal d’anar-hi amb la família.
Els interessats cal que us inscrigueu al formulari i fer una
transferència de 35€ per persona al col·legi abans del 7 de
març. S’ha pactat un descompte del 12% que ja està aplicat al
preu. Els menors de 12 anys tenen menu infantil de 18€.
Esperem que us agradi la iniciativa i que ens poguem veure tots plegats.

Vine amb el COEINF a visitar THETHINX 5G Barcelona laboratori obert per a proves 5G i IoT
el 21 de març a les 17:30
THETHINX 5G Barcelona és un laboratori obert amb una
xarxa i infraestructura multi-tecnologia obert a empreses i
emprenedors que vulguin provar projectes d’investigació
basats en tecnologia 5G i fomentar el desplegament
d’aquestes tecnologies, permetent a startups, pimes i
corporacions testar i validar nous serveis i aplicacions.
És un espai col·laboratiu, dedicat a proves e2e IoT amb una
xarxa LPWA (Low Power Wide Area) i infraestructura multitecnologia (NB-IoT, LTE-M i CAT1). Aquestes tecnologies
estan dotades de capacitats avançades especialment rellevants per a la industria com menor
consum de bateria, cobertura en interiors reforçada i suporten una major densitat d’objectes
connectats.
Qualsevol companyia o emprenedor podrà testar el seu projecte gratuïtament en el laboratori i, en
el cas de ser exitós, provar-lo posteriorment en un entorn de xarxa real a Barcelona, segons la
tecnologia 5G vagi estan madura i disponible per a implementar-se.
Un ecosistema que et permet cobrir tot el procés de desenvolupament d’una solució IoT des del
prototipus fins la prova en un entorn real. Per aquest motiu Telefónica i 5G Barcelona posen a
disposició dels usuaris del laboratori una rèplica de les tecnologies en fase de llançament, així
com el suport necessari a nivell tècnic i de negoci per a connectar i integrar aquestes tecnologies
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a les noves solucions IoT. La intenció és que sigui un model d’acceleració de creació de negoci i
permeti reduir el temps d’arribada al mercat de productes i serveis en producció.
El laboratori integra a tots els actors rellevants a la part de xarxa, xipsets i plataformes. Com a
valor addicional permet oferir la certificació de les diferents solucions i el seu possible us dins dels
diferents projectes del grup.
El principal objectiu es unir esforços amb tots els actors de la cadena de valor IoT.
En que et podem ajudar?
Visita gratuïta, amb inscripció prèvia en aquest formulari (Clica aquí)
• Data: Dijous 21 de març de 2019
• Hora: 17:30
• Durada: Una hora
• Lloc: PIER01 Barcelona Tech City
• mVenturesBcn – Edifici Palau de Mar – Pier 01
• Plaça Pau Vila 1-Sector C 2a planta
• 08039 Barcelona.

La 24a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica premia els millors professionals i
projectes del sector TIC #LaNit2019
La 24a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica ha estat,
de nou aquest any, el marc de lliurament dels Premis Salvà i
Campillo, Alan Turing i del Premi d’Honor de La Nit, atorgats
conjuntament per l’Associació Catalana d’Enginyers de
Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria
en Informàtica de Catalunya (COEINF), en una cerimònia que
ha tingut al president de la Generalitat, Quim Torra, i al del
Parlament, Roger Torrent, com a convidats d’honor.
Un jurat format per professionals i autoritats de reconegut
prestigi (veure www.lanit.cat apartat premis) ha decidit atorgar la màxima distinció a nivell nacional
–exaequo- als doctors Marcel Coderch i Manel Medina. Enginyer de Telecomunicació per la UPC i
màster i doctor pel MIT, Coderch presideix actualment l’Autoritat Catalana de la Competència i és
un reconegut expert en qüestions de desenvolupament i regulació energètica. Medina, de la seva
banda, és un referent internacional en ciberseguretat. Doctor enginyer de Telecomunicació per la
UPC -d’on és catedràtic- és el president Científic de l’Antiphishing Group Europe, i fundador de
l’esCERT, així com de vàries spin offs com Safelayer.
Per primera vegada aquest guardó ha tingut també un guanyador a nivell internacional: Roberto
Viola, director General de Communications Networks, Content and Technology (DG Connect) de la
Comissió Europea. Viola té una gran capacitat d’influència a la Unió Europea, des d’on ha liderat
iniciatives com la del final del roaming europeu, la implementació dels primers pilots en 5G o els
programes Galileu i Copernicus. És també l’impulsor de dues grans iniciatives en marxa
actualment: el programa Euro High Performance Computing i el programa europeu coordinat en
Intel·ligència Artificial.
El Premi Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada (que reconeix la persona o entitat que ha
contribuït de manera notable a la potenciació o divulgació de l’Electrònica, les TIC o l’Audiovisual)
ha estat atorgat a Ricardo Baeza-Yates. Enginyer Informàtic per la Universitat de Xile, Baeza és
CTO d’NTENT Hispania, una companyia de tecnologia de cerca semàntica amb seu a Califòrnia i
director dels programes de ciència de la computació de la Northeastern University (a Silicon
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Valley).Vicepresident de Recerca de Yahoo Labs de 2006 a 2015, és el fundador del Grup de
Ciència del web i Computació Social al Departament TIC de la Universitat Pompeu Fabra.
El Premi Alan Turing al CIO de l’Any ha volgut destacar la tasca professional de Sergi Girona, CIO
del Barcelona Supercomputing Center (BSC). Doctor Enginyer en Informàtica per la UPC, des de
2004 ocupa el càrrec de director del Departament d’Operacions del BSC. El 2017 fou responsable
de la implementació del nou supercomputador Marenostrum 4. Gestor de la Xarxa Espanyola de
Supercomputació, també és membre actiu de l’organització PRACE (Partnership for Advanced
Computing in Europe) des de la seva creació.
El talent emprenedor de Pere Lumbreras i Josep Ceron, i el compromís social de l’AUCOOP
Pel que fa al Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedoria, el reconeixement ha estat per a Josep
Ceron i Pere Lumbreras, fundadors d’Intesis Software, companyia líder en fabricació de solucions
innovadores per al mercat domòtic i d’automatització d’edificis amb seu a Igualada. L’empresa
ofereix una àmplia gamma de productes als clients en més de 90 països. Això ha estat possible
gràcies a un continu compromís i una inversió en R + D, a partir d’un equip altament qualificat. El
2016 l’adquireix el grup HMS Industrial Networks AB, continuant Ceron com a CEO.
El Premi Alan Turing al Compromís Social ha estat per a l’Associació d’Universitaris per a la
Cooperació (AUCOOP), que va ser creada el 2007 per estudiants de l’Escola d’Enginyeria de
Telecomunicacions de Campus Nord i que actualment és una entitat formada per estudiants,
professorat i personal d’administració i serveis de tota la UPC. El seu objectiu és el de cooperar en
l’àmbit tecnològic amb països en desenvolupament i per fer-ho, emprèn projectes i activitats a
nivell tant local com internacional.
Premi a la Comunicació per a ‘Revolució 4.0’, premi Cisco per a l’Hospital Clínic de Barcelona i
doble reconeixement especial
El jurat d’aquesta 24a Nit també ha volgut posar de relleu la tasca divulgativa duta a terme pel
programa “Revolució 4.0” de Catalunya Ràdio, espai de referència per als emprenedors del país,
dirigit i presentat per Xantal Llavina. Cada setmana el programa –que properament farà el salt a la
graella de TV3- parla d’innovació, de creativitat, de competitivitat i dóna veu a aquells que han
aconseguit ser influents; cares conegudes que han tingut èxit en diferents sectors professionals
gràcies a la seva bona transformació digital.
La multinacional Cisco ha tornat a participar activament de la Nit reconeixent, amb el seu Premi a
la Transformació Digital, la tasca de l’Hospital Clínic de Barcelona, guardó que valora la
contribució capdavantera d’aquest centre hospitalari al món de l’e-health.
Per últim, els organitzadors de la Nit han volgut retre un petit homenatge a la Sagrada Família (pel
seu ús intensiu de la tecnologia) i, de manera conjunta -des de l’Associació de Professionals TIC
de Catalunya i la Generalitat-, a Carme Torras, matemàtica, doctora en informàtica i professora
d’Investigació a l’Institut de Robòtica (CSIC-UPC), distingida com a Professional Catalana TIC de
l’Any (menció especial que l’any vinent passarà a integrar-se a la convocatòria oficial de premis
valorats pel Jurat).
Benvinguda institucional, humor, 5G, e-health i música en directe
Amenitzada per la música en directe de la V Big Band de Vilanova i la Geltrú, la 24a Nit –que va
tenir un to més humorístic que altres anys gràcies al paper de Quim Masferrer com a mestre de
cerimònies- arrencava amb la inauguració oficial a càrrec de Pedro Linares, president de
Telecos.cat, i Eduard Martin, degà del COEINF. Linares va reivindicar la transversalitat i el
dinamisme del sector TIC, trets que –va dir- també caracteritzen als seus professionals. En aquest
sentit, el president dels Enginyers de Telecomunicació va voler aprofitar la presència de les
autoritats per reclamar que “aprofitin aquestes característiques i facilitin les condicions per al seu
desenvolupament”. Linares no va voler deixar de banda la reivindicació dels referents femenins en
un sector amb una manca de vocacions general –però particularment entre les noies- més que
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preocupant. Al fil d’això, i durant la seva intervenció, el degà del COEINF va anunciar que l’any
que ve –coincidint amb la 25a edició de la Nit- el Premi Alan Turing al CIO de l’any passarà a dirse Premi Joan Clarke, “en honor –va afirmar- a totes les companyes que a l’ombra de grans
homes han fet possible el que avui tenim a les nostres mans”. Segons Martin, amb aquesta petita
contribució es vol animar la societat a sumar-se i perseverar en la lluita per la plena igualtat en la
professió.
Tot seguit arribava el torn del conseller de Polítiques Digitals de la Generalitat, Jordi Puigneró, qui
després de la projecció del vídeo: “Catalonia, land of digital revolutionaries”, va posar en valor
l’ecosistema digital del país, tot afirmant: “Aquest país s’ha fet fort i ha pogut avançar i situar-se
sempre un pas endavant en la modernitat gràcies als revolucionaris i revolucionàries de l’època.
Aquest esperit ens dugué a liderar la revolució Industrial al segle XIX i és el que ens porta ara a
liderar la revolució digital”. En aquest sentit, Puigneró va referir-se a la recentment aprovada
”Estratègia 5G de Catalunya”, un full de ruta per capitanejar el desplegament d’aquesta tecnologia
al país.
Precisament les oportunitats que ens portarà el 5G van centrar la primera de les dues
conferències de la Nit, a càrrec del director de Tecnologia i Innovació de la Fundació i2CAT, Sergi
Figuerola. Figuerola va descobrir als assistents els detalls del salt qualitatiu que l’aplicació
d’aquesta tecnologia suposarà en la prestació de serveis digitals en els propers anys.
Seguidament, va arribar el torn d’Anna Benavent, presidenta i cofundadora d’Unitss (l’Associació
Catalana d’Informàtics de la Salut). Benavent va abordar el binomi inseparable que constitueixen
el món de la salut i la tecnologia, fent un repàs de les grans aportacions que les noves tecnologies
disruptives estan ja fent en el món de la salut, i anunciant aquelles que encara han de venir i que
impactaran de manera directa sobre la societat.
La cerimònia de lliurament de premis (tota la informació dels premiats aquí) arrencava just
després, amb la participació, via vídeo, del director general de Xarxes de Comunicació, Contingut i
Tecnologies de la Comissió Europea, Roberto Viola, qui va rebre el Premi d’Honor Internacional.
En una declaració de prop de cinc minuts enregistrada des de Brussel·les en anglès, català i
castellà, Viola posava de manifest el bon posicionament d’Espanya, de Catalunya i de Barcelona
en la transformació digital. El director general de la Comissió considera que l’experiència de
Catalunya és “un exemple d’un ecosistema d’innovació” que “podria inspirar a moltes altres
regions europees”.
El còctel final servia d’escenari per a una intensa sessió de networking entre el més de mil
assistents a la que ja és la 24 edició d’aquesta gran trobada del sector TIC del país.

Convocatòria dels premis Equit@t per promocionar l’equitat de gènere en les TIC
Des
dels
Estudis
d’Informàtica,
Multimèdia
i
Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC),
amb la col·laboració del COEINF i de la Diputació de
Barcelona, treballem per fomentar la participació de les dones
en l’àmbit tecnològic de les TIC i aconseguir una major
presència tant al món acadèmic com a professional.
L’ambiciós objectiu final és arribar a l’equitat de gènere en el
sector TIC; i per això, des de la nostra universitat duem a
terme diverses accions per apropar les TIC a la societat en
general i a l’educació en particular.
Aquest any convoquem la quarta edició del Premi equit@t amb la intenció de promocionar
l’equitat de gènere en les TIC, en l’àmbit geogràfic d’Espanya i Iberoamèrica.
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En un àmbit de coneixement en què la presència femenina és encara minoritària i on sovint queda
difuminada, aquesta distinció pretén premiar iniciatives que tinguin la finalitat de generar activitats i
mostrar bones pràctiques per ajudar a construir l’equilibri de gènere en els estudis i en les
professions TIC. En concret, en aquesta edició es premiaran dues modalitats:
Modalitat professional: Accions i programes per promoure l’equitat de gènere en les carreres
professionals i acadèmiques relacionades amb les TIC.
•

Modalitat formativa: Accions i programes d’èxit, tant d’institucions com de persones
físiques, per promoure l’equitat de gènere en els estudis TIC de l’educació secundària no
obligatòria.

El premi que s’atorgarà consistirà en un premi únic de 2.500 euros en cadascuna de les
modalitats.

Vine a la GiFlorINF 2019 el dissabte 11 de maig a Girona

Girona, temps de flors arriba a la 64a edició de l’esdeveniment
on molts jardins i patis es decoren amb flors. Aquest any, el
COEINF, organitza la primera trobada familiar informàtica en
aquest esplèndid entorn i amb bona companyia.
La GiFlorINF se celebra el dissabte 11 de maig, començarem
amb un dinar al restaurant el Caliu de Girona (mapa) i
continuarem amb visites per Girona. El plantejament és
que sigui una trobada familiar.
Els interessats cal que us inscriviu al formulari abans del 6 de maig. El menú és de 30€ pels grans
i de 21€ pels nens.
Esperem que us agradi la iniciativa i que ens puguem veure tots plegats.
T’hi esperem!

Dinar del COEINF del 25/10/2019: Carles Aliagas i Eduard Elias compartiran la seva
experiència en el Mongol Rally
El proper dinar del COEINF tindrà lloc el divendres 25
d’octubre i tindrem com a convidats a Carles Aliagas i Eduard
Elias que compartiran la seva experiència en el Mongol Rally,
que van completar amb èxit aquest estiu.
Van sortir el 19 de juliol de Praga, seguin part de la Ruta de la
Seda en una aventura solidària fins arribar, el mes de
setembre, a Ulan-Udè, Rússia, passant per Mongòlia.
A la imatge podeu veure els quatre components de l’equip,
Carles Aliagas, Carles Barberà, Carles García-Barroso i
Eduard Elias, celebrant l’arribada al seu destí.
Si voleu fer memòria de quan vam presentar el projecte, accediu a “Professors de la URV
recorreran part de la Ruta de la Seda en una aventura solidària“.
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A través de la xarxa humanitària Labdoo, l’Skoda d’Aliagas, Barberà, García-Barroso i Elías van
transportar fins a Geòrgia, un dels països per on van passar, ordinadors portàtils que els van
demanar en aquest país. Aquesta plataforma col·laborativa posa en relació la petició i donació
d’ordinadors arreu. Diverses unitats de la Universitat van donar màquines en desús que ara ja
tenen una segona vida d’us.

Lul·liana 2019 -1a edició TALENT TIC - del 27 de novembre a les 17:45 al Pier 01 Barcelona
Tech City

Un any més, el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de
Catalunya celebra la Lul·liana en un acte commemoratiu del
seu patró, Ramon Llull. Enguany, tindrà lloc el dia 27 de
novembre, a les 17:45 h, a Barcelona, al Pier 01 Barcelona
Tech City – Edifici Palau del Mar, i per primer cop també
estarem a diferents comarques de Catalunya connectats!
Inscriu-te (clica aquí).
Volem fer possible que hi participis des d’on estiguis! Inscriu-te i et direm com!
Ramon Llull, escriptor i filòsof està considerat el precedent dels moderns llenguatges informàtics i
sistemes de xarxes actuals. Aquest geni Mallorquí, una mica Quixot, amb les seves nombroses
aportacions i gràcies al seu TALENT d’ingeni i creativitat, va deixar la seva empremta en vàries
disciplines, entre elles l’Art i la Ciència. Des de la idea de calcular els resultats del raonament lògic
a l’operació a través de diagrames o la teoria de grafs, per exemple. La seva producció ha sigut
referent per a molts com ara Leibniz i Boole.
Fruït del seu treball, s’han pogut desenvolupar grans avenços en totes les disciplines que hi va ser
present, sent tot un referent de talent. Volem retre homenatge a aquest talent, fent coincidir la
nostre Lul·liana d’enguany amb la 1a Edició de TALENT TIC: Volem créixer en talent!
TALENT TIC, és una proposta adreçada a Professionals del món TIC de diferents edats i perfils
professionals, així com a estudiats, que té per objectiu donar a conèixer opcions de
desenvolupament de rols professionals TIC, el seu entorn, i descobrir què es pot fer o impulsar
des del col·legi, les associacions, i tot l’ecosistema empresarial i formatiu.
En aquesta edició de la Lul·liana, TALENT TIC vol contribuir facilitant un diàleg entre empreses i
universitats, i veient un exemple d’accions que s’estan fent per ajudar a fer créixer el talent TIC.

1. Programa:
• 17:45 Acreditacions (i connexió amb tots els centres)
• 18:00 Benvinguda i Presentació nous col·legiats
• Eduard Martin, Degà de COEINF
• Conxi Pérez com, Vicedegana Rols Professionals TIC I CIOS a Empresa del
COEINF
• 18:10: Com està la nostre professió?
• President APTIC i Degà COEINF: Eduard Martin
• Director de l’AQPE: Francesc González
• 18:20 Taula Rodona entre EMPRESA i UNIVERSITAT: Un camí enllaçat o separat?
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Participants taula rodona:
Barcelona:
• Nuria Castell – ex-degana de la Facultat d’Informàtica de Barcelona de la
UPC.
• Luis Miguel Martin – President de CIOS.cat i CIO de SERUNION
• David Vernet – director acadèmic dels postgraus d’enginyeria a La SalleURL
• Jordi Colobrans – Professor UB – tecno-antropòleg i un expert en noves
professions digitals
• Tarragona:
• Jordi Duch – es el responsable TIC per encarrec del rector de la URV
• Amb la col·laboració de Carles Aliaga – Vide degà de Territori –Tarragona i
Terres de l’Ebre
• Lleida:
• Magda Valls – Directora EPS – UdL
• Alba Lamas – Presidenta i Cofundadora associació LleidaHack
• Amb la col·laboració de Jordi Virgili – Videdegà de territori- Terres de Ponent
• Igualada (Catalunya Central i Penedès):
• Jaume Catarineu – CEO de Ubiquat Technologies, i president de Sinergia
19:45 Com podem reciclar-nos? Quines oportunitats hi ha?
• Un exemple – Representant de BCN Digital Talent (Jordi Arrufí)
20:00 Conclusions
20:10 Còctel i Networking
20:30 Fi de l’acte
•
•

•
•
•
•

Amb la col·laboració de:

Espai cedit per:
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Dinar del COEINF del 8/11/2019: Jaume Solé Pont compartirà la seva experiència en
BLOCKCHAIN
El proper dinar del COEINF es farà el divendres 8 de novembre
i tindrem com a convidat a Jaume Solé Pont que compartirà
la seva experiència en Blockchain.
Blockchain i les tecnologies DLT (Decentralized Ledger
Technologies) són molt més que Bitcoins o cryptomonedes, són
la base per a nous models de negoci, consens sobre dades i
emmagatzematge distribuït immutable de la informació, que
faciliten moltes funcions de negoci altament complexes o fins i
tot impossibles fins ara.
Jaume Solé Pont és Màster en Enginyeria Superior per la UPC i PDD (per IESE) en Business
Administration. Parla habitualment 5 idiomes, i té experiència en creació de startups i els seus
plans de negoci.
Més de 30 anys d’experiència en la Venda i Execució de Projectes TIC i Noves Tecnologies als
sectors de Banca i Assegurances, Legal, Indústria, Hotels/Turisme, Esdeveniments esportius,
Sector Públic i del món de la Formació.
Actualment és BLOCKCHAIN Advisor a ESONDE, CIO a NOVASTOCK i Cofundador de l’Startup
HYPERVINO.
I per arribar fins aquí ha creat altres STARTUPs, ha estat Director de Tecnologia a PEARSON
EDUCATION (ESP, POR, UK, IRLANDA, AUSTRALIA), OPEN INNOVATION Manager a la FCRI
(Programa EDUCAT1x1), TRESORER de l’associació d’informàtics més degana d’Espanya,
Manager a ORACLE CONSULTING (sectors INDUSTRIA, TELECOM, FINANCIER) i Manager de
NOVES TECNOLOGIES al RACC
També destaquem altres llocs de responsabilitat a altres organitzacions com a COOB (Comitè
Organitzador de les Olimpíades Barcelona’92), Rallye Catalunya-Costa Brava, Digital Equipment,
Grup de Serveis GDS, La Caixa i la UPC.

2. DINAR DEL COEINF:
• Dia: 8 de novembre de 2019
• Hora: 14:00 h
• Lloc: GATES HOTEL BARCELONA https://www.gateshotelbarcelona.com
• Avinguda Diagonal, 205 (Plaça de les Glòries al costat de la torre Agbar)
• Menú de 15€. Extres a part
• Si vas en cotxe, hi ha pàrquing al mateix hotel gratuït, o també tens l’opció del centre
comercial Glòries gratuït 2 hores.
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5.2 Participació i col·laboració amb altres entitats
PROMOCIÓ: Aconsegueix el teu passi gratuït per a la zona expo de l’IOTSWC i un 50% de
dte. al Congrés (29-31/10)
L’IoT Solutions World Congress (IoTSWC) –l’esdeveniment
més gran del món sobre les innovacions de l’internet
industrial-, prepara la seva cinquena edició del 29 al 31
d’octubre al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona amb
l’objectiu de reunir més de 380 empreses, 400 ponents
internacionals i més de 16.000 visitants.
La cita d’enguany evidenciarà l’abast real de la transformació
digital en diferents sectors industrials i negocis que estan aplicant IoT, blockchain i intel·ligència
artificial amb la finalitat d’esdevenir més competitius i eficients en tot tipus de processos.
El congrés aportarà coneixement, innovacions i networking professionalen un moment clau:
l’arribada de tecnologies disruptives que convergeixen i acceleren la implementació de l’IoT com
ara el 5G, el Wi-Fi6, la generalització de la intel·ligència artificial i un més gran desenvolupament
del blockchain.
Com a ambassadors de l’IoT Solutions World Congress, des del COEINF podem obsequiar tots
els membres del col·lectiu amb una acreditació gratuïta a la zona expositiva i un 50% de
descompte per a les acreditacions al Congrés registrant-se amb els CODIS que podeu demanar a
la secretaria del Col·legi (secretaria@coeinf.cat).

European Blockchain Convention Barcelona amb descompte pels col·Legiats (fins el dia 20
de setembre)
Els nostres col·legiats disposen d’un cupó descompte del 20%
sobre el preu de l’entrada (vàlid fins al 20 de setembre). Si us
plau, contacteu amb Secretaria si voleu obtenir-lo.
European Blockchain Convention: torna a Barcelona
l’esdeveniment líder de tecnologia Blockchain a Europa.
Un any més aterra a la ciutat de Barcelona l’European
Blockchain
Convention,
l’esdeveniment
sobre
tecnologia blockchain líder a Europa que reuneix els principals players de l’ecosistema blockchain:
reguladors, empreses, organismes, inversors i desenvolupadors. La tercera edició de
l’esdeveniment se celebrarà a l’hotel 5* Hesperia Barcelona Tower el pròxim 20 de gener de 2020.
La trobada reunirà més de 600 assistents arribats de tot Espanya i Europa i comptarà amb les
ponències de més de 50 experts, entre els quals destaquen noms com Mariya Gabriel (Comissió
Europea), Michael Kumhof (Banc Central d’Anglaterra), Jose Minguez ( Endesa), Cristina
Carrascosa (Observatori i Fòrum Blockchain de la Unió Europea), Maria Concepción de
Monteverde (Banc Santander), José Daniel García Espinel (Acciona) i Joshua Klayman
(Linklaters).
Al congrés, que ja és un referent en el sector, es debatran qüestions com l’aplicació i casos d’ús
de blockchain en els sectors de finances, logística, transport marítim, sector públic, energia i
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assegurances, així com les oportunitats i repercussions de la creació d’una identitat digital i
l’emissió de moneda digital per part dels Bancs Centrals. Altres panells abordaran el marc
regulador del blockchain.
La novetat d’aquest any és el llançament de RACE by EBC, una trobada en què
les startups de blockchain més prometedores d’Espanya i Europa presentaran els seus projectes
davant d’una audiència i un jurat professional formats pels principals agents de
l’ecosistema blockchain, inversors i grans corporacions. L’objectiu de l’esdeveniment
és connectar startups, inversors i corporacions i fomentar així les col·laboracions entre els
principals agents de l’ecosistema emprenedor. RACE by EBC se celebrarà el 21 de gener 2020 i
reunirà més 300 assistents.

El COEINF fa l’ofrena floral a Rafael de Casanova conjuntament amb els enginyers de
Catalunya
Un any més el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de
Catalunya (COEINF) ens unim a la resta de col·lectius
d’enginyeria en la tradicional ofrena floral a Rafael de
Casanova. Com cada 11 de setembre, representats de tots
els/les Enginyers/es de Catalunya participen en la tradicional
ofrena floral al monument de Rafael Casanovas en el marc
d’actes institucionals de la Diada Nacional de Catalunya.
Per part del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de
Catalunya hi ha participat Núria Castell, membre de
donesCOEINF i ex-Degana de la Facultat d’Informàtica de
Barcelona, que ha fet ofrena conjuntament amb els degans i
presidents dels col·legis i associacions dels professionals de l’Enginyeria a Catalunya.

Trobada anual de la Comissió Indústria 4.0 a la Barcelona Industry Week / IOT SWC
Dins el marc de la Barcelona Industry Week, se celebrarà la
Trobada anual de la Comissió Indústria 4.0 organitzada per:
Enginyers Industrials de Catalunya, l´Associació Catalana d
´Enginyers de Telecomunicació, Enginyeria en Informàtica de
Catalunya, el Col·legi d´Enginyers Agrònoms de Catalunya i
el Col·legi d´Enginyers de Camins, Canals i Ports de
Catalunya. Supercomputació i Indústria 4.0.
Acte obert on es reuniran, fonamentalment, tots els enginyers actius als grups de treball de la
Comissió i es farà una presentació sobre
Després de la trobada es celebrarà a la mateixa sala la sessió IoT i les tecnologies digitals
avançades organitzada per APTICC.
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Inauguració Curs 2019-20 a l’ETSE de la URV amb la participació del Carles Aliagas del
COEINF
Carles Aliagas, Vicedegà Adjunt de Tarragona i Terres de
l’Ebre del del COEINF, com a representant del Col·legi Oficial
d’Enginyeria Informàtica de Catalunya va premiar l’estudiant
Bernardo Mario Manzi, del Màster en Enginyeria de la
Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial.
Tarragona, 7 d’octubre. El Dr. Ulises Cortés, catedràtic del
departament de Ciències de la Computació de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC), va ser l’encarregat d’impartir
la lliçó inaugural del curs 2019-20 a l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria (ETSE) de la URV el dia 7 d’octubre. El professor Cortés va ser un dels pioners en la
introducció de la disciplina de la Intel·ligència Artificial a Catalunya als anys 80, realitzant la tesi
doctoral sota la supervisió del Dr. Ramon López de Mántaras. Va ser durant 15 anys director del
programa de doctorat en Intel·ligència Artificial de la UPC, i és el coordinador des del seu inici al
2006 de l’exitós Màster interuniversitari en Intel·ligència Artificial UPC-URV-UB. També és un dels
membres fundadors de l’Associació Catalana per a la Intel·ligència Artificial (ACIA).
El Dr. Cortés va mostrar la creixent importància dels algoritmes de manipulació i anàlisi de dades a
la web, que guien el nostre comportament i la nostra percepció del món a través de tasques com
la recomanació personalitzades d’objectes a comprar o el filtratge de les notícies que se’ns
presenten a les xarxes socials. Les grans corporacions que utilitzen aquests algoritmes poden
tenir una influència molt important en els nostres actes. El professor Cortés va mostrar els treballs
recents d’institucions com l’IEEE o la Unió Europea per intentar definir una sèrie de codis ètics que
haurien de seguir els professionals que desenvolupin sistemes intel·ligents, per assegurar que la
utilització de les poderoses tècniques d’anàlisi intel·ligent de dades sigui correcta i afavoreixi el
benestar global.
Durant l’acte d’inauguració del curs, es va reconèixer els estudiants amb millor expedient del
centre graduats el curs 2017-18. Així, el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona va
premiar l’estudiant del Doble Grau GEE + GEEIiA David Álvarez i l’estudiant del Grau d’Enginyeria
Electrònica Industrial i Automàtica Josep Guasch.
El Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya va premiar a Héctor Mercado,
millor expedient del Grau d’Enginyeria Informàtica.
El Col·legi Oficial de Graduats Enginyers Tècnics de Telecomunicació a Catalunya va lliurar el
premi a l’estudiant del Grau d’Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions Marina
Prats.
També van ser premiats els estudiants amb millor expedient de màster. El Col·legi Oficial
d’Enginyeria Informàtica de Catalunya va premiar l’estudiant Bernardo Mario Manzi, del Màster en
Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial.
El Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya a la demarcació de Tarragona va lliurar el premi al
millor Treball Fi de Màster del Màster en Enginyeria Industrial a Joel Vilar.
El Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya a la demarcació de Tarragona va premiar a
l’estudiant Álvaro Baceiredo per tenir el millor expedient del Màster en Enginyeria Industrial.
A més dels millors estudiants, també es va fer un reconeixement a l’associació d’estudiants de
l’ETSE URBOTS per la seva participació a la competició Autonomous Driving Challenge 2018.
I al finalitzar l’acte l’Escola va convidar a una copa de cava a tots els assistents.
Nota de premsa ETSE URV
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El COEINF participa en el VIII Congrés de ISACA Barcelona 2019
El passat 29 d’octubre es va celebrar, a FIRA Gran Via,
Pavelló 4, Sala 4.1, en el marc del “Barcelona Cybersecurity
Congress” el VIII Congrés sota el lema “(Sec + Priv)gov= Ús
ètic de la Tecnología”, amb la participació de Karina
Gibert, Catedràtica d’IDEAI-UPC (Intelligent Data Science
and Artificial Intelligence Research Center) Vicedegana de Big
Data, Data Science i Artificial Inteligence del Col·legi Oficial
d’Enginyeria Informàtica de Catalunya.
L’acte va ser inaugurat pel Sr. Jordi Puigneró, Conseller del Departament de Polítiques Digitals i
Administració Pública, que va fer una exposició de la importància de les tecnologies de la
informació, el paper rellevant dels professionals del sector i l’aposta decidida del Govern en
apuntalar la seva acció de govern en les noves tecnologies.
Rolf von Roessing, Vice Chair Board of Directors and next Chair d’ISACA Internacional va ser el
primer conferenciant del Congrés i va fer referència de la importància de la ciberseguretat en la
nova era de la societat digital i la important contribució que ISACA, a través dels seus socis, fan en
la governança dels sistemes d’informació i de la ciberseguretat en particular, destacant l’eina que
representa COBIT en el manteniment i desenvolupament d’aquesta governança.
Joan Barceló, President d’ISACA Barcelona, va doner per inaugurat el VIII Congrés ISACA
Barcelona agraint l’assistència dels congressistes, patrocinadors per la seva aportació, als
ponents i a FIRA per la cessió de l’espai. Va destacar la àmplia participació en el Congrés
convertint-se en un en major nombre de participants.
El Congrés va ser conduït per la nostra companya Rosa Ortuño i al qual van assistir més de 220
destacats congressistes, alts directius d’empreses líders i un elevat nombre d’institucions del
sector públic, va comptar amb el patrocini de Deloitte, Auren, s21sec, Vintegris, OptimumTIC,
Andornet i ITACA. I és que estem en un moment crucial en què ISACA té un paper rellevant. Per
això, comptem amb ponents de primer nivell que ens van il·lustrar sobre aquestes tendències.
Així, Ángel Gómez de Ágreda, Analista geopolítico. Autor del llibre ‘Mundo Orwell’, ens va
proposar un avís per a navegants -de la xarxa i de la vida quotidiana- enfront als desafiaments
d’un nou món. Un món definit per l’acceleració dels canvis tecnològics que se’ns imposen en tots
els àmbits de la vida quotidiana a una velocitat desenfrenada, determinant la nostra manera de
relacionar-nos, de treballar i fins i tot de pensar. Un món que implica, a més, perills substancials
per als valors, identitats i concepcions que ens han acompanyat, almenys, des de la Il·lustració.
Alguns d’aquests perills són inimaginables; altres, previsibles, i fins i tot altres suposen ja una
amenaça palpable per a la nostra seguretat i la nostra llibertat.
Shuaib Siddiqui, d’i2Cat, ens va il·lustrar sobre el 5G i aquells aspectes més importants sobre la
seguretat a tenir en compte com pot ser tenir una seguretat de la interfície aèria més forta,
privadesa millorada de l’usuari, un marc d’autenticació millorada i una millor seguretat en
itinerància. També va recalcar que la IA és imprescindible en l’entorn del 5G i que el Blockchain
pot contribuir en la seguretat.
Seguidament fou el torn de la taula rodona Dones: Essencials per liderar el canvi tecnològic. La
taula va ser moderada per Olga Sánchez i la participació de Laia Porcar, Information Security
Director del Banco Sabadell, Lourdes Mercadal, Directora Transformación Digital i Projectes
Bancaris de CaixaBank, Raquel Delgado, Directora de Compliment Normatiu al CESICAT, Olga
Forne, CISO Media i Concepción Cordón, Cap de Gestió de Riscos (Empresa Municipal Aguas
de Málaga, S.A.) Ens van fer una exposició de les dificultats per avançar professionalment, però
amb autoconfiança i perseverança es pot assolir les fites. També van comentar la necessitat de
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tenir referències femenines en el camp de la tecnologia, que hi ha però que no es fa ressò d’elles,
i això facilitaria la incorporació de més dones en l’àmbit de les noves tecnologies.
Després del dinar va ser el torn d’Antonio Ramos, Soci Fundador, COO de LEET Security i
Vicepresident d’ISACA Madrid ens va explicar d’una metodologia d’etiquetatge de la seguretat
rigorosa i transparent i que consta d’una guia de qualificació que recull amb tot detall els
procediments i els més de 1100 controls per determinar la qualificació dels nivells de seguretat
proporcionats pels proveïdors en cada servei. Es tracta d’una metodologia que pretén contemplar
tots els controls de les diferents normatives, regulacions i lleis que s’han de complir.
Tot seguit la taula “Ètica i límits en la Intel·ligència Artificial” moderada per Oriol Vilàs,
Coordinador de la Comissió Inter-col·legial d’intel·ligència Artificial i amb la participació de Marcel
Cano, professor d’Ètica a la Facultat de Filosofia de la UB, Karina Gibert, Catedràtica d’IDEAIUPC (Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center) Vicedegana de Big
Data, Data Science i Artificial Inteligence del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de
Catalunya, Eva Martin, enginyera industrial, co-fundadora i CEO de Tiendeo i David Puentes,
Coordinador de l´estratègia catalana en IA en la Secretaria de Polítiques Digitals CTTI Generalitat
de Catalunya. Els participants de la taula van insistir en la necessitat d’introduir l’ètica ja des del
principi de la construcció de l’IA encara reconeixen les diferents cultures que poden portar a
diferents interpretacions de la moral i l’ètica.
Finalment Jesús Maqueda Bueno, Senior Security Analysta a Deloitte amb el sugerent t´tol de la
seva ponencia MISP: El día a día en un SOC ens va acostar a la problemàtica de la gestió d’un
SOC i de la necessitat de disposar de les eines adequades per poder estar a l’altura dels atacs
que constantment s’han d’enfrontar els seus professionals.
El Congrés el va presentar i va clausurar el nostre president Joan Barceló. Tota la junta d’ISACA
Barcelona van voler reflectir el moment en què aquestes noves tendències impacten en les
nostres vides i en el qual ja sembla que ens trobem en un punt de no retorn.
L’Hospitalet de Llobregat, 31 d’octubre 2019
Més informació i fotografies a ISACA (clica aquí)
Nota de Premsa
Resultat de l’enquesta
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5.3 Accions Vicedeganat
Vicedeganat de BigData i Data Science i Intel·ligència Artificial

Accions Estratègiques
1) Participa com a experta al pla estratègic d'Intel·ligència Artificial del govern de Catalunya
Nov 2019:
http://smartcatalonia.gencat.cat/ca/projectes/tecnologies/detalls/article/Catalonia-AI
Jul 2019: https://participa.gencat.cat/processes/estrategiaIA
Presentació
oficial
del
pla
prevista
pel
18
de
febrer
de
2010
http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/pgov_departament/presentacio-de-lestrategiadintelligencia-artificial-de-catalunya/
2) Article a la revista GENCAT del MWC
Febrer 2019: (versió catalana)
http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/mwc/magazine/innovacio-motor-de-la-novaeconomia/-la-intelligencia-artificial-a-catalunya-una-visio-personal-karina-gibert/
(versio anglesa) http://politiquesdigitals.gencat.cat/en/tic/mwc/magazine/innovacio-motorde-la-nova-economia/-la-intelligencia-artificial-a-catalunya-una-visio-personal-karina-gibert/
1 de març 2019 Notícia COEINF: https://cateinf.wordpress.com/2019/03/01/la-intelligenciaartificial-a-catalunya-una-visio-personal-karina-gibert/ (veure notícia sencera a pàg 73
d'aquesta memòria)
3) La Junta del COEINF aprova l’adhesió del col·legi a Declaració de Barcelona de la IA, a
proposta de la vicedegana d’IA
23 Maig 2019: https://enginyeriainformatica.cat/?p=28872
Òrgans
4) Abril 2019 Constituïm el grup de treball en IA Intersectorial amb Col·legi d’Enginyers. K.
Gibert representa COEINF al grup de treball.
5) 17 des 2019: Posta en marxa del comitè d’estandardització UNE en Intel·ligència Artificial i
Big Data a Madrid
Notícies sobre la creació del comitè
https://www.fegeca.com/novedades.asp?new=871
https://www.secureweek.com/la-nueva-frontera-para-la-inteligencia-artificial/
https://revista.une.org/10/la-nueva-frontera-de-la-inteligencia-artificial.html
Conferències, debats i presentacions
6) Abril 2019 Xerrada sobre Intel·ligència Artificial: una vella ciència per un bell futur. Cicle
d'activitats Reptes de la ciència i la política. Col·legi Major Ramon Llull (K. Gibert)
7) 25 abril 2019 Xerrada sobre us de Dades a Workshop IOpenDataBCN especial dones
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Dones en Xarxa. MediaTec. Amb entrevista premsa digital. (K. Gibert)
Programa Acte: http://punttic.gencat.cat/esdeveniment/les-dades-pels-nostres-projectesworkshop-especial
Entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=hZH2z3U9x9A
Crònica IopenDataBCN: https://iniciativabarcelonaopendata.cat/ca/2019/04/cronicaworkshop-les-dades-pels-nostres-projectes/
8) 7 juny 2019: Contertúlia convidada BCN Black Coffee: Intel·ligència Artificial
Debat: http://www.barcelonadot.com/004-inteligencia-artificial-karina-gibert/
9) 29 Oct 2019: Ponent a la Taula Rodona IA i ètica. Congres ISACA al Cibersecurity
congress
Programa: https://www.google.es/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwj6sZmB6b_nAhVsDWMBHStd
BpsQFjALegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.telecos.cat%2Fuploads
%2Fdocumentacio%2F2019%2FProgramaVIII
%2520Congress.pdf&usg=AOvVaw0W0lR86Py_9yKXp7PC1ptp
Tweet ISACA: https://twitter.com/ISACABCN/status/1189213632149774339
Notícia COEINF: https://enginyeriainformatica.cat/?p=30316 (veure notícia sencera pàg. 31
d’aquesta memòria)
10) 20 juny 2019: Ponent al Debat IA i ètica amb motiu de la presentació oficial de l’informe
ACCIÓ sobre la IA. Palau Robert, organitza departament de polítiques digitals GENCAT
Programa: https://www.eventbrite.es/e/entradas-etica-i-intelligencia-artificial-els-reptesetics-que-plantegen-les-maquines-pensants-61753498376#
Crònica: https://avanttic.com/blog/cronica-evento-etica-e-inteligencia-artificial-los-dilemasde-la-proxima-revolucion-tecnologica/
http://www.barcelonadot.com/como-fue-el-12x12-20-julio19-etica-e-inteligencia-artificialretos-eticos-de-las-maquinas-pensantes/
11) 19 set 2019: Participa al Taller IA i ètica. Palau Macaya
Programa del cicle: https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiXnprR77_nAhUpD2MBHfcsAh
AQFjABegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fobrasociallacaixa.org%2Fdocuments
%2F10280%2F1265641%2Fprograma-cicle-sentit-valor-humanitats-seglexxi.pdf&usg=AOvVaw3JzVru3xJSpNIvqjoD0IcY
Anunci del taller: https://twitter.com/BibDret/status/1174379963992170496
12) 31 oct 2019: Ponent a la sessió IA i ètica per SheLeader.
Convocatòria: https://beta.sheleader.eu/web/evento/networking-red-de-mujeres-del-ambitodigital-con-karina-gibert
Crònica: http://beta.sheleader.eu/web/es/post/donde-nos-llevara-la-inteligencia-artificial-undebate-etico-abierto-en-el-networking-online
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Representació
13) 10 maig 2019 Representació del degà a l’entrega de premis Cerdà
14) Des 2019: Representació del degà al concert de Nadal del Col·legi d’Aparelladors
Vicedeganat de Bioinformàtica
1)
No s’ha pogut concloure l’acord amb BIB Informàtics per la impartició d’un curs conjunt, per
causes alienes al COEINF.
2)
Tampoc s'ha pogut organitzar la sessió informativa sobre "Formació i oportunitats laborals
en Bioinformàtica" per col·legiats per causes alienes al COEINF.
3)
S’ha tingut presència a alguns esdeveniments del sector de la Biotecnologia per tal de tenir
informació actual sobre el sector:
a.
EBCN (enginyers BCN)
II Fòrum: Intel·ligència Artificial i Big Data – La innovació que arriba de la mà de les noves
tecnologies
b.
IOTSW (Internet of Things)
Assemblea Final de la Comunitat NEXTHEALTH (RIS3CAT)
4)

Participació en diferents actes de Dones-COEINF

Vicedeganat Adjunt de Tarragona i Terres de l’Ebre
1)

Assistència a l'acte de graduació de la ETSE juny 2019

2)

Assistència a l'acte d'inauguració de curs acadèmic a la ETSE i lliurament del premi a
millor expedient de Màster.

3)

Coordinació de la Lul·liana des de Tarragona, organitzar per Conxi

4)

Col·laboració amb Google Developer Group (GDG Tgn) com a difusor de les seves
activitats: Hackaton, GameJam, GirlsTech,...

5)

Organització de la CalÇOEINF a Tarragona.

6)

Col·laboració amb el TeamGoCharlieGo per participar al MongolRally2019.

Vicedeganat Adjunt de les Terres de Ponent
1)

Assistència a entrega orles Curs 2018-2020

2) Mediació per incorporar delegada Comissió de gènere a Lleida
3) Entrega premis millor expedient Màster Eng. Informàtica UdL
4) Acte coordinat telemàtic per la Lul·liana (Taula Rodona)
5) Participació en Hackaton UdL
6) Firma conveni Diari el Segre
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Vicedeganat Adjunt Catalunya Nord
1) Reunió amb la Beatriz López per conèixer el projecte de FEMenGIN (06/02/2019)
2) Promoció, esponsorització, difusió i assistència al Congrés Overdrive (25, 26 i 27-04-2019)
3) Dinar de territori per temps de flors (GiFlorINF 11-05-2019)
4) Reunió del Ple del Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona i 23a.
Edició dels Premis Patronat Politècnica. Projectes Final de Carrera (27/6/2019)
5) Acte de Graduació dels Graus EPS (12/07/2019) Auditori de Girona
6) Acte inauguració curs EPS (10/10/2019)

Vicedeganat de Rols professionals TIC i CIO a l’empresa
1) Participació a la Candidatura presentada a les eleccions de la Junta del Col·legi – Abril 2019.
2) Assistència a totes les juntes i reunions equip deganal.
3) Assistència a la sessió de Presentació del Barcelona Digital Talent al stand de la Mobile World
Capital al Mobile World Congress – Febrer-2019.
4) Participació a reunió de coordinació amb AQPE per impulsar-ne les certificacions i donar difusió
del seus avantatges – Març-2019, i intenció a webinar Juny-2019.
5) Assistència a l’acció de networking del Col·legi - Calçotada a Tarragona – Març-2019.
6) Assistència com a membre de l’Equip Deganat del COEINF a la Nit de les telecomunicacions i
la informàtica – Març-2019.
7) Assistència a l’Assemblea anual – Març-2019.
8) Assistència a l’acció de networking del Col·legi – GIFlorINF a Girona – Maig-2019.
9) Assistència a l’acte de CTECNO de la presentació del baròmetre 2019 – Juliol-2019.
10) Assistència a la sessió Enginyers Voluntaris al Juliol-2019, on es donava visibilitat del
programa d’acompanyament a les organitzacions socials en Transformació Digital
11) Article d’opinió publicat a COEINF – “Soc Enginyer/ra informàtic/a!: Quins són els meus
camins?” ” – Abril-2019
12) Article d’opinió publicat a COEINF – “Noies, animeu-vos!! La informàtica us necessita!” – Juny
-2019
13) Creació i definició d’espai TALENTTIC – durant 2019, i vam fer possible primera edició en el
marc de la Lu·liana, a Novembre 2019, on el focus era parlar del desenvolupament de talent a
territori, fent una taula rodona sobre la relació universitat-empresa virtual i presencial, i tenint
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també la oportunitat de conèixer iniciatives com la certificació AQPE i l’activitat que està fent BCN
Digital Talent (Lul·liana 2019: https://enginyeriainformatica.cat/?p=30604) Amb la col·laboració
dels Vicedegans de Territori de Terres de Ponent, de Tarragona i Terres de l’Ebre, i de Catalunya
central i Penedès, a més a més de les empreses col·laboradores que ens van cedir espai i
càtering, tal com estan detallades a l’apartat d’Activitats 5.1
14) Desenvolupant relació amb BCN Digital Talent i aconseguir la seva col·laboració a actes com
el de TalentTIC
15) Assistència a reunions de coordinació d’accions de la Comissió d’escletxa de gènere
DonesCOEINF al llarg de l’any, bé en reunions plenàries, com en trobades per coordinar accions, i
acceptació del rol de Representació a territori – Catalunya Central de la comissió. Tota l’activitat
està explicada a l’apartat de la memòria de Dones Coeinf. En particular destacar-ne:
a)Creació i administració del Grup a LINKEIDN per la comissió de l’escletxa de gènere –
DonesCOEINF, amb el hastag #mesdonesEinf , fent publicacions amb certa periodicitat
durant tot l’any per donar visibilitat de les accions que impulsem des de col·legi o accions que
es fan en relació al tema i que d’alguna manera hi participem o creiem que són importants de
conèixer. Des de Gener-2019.
b)Participació a DONES I TECNOLOGIA Un Tàndem de Futur – Palau Macaya, al BLOC 3 Taller Associacions – (Octubre 2019 i presentació resultats a Novembre 2019)
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5.4 Declaracions Públiques
El COEINF felicita a la CCMA per com ha destacat l’aportació de Katie Bouman a
#EHTBlackHole
El Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de
Catalunya (COEINF) felicita a TV3, a Catalunya Ràdio i a
la CCMA pel tractament que ha fet de la important noticia
de la presentació de la primera imatge d’un forat negre
destacant la important aportació de Katie Bouman,
científica del MIT que va liderar, fa tres anys, el
desenvolupament de l’algoritme que ha permès veure per
primer cop un forat negre.
És molt important donar visibilitat a les dones científiques o enginyeres, tant per ajudar a superar
el desequilibri que en qüestió de gènere patim en el sector tecnològic, com per fer justícia
publicant la rellevància de les seves aportacions i dels mèrits en aquest impressionant pas per la
ciència, i que no es repeteixi una la situació com la de Margaret Hamilton, que va haver d’esperar
anys perquè se li reconegués i es fes visible la seva aportació per fer arribar l’home a la lluna.
A la fotografia podem veure a Margaret Hamilton al costat del codi que es va fer servir per arribar a
la lluna imprès en paper, i a Katie Bouman amb els discos que contenen les dades per l’algoritme
que ha permès fotografiar un forat negre.
Si voleu llegir la noticia publicada per la CCMA cliqueu aquí: “Katie Bouman, la dona que ha fet
possible la primera fotografia d’un forat negre” .
Katie Bouman, de 29 anys, és una científica informàtica especialitzada en mètodes computacions
de generació d’imatges.
Fa tres anys, Bouman va liderar el desenvolupament d’un algoritme crucial per poder obtenir la
imatge del forat negre, un algoritme necessari per donar forma visible a les dades recollides per
vuit radiotelescopis situats als Estats Units, Mèxic, Xile, Espanya, Hawaii i l’Antàrtida.
En concret, 5 petabytes de dades, és a dir, més de 5 milions de gigues d’informació, que els
científics han trigat dos anys a poder processar.
Aquest dimecres, Bouman ha mostrat a les xarxes socials la seva sorpresa i alegria en el moment
de veure per primera vegada la imatge d’un forat negre.
El 2016, quan va començar a treballar en aquest projecte, Bouman era una estudiant d’Informàtica
i intel·ligència artificial del MIT acabada de graduar.
Aquell mateix any, en una conferència TED (amb subtítols en castellà), Bouman ja va avançar
que “potser veurem la primera foto d’un forat negre d’aquí un parell d’anys”. Ho raonava d’aquesta
manera:
“És possible veure una cosa que, per definició, és impossible de veure? Bé, resulta
que si ens acostéssim amb longituds d’ona de ràdio, podríem esperar veure una anella
de llum causada per una lent gravitacional de plasma calent desplaçant-se al voltant
del forat.”
Hi ha, però, una dificultat afegida, continuava Bouman, que és la gran distància entre el forat
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negre i la Terra. Ho explicava amb el següent exemple:
“Aquest forat negre està tan lluny de nosaltres que, des de la Terra, aquesta anella es
veu increïblement petita, de la mateixa mida que, per a nosaltres, tindria una taronja a
la superfície de la Lluna.”
Parlant de la Lluna, aquest dimecres el MIT ha comparat la feina feta per Katie Bouman amb la
d’una altra dona científica, Margaret Hamilton, que va escriure el codi de programació de la missió
Apollo 11, que va permetre que Neil Armstrong i Buzz Aldrin fossin els primers humans a trepitjar
el satèl·lit natural de la Terra.
Text extret de “Katie Bouman, la dona que ha fet possible la primera fotografia d’un forat negre” .

MANIFEST de Telecos.cat, COEINF i GrausTIC en relació a la sentència del procés

Avui 14 d’octubre hem conegut la sentència del Tribunal Suprem al judici als líders de la societat
civil i representants polítics. Una sentència que condemna a penes de presó per a 9 líders polítics i
socials (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Josep Rull,
Joaquim Forn, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart) i a multes i inhabilitació a 3 més (Meritxell Borràs,
Jordi Mundó i Santi Vila).
Les associacions i col·legis professionals sotasignats, representants de diferents sectors del
nostre país i compromeses amb els valors de la pau i el diàleg com a principis bàsics de tota
societat democràtica, MANIFESTEN:
PRIMER:
Apreciem que aquesta sentència denota un procés de judicialització de la política, que no s’ajusta
als principis bàsics del joc polític democràtic, basat en el diàleg i l’acord.
SEGON:
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• Manifestem el nostre desacord amb la sentència que no resol el conflicte polític i advertim
de la injustícia a la que s’enfronten totes les persones condemnades i les repercussions
sobre les que es troben en procés de judici per motius similars.
• Advertim de les possibles greus conseqüències que aquesta sentència pot tenir sobre els
drets civils i polítics de la ciutadania: manifestació, llibertat d’expressió, llibertat de lliure
associació.
• Advertim del possible retrocés dels valors democràtics en la nostra societat que tant ens
han costat assolir.
TERCER:
• Manifestem la necessitat de solucionar el més aviat possible la situació anòmala que es
genera amb la condemna de polítics i líders socials.
• Fem una crida als partits polítics, institucions públiques i agents socials per trobar el camí
del diàleg i el consens que pugui satisfer les legitimes aspiracions de tota la ciutadania.
Entitats adherides
ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS TIC DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERS EN TELECOMUNICACIÓ (TELECOS.CAT)
COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERIA EN INFORMÀTICA DE CATALUNYA (COEINF)
ASSOCIACIÓ D’ENGINYERIA TÈCNICA DE TELECOMUNICACIÓ DE CATALUNYA (GRAUSTIC)
FIB ALUMNI
ASSOCIACIÓ CATALANA D’INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (ACIA)
INSTITUT D’ENGINYERS DE CATALUNYA
IDEAI-UPC INTELLIGENT DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE RESEARCH
CENTER
.
Sentencia 459_2019 (pdf)
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Manifest del COEINF davant la ratificació del Real Decreto-ley 14/2019

El Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya davant la ratificació del “Real Decreto-ley
14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad
pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones”
que modifica en gran part la Llei General de Telecomunicacions, i des de la decepció de constatar
que la raó i el sentit comú no han prevalgut en aquesta decisió del Congrés dels Diputats,
manifesta que:
1. La limitació de drets i llibertats ciutadanes sense basar-se en raons de pes i absolutament
justificades no és acceptable en cap societat plenament democràtica.
2. La limitació que imposa aquesta normativa va contra tota lògica de la societat digital. Diem
sí a la seguretat, sí a l’ús responsable i sensat de la tecnologia, però no a polítiques que
restringeixin l’evolució cap a un nou món basat en la justícia, la igualtat i drets humans
digitals inalienables.
3. Internet ha de ser un espai lliure i neutre que serveixi per a la comunió de cultures i el
progrés de la societat arreu del món. Cal fomentar un ús responsable dels recursos que
ens ofereix i compartir-los creant riquesa arreu, no pas limitar-ne la possibilitat de progrés.
Com a professionals de les TIC i com a ens amb l’atribució de representar legalment el sector de
l’enginyeria informàtica, mostrem la nostra total preocupació i rebuig per aquestes mesures
d’involució democràtica que limiten la societat espanyola en tots els aspectes, des de l’economia
fins a la cultura, que no són efectives respecte allò que suposadament volen evitar i que van en
contra del desenvolupament de la societat digital.
Demanem a l’executiu espanyol una reflexió més assossegada i profunda de les conseqüències
per la modernitat del país.
Clica aquí per sol·licitar l’adhesió al manifest
Real Decreto-ley 14/2019 de 31 de octubre (pdf)
.
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3. Entitats adherides
.
Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya (COEINF)
Associació Catalana d’Enginyeria en Informàtica
AQIVEO
FIB Alumni
Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial
3&Punt Solucions Informàtiques SL
.

4. Adhesions
…
Pilar Dellunde Clavé
Jordi Sabater Mir
Dionís Boixader Ibáñez
Josep M. Masdéu i Plans
Carles Masdeu Font
Montserrat Masdéu Font
Gerard Casamayor del Bosque
Miquel Sànchez Marrè
Amalia Duch Brown
Núria Masdéu i Font
Francesc Santanach Delisau
Antoni Bertran Bellido
Montserrat Barranco Díaz
Jordi Bastida Pau
Josep Puyol Gruart
Jordi Ruppmann
F. Xavier Iribarne Navarro
Pere Botella
Karina Gibert Oliveras
Àngela Nebot Castells
Josep Porcel Sanchez
Carlos Toledo Eito
Miquel Boix Planes

42/98

6

Projectes

En aquest apartat es destaquen projectes remarcables durant l’any 2019, alguns dels quals també
estan referenciats a les activitats.

6.1 AQPE
L’AQPE és una fundació privada que té per objectius:
• La certificació dels professionals de
l’enginyeria en funció dels coneixements
acreditats i l’experiència professional en les
diferents especialitats (àmbits d’actuació),
segons
procediments
de
certificació
objectius i estandarditzats.
• La
promoció
de
la
convergència
internacional, principalment europea, dels
sistemes de qualificació utilitzats i del seu
reconeixement mutu.
L’AQPE ofereix als professionals de l’enginyeria un certificat professional amb un sistema inspirat
en el model anglosaxó (on diferencien el títol acadèmic del títol professional) i conforme a l’ISO
17024 de certificació de persones.
Es tracta d’un sistema de certificació complex degut al seu rigor. L’avaluació dels mèrits es fa
davant d’un tribunal constituït a mida en funció de l’àmbit professional que es desitgi certificar, que
també facilitarà la mobilitat internacional dels professionals de l’enginyeria.
Un model amb el mateix nivell d’exigència i rigor que l’utilitzat per altres entitats reconegudes
internacionalment, que certifica competències i aptituds demostrades per aplicar coneixements.
Els avantatges de la Certificació Professional

Molts dels enginyers i enginyeres que s’adrecen a la AQPE per
certificar-se com a “Professional Engineer” tenen molt clar
quins són els avantatges de la certificació, però encara n’hi ha
molts que es pregunten: ¿perquè els servirà?, ¿quins
avantatges els aportarà de cara al desenvolupament de la seva
carrera?, ¿quant costa?, ¿… val la pena?.
És normal que en un país on la certificació professional és
molt recent, alguns enginyers tinguin encara aquesta mena de
dubtes que de cap manera tindria un professional francès o
anglès, ja que en aquests països la certificació té entre vuitanta
i dos-cents anys d’història.
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És important, abans de res, constatar una tendència imparable en tots els àmbits i que s’està
donant fa temps però que s’està accelerant aquests darrers anys: la creixent importància que
prenen les competències en un escenari de canvis molt ràpids, on la capacitat d’aprendre i
desaprendre és molt més important que els propis coneixements, que en algunes disciplines més
que en unes altres, es queden ràpidament obsolets.
El concepte d’un títol que ens habilitava de per vida per exercir una professió perd tot el sentit avui
dia si no va acompanyat d’una actualització permanent dels coneixements, d’una millora
d’habilitats al llarg de la vida gràcies a l’experiència i d’una ètica professional impecable.
També l’administració pública està interessada en els avantatges que li aporta la certificació, fins al
punt que la Generalitat de Catalunya va encarregar a l’AQPE un avantprojecte per “Incorporar els
criteris de Competència Professional” en els Equips tècnics dels licitadors.
Incorporar criteris de qualitat en els projectes, i el fet que siguin realitzats per tècnics certificats
formaria part d’aquest concepte, és una de les prescripcions de les directives europees. En
conseqüència suposarà, tard o d’hora, un mèrit per accedir a projectes d’obra pública i ens atrevim
a dir que fins i tot, algun dia, per treballar a la administració.
En l’àmbit de les empreses són els directors i directores de RRHH els primers que han vist
l’interès d’una certificació per als seus enginyers, que valoraran com a un mèrit en el moment de la
contractació, els permetrà un seguiment primer com a Professional, després com a Sènior i
finalment com a Expert dels tècnics en plantilla, i fins i tot servirà per establir un sistema de
classificació professional associat a un pla de carrera i de promoció interna.
Respecte a la mobilitat internacional també estan caient els antics paradigmes i un grup de països
com França, Holanda, Itàlia, Portugal, Espanya i Alemanya, estem treballant plegats en una
plataforma professional d’enginyers/es certificats comuna per tal de facilitar el reconeixement
internacional mutu com a “Professional Engineers” en els diferents països membre, en un moment
en que els joves enginyers veuen el món com el seu mercat natural de treball.
Un altre aspecte rellevant de la certificació és que acredita els vostres coneixements, experiència i
maneres de fer en l’àmbit de la vostra especialitat, allò que us dona visibilitat, el motiu pel qual us
contracten les empreses.
Respecte el preu, cal saber que, de mitjana, certificar-se i mantenir la certificació, per a un/a
col·legiat/da en qualsevol dels col·legis patrons de l’AQPE costa menys de 100 € l’any.
Si ets enginyer o enginyera, sense distinció de títol, i tens una experiència professional mínima de
4 anys, ja pots sol·licitar la teva certificació.
Se’t demanaran evidencies documentals respecte la teva vida professional, passaràs un procés
d’avaluació de competències d’acord amb les UK “Standard for Professional Engineering
Competence” (UK-SPEC), que és el model adoptat per l’AQPE, i tindràs una entrevista amb un
tribunal que avaluarà aquestes competències d’acord amb les proves documentals aportades i el
contingut de la conversa.
En cas favorable, ja podràs acompanyar el teu títol d’una certificació professional que et distingirà
com a “Professional Engineer”, d’acord amb el nivell d’experiència (4, 8 o 16 anys) i amb el nivell
de competències que hauràs acreditat.
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En un món de confusió, complex, amb canvis molt ràpids, amb més de 700 títols amb la paraula
“enginyer” i on les competències passen a ser un element clau per a la contractació, la certificació
es converteix en la millor eina per gestionar les nostres carreres professionals, acreditar qui som
davant de empreses i administracions i ampliar el nostre mercat de treball millorant la mobilitat.

AQPE WEBINAR 31 gener 2019: Reconeix-te com a Professional Engineer!

Inscriu-te! El dijous 31 de gener, de 16:30 a 17:30, t’expliquem
què has de fer per convertir-te en un Enginyer expert acreditat.
Francesc González, el director de l’AQPE i reconegut en l’àmbit
del desenvolupament professional d’equips d’enginyeria,
t’explicarà tot el que has de fer per acreditar la teva experiència
professional i començar a formar part de la comunitat
internacional de Professional Engineers.
Coneixeràs, entre altres raons, com pots:
1.
2.
3.
4.

incrementar el valor de la teva experiència professional,
demostrar oficialment tota la teva experiència i especialitat,
ser més visible com a Enginyer reconegut,
ser reconegut per entitats internacionals

i més raons…

WEBINAR “Perits Judicials i la certificació Professional Engineer” el 5 de març de les 16 a
les 17h
T’expliquem què has de fer per convertir-te en un Enginyer
expert en Peritatges Judicials i com demostrar-ho.
A l’hora de seleccionar enginyers experts en peritatges
judicials, les parts interessades necessiten comptar amb
professionals d’experiència contrastada i habilitats per poder
explicar els assumptes tècnics fermament.
Com s’ho fan els advocats per triar el professional més adient?
En aquest webinar, coneixeràs com pots:
1. potenciar el valor de la teva experiència professional,
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2. demostrar oficialment tota la teva experiència i especialitat,
3. formar part de la comunitat de Professional Engineers
4. assegurar el reconeixement de la teva vàlua, independentment del lloc del judici
i més raons…
Signatura de l’Acord de Reconeixement Mutu dels Professional Engineers de l’AQPE a
Itàlia
El passat 26 de febrer de 2019, l’Agenzia Nazionale per la
Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri
(ANCVCI), l’Agency for Qualification of Professional Engineers
(AQPE) i l’Associació d’Enginyers Professionals d’Espanya
(AIPE), han signat a Roma un conveni de reconeixement mutu
que facilitarà la internacionalització dels enginyers certificats
per AQPE/AIPE per exercir la professió a Itàlia i viceversa.
La signatura d’aquest acord permet obtenir el reconeixement
com a Enginyers Professionals, en ambdós països, als certificats per AIPE/AQPE a Espanya i per
ANCVCI a Itàlia, reduint les barreres professionals i equiparant les certificacions Professional
Engineer i CERT’ing.
La implementació d’aquest acord comporta que qualsevol enginyer espanyol en possessió de la
certificació de Professional Engineer (PE), obtindrà la certificació CERT’ing, sense haver de
passar per un altre procés de certificació, encara que en alguns casos se li podran sol·licitar
determinats requisits addicionals.
Les dues certificacions per competències, promouen una cultura de professionals amb habilitats,
formació continuada i experiència, garantint un servei de qualitat que genera seguretat i garantia a
les empreses i la societat.
El document de reconeixement va ser signat per Josep Canós vicepresident d’AQPE, per
Baldomero Segura vicepresident d’AIPE, i per Gaetano Nastasi President d’ANCVCI, en un acte
que va tenir com a convidats a altres representants d’AIPE i AQPE.
Aquest conveni està emmarcat en les accions de política internacional encaminades a aconseguir
la facilitat i agilitat en la mobilitat dels enginyers, per la qual cosa ja es van signar l’any passat
convenis amb KIVI (Països Baixos) i SNIPF (França).

AQPE WEBINAR 16 de maig: Be an international engineer, become a Professional Engineer
Quan presentes la teva experiència i trajectòria en països
europeus, pots trobar que et demanin documentació,
referències i, tot i així, encara poden sortir alguns dubtes. La
certificació Professional Engineer està reconeguda en
diferents països i mantenim convenis de col·laboració amb
països com França, Itàlia o Holanda. Altres països ja s’han
interessat per la nostra certificació.
Tant si et presentes a un concurs internacional com a una
oferta de treball d’enginyeria, necessitaràs mostrar ràpidament
i sense dubtes, la teva trajectòria i experiència professional.
En aquest webinar, coneixeràs com pots:
1. potenciar el valor de la teva experiència professional,
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2. demostrar oficialment tota la teva experiència i especialitat,
3. formar part de la comunitat internacional de Professional Engineers
4. assegurar el reconeixement de la teva vàlua, independentment del territori d’actuació
i més raons…
WEBINAR 12 de juny: La certificació PE de l’AQPE per als professionals de l’Enginyeria en
Informàtica
El 12 de Juny de 2019, de 16:30 a 17:30h, es fa un webinar
especialment pensant i dissenyat per als col·legiats del
COEINF i per als professionals de l’Enginyeria en Informàtica.
Apuntat-hi i participa en l’anàlisi de la situació i en com pot ser
més útil i profitosa aquesta certificació als professionals de les
enginyeries tecnològiques. Fes clic aquí per inscriure’t!
Tu, enginyer, disposes d’una formació i unes habilitats que et diferencien de la resta de
professionals de l’àmbit informàtic o de xarxes. Tens la capacitat de seleccionar fabricants i
metodologies perquè són les més adients per al projecte que lideres. Has portat a terme projectes
complexes d’integració i desenvolupament tecnològic, amb consideracions ambientals, ètiques,
socials o econòmiques.
En aquest webinar, coneixeràs com pots:
1. Potenciar el valor de la teva experiència professional,
2. Demostrar oficialment tota la teva experiència i especialitat,
3. Formar part de la comunitat internacional Professional Engineers
4. Assegurar el reconeixement de la teva vàlua, independentment del territori d’actuació
i més raons…
Els Enginyers Tècnics Aeronàutics d’Espanya s’incorporen a l’AQPE
El Col·legi Oficial d’Enginyers Aeroespacials i d’Enginyers
Tècnics Aeronàutics d’Espanya (COITAE) han signat el
conveni per adquirir la condició d’Entitat Membre de la
Fundació Privada Agència de Qualificació dels Professionals
de l’Enginyeria (AQPE), després que fos acordada la seva
admissió pel patronat el passat mes de juliol. El conveni l’han
signat Miguel Ángel González Pérez, degà del COITAE,
i Oriol Altisench Barbeito, president de la Fundació AQPE.
El Colegio Oficial de Ingenieros Aeroespaciales y de
Ingenieros Técnicos Aeronáuticos de España (COITAE) com
Corporació de Dret Públic emparat per les lleis i la nostra Carta Magna, té una llarga i consolidada
història en defensa de la professió, i gràcies a la seva intervenció, s’han obtingut molt importants
èxits al llarg de la seva història, així, cal destacar entre d’altres, el pas en el seu origen des dels
Ajudants i Perits en Enginyeria Aeronàutica a la seva transició a la titulació d’Enginyeria Tècnica
Aeronàutica, el que va suposar un avanç notable en obtenir i consolidar la condició universitària
de la professió.
Posteriorment, una altra fita fonamental, va ser el reconeixement europeu i internacional a través
de la seva pertinença a FEANI (Federació Europea d’Associacions Nacionals d’Enginyers), va ser
el reconeixement de les competències professionals en l’Agència Europea de Seguretat Aèria
(EASA), i per extensió a l’Agència Espanyola (AESA), i darrerament, la intervenció en les
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normatives que van donar lloc al naixement de la titulació d’acord amb l’Espai Europeu d’Educació
Superior, de Grau en Enginyeria Aeroespacial, titulació universitària homologable
internacionalment, i que de conformitat amb la normativa europea i espanyola vigent, és la que
dona accés al mercat laboral i habilita per a l’exercici de la professió d’enginyer tècnic aeronàutic.
AQPE: Acord per a la creació d’una Plataforma Europea de Certificació de Professionals
Després de les reunions realitzades el 2017 i 2018 a
Barcelona i Toulouse respectivament, el 28 de maig ha tingut
lloc a Roma el III Fòrum de les organitzacions de certificació
professional d’enginyers a Europa.
La Agenzia CERT-ING, organisme italià de certificació de la
competència dels enginyers, va exercir com a amfitrió rebent
en en Consiglio Nazionale Ingegneri a la SNIPF Société
Nationale des Ingénieurs Professionnels de France, l’holandès
KIVI, la Ordem dos Engenheiros portuguesa, als alemanys
Ingenieurkammer Baden-Württemberg, i a AQPE i AIPE per
part d’Espanya.
Després d’una jornada de treball en què es van comparar els sistemes de certificació per
competències de cada organització, es va acordar crear una Plataforma Europea de Certificació
Professional d’Enginyers per la qual s’han establert les primeres bases. Els acords de mutu
reconeixement entre les organitzacions professionals seran bilaterals com els que AQPE ja ha
signat amb KIVI, SNIPF i CERT-ING.
Els signants de l’acord d’intencions van ser Francesc Gonzalez per part d’AQPE, Baldomero
Segura per AIPE, Gaetano Nastasi per part Itàlia, Jean Francois Magnani per part de França, per
Holanda Micaela dos Ramos, Fernando de Almeida per Portugal, i Daniel Sander per part de
Ingenieurkammer BW.
La certificació per competències d’AQPE i de les altres entitats signants de l’acord, promouen una
cultura de professionals amb habilitats, formació continuada i experiència, garantint un servei de
qualitat que genera seguretat i garantia a les empreses i la societat.
Aquest plataforma europea facilitarà la internacionalització dels enginyers certificats per
AQPE/AIPE per exercir la professió a Europa i viceversa, reduint les barreres professionals i
equiparant les certificacions professionals a Europa.
Aquest acord està emmarcat en les accions de política internacional encaminades a aconseguir la
facilitat i agilitat en la mobilitat dels enginyers.
AQPE 9 d’octubre a les 16:30 WEBINAR: Busques oportunitats professionals?
Coneix com et pot ajudar el segell Professional Engineer.
Tu, enginyer o enginyera, disposes d’una formació i unes
habilitats que et diferencien de la resta de professionals del
teu
àmbit.
Has dut a terme projectes complexos d’integració i
desenvolupament tecnològic, amb consideracions ambientals,
ètiques, socials o econòmiques.
Els títols acrediten coneixements, sens dubte. Però en un món
cada vegada més VUCA (Volatile, Uncertain, Complex and
Ambiguous) són molt importants les capacitats.
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En aquest webinar, coneixeràs com pots:

1.
2.
3.
4.
5.

Posar en valor el teu esforç per ser millor professional
Demostrar les teves capacitats professionals amb la garantia internacional de l’ AQPE
Diferenciar-te dels altres amb les teves habilitats i especialitat tècnica
Integrar-te en el grup professional d’Enginyers Europeus Certificats
Validar la teva experiència professional.

i més raons …
L’AQPE convidada a Santiago en una sessió tres14.pm del CPEIG (Colexio Profesional de
Enxeñaría en Informática de Galicia)
El Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia
(CPEIG) va celebrar el dimarts 29 d’octubre la tercera sessió
del projecte a tres14.pm, una iniciativa nascuda amb la idea de
generar un espai de coneixement, formació i networking entre
col·legiats i col·legiades amb una persona rellevant per a la
professió.
La jornada ha tingut lloc durant un dinar al restaurant Ruta
Xacobea de Santiago de Compostela. El ponent convidat va ser Francesc González Navarro,
director general de l’Agència per a la Qualificació d’Enginyers Professionals (AQPE), que va parlar
de la certificació professional en un entorn on les competències són cada cop més importants.
França i espanya signen un acord de mutu reconeixement per a la certificació dels
professionals de l’enginyeria
5. Després de dos anys des de la signatura de l’acord de
col·laboració de AIPE i AQPE amb la Societé Nationale
des Ingenieurs Professionnels de France (SNIPF), el 2 de
desembre es va donar un nou pas al signar l’Acord de
Mutu Reconeixement.
6. El president de la SNIPF, Jean Francoise Magnani,

afirmava durant la reunió la necessitat per als enginyers de
reduir barreres per a l’exercici de la professió entre els
països signants.
7. José María Martínez Vela, representant de AIPE, va
recordar que amb aquesta signatura ja són quatre els països amb els quals Espanya té
subscrit el reconeixement mutu: KIVI holandès, I’Certing italià, la Ordem dos Engenheiros
portuguesa i ara la SNIPF francesa.
8. Per la seva banda, Francesc González Navarro, en representació de AQPE, va destacar que

facilitar la mobilitat i el reconeixement de competències entre les diferents jurisdiccions és
l’objectiu que es persegueix amb aquests acords.
9. Tot això ha tingut lloc en la trobada internacional a l’Haia, en la qual totes les entitats de
certificació europees han establert les normes per a la creació d’ENGINET, una plataforma
europea de reconeixement d’enginyers que veurà la llum en el primer trimestre de 2020.
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Es crea l’European Alliance for the Mutual Recognition of Certification of Engineering
Competencies (ENGINET) amb la participació de l’AQPE
Fa dos anys es va iniciar a Barcelona, en el 1st International
Forum on Professional Engineer, un procés que va tenir
continuïtat a Toulouse 2018 i Roma 2019, i que s’ha concretat
aquest desembre a l’Haia acordant la imminent constitució de
l’Alliance for the Mutual Recoginition of Certification of
Enginneering Competencies, abreviat ENGINET, un espai
comú de les empreses de certificació europees per treballar
conjuntament cap a un model únic de certificació de
competències. Els països que componen aquesta aliança
són Holanda, França, Portugal, Itàlia i Espanya, i s’espera
que Alemanya i Gran Bretanya s’incorporin molt aviat.
De moment aquest procés és concreta en diferents acords de reconeixement com els que
l’AQPE té signats amb les organitzacions de certificació de competències dels enginyeres/es
a França, Holanda o Itàlia, segons els quals un Professional Engineer certificat per l’AQPE és
reconegut com un IPF (Ingénieur professionnel de France), un Chartered o Incorporated Holandès
o be un Certing o Certing Advanced Italià.
L’objectiu és millorar la mobilitat internacional situant com a professionals en un mateix pla tots
aquells enginyers o enginyeres certificats per cada una de les diferents organitzacions, per davant
de les disposicions oficials i administratives, encara vigents en molts dels països regulats, com el
nostre.
Aquest és un pas de gegant per tal que els nostres enginyers, independentment del seu títol,
siguin reconeguts en tots aquells països on la certificació és exigida per les empreses i
organitzacions com a garantia de solvència professional mes enllà dels coneixements i posant en
valor l’experiència, les competències, la capacitat de comunicació, el lideratge, la gestió de
recursos, o les pràctiques sostenibles i l’ètica professional.

50/98

6.2 CIOs.cat
El Consell de CIOs de Catalunya (cios.cat) és la
veu de les empreses i organitzacions usuàries
finals de tecnologies de la informació i la
comunicació representant els seus interessos en el
sector TIC.
(CIOs.cat) defineix el roadmap estratègic per als
propers 4 anys en resposta a les necessitats que
ha identificat aquest Consell i que té a les seves
mans impulsar la professió i rol dels CIOs, i recolzar un canvi de model basat en la innovació i l’alt
valor afegit que poden oferir els departaments TIC, que permeti a les empreses i organitzacions
ser més competitives.

Per al desplegament del pla d’acció, es constitueixen 5 grups de treball:


Rol del CIO: per impulsar al
món empresarial el rol del CIO
i la seva evolució, des de la
seva
identificació
de
capacitats a la seva relació
amb altres CXO a l’empresa



Món acadèmic: per apropar
món acadèmic i el món
empresarial en la funció TIC



Món proveïdors i sector TIC:
per apropar oferta i demanda,
per facilitar trobar al mercat el
que
demanden
els
departaments
TIC,
desenvolupant també recomanacions o bones pràctiques que puguin interessar als
proveïdors



Món administracions i societat civil: per apropar Administracions i empreses en l’interès
comú de desenvolupar les TIC al territori i de contribuir al desenvolupament de les
empreses fent un ús intensiu de les TIC, tot col·laborant amb entitats i iniciatives alineades
amb aquest objectiu



Comunicació: per difondre tota la activitat de CIOs.cat i les fites que va aconseguint amb
els resultats obtinguts
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Carles Abarca, CIO Banc Sabadell
Xavier Aymerich, CIO Roca
Sandro Bosch, CIO Ficosa
Raquel Boza, CIO ESADE
Albino Campo, CIO Cambra de Comerç
Marcel Castells, CIO Azucarera
Benito Cerrillo, CIO Vichy Catalán
Carlos Ciria, CIO Penguin Random House
Marc Conte, CIO Gallina Blanca Star
Gonzalo Cuatracasas, independent
David de los Ríos, CIO Pepe Jeans
Jordi Escalé, CIO Generalitat de Catalunya
Sergi Gistàs, CIO Esteve
David González, CIO Port de Tarragona
Joan Ignasi Grau, CIO CIRSA
Albert Herrero, CIO Banc de Sang i Teixits

















Carles Lucas, independent
Robert Magí, CIO Port Aventura
Luis Miguel Martin, CIO Grupo Damm
Oscar Mateu, CIO Grupo Godo
Elena Medina, CIO Sanofi-aventis
Jordi Àlex Moreno, CIO Desigual
Jordi Navarro, CIO Condis
Francesc Noguera, CIO UOC
Albert Pallejà, CIO Generalitat de Catalunya
– Presidència
Josep Rof, CIO Agbar
Manel Sanromà, CIO Ajuntament de
Barcelona
Francisco Sánchez, CIO TV de Catalunya
Enric Vilalta, CIO Comsa EMTE
Rafael Verdú, independent
Nacho Zapater, CIO Pepsico
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Enguany, des de CIOS.cat s’han portat a terme les següents accions:
1. Rellançat el Consell de CIOS.cat. Nou President i nova Junta Directiva del Consell
2. Creat el grup de Whatsapp CIOS.cat, amb 150 membres. Molt actiu per comunicació entre els
professionals de la funció
3. Organització d’esdeveniments com el CIO Experience i altres
4. Previsió d’organitzar esdeveniment presencial del Consell i de comunicació escrita
5. Previsió d’actualitzar web i altres mitjans
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6.3 Benvinguts al món, benvinguts al CEW (Catalan Engineers
Worldwide)
És un nou projecte adreçat als enginyers i enginyeres
catalans que viuen i treballen fora de Catalunya.
Ells enginyers expatriats poden accedir a la plataforma
Catalan Engineers Worldwide, des d’on treballarem per
donar resposta als seus interessos i necessitats, i als de les
empreses que desitgin internacionalitzar-se.
JOIN US!
Un projecte
al servei dels enginyers de Catalunya i del món.
Benvinguts a casa vostra, benvinguts al món.

El CEW és un punt de trobada on els enginyers catalans que treballen als cinc continents es
reuneixen per compartir experiències i coneixements per promoure el seu desenvolupament. Un
lloc en xarxa, per millorar la formació professional, poder fomentar les relacions entre empreses,
poder trobar noves oportunitats professionals, i poder mantenir-se informat de l’estat de la
professió, no tant sols a Catalunya, sinó també al món.
El CEW és un recurs valuós per l’enginyer/a d’avui dia, que necessita viatjar o establir-se a altres
països.
Treballar a l’estranger requereix certa planificació, proporcional a la distància geogràfica i cultural
respecte a casa nostra, així com del nivell de suport que esperem trobar a l’arribada. També cal
considerar si ens desplacem sols o acompanyats, per exemple, de la família.
Per qüestions com l’obligació de passaport, visat, vacunes; dubtes sobre transport, allotjament i
assegurança; consells de salut, alimentació i seguretat personal; informació local sobre clima,
vestit, cultura, idiomes, religions, costums, festivitats, calendaris… pots comptar amb els enginyers
de contacte del CEW a cada país. Aquests companys coneixen de primera mà les dificultats de
treballar a un nou territori i estaran encantats de compartir la seva experiència i donar-te un cop de
mà in situ, si fos necessari, ja sigui directament o a través dels seus contactes al país.
Si ets enginyer/a col·legiat/da, vius o viatges freqüentment a l’estranger i encara no t’has inscrit al
cew.cat, t’animem a fer-ho. Explica’ns on treballes i els teus projectes. La teva experiència és clau
per a altres companys que, com tu, han optat per desenvolupar la seva carrera a altres indrets del
món.
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6.4 Servei d’Enginyers Voluntaris del COEINF
Des del Vicedeganat d’Acció Social i Voluntariat TIC us
presentem un servei que posem a la vostre disposició
anomenat “Servei d’Enginyers Voluntaris“.
1. Que és el Servei d´Enginyers Voluntaris

El Servei d’Enginyers Voluntaris és una entitat d’Enginyers
de Catalunya en la que hi participen el Servei de Promoció
del Voluntariat dels Enginyers Industrials de Catalunya i pel
Vicedeganat d’Acció Social i Voluntariat TIC del Col·legi
Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, que treballa
per aportar a entitats del Tercer Sector Social, els coneixements i experiència de gestió i tècnics
que són propis del col·lectiu dels enginyers.
Aquest servei neix amb l´esperit promogut per la Llei del Voluntariat aprovada al Juliol del 2015
que regula per primer cop el model català del voluntariat i té per finalitat protegir l’associacionisme
i el voluntariat, tot donant-los suport com a agents de transformació social.
Aquesta llei s’aplica a les entitats privades sense ànim de lucre amb programes de voluntariat i a
les persones físiques que acompleixen activitats d’interès general, definides com a voluntariat per
aquesta llei, que es duen a terme exclusivament en el territori de Catalunya, amb independència
del lloc on tingui el domicili social l’entitat.
Aquest servei en particular no neix amb l’esperit de ser un borsa de treball o d’ocupació sinó de
ser una borsa d’enginyers capaços de donar suport i recolzament solidari a totes aquelles entitats i
organitzacions principalment del Sector Terciari que així ho demanin. Neix amb l’esperit de ser un
llaç d’unió entre aquestes entitats i els enginyers voluntaris sense cap ànim de lucre.
Aquests enginyers preferentment seran col·legiats i titulats però no és imprescindible cap de les
dues condicions. Podem estar en qualsevol estat laboral (en actiu, jubilats, aturats, … )
2. El perfil dels voluntaris

Els nostres voluntaris, pels seus coneixements i experiència, van orientats a donar suport i
assessorament en les tasques de gestió de les entitats i que concretem en els següents àmbits:
• Planificació i organització interna
• Relació amb empreses / relacions comercials
• Tots els tècnics propis dels diferents perfils d’Enginyers participants: eficiència energètica,
gestió del manteniment, TIC, certificacions ISO, sistemes informàtics, suport en el
desenvolupament de software, …
• Gestió operativa i de la qualitat dels productes i servei
• Compres i Logística
Es pretén que en la majoria de cassos els candidats a voluntaris siguin d’un perfil “Consultor” que
aporti un valor afegit a la organització en la que s´integrarà. En qualsevol cas, es vol fer
competència amb enginyers en actiu, estudiants en pràctiques o qualsevol altre modalitat de
treball remunerat.
Aquesta feina mai tindrà un caràcter remuneratori a través d’aquest Servei.
L’objectiu és que a través d’un contracte de col·laboració tutoritzat pel Servei, el voluntari participi i
col·labori en aquelles necessitats que la entitat demani aprofitant sinergies.
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L’enllaç d’accés per consultar els processos de recerca en actiu dels candidats és:
•

http://www.eic.cat/participar/enginyers-voluntaris

i les dades de contacte seran:
Persones de contacte
Montse Hita:
• Telèfon: 93 319 23 00
• Correu: mhita@eic.cat
• Secretaria COEINF :
• Telèfon: 93 451 64 94
• Correu: secretaria@enginyeriaeninformatica.cat
•

Jose Manuel (Txema) Rodríguez Sánchez
Vicedegà d’Acció Social i Voluntariat TIC

Vine a la Trobada Anual d’Enginyers Voluntaris del dijous 4 d’abril
Els “Enginyers Voluntaris” fem la trobada anual el dijous 4
d’abril, a les 18:45h a la Biblioteca Francesca Bonnemaison,
Carrer Sant Pere més Baix nº 7 (Barcelona). Acte obert a
tothom. Assistència gratuïta. Places limitades. Inscriu-te a
través d’aquest enllaç.
És un acte de reconeixement a tots els enginyers voluntaris i
punt de trobada amb les entitats del tercer sector social que
també hi estan convidades. Ens acompanyaran degans i
presidents de les nostres institucions.
Si vols conèixer què fem o bé estàs interessat en el voluntariat també hi estàs convidat.
Hi haurà una ponència central sobre un tema de plena actualitat per les entitats del tercer sector i
on els enginyers hi podem aportar la nostra experiència: “La transformació digital en les ONG.s”
que anirà a càrrec d´Emilia Caralt i Maria Sureda de l´Institut d´Innovació Social de ESADE.
Programa:
•
•
•
•
•
•
•
•

18:45 Recepció dels assistents
19:00 Benvinguda
19:10 Enginyers voluntaris: situació actual i nous projectes.
19:20 Ponència: “La transformació digital a les ONG’s” a càrrec de Emilia Caralt i Maria
Sureda de l’Institut d’Innovació Social d’ESADE.
19:50 Debat obert
20:10 Intervenció de Degans i Presidents: reconeixement als enginyers voluntaris.
20:20 Copa de cava.
21:00 Final de l’acte.
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INSCRIPCIONS
Omple el formulari que trobaràs a través d’aquest enllaç.
Acte obert a tothom. Assistència gratuïta. Places limitades.

Xerrada informativa d´Enginyers Voluntaris
Desde “Enginyers Voluntaris” us convidem el proper dimarts 9
de Juliol, a les 19:00 h a la seu del COACB al Carrer Casp,
30 Aula 3 de la 5ª Planta (Barcelona). a un acte obert a tothom
i d’assistència gratuïta per tal de fer-vos una presentació
general de la nostra entitat i de dos dels seus principals
projectes:
* Col·laboració amb la Taula de Tercer Sector per potenciar la
transformació digital en entitats socials
* Projectes de Mentoring Social en el món empresarial
Recordeu que la nostra missió és la de proporcionar a entitats del Tercer Sector Social (ONG)
voluntaris amb coneixements i experiència en gestió i tècnica, essent un suport permanent als
Equips Directius, bé sigui per Projectes o com a generalistes de gestió.
Si vols conèixer què fem o bé estàs interessat en el voluntariat també hi estàs convidat. Les
places són limitades.
Per més informació pots consultar la nostra web o posar-te en contacte amb el teu col·legi.

Nous projectes d’Enginyers Voluntaris
El passat dia 9 de juliol es va fer la presentació dels nous
projectes d’Enginyers Voluntaris a una sala cedida pel
Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona (COACB).
Aquest servei Intercol·legial treballa per aportar a entitats del
Tercer Sector Social, els coneixements i experiència de
gestió i tècnics que són propis del col·lectiu dels enginyers.
Això es fa oferint voluntaris siguin enginyers en actiu o
jubilats. Actualment, el grup està format per:
•
•
•
•
•

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (EIC)
Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF)
Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (telecos.cat)
Col·legi d’Enginyers de Camins Canals I Ports de Catalunya (Camins.cat)
Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya (Agrònoms)

Alba Pi, de Punt de Referència, va fer la presentació del projecte de Mentor d’Habilitats i el
programa Referents que desenvolupa aquesta entitat i Enginyers Voluntaris hi col·labora. Aquesta
activitat ja s’ha dut a terme en anteriors edicions a plena satisfacció dels mentorats, entitat i
mentors voluntaris que hi han participat. L’objectiu és la integració de joves en risc d’exclusió
social. Més informació AQUÍ.
Un altre projecte és la Transformació Digital en les ONG. La presentació ha estat a càrrec d’en
57/98

José Manuel Rodríguez del Col·legi d’Enginyeria en Informàtica. És una col·laboració amb la Taula
d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. L’objectiu és assessorar a les entitats en la
planificació de la transformació digital de forma integral i eficient depenent dels objectius i situació
de cada organització. Més informació AQUI
Enginyers Voluntaris des de la seva creació, ara fa vuit anys, ha contactat amb uns 150 enginyers,
60 entitats sense ànim de lucre i ha participat amb 67 projectes en aquestes entitats. Pots veure
els actualment disponibles AQUÍ.
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6.5 Iniciativa Doctorat del COEINF, t’hi apuntes?
El COEINF (Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de
Catalunya) vol donar suport als Estudis de Doctorat tot i
creant un espai web específic de col·laboració en aquest
àmbit. Es per això, que com a primer pas, fem una crida a
identificar aquells col·legiats que siguin Doctors o estiguin
cursant qualsevol Doctorat (la ‘transversalitat’ s’escau).
L’esperit d’aquesta iniciativa es fomentar la visibilitat dels
Estudis de Doctorat i divulgar tant les Tesis llegides com els
projectes en curs. Tanmateix, ens proposem poder col·laborar amb Universitats i Empreses per
cercar sinergies en aquest àmbit.
Al web del Col·legi, a l’apartat de Serveis als Enginyers, disposeu d’una nova entrada anomenada
Espai Doctorat COEINF, en el qual podreu:
• Consultar fàcilment l’actual Docència de Doctorats (relacionats amb les TIC) a les
Universitats Catalanes
• Informar-vos dels Doctorats Industrial, d’especial interès per a les Empreses
• Veure un seguit de Recomanacions si voleu accedir a un Doctorat
• Conèixer qui son els Doctors/Doctorands del Col·legi i enregistrar-vos si s’escau
• Participar al Fòrum Doctoral (en preparació)
• Utilitzar la Bustia Doctoral per a qualsevol interacció en aquest àmbit
• Consultar les informacions de l’Espai Doctoral (en preparació)
Esperem que aquesta iniciativa ajudi a la dinamització de la formació dels nostres col·legiats.
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6.6 Associació de Professionals TIC de Catalunya
L’Associació de Professionals TIC de Catalunya neix amb
l’objectiu de liderar de manera conjunta un projecte de país
per al desenvolupament de les enginyeries i professions
relacionades amb les TIC i oferir a la ciutadania les millors
oportunitats per al seu desenvolupament acadèmic i
professional.
Així mateix, la nova associació vol esdevenir una marca única
que mostri al món la potencialitat de Catalunya com a centre
de recerca, innovació i producció en l’àmbit TIC i en el
desenvolupament industrial de nova generació i servir de
base per a una acció conjunta i coordinada de tots els
professionals que fan de les TIC un motor econòmic, social i
de prosperitat.
Per fer-ho possible, l’Associació de Professionals TIC, liderada per les tres entitats impulsores que
mantindran la seva identitat pròpia, disposarà d’una interlocució conjunta davant les
administracions públiques i obrirà les portes a tots aquells organismes que treballen per a l’impuls
de les TIC a Catalunya.

INSCRIU-TE JA! El 15 de maig celebrem el #DiaMundialTIC
Quan: Dimecres, 15 de maig de 11 a 13.30h
On: Movistar Centre (Plaça Catalunya amb Portal de l’Àngel,
08002 Barcelona). Mapa
Inscripció gratuïta a través del següent enllaç (places
limitades)
Amb motiu del DMTISI -que aquest any centra la seva atenció
en l’objectiu de reduir la bretxa existent en matèria
d’estandardització-,l’Associació de Professionals TIC de Catalunya (APTICC) -integrada per
l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat), el Col·legi Oficial d’Enginyeria
en Informàtica de Catalunya (COEINF), i l’associació GrausTIC- organitza la següent jornada, acte
emmarcat dins les activitats de la Unió Internacional de les Telecomunicacions (ITU) per celebrar
aquesta efemèride (més informació a: http://www.itu.int/en/wtisd/2019).
La irrupció del 5G és una oportunitat per aclarir nombroses incògnites que s’hauran de desvetllar,
com ara el repartiment de l’espectre, l’edge computing (i per tant la intel·ligència artificial i ús del
Big data) i les infraestructures que obligatòriament s’hauran de compartir. Durant aquesta jornada
abordarem el conjunt de reptes que totes aquestes tecnologies (xarxes intel·ligents, intel·ligència
artificial, blockchain i quàntica) estan generant, així com la necessitat d’una estandardització de
les solucions i, per tant, d’una regulació clara i suficientment flexible. L’objectiu? Que aquestes
tecnologies siguin, no només ben aplicades, sinó també accessibles per a la millora de la qualitat
de vida de tots els ciutadans.
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PROGRAMA :
11.00h Benvinguda institucional, a càrrec de:
•
•

Bruno Vilarasau, director de Serveis Digitals i Sector Públic de Telefònica
Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat

11.10h Inauguració oficial, a càrrec de Houlin Zhao, secretari general de la ITU (via vídeo)
11.15h Conferència: “Escenari actual d’estandardització: de les TIC a l’economia digital”, a càrrec
de Paloma Garcia, directora de Programes de Normalització i Grups d’Interès a UNE
11.30h Taula Rodona: “Reduint la bretxa en estandardització”, amb:
•
•
•

Sergi Figuerola, CTIO de la Fundació I2CAT i CTO de 5GBarcelona Alliance
Mariano Lamarca, 5GCITY & FLAME Project Manager de l’Ajuntament de Barcelona
María Loza, Lead Advisor Jurídic Nous reptes de Govertis (Telefónica)

Modera: Joan Giró, enginyer industrial i president del Consell Assessor de l’APTICC
12.15h Torn obert de paraules
12.45h Acte de cloenda, a càrrec de:
•
•
•

Eduard Martin, president de l’APTICC i degà del COEINF
Pedro Linares, president de Telecos.cat
Dani Pujol, president de GrausTIC

13.00h Copa de cava-networking

Inscripció gratuïta a través del següent enllaç
(places limitades)
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Diada de les TIC a Catalunya
El dia 25 de setembre de 8:30h a 16:00h se celebra la Diada
de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a
Catalunya al CosmoCaixa de Barcelona. El tema de la diada
del 2019 és l’apoderament de la ciutadania.
És una paraula que darrerament està molt de moda però que
cal analitzar profundament. Apoderar significa donar o adquirir
els mitjans necessaris per enfortir el potencial de la persona, ja
sigui en termes socials, econòmics o tecnològics.
Sovint la convivència amb la tecnologia gairebé ens passa
desapercebuda donada la manera tan natural com l’hem integrat en la nostra vida quotidiana. Ens
agilitza la feina, ens facilita les tasques domèstiques, ens omple el nostre temps lliure i fins i tot
ens ha canviat la manera de comunicar-nos.
La jornada inclou dues conferències magistrals, diferents taules de debat i el lliurament dels
“Premis GrausTIC 2019”.
Programa:

Taules:
Taula 1. Gaming: oci i negoci

Fortnite, Candy Crush, Brawl Stars, League of Legends… A qui no li sonen?
Taula 2. Plataformes Digitals

Algú podia imaginar-se que una de les pel·lícules més guardonades de l’any gairebé no s’ha
projectat en cap cinema?
Taula 3. Nous models de negoci en la vida quotidiana
La revolució digital del segle XXI ha comportat la irrupció de l’anomenada economia de
plataformes.
Taula 4. La nova educació: Administració Pública i Empreses
Taula 5. Aplicacions del 5G en l’àmbit sanitari
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La revolució del 5G ja ha arribat en el món de la salut.
·
Informació Ponents:
· Informació Premis: http://diada.graustic.cat/

http://diada.graustic.cat/

Les inscripcions són gratuïtes: https://www.eventbrite.es/e/

“L’IoT i les tecnologies digitals avançades” centren un nou side event de l’APTICC en el
marc de l’IOTSWC
L’Associació de Professionals TIC de Catalunya (APTICC)
-integrada per Telecos.cat, el COEINF i GrausTICorganitzava aquest matí la taula rodona “L’IOT i les
tecnologies digitals avançades”, com a side event de la fira de
referència del sector (l’IoT Solutions World Congress), i amb
l’objectiu d’oferir un espai de trobada als professionals de
l’enginyeria interessats o vinculats al món de l’IoT.
Els assistents han pogut conèixer, de la mà d’un panell de
quatre experts, algunes iniciatives d’èxit que aporten valor a
l’hora d’encarar projectes que integren les tecnologies més
avançades (relacionades amb el Blockchain, el 5G o la
Intel·ligència Artificial) aplicant solucions IoT, així com considerar els seus aspectes més rellevants
i particulars.
Així, Francisco Sarrias (Senior Sales Engineer a Jelurida Swiss SA. i vocal de la Junta de
Telecos.cat) ha explicat com la tecnologia blockchain pot proporcionar dades amb un nivell més alt
de seguretat, transparència i confiança. A més a més, ha descobert com la integració d’smart
contracts en dispositius IoT pot automatitzar tota mena de transaccions econòmiques
condicionades al compliment de determinades condicions o mesures (presentació descarregable
en PDF AQUÍ).
A continuació, ha estat Xavier Núñez (responsable de Desenvolupament de Negoci de 5G a la
Fundació i2CAT) l’encarregat de presentar els diferents aspectes en els quals la 5G facilitarà
l’extensió de les tecnologies IoT de manera definitiva, així com de revisar els models de negoci
que en la cadena de valor de la IoT poden sorgir i es poden veure beneficiats per la tecnologia de
comunicacions mòbils de cinquena generació (presentació descarregable en PDF AQUÍ).
Tot seguit, ha arribat el torn de Pere Tuset (professor, investigador i director acadèmic del Màster
en Indústria 4.0 a la UOC i co-coordinador del Grup de Treball Smart cities, IoT i Indústria 4.0 de
Telecos.cat), qui ha donat a conèixer el desenvolupament i els resultats preliminars d’un projecte
realitzat conjuntament pel CDIF (Centre de Diagnòstic Industrial i Fluïdodinàmica) de la UPC i el
WiNe (Grup de Recerca en Xarxes de Comunicacions Sense Fils) de la UOC; un projecte que
combina les tecnologies d’IoT i del Bessó Digital (en anglès, Digital Twin) per tal de donar resposta
a les necessitats d’estalvi energètic d’un magatzem industrial de grans dimensions (presentació
descarregable en PDF AQUÍ).
Per últim, ha estat Jorge Arasanz (director d’Infraestructura de Xarxes d’Alcatel-Lucent) qui ha
incidit en les qüestions que afecten al creixement dels dispositius IoT i el seu impacte en la
connectivitat i el tractament de la informació (presentació descarregable en PDF AQUÍ).
GALERIA FOTOGRÀFICA DISPONIBLE AQUÍ
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6.7 CCII
Impulsant les vocacions científiques i tecnològiques: STEM for Teens
L’organització col·legial d’Enginyeria Informàtica col·labora en
l’impuls i desenvolupament de STEM for Teens. La iniciativa té
com a objectiu fomentar les vocacions STEM (Science,
Technology Engineering and Mathematics / Ciència,
Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) entre els joves, i
especialment entre les noies.
Amb aquesta finalitat STEM for Teens proposa un concurs de
vídeos de nois i noies d’ensenyament secundari per animar
altres joves a conèixer de prop professions d’aquests àmbits. El Centre Europeu per al
Desenvolupament de la Formació Professional (CEDEFOP) preveu que la demanda d’aquests
perfils s’incrementi en un 14% a Europa per al 2020 i en el cas de les Tecnologies de la Informació
s’ha estimat que a Espanya i Europa es necessitaran més professionals de la informàtica dels
disponibles.
Els / les alumnes / es, en equips de 3 a 5 persones, hauran de gravar un vídeo de 3 minuts en el
qual reflexionaran sobre els avantatges d’estudiar aquestes carreres, a més es posa especial
atenció en les noies adolescents la presència en aquestes professions és notablement inferior als
homes, precisament en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació representen únicament
el 12% de l’alumnat, segons l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics
(OCDE), i en matèria laboral segons els estudis realitzats per CCII només al voltant del 17% dels
professionals de les tecnologies de la informació a Espanya, són dones.
Fins al 15 març hi ha de termini per inscriure a la pàgina web http://www.stemforteens.org/ i
presentar els vídeos. Els projectes millors valorats pel Jurat rebran com a premi dispositius
tecnològics de Google que seran lliurats en un esdeveniment que tindrà lloc a Madrid durant la
segona setmana d’abril de 2019.

Col·laboració de la UNED i els professionals de l’Enginyeria Informàtica
El Consejo General de Colegios Profesionales de Ingenieria
Informática – CCII i la Universidad Nacional de Educación a
Distancia – UNED han iniciat una línia de col·laboració en
matèria de formació i reciclatge professional en l’àmbit de
l’enginyeria informàtica.
El president de CCII, Joan Pau Peñarrubia, i el rector de la
UNED, Ricardo Mairal, han signat el conveni de col·laboració
que formalitza aquesta iniciativa.
A l’acte també hi van assistir José García Fanjul, membre de la Junta de Govern del CCII i degà
del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica del Principat d’Astúries, Mario Pena Garrido, vicerector
de Formació Permanent per al Acompliment Professional i Desenvolupament Social de la UNED;
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Rafael Martínez Tomás, director de l’ETSE Informàtica de la UNED, i Àngel Pérez de Madrid i
Pablo, sotsdirector d’Infraestructura i Assumptes Econòmics de l’Escola.

Subscriu-te a la newsletter mensual del Consejo General de Colegios Oficiales de
Ingeniería en Informática (CCII)

Newsletter que, amb una periodicitat mensual, emet el
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería en
Informática (CCII) amb novetats i noticies de la Enginyeria
Informàtica.

El CCII participa a Brussel·les al workshop IT Professional Ethics Group

El 30 de gener de 2019 va materialitzar a Brussel·les el
workshop de ITPE (IT Professionalism Europe) d’arrencada
del grup d’experts en ètica professional informàtica (IT
Professional Ethics Group).
Per part de l’organització col·legial d’enginyeria informàtica
van intervenir Juan Pablo Peñarrubia, President del CCII
(Consejo de Colegios de Ingenieria Informática), i José
García Fanjul membre de la seva Junta de Govern i Degà del
Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica del Principat
d’Astúries (COIIPA) .
José García va presentar les iniciatives sobre ètica professional informàtica a Espanya, en
particular les desenvolupades per l’organització col·legial d’enginyeria informàtica, així com el
procés d’oficialització del codi deontològic dels professionals de l’enginyeria informàtica.
Juan Pablo Peñarrubia va actualitzar les línies en curs de la Comissió Europea i especialment en
el Comitè CEN TC 428 ICT Professionalism and Digital Competences , en matèria d’IT
Professional Ethics, així com els mecanismes de participació i col·laboració, especialment a través
dels comitès mirall nacionals, en el cas d’Espanya el CTN 71 / SC 428 – Professionalitat de les
TIC i de les Competències Digitals.
A més hi va haver presentacions de KNVI, Airbus i euro.digital. I finalment, gràcies a l’aportació i
assistència presencial i virtual a la reunió de participants de la bona part de països europeus, es
va treballar en una primera aproximació de línies d’acció per a materialitzar un context europeu
comú en matèria d’ètica professional en l’àmbit de la informàtica, com a part del Marc Europeu de
la Professió Informàtica, en l’evolució s’està treballant en els últims anys, amb destacada
implicació i aportació de l’organització col·legial d’enginyeria informàtica espanyola. En aquest cas
amb especial esment del grup nacional d’experts creat al gener de 2016 al fil precisament de la
participació de CCII en la iniciativa European ICT Profesionalism Framework de la Comissió
Europea
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L’aprofundiment en la deontologia i ètica professional és un dels elements essencials de les
professions madures i consolidades, de manera que els professionals de l’enginyeria informàtica
tenim un compromís decidit amb aquesta línia de treball com part de l’exercici professional i en
definitiva de l’ordenació de l’enginyeria informàtica a Espanya.

CCII a DIGITAL FUTURE SOCIETY SUMMIT MOBILE WORD CAPITAL BARCELONA
#DFS_MWC19
El 24 de febrer l’enginyeria informàtica espanyola va estar
representada al Digital Future Society Summit impulsat per
Mobile Word Capital Barcelona com a primer esdeveniment
programat en el marc de MWC19.
Com a continuació de la implicació del Consell General de
Col·legis d’Enginyeria Informàtica en el Consell Assessor de
Digital Future Society DFS, van assistir a DFS Summit Joan
Pau Peñarrubia, President de CCII, i José García Fanjul,
membre de la junta de govern de CCII i Degà del Col·legi
Oficial d’Enginyeria Informàtica del Principat d’Astúries
(COIIPA).
El nou escenari de necessitat i compromís d’una adequada regulació dels productes, serveis i
activitats informàtiques és un focus central de discussió. Per tant, un àmbit en el qual la
contribució dels professionals de l’enginyeria informàtica ha de ser el més proactiva possible.

El Consejo de Colegios de Ingeniería Informática col·labora en la primera edició de
QA&TEST Safety and Security
El Consejo de Colegios de Ingeniería Informática col·labora en
la celebració de la primera edició de QA&TEST 2019 Safety &
Security, que se celebrarà a El Cercle de Belles Arts de
Madrid els dies 27 i 28 de març. Els col·legiats/des interessats
hi poden assistir amb un 20% de descompte.
La conferència comptarà amb xerrades magistrals, tracks
paral·lels (un d’ells centrat en el disseny i construcció de
sistemes i el segon en les activitats de verificació, validació i
certificació de sistemes) i dos panells de discussió.
L’obertura anirà a càrrec de Jordi Llinares Sanjuan,
sotsdirector general de Digitalització de la Indústria i Entorns
Col·laboratius, del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, qui
donarà pas al Keynote inaugural de la Conferència impartit per
Carlos López Blanco, President de la Comissió de
Digitalització de la Cambra de Comerç d’Espanya, sobre els reptes i oportunitats que suposa la
revolució digital, entre els quals la seguretat, en la doble vessant de Safety and Security, és un
element clau.
Els col·legiats / des interessats hi poden assistir amb un 20% de descompte. Instruccions
en: https://www.ccii.es/descuentos
Informació del programa de l’esdeveniment: https://www.qatest.org/madrid-programa-1/
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El CCII ha formalitzat la creació d’un Comitè Blockchaina
En els últims anys, l’organització col·legial d’enginyeria informàtica ha realitzat una intensa activitat
en diferents vessants de l’àmbit de la tecnologia blockchain: Implicació en la creació del consorci
Alastria, participació en iniciatives d’estandardització sobre blockchain , posada en marxa de
certificacions blockchain, beques a col·legiats per a l’especialització en blockchain, primera
promoció de desenvolupadors blockchain Alastria certificats …
En aquest context CCII ha formalitzat la creació d’un Comitè Blockchain a nivell de l’estat espanyol
que integri professionals especialitzats en blockhain i tecnologies DLT i que impulsi l’activitat,
evolució i aportacions de l’enginyeria informàtica espanyola en matèria de blockchain.
Aquest comitè està obert inicialment a tots els professionals de l’enginyeria informàtica becats per
l’especialització en blockchain, participants en iniciatives d’estandardització en blockchain, així
com a professionals que hagin rebut la Certificació CCII de Desenvolupador/a blockchain Alastria, i
per descomptat enginyers/es en informàtica col·legiats/des interessats/des en blockchain.
Un altre nou pas en el camí de impuls de la tecnologia blockchain des de l’organització col·legial
d’enginyeria informàtica per promoure el seu aprofitament a nivell empresarial i de la societat en
general.
A partir d’aquest moment els professionals interessats poden remetre la seva sol·licitud al correu
electrònic indicant les seves coordenades de contacte, i, si escau data d’obtenció de la seva
certificació CCII blockchain.

Fernando Suárez nou president del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería en
Informática
El passat dissabte 21 de setembre l’Assemblea General del
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería en
Informática (CCII), va formalitzar l’elecció de la única
candidatura prèviament proclamada, com a nova Junta de
Govern de CCII.
La nova Junta està encapçalada per Fernando Suárez
Lorenzo, anterior vicepresident del Consell i actual president
del Col·legi Professional d’Enginyeria en Informàtica de Galícia.
Fernando Suárez és llicenciat en informàtica per la Universitat de la Corunya. Actualment
desenvolupa la seva activitat professional a la Diputació d’Ourense com a Director de l’Àrea de
Transparència i Govern Obert des de gener de 2018.
Des de maig d’aquest any és president de la Comissió de Deontologia i Ètica de CCII, òrgan
encarregat de l’elaboració del Codi Ètic i Deontològic de l’Enginyeria Informàtica presentat aquest
mateix mes.
També col·labora en tasques d’avaluació per a la implantació de títols oficials i estudis de Grau i
Màster i és vicepresident i vocal professional de la comissió d’Acreditació Euro-Inf de l’Agència
Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA).
A més, Fernando Suárez exerceix labors com a docent en diverses universitats gallegues.
El nou president del CCII ha rebut diversos reconeixements al llarg de la seva carrera
professional. Al maig de 2015 se li va concedir el premi i3 a la Trajectòria Professional Nacional
gràcies a la seva gran dedicació cap a la professió i per la seva contribució al desenvolupament de
l’enginyeria informàtica en benefici de la societat.
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El passat mes de maig Suárez va rebre un reconeixement sobre la conscienciació en seguretat en
els Premis Internacionals de Seguretat Cibernètica i Protecció de Dades de l’Associació
Espanyola per al Foment de la Seguretat de la Informació.
Amb aquesta nova candidatura el Consell General seguirà treballant per conscienciar sobre la
influència que té l’enginyeria informàtica en la societat actual.
Llista de la candidatura proclamada:
Càrrec

Candidat

Col·legi de pertinença

President

Fernando Suárez Lorenzo

CPEIG

Vicepresident 1r

Joan Pablo Peñarrubia Carrión

COEICV

Vicepresident 2n

Joaquín Garrido Zamora

COEINF

Secretari

José García Fanjul

COIIPA

Vicesecretari

Joan Arrue Ullés

COIIE

Tresorer

Ignacio Lasheras Herrero

CPIIR

vocal 1er

Juan Jambrina Martín

CPIICyL

vocal 2n

Eugenio Picón Rodríguez

CPIICM

vocal 3r

Jesús Martínez

CPIIRM

vocal 4t

David Santo Orcero

CPIIA

vocal 5è

Javier Suescun Abril

CPIINA

vocal 6è

Ricardo Julio Rodríguez Fernández

CPIIAR

Vocal Suplent 1º

Álvaro del Álamo

CPIIC

Vocal Suplent 2n Francisco Javier Rodríguez Martínez

CPEIG

Vocal Suplent 3r

Jacinto Canals de Caso

CPIICyL

Vocal Suplent 4t

Carlos Risueño

CPIICM
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6.8 ACEInf
Convocatòria de l’Assemblea de l’Associació Catalana d’Enginyers en Informàtica (ACEI)
pel 11 de febrer de 2019

El president de la l’Associació Catalana d’Enginyers en
Informàtica (ACEI), convoca als associats/des a l’Assemblea
pel dilluns 11 de febrer de 2019 a les 18:30 en primera
convocatòria, i a les 19:00 en segona convocatòria, a la seu
del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya
(COEINF), Plaça Ramon Berenguer el Gran 1, entresòl 1a,
08002 Barcelona (Consulteu el mapa).

Ordre del dia:
18:00 Acreditació
18:30 1a Convocatòria Assemblea Ordinària
19:00 2a Convocatòria Assemblea Ordinària
Aprovació, si s’escau, de l’Acta Anterior
Informe del President (Eduard Elias)
Eleccions a Junta Directiva
Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud per incorporar ACEI a l’Institut d’Enginyers de Catalunya
(INEC)
Torn obert de Paraules
Al final del la convocatòria de l’assemblea publicada al web trobareu el formulari per confirmar
l’assistència (enllaç).
Barcelona, 14 de gener de 2019
Eduard Elias i Vila
President en funcions de l’ACEI
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L’Associació Catalana d’Enginyers Informàtics s’afegeix a l’INEC #sumem10

L’associació d’enginyers informàtics s’afegeix a l’ institut
d’enginyers de Catalunya, amb aquesta incorporació, són 10
les associacions d’enginyeria superior que conformen
l’INEC.
L’Assemblea de Representants de l’Institut d’Enginyers de
Catalunya, va donar suport per unanimitat, a la sol·licitud de
l’Associació
Catalana
d’Enginyers
en
Informàtica
d’incorporació a la federació, ateses les importants aportacions que aquesta Associació comporta
a l’Institut.
Així, l’Institut d’Enginyers de Catalunya aplega ja a les 10 Associacions d’enginyeria superior
d’Aeronàutics, Agrònoms, Camins, ICAI, Industrials, Informàtics, Mines, Monts, Navals i
Telecomunicació, per a impulsar els espais de coneixement conjunt i l’entesa i col·laboració entre
totes les branques de l’enginyeria.
Com ha manifestat el president de l’INEC, Ricard Granados la incorporació de l’enginyeria
informàtica significa “la integració a l’Institut d’una branca d’enginyeria de la màxima actualitat i
importància, en un món en transició en el que les noves tecnologies d’adquisició i tractament de la
informació són imprescindibles pel desenvolupament tècnic, econòmic, social i ambiental”
Durant l’Assemblea, el president ha exposat les línies d’actuació per aquest any, posant èmfasi en
la celebració d’iGenium’19, la cita anual de l’enginyeria, que aquest any es dedicarà al paper dels
projectes d’enginyeria per a l’actual transició, posant l’accent en la indústria, els serveis i les
tecnologies de la informació.
La finalitat de l’Institut d’Enginyers de Catalunya és contribuir al desenvolupament de l’Enginyeria
al servei del bé comú, fomentant la col·laboració entre totes les seves branques, difonent els seus
coneixements i vetllant per l’ètica professional i a la vegada prestigiar la professió i donar-li
visibilitat entre la societat.

Els col·legiats del COEINF ja es poden associar a ACEI
En compliment dels acords de les assemblees del COEINF i de l’Associació Catalana d’Enginyeria
en Informàtica (ACEI) celebrades el primer trimestre de 2019, els col·legiats del Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) es poden associar sense cap cost addicional
formalitzant la petició a través del formulari “Sol·licitud d’associació a ACEI per a col·legiats del
COEINF” (clica aquí per accedir-hi).
Per conèixer amb més detall l’actual situació de l’ACEI, accediu a la presentació que en fa el seu
president, l’Eduard Elias i vila a la presentació de l’Associació Catalana d’Enginyeria en
Informàtica (clica aquí).
Poden ser membres numeraris de l’Associació Catalana d’Enginyeria en Informàtica (ACEI)
aquelles persones que, complint els requisits exigits per la legislació vigent en matèria
d’associacions, estiguin en possessió d’un títol universitari de grau superior o de doctorat en el
àmbit de la informàtica (IT) atorgat per alguna de les universitats ubicades en el territori de l’estat
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espanyol o que el tinguin per homologació.
Per a fer la sol·licitud d’associació a l’ACEI s’ha d’accedir a una de les següents accions segons el
cas:
•
•

Sol·licitud d’associació a ACEI
Sol·licitud d’associació a ACEI per a col·legiats del COEINF

Aprofitem per informar que estem preparant el web de l’associació en el domini aceinf.cat, amb
l’objectiu de tenir el nostre lloc de referència, tant per poder recuperar i fer visible la nostra història
com perquè sigui una eina de treball, de participació i de servei per als associats i per a la
societat.
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6.9 Bioinformàtica per enginyers: Workshop, Bootcamp i grup
de treball
A través de l’acord amb Bioinformàtics Barcelona (BIB),
COEINF posa en marxa tot un seguit d’accions amb l’objectiu
que els enginyers puguin conèixer la Bioinformàtica,
denominació sota la qual s’agrupa un col·lectiu interdisciplinari
i heterogeni de l’àmbit de les bio-ciències que fonamenta el
seu avanç i desenvolupament en l’aplicació de la informàtica.
Les bio-ciències s’han convertit en un dels camps principals
d’investigació i hi ha un consens en situar-les com a gran
protagonistes del futur més immediat. A més, les universitats,
l’administració i el sector industrial han apostat per fer de
Catalunya un pol de primer nivell en aquest àmbit i la realitat és que s’ha creat un teixit de centres
de formació, de recerca i empreses que permeten veure en la bioinformàtica un àmbit d’interès
real per a enginyers.
En aquest sentit, es va crear un grup de treball format per membres dels col·legis d’enginyers i
Bioinformàtics Barcelona amb el lideratge de Karina Gibert, Vicedegana de Big Data i Data
Science. L’objectiu d’aquest grup de treball serà potenciar entre els enginyers l’interès per la
bioinformàtica oferint la possibilitat d’una formació continua i de facilitat la introducció dels
enginyers en aquest àmbit.

Francesc Boix
Comissionat d’Open Data i Bioinformàtica
Adjunt a la Vicedegana de Big Data i Data Science
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7

Imatge i Comunicació

COEINF News
El COEINF News, la Newsletter que surt el dijous, és la recopilació setmanal de totes les
publicacions fetes al web del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya des de la
News anterior.

Cada dimarts de 23:00 a 24:00 el COEINF al Tercer Harmònic 106.9fm
Tercer Harmònic és un programa de divulgació científica per tots tipus de públic, per aprendre
una mica més sobre el món de la tecnologia, on presentarem tant l’actualitat del moment, la
història que ens ha portat al lloc on estem.
Comunicacions, Ràdio, Educació Digital, Internet, Xarxes Socials, Radioafició…, i molts temes
més, per fer més assequible la ciència a tothom.

Revista del Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya
La vicedegana del col·legi i fundadora de
d’intel·ligència artificial de Catalunya pel #MWC19

donesCOEINF

descriu

l’ecosistema

“La intel·ligència artificial a Catalunya, una visió personal” de Karina Gibert, vicedegana del
Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya, COEINF) i fundadora de donesCOEINF, és
un article molt interessant publicat en motiu del Mobile World Congress de Barcelona al magazine
del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, tot un referent en el nostre
sector.
L’article forma part d’una revista que ha editat el Departament de Polítiques Digitals de la
Generalitat de Catalunya, en anglès i en català, el qual s’està distribuint a l’estand del govern dins
el MWC, i on diferents experts ressalten les extraordinàries condicions que té Catalunya en
aquests moments en qüestió de tecnologia.
“La intel·ligència artificial a Catalunya, una visió personal”: Karina Gibert
En aquest article, Karina Gibert analitza les condicions de l’ecosistema català d’Intel·ligència
Artificial, identifica els orígens de la disciplina i els detonants de l’actual embranzida que
experimenta aquesta àrea.
“La intel·ligència artificial (IA) neix el 1956, en una escola d’estiu que organitza J. McCarthy a
Darmouth, per “estudiar les accions intel·ligents” amb la vocació de “fer màquines que puguin fer
el que fa l’ésser […] intel·ligent”, diu M. Minsky. Fa poc, però, que hi ha tecnologia madura per fer
realitat una part d’aquells somnis; Internet, els sensors intel·ligents (smart sensors), la internet de
les coses (Internet of Things, IoT) o les dades massives (big data) en són els detonants.”
Tot seguit remarca les especials circumstàncies de la IA a casa nostra que l’han posicionat a
primera línia internacional: “Avui, Catalunya és un nucli potent d’IA, amb una projecció
internacional de primer nivell. I ho és per circumstàncies històriques tant extraordinàries com
singulars sobre les quals donaré la meva visió personal, sense voler ser exhaustiva.”
“La comunitat catalana d’IA ha sabut jugar a primera divisió i fer-se un lloc de reconeixement
internacional”
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Després d’un repàs dels elements clau en l’ecosistema i com interactuen entre ells, l’article tanca
amb una visió personal de l’autora de les possibilitats de la IA com a motor de desenvolupament
del país: “estem molt a prop de tancar el cicle de coneixement-desenvolupament amb la IA com a
motor transversal. Tenim un territori prou petit perquè una relació estreta món acadèmic-empresainstitucions faci dels reptes del dia a dia en tots els àmbits els grans inspiradors de recerca
transferible en retorn social. Amb els recursos apropiats, veig aquí un dels motors
de desenvolupament més potent que tenim com a país, i una oportunitat única perquè Catalunya
es consolidi definitivament com un centre de referència internacional de primera magnitud.“

74/98

8

Serveis

8.1 Peritatges
D’acord amb la legislació vigent, una de les responsabilitats del Col·legi és la de proveir pèrits a la
Justícia, tal com ja estem fent directament en el cas de peritatges extrajudicials, on secretaria rep i
gestiona les sol·licituds de peritatges. Posteriorment el Col·legi va enviar el llistat dels pèrits, que
així ho autoritzaven, a la Conselleria de Justícia per a la seva distribució als jutjats.
Amb aquest enviament el Col·legi dóna compliment a aquest compromís per al cas dels peritatges
judicials.
La Comissió de Peritatges del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya cerca
l’excel·lència en l’exercici de l’activitat dels seus membres. Els seus integrants, els pèrits, realitzen
actuacions o redacten informes susceptibles de ser incorporats en un litigi en forma de prova
pericial. A banda de la redacció estricta de l’informe també poden proporcionar assessoria al
respecte de la posició en el litigi (litigation support).

Activitat
A continuació es resumeix l'activitat duta en la Comissió de Peritatges al llarg de l'any 2019
Casos

Totals

Oberts

16

Finalitzats

4

Cancel·lats

4

Pre-assignats

8.2 Tribunal Arbitral
L’arbitratge és una forma de resolució de conflictes alternativa a la justícia ordinària que es
caracteritza per una major agilitat, flexibilitat i economia. En el cas del Tribunal Arbitral del Col·legi
Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya l’arbitratge institucional d’equitat que ofereix
minimitza, a més, aspectes criticats del arbitratge, com la possible parcialitat dels àrbitres, fent
valer la seva independència i solvència per a obtenir la major imparcialitat i qualitat dels laudes
dictats.
La rapidesa i agilitat no resten fermesa als laudes, que a l’empara de la Llei d’Arbitratge 60/2003
de 23 de desembre de 2003, obtenen la força d’una sentència ferma, esdevenint “cosa jutjada” un
cop exhaurits els terminis d’impugnació que marca la mateixa llei, sent únicament anul·lables per
motius formals mitjançant demanda d’anulació davant l’Audiència Provincial.
Sent a més els àrbitres experts en la matèria, es fa innecessària la participació de perits en la
majoria dels casos, cosa que afavoreix una major economia, qualitat tècnica i justícia dels laudes.
Per a sotmetre’s a l’arbitratge institucional d’equitat del Tribunal Arbitral del Col·legi Oficial
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d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya cal incloure en la contractació la seva clàusula arbitral, o
en el seu defecte, poden ambdues parts sotmetre’s al mateix de forma voluntària a posteriori
inclús un cop descobert el conflicte.
Activitat
A continuació es resumeix l'activitat duta al Tribunal Arbitral al llarg de l'any 2018:
Casos

Totals

Oberts

0

Finalitzats

0

Cancel·lats

0

8.3 Dipòsit de codi font
El Servei de Dipòsit de Codi Font de COEINF permet que els clients puguin tenir la seguretat de
que, en determinades circumstàncies, podran tenir accés al Codi Font de l'aplicació. Així mateix,
els desenvolupadors veuen respectats els seus drets, amb la seguretat de que aquest accés al
Codi Font es produirà només si es donen les circumstàncies pactades.
El serveix ofereix les mateixes garanties d'integritat i seguretat, amb la possibilitat de signar
digitalment, encriptar o segellar i en mesures de seguretat física elevades.

8.4 servei de videoconferències i reunions online
El COEINF té contractat el servei de videocenferències Cisco Webex Meetings per a ús intern de
l’equip directiu i la junta del Col·legi, posant-lo també a disposició de col·legiats/des del COEINF
en resposta a vàries peticions.
Webex és una de les solucions líders per a mantenir reunions online amb les següents
característiques i funcionalitats:
vídeo d’alta definició
audio VoIP-Internet
compartició arxius, documents escriptori, i control remot
pissarra d’idees
chat
connexió xifrada SSL
accés des d’ordinador (Windows, Mac i Linux), tablet i mòbil (Webex mobile)
accés telefònic amb trucada local (917911283)
Fins a 20 persones connectades
L’ús de la videoconferència permet estalvi de temps, costos, així com reduir les seves
emissions de carboni, sent la conferència web una capacitat clau i un requisit per a la
col·laboració.
Per sol·licitar la reserva d’una reunió online omplir el següent formulari i t’enviarem les dades
de connexió.
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8.5 Borsa de treball
L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, de la qual és entitat membre
el COEINF, ha creat la primera borsa de treball Intercol·legial – www.borsadetreball.cat – amb
l’objectiu de potenciar l’ocupació a Catalunya.
Els candidats poden cercar ofertes en les borses dels diferents Col·legis, des d’aquest mateix
portal.
Les empreses poden trobar candidats qualificats i amb l’aval de pertànyer a un Col·legi
Professional.
L’Associació pretén comptar amb el suport de les principals institucions catalanes per tal
d’esdevenir el portal de referència d’ocupació qualitativa a Catalunya.
Característiques del portal
La web integra actualment més de 3.000 ofertes de feina de tots els sectors professionals i compta
amb una base de dades de més de 94.000 professionals col·legiats i qualificats de 100 col·legis
professionals de tots els àmbits (jurídic, Economia i Empresa; social, ensenyament i humanitats;
enginyeria, arquitectura i tècnica; salut i ciències de la informació i la comunicació). A més, els
candidats podran cercar des del mateix portal ofertes en les borses dels diferents Col·legis, mentre
que les empreses podran trobar candidats qualificats i amb l’aval de pertànyer a un Col·legi
Professional.

8.6 Servei d’assessorament jurídic
Servei d’assessorament jurídic, que el COEINF ofereix als seus
proporcionar informació, suport i resolució de consultes en les següents àrees:

col·legiats

per

Dret Mercantil
 Immobiliari
 Família
 Hereditari


Les consultes seran ateses per CEPRO, gestoria del COEINF.
Exemples:
En relació a l’entitat i associats que siguin socis d’una empresa:
1. com convocar una Assemblea o Junta General (depenent del tipus de societat), quorums

2.
3.
4.
5.

necessaris per la presa d’acords, procediments i requisits per l’admissió, baixa o sanció
d’un soci, quins documents han d’estar a disposició dels socis, que s’ha de fer constar als
diferents llibres societaris, etc.
modificacions estatutàries
idoneïtat de reclamar deutes mitjançant procediment judicial o negociador, idoneïtat de
personar-se en un concurs de creditors per reclamació de quantitats, etc.
contractes mercantils i immobiliaris
marques i Patents.

En relació als associats com a persones físiques:
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1. quin tipus d’empresa és recomanable constituir per l’activitat que vull desenvolupar, quina

és la situació jurídica si es donen de baixa socis d’una societat o volen vendre les seves
accions o participacions, etc.
2. idoneïtat de reclamar deutes mitjançant procediment judicial o negociador, idoneïtat de
personar-se en un concurs de creditors per reclamació de quantitats, etc.
3. contractes mercantils i immobiliaris
4. marques i patents
Qüestions no societàries:
1. quins drets i obligacions tinc en cas de divorci
2. tinc fills amb la meva parella, però no estic casat, com hi ha que regularitzar jurídicament la
3.
4.
5.
6.

situació
de quins bens puc disposar en el meu testament
tinc un immoble llogat i el llogater no hi viu
quan puc instar un desnonament
etc.

El servei es prestarà a través de consultes telefòniques. Per accedir al servei posat en contacte
amb secretaria@enginyeriainformatica.cat.

8.7 Servei de consulta de la Biblioteca online de normes
AENOR per als col·legiats

Presentem el Servei de Consulta de la Biblioteca On-line de
normes AENOR i Llibres de l’àmbit de les Tecnologies de la
Informació (veure llistat de normes incloses). Aquest servei ha
estat concertat pel Consell de Col·legis Professionals
d’Enginyeria Informàtica (CCII) per a tots els col·legiats
d’Espanya, que hi podran accedir de forma gratuïta, a través
d’una zona privada del web del Consell: www.ccii.es, a la gran
majoria de normes AENOR relacionades amb les TI i a un bon
nombre de manuals i informes sectorials de gran interès per
als nostres professionals.
Per donar-vos d’alta en el servei heu de sol·licitar-ho a la nostra Secretaria
(secretaria@coeinf.cat), indicant en l’assumpte del missatge “Alta en servei de normes CCII” i
concretant en el cos teves dades identificatives i el correu electrònic amb el que vols accedir a
aquest servei. Des del Col·legi us donarem d’alta tan aviat com sigui possible i quant rebem
confirmació us enviarem un usuari (al correu que ens hagueu proporcionat) i una clau temporal
perquè hi pugueu accedir.
Esperem que aquest nou servei sigui del vostre interès.
CCII – Normes AENOR – juliol 2017 (pdf)
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Convenis

9.1 Nous convenis 2019
COEINF signa un acord amb AQIVEO per fomentar el negoci de les empreses TIC
COEINF i AQIVEO signen un acord de col·laboració per ajudar
a la difusió i coneixement de les TIC entre els col·legiats i
empreses d’associacions afins al COEINF (Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya), amb l’objectiu de
facilitar i potenciar el negoci entre elles i per a que puguin oferir
els seus productes i serveis als seus potencials clients.
L’acord el van firmar a la seu del COEINF en José Antonio
Porcel, fundador d’AQIVEO i l’Eduard Martin, degà del
Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya.
AQIVEO oferirà estudis de mercat basats en continguts i ús de
la seva base de dades, que ajudaran al coneixement del teixit empresarial TIC. Tendències i
preferències, dispersió o concentració geogràfica, tecnologies disruptives, robòtica, drònica,
domòtica, intel·ligència artificial, Indústria 4.0, etc. entre alguns dels temes analitzats.
Actualment AQIVEO emmagatzema coneixement relacionat de més de 5.000 empreses, 1.500
marques i 2.500 productes, xifra que es va incrementant diàriament. És una font d’informació molt
apreciada per tot tipus de professionals, tant de el sector TIC com d’altres sectors que busquen
proveïdors TIC (majoristes, distribuïdors, enginyeries, …), futurs clients o socis, ajuda a la
comercialització de productes, o bé organitzar esdeveniments, entre altres.
AQIVEO oferirà també serveis d’assessorament gratuït a les empreses que ho sol·licitin a través
del COEINF, per posicionar-se adequadament en el cercador de forma profitosa segons els criteris
de recerca de possibles clients.
Barcelona, novembre de 2019

El COEINF signa un conveni de partenariat amb HackUPC
El COEINF ha signat un conveni amb HackersUPC segons el
qual esdevé partner de la HackUPC, la Hackaton d’estudiants
més gran d’Europa, organitzada per l’associació HackersUPC.
El COEINF dóna suport a la HackUPC proporcionant material
pels hackers i aportant membres qualificats pels diferents
jurats. Aquest conveni s’ha gestionat a través de la comissió de
gènere del Col·legi donesCOEINF, i per aquest motiu, un dels
eixos de treball será promoure la perspectiva de gènere a
través de la col·laboració COEINF-HackUPC.
El passat octubre de 2019 es va celebrar l’edició 2019 de
laHackUPC, a les instal·lacions de la UPC amb més de 800
participants d’arreu d’Europa. La competició va començar el
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divendres 10 d’octubre a les 21h i es va extendre fins diumenge a les 9h. Durant aquestes 36h
els participants van desplegar tot el seu coneixement i creativitat per després mostrar les seves
idees innovadores de projectes informàtics als jurats.
donesCOEINF vam tenir el plaer de participar com a jutgesses en aquesta edició de la Hackaton
Per aquesta edició la Sra Alicia Vázquez i la Sra. Carme Pineda van formar part dels jurats de les
semifinals i la Sra. Karina Gibert, presidenta de donesCOEINF va intervenir en el jurat de la final.
Les jutgesses van poder gaudir durant unes hores de tota mena de projectes amb la tecnologia
més puntera: Detecció d’imatges, Intel·ligència Artificial, Realitat Augmentada, models predictius,
aplicacions mòbils, pàgines web, etc.
L’organització va assegurar l’èxit total de la Hackaton amb una programació exemplar i molt ben
organitzada. Cal posar en relleu que HackersUPC està formada íntegrament per estudiants i
alumni de la UPC que es responsabilitzen de tota l’organització i treballen intensament durant
mesos per a que tot estigui a punt per acollir l’allau de hackers que s’inscriuen cada any. Els
voluntaris van estar les gairebé 46h que va durar tot el certament vetllant per al bon funcionament
de la competició tant a nivell tècnic com d’intendències: menjar, dormir, judging, etc. Es gràcies als
estudiants voluntaris de la UPC que podem dir que aquesta és la hackaton d’estudiants més
important d’Europa i des del COEINF ens sentim molt orgulloses de poder formar part d’aquest
meravellós equip de jovent. Enhorabona per la vostra feina, implicació i talent. Enhorabona a tots
els participants i enhorabona al premiats. Fins l’any vinent!
DonesCOEINF
Alicia Vázquez
Karina Gibert
Membres comissió de seguiment de l’escletxa de gènere a l’enginyeria informàtica

El COEINF firma un acord per participar en el projecte VINT-I-DOS de SEGRE

SEGRE i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de
Catalunya (COEINF) van firmar, el divendres 18 de desembre,
un acord de col·laboració per posar en marxa el projecte de
difusió de continguts sobre ciència i tecnologia VINT-I-DOS de
SEGRE.
A través del projecte “VINT-I-DOS. Una mirada al futur per
entendre el present”, es pretén afrontar la divulgació científica
i tecnològica per al gran públic, per tothom, siguin experts o
aprenents en les noves tecnologies, fent molta èmfasi en tot el
que tenim actualment i també en el que vindrà, sempre amb una visió de com ens afectarà en el
nostre dia a dia o com ens impactaran aquestes tecnologies en la nostra vida amb un llenguatge
apropiat i entenedor per tots els públics. És adir, una eina divulgativa descriptiva però també
aplicada per entendre molt millor l’impacte de la tecnologia en el nostre entorn.
El projecte és multimèdia i transversal donat que emprarem diversos canals per arribar al gran
públic, amb un portal web, present a les xarxes socials i en els canals de comunicació de SEGRE.
El COEINF tindrà una participació activa en totes les activitats que realitzi SEGRE al voltant de la
iniciativa i en tots els canals de comunicació (televisió, premsa escrita, xarxes socials i qualsevol
altra que aparegui), aportant materials, notícies i qualsevulga altre informació que pugui ser
d’interès per a la iniciativa.
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A l’acte hi van participar Ferran Perdrix, Cap de Sistemes i R+D+I del Grup de Comunicació
SEGRE, Eduard Martin, Degà del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya i Jordi
Virgili, Vicedegà Adjunt de les Terres de Ponent.
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10

Vida Col·legial

10.1 Fòrum deontològic per la dignitat
El «Fòrum deontològic per la dignitat» va ser constituït al
2017 per uns quants col·legiats/des per portar a terme
accions en defensa dels drets i proteccions del professional
de la informàtica, actualment en buit legal.
El 4 de gener del 2018 va tenir lloc una reunió amb la
"Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure
Exercici de l'Advocacia", de l'ICAB. Es varen reunir amb el
lletrat Robert Sabata Gripekoven, president d'aquesta
comissió i van tenir un intercanvi d'opinions molt enriquidor.
Es va detectar un buit legal en la protecció dels drets dels
professionals de l'enginyeria informàtica en el seu exercici. Van sorgir diverses propostes de
col·laboració entre el Col·legi i l'esmentada comissió i es van plantejar uns primers passos que
s'aniran concretant i informant als membres dels respectius col·legis.
El Fòrum deontològic del COEINF per la dignitat és un espai obert a tots els professionals de
l’enginyeria informàtica amb el propòsit de dignificar la nostra professió, en correspondència a la
seva importància real en l’actual context social, i que per la seva funció transversal, necessària i
sovint imprescindible, s’ha de vetllar per la seva protecció, seguretat i comprensió.
El Fòrum deontològic del COEINF per la dignitat neix com una corrent d’opinió i de posicionament
dins del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, i en cap cas representa, ni
pretén imposar, les seves idees o opinions a l’oficial del COEINF, com a entitat de representació
professional pública.
Som professionals, però primer de tot som persones que defensem posicionaments i idees que
considerem prou importants com per canalitzar-les i expressar-les públicament de manera
col·lectiva, en el benentès que no necessàriament han de ser compartides per tot el col·lectiu. El
fòrum neix com un moviment transversal, que no està lligat a cap partir i obert a qui hi vulgui
participar.
El Codi Deontològic del COEINF està reconegut amb un dels més evolucionats de tots el col·legis
professionals i amb prestigi internacional. Un dels seus principis fonamentals és fer prevaldre en
tot moment l’interès general per davant del particular, i un dels seus objectius aconseguir el
respecte social que la nostra professió mereix, com a resposta al respecte que els professionals
tindrem amb la Societat en comprometre’ns a complir aquest codi. Entre les normes davant de la
societat destaquem la que ens compromet en complir i fer complir els drets humans.
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10.2 Comissió

agileCOEINF – Els projectes informàtics són del més divertit i més
apassionant que hi ha al món!
La professió de l’enginyeria informàtica, al seu vessant de
Gestió de Projectes TIC, té algunes particularitats que la fan
molt especial. En molts casos, els projectes informàtics han
estat sotmesos a una demanda de “Time to Market” molt
exigent i s’han desenvolupat dins d’un context de canvi
continuat tant en l’àmbit tècnic, funcional, com econòmic i de
mercat. La incertesa, la indefinició, la pressió, l’estrès,.. són
companyies ben presents i conegudes als projectes TIC.
Dins d’aquest escenari, molts som conscients de la gran
importància i dificultat de la gestió de la part humana dels projectes, ja que justament aquesta part
és molt susceptible als factors que hem introduït anteriorment.
D’aquesta manera, considerem que és essencial contemplar i introduir a la gestió de projectes TIC
actual, aspectes d’àmbit no tècnics, com poden ser: gestió del clima de l’equip, gestió de l’estat
anímic de les persones, el manteniment de la motivació, la gestió de l’estrès i la pressió,… I així
una relació d’aspectes “soft” (emocionals i subtils) que poden impactar de forma crítica al
desenvolupament i a l’èxit final dels projectes.
Per assolir aquesta necessitat, trobem que és imprescindible, no només disposar de metodologies
i procediments àgils que ens permetin adaptar-nos de forma efectiva als canvis de context, sinó
també trobem imprescindible constituir equips de treball i professionals (persones) àgils, que
estiguin totalment involucrats, alineats i motivats amb la consecució dels objectius canviants del
projecte. Aconseguir professionals i equips amb un alt grau d’autonomia, autogestió, cooperació i
cohesió. I a ser possible, entusiasmats pel projecte i les tasques que desenvolupen en ell.
El Col·legi veu l’oportunitat de crear un òrgan específicament dedicat a estudiar i treballar sobre
“La Gestió Agile dels projectes informàtics” des d’un punt de vista holístic, és a dir tant en l’àmbit
de metodologies agile com al propi desenvolupament “Agile” de les persones i els equips que els
integren.
Aquest òrgan que es vol crear, la comissió agileCOEINF, té alguns dels següents objectius
proposats:
• Facilitar als col·legiats accés al “state of art” sobre les metodologies agile, bones pràctiques
a la part humanística de la gestió de projectes, desenvolupament de “soft skils” i habilitats
“subtils” (intuïció, imaginació, visió,…) mitjançant:
• accés a cursos de formació amb condicions avantatjoses,
• trobades i tallers de treballs sobre aquest tema,
• presentació de casos d’èxit,
• elaboració de continguts de referència, bones pràctiques,…
• Fomentar una visió més humanística de la gestió i coordinació de projectes, promovent els
professionals i equips agile (i alegres i entusiastes), que gaudeixin del dia a dia dels
projectes d’informàtica.
• Aprofundir sobre la visió sistèmica dels projectes. El projecte com a ésser viu, amb els
seus diferents cicles vitals, els seus canvis d’estat anímics,…
• Potenciar la creativitat dels professionals, fomentant i desenvolupant, per exemple,
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conceptes com “Gimnàs de Creativitat”,… Una bona creativitat és bàsica per trobar
ràpidament solucions simples en situacions complexes o crítiques.
Considerem que els projectes informàtics proporcionen un entorn ideal per poder gaudir
plenament de la feina, ja que ofereixen un espai únic per desenvolupar molts talents de les
persones que hi participen (creativitat, anàlisi, i en conseqüència, faciliten el seu creixement
professional i personal (autorealització).
D’altra banda, si aconseguim fomentar persones brillants i equips brillants tindrem com a resultat
natural projectes brillants i indirectament un món més brillant
I a més a més, si ens ho passem d’allò més bé…ja és la “repera”!
Fem nostre el lema:
Els projectes informàtics són del més divertit i més apassionant que hi ha al món!
Si estàs interessat en participar a la comissió o a rebre informació sobre les seves activitats, posa’t
en contacte amb nosaltres mitjançant aquest formulari (clica aquí).

10.3 Comissió

Dones-COEINF pel seguiment de l’escletxa de gènere a l’enginyeria

informàtica
La junta del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de
Catalunya va aprovar la creació de la comissió Dones-COEINF
el 23 de maig de 2018 amb l’objectiu de fer el seguiment de
l’escletxa de gènere a l’enginyeria informàtica.
La professió d’enginyeria informàtica és un cas d’especial
singularitat pel que fa a la presència femenina dins el sector,
sensiblement inferior a la d’altres titulacions STEM i objecte de
preocupació a nivell internacional.
Malgrat l’existència d’algunes hipòtesis sobre les que es
treballa, a data d’avui es desconeixen les causes per les quals
els percentatges de dones informàtiques són notablement
inferiors als d’altres professions típicament masculines, com l’enginyeria de camins, canals i ports
o fins i tot l’enginyeria de telecomunicacions, per parlar d’una altra titulació germana i de l’àmbit de
les TIC.
El col·legi sent la necessitat de crear un òrgan específicament dedicat a estudiar l’escletxa de
gènere en enginyeria informàtica.
La comissió Dones-COEINF, neix com una comissió interna del col·legi amb la missió de crear un
espai de treball específicament orientat a dissenyar accions col·legials que permetin millorar la
proporció de gènere dins la professió i reduir aquesta escletxa de gènere tan històrica com poc
estudiada.
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Estructura i composició:
Coordinadores:
• Karina Gibert, Vicedegana de Big Data i Data Science,
• Assumpta Rocosa, Vicedegana de professions STEM
Membres:
•
•
•
•
•
•

Conxi Pérez: Vicedegana de rols professionals
Pilar Oller: Vicedegana de Bioinformàtica
Mercè Escolà: Vicedegana de Territori i Empreses
Núria Castell: ex-Degana de la Facultat d’Informàtica de Barcelona
Anna Benavent: Presidenta de l’associació UNITSS
Beatriz Sevilla Villanueva, UPC

• Alicia Vázquez: Especialista en comunicar tecnologia a nens
Més informació o per contactar amb nosaltres: Comissió de Gènere Dones-COEINF
(http://dones.coeinf.cat)
Des de la creació de donesCOEINF hem treballat intensament per avençar en les directrius de la
comissió i una de les primeres accions que hem realitzat és dotar la comissió d’una estructura
territorial que faciliti les accions descentralitzades i la penetració de la nostra tasca als llocs més
recòndits del territorio català. A continuació exposem l’estructura territorial de donesCOEINF i tot
seguit presentarem la relació d’activitats i les notícies que el col·legi ha publicat al respecte.

1
donesCOEINF s’estructura en el territori per estudiar l’escletxa de gènere a l’enginyeria
informàtica

És coneguda la baixíssima presència
femenina en el sector tecnològic. Entre altres
molts
efectes
no
desitjats
d’aquest
desequilibri, això implica un enorme risc
d’exclusió a mig termini. Segons l’informe de
l’European Center for the development of
vocational training (CEDEPOF, Eurofound) de
2018, titulat Skills forecast: trends and
challenges to 2030, un 84.6% de les
professions seràn d’àmbit tecnològic al 2025.
Amb les xifres actuals de dones en les
enginyeries i en les TICs, les dones no podran
participar en igualtat d’oportunitats al mercat
laboral d’aquest futur no tan llunyà.
Preocupats pel desequilibri de gènere al
sector, el Col·legi Oficial d’Enginyeria
Informàtica de Catalunya sent la necessitat de
treballar per reduir-lo i el 23 de maig de 2018
la Junta aprova, a iniciativa de Karina Gibert,
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vicedegana de BigData, DataScience i Intel·ligència Artificial, la creació de la comissió
donesCOEINF com a òrgan del Col·legi per aquesta qüestió. La Comissió està coordinada
conjuntament per Karina Gibert i Assumpta Rocosa, vicedegana de promoció de la dona i
vocacions STEM del Col·legi. donesCOEINF neix amb la missió última de reduir l’escletxa de
gènere a l’enginyeria informàtica i de retruc a altres professions STEM.
La idea de crear un òrgan específic de l’Enginyeria Informàtica rau en el fet diferencial que
acompanya l’absència femenina en aquest àmbit en concret, cas d’especial singularitat i objecte
de preocupació internacional. En efecte, sistemàticament, de forma sostinguda en el temps i en
l’àmbit autonòmic, nacional i internacional, l’enginyeria informàtica presenta una presència
femenina substancialment inferior a d’altres enginyeries, inclosa Telecomunicacions, per parlar
d’una titulació germana i de l’àmbit de les TIC. És voluntat del Col·legi, i de donesCOEINF
aprofundir i aportar evidències de les raons d’aquesta escletxa i entomar accions col·legials que
contribueixin a reduir-la. La informàtica és una bellíssima professió que permet com poques
construir un món millor en tots els àmbits imaginables, des de la salut a la borsa, passant per la
sostenibilitat la mobilitat o la gestió dels comerços, i des de donesCOEINF voldríem a mig termini
que les dones juguessin un paper rellevant en aquesta contribució a casa nostra.
Des de la seva creació, donesCOEINF ha obert una pàgina web dones.coeinf.cat, un compte a
tweeter @Dcoeinf, un grup a LinkedIn, i un registre a través d'un formulari web que trobareu a la
pàgina web de la comissió. Totes les persones interessades es poden inscriure per a rebre o
sol·licitar informació sobre les activitats de la comissió.
A més de les dues coordinadores, la comissió donesCOEINF es composa d’un inestimable equip
que treballa des de la seu central del Col·legi:
•
•
•
•
•
•
•

Conxi Pérez: Vicedegana de Rols professionals TIC i CIO a l’empresa
Pilar Oller: Vicedegana de Bioinformàtica
Mercè Escolà: Vicedegana de Territori i Empreses
Núria Castell: ex-Degana de la Facultat d’Informàtica de Barcelona
Anna Benavent: Presidenta de l’associació UNITSS
Beatriz Sevilla Villanueva, professora de la FIB, UPC
Alicia Vázquez: Especialista en comunicar tecnologia a nens.

El tret de partida, i la primera acció directa de donesCOEINF serà identificar la comunitat
d’Enginyeres informàtiques de Catalunya. Des d’aquesta intenció primigènia, donesCOEINF s’ha
dotat d’una estructura territorial que li permeti conèixer millor la realitat del sector a tots i cadascun
dels racons del territori. Per això, en els primers mesos d’existència de la comissió, s’han obert
delegacions territorials a totes les demarcacions del Col·legi dins el Principat. Un valuós equip
d’enginyeres informàtiques repartides pel territori encapçalen les delegacions de donesCOEINF a
les diferents seus territorials que el Col·legi disposa al territori.
•
•
•
•
•

•
•

Aïda Valls, professora de la URV, delegada de la demarcació Terres de l’Ebre
Bea López, professora de la UdG, delegada de la demarcació Catalunya Nord
Conxi Pérez, In-Movement, vicedegana de rols professionals del Col·legi i delegada de la
demarcació Catalunya Central
Alba Lamas, màster en Enginyeria Informàtica i professional, delegada de Terres de
Ponent (Lleida) i provisionalment de la demarcació Pirineus Occidentals.
Anna Benavent, CIO del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, presidenta d’UNITTS,
l'associació de CIOS d’entitats de salut de Catalunya, delegada de la secció Vallès.
Núria Carretero, portfolio manager del departament de Customer Experienbe and Digital
delivery de Swiss, delegada a l’exterior (seu de Brussel·les)
Karina Gibert, catedràtica d’IDEAI UPC, encapçala la demarcació de Barcelonès

Com a cap de la comissió m’omple d’orgull comptar amb un equip de persones extraordinàries en
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valors personals i professionals.
Ens proposem identificar totes les enginyeres informàtiques de Catalunya. Les busquem a totes,
us volem a totes, les que en sou i exerciu, les que en sou i no exerciu, les que exerciu amb altres
titulacions, les que sou d’aquí i treballeu fora i les que treballeu aquí però veniu de fora. Us
convidem a difondre aquesta notícia i a animar les vostres companyes enginyeres informàtiques a
enxarxar-se a donesCOEINF com a primera passa per estudiar, amb perspectiva més científica,
les especificitats que fan que la presència femenina a l’enginyeria informàtica estigui a la cua de
totes les enginyeries. Registreu-vos a dones.coeinf.cat. En breu endegarem les primeres
accions….. stay tunned!
Karina Gibert
Fundadora de donesCOEINF
Vicedegana de BigData, Data Science i Intel.ligència Artificial del COEINF
Catedràtica de la UPC

2

Relació d’activitats donesCOEINF 2019

1)
2)
3)

4)

Consolidació de la web de donesCOEINF (K. Gibert, M. Boix) (http://dones.coeinf.cat)
s’ha habilitat un registre per a que les persones interessades es puguin enregistrar i un
mecanisme per actualitzar el mailing d’acord amb aquestes inscripcions.
S’ha creat un perfil de tweeter (@Dcoeinf) (K. Gibert)
S’ha creat un hashtag per identificar les publicacions de donesCOEINF als diferents espais
de les xarxes socials: #mesdonesEInf
S’ha creat un grup LinkedIn LinkedIn donesCOEINF (C. Pérez) (a l’apartat 3 d’aquesta
secció trobareu el text d’invitació elaborat per C. Pérez i K. Gibert)
Desplegament de l’estructura territorial de donesCOEINF (veure apartat 1 d’aquesta
secció)
https://enginyeriainformatica.cat/?p=27854
a) 1ª fase gener 2019:
i. obertura delegacions Girona, Tarragona i Lleida, Catalunya Central i Vallès
ii. Elaboració mapa territorial donesCOEINF
iii. 11 de febrer: Obertura formal de les delegacions territorials de donesCOEINF
b) 2ª fase maig 2019: obertura delegació Brussel·les

5) 10 febrer 2019: donesCOEINF presenta candidatura de dones a junta COEINF i al març
2019 incorpora tres dones, el que millora la paritat de la Junta, en la línia de la nova Llei
d’Igualtat
https://enginyeriainformatica.cat/?p=28114
(K. Gibert, C. Pérez, H. Boltà)
6) Incorporació a la comissió Dones i Igualtat de la Intercol·legial
a. 7 març 2019 representa donesCOEINF a l’acte de gènere de la Intercol·legial
Nota de prensa: https://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=4166&i=ca
Crònica:
http://apatgn.org/web/apatgn/actualitat/-/asset_publisher/5CXEvcNbS1yA/content/d
ecaleg-per-l-equitat-de-genere/10374?inheritRedirect=false
b. La junta COEINF aprova que el Col·legi assumeixi el decàleg deontològic de la
comissió de gènere de la Intercol·legial a proposta de donesCOEI

87/98

23 maig 2019: Notícia COEINF: https://enginyeriainformatica.cat/?p=28872 (veure
apartat 5 d’aquesta secció)
c. Octubre 2019: Membres de donesCoeinf reben formació sobre la realització dels
Plans d’igualtat i Protocols d’Assetjament d’acord a la nova llei, per part de la Dció Gral
d’Igualtat i com a acció del conveni d’aquesta amb la Intercol·legial
d. 13 des 2019: Acte Dones i Professions Tecnològiques, cicle dones i professions
col·legiades de la Intercol·legial. donesCoeinf coordina a 8 col·legis en l’organització
d’aquest acte, tercer del cicle, cloenda de 2020, amb ponent internacional i cloenda
de la Dra. Gral d’Igualtat, Sra. Mireia Mata
Programa de l’Acte: https://enginyeriainformatica.cat/?page_id=30210
Cicle marc: https://enginyeriainformatica.cat/wpcontent/uploads/2019/11/CartellCicle-Dona-i- professions-colK-1.pdf
Crònica: https://enginyeriainformatica.cat/?p=30818 (veure apartat 7 d’aquesta
secció)
7)
Participació de donesCOEINF a les sessions del cicle de gènere del Parlament de
Catalunya:
https://www.parlament.cat/pcat/parlament/parlament-genere/sessions-cicle-dones/
8)

Presentació de donesCOEINF a diferents entitats:
a. Joana Barbany, directora general de societat digital
b. Núria Garrido i Carme Fenoll, vicerectora i cap de gabinet del Rector UPC,
respectivament

2.1

Premis

9)

Karina Gibert i Núria Castell identifiquen la dona que donarà nom al Premi al millor CIO del
COEINF a partir del 2019. Joan Clarke
Es crea el premi Joan Clarke (s’anuncia a la NIT març 2019)
S’entregarà per primer cop a la NIT 2020
Ressenya: Joan Clark e(K. Gibert, N. Castell) https://enginyeriainformatica.cat/wpcontent/uploads/2019/03/Joan-ClarkeResenya-1.pdf (veure apartat 8 d’aquesta secció)

10)

COEINF a partir del 2019. Joan Clarke
Es crea el premi Joan Clarke (s’anuncia a la NIT març 2019)
S’entregarà per primer cop a la NIT 2020
Ressenya: Joan Clarke(K. Gibert, N. Castell) https://enginyeriainformatica.cat/wpcontent/uploads/2019/03/Joan-ClarkeResenya-1.pdf (veure apartat 8 d’aquesta secció)
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2.2

11)

Presentacions públiques

6 febrer 2019: Jornada Igualtat UPC. Presentació pública de
desplegament territorial (K. Gibert)

donesCOEINF i

Programa: https://igualtat.upc.edu/ca/esdeveniments/jornades-igualtat/vi-jornada-digualtat
Presentació:https://enginyeriainformatica.cat/wpcontent/uploads/2019/03/donesCOEINFv4-1.pdf
12)

6 març Participació a Women in Science and Technology. Terrassa (K. Gibert)

Programa:https://www.unescosost.org/post/women-science-and-technology-congress?
lang=es
13) Col·laboració amb el cicle dona i tecnologia un tàndem de futur. Palau Macaya (Eduard
Martín Lineros, Núria Castell (directora científica), K. Gibert, C. Pérez, A. Bennavent)
https://www.upc.edu/es/sala-de-prensa/noticias/apoyo-a-la-educacion-stem-de-las-mujeres-en-el-mundo-endesarrollo-proxima-conferencia-del-ciclo-mujer-y-tecnologia-un-tandem-de-futuro

Programa del cicle: https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/pdfs/fulldesalaa3_donatecnologia_cat-210319.pdf

Participació a
Bloc I Educació:
Taller III: El refinalment de les vocacions: Secundària, batxillerat i FP-cicle mitjà (A.
Vázquez)
Taller IV: La formació de les professionals: universitat i FP – cicle superior. (K.
Gibert)
Bloc II: El Món Laboral: Taller III: Emprenedoria (C. Pérez)
Bloc II: El Món Laboral: Taller IV: Universitat Recerca (K. Gibert)
Bloc III: La Societat Taller III: Les actuacions polítiques (E. Martín Lineros)
Bloc III: La Societat. Taula Rodona (C. Pérez) (veieu apartat 6 d’aquesta secció)
14)
Setembre 2019: Presentació de donesCOEINF i estructura Territorial al Forum Women in
Engineering. Congrés EFTA-IEEE, Saragossa (K. Gibert)
Programa: http://www.etfa2019.org/wie-forum/
Publicació a IEEE-Xplore (K. Gibert, N. Castell, C. Pérez)
https://ieeexplore.ieee.org/document/8869108 (veure apartat 9 d’aquesta secció)
15)

Nov 2019: Visita centres docents de l’Índia (K. Gibert)
- Xerrades als estudiants de tecnologia (informàtica i electrònica) de
Sree Vahini Institute of science and technology (Tiruvuru, Telengana, India)
Mother Teresa Institute of science and technology (Sathypally, Telengana, India)
- Visites al escoles primàries
- Diàleg amb les estudiants de tecnologia
- Entrevistes amb els directors de les escoles sobre els itineraris i la situació de les nenes
89/98

en les titulacions tecnològiques
- Anàlisi de la situació de les nenes en relació als estudis tecnològics

2.2

Col·laboracions amb altres programes de gènere

16)

Noies, Les TIC son nostres (donesEnXarxa)
i.

Gen 2019: Vídeos de Noies, Les TIC son nostres (K. Gibert, N. Castell, C. Pérez, B.
Sevilla, P. Oller)
https://ticsonnostres.donesenxarxa.cat/
ii. 25 abril 2019 Xerrada sobre us de Dades a Workshop IOpenDataBCN especial dones
Dones en Xarxa. MediaTec. Amb entrevista premsa digital. (K. Gibert)
Programa Acte: http://punttic.gencat.cat/esdeveniment/les-dades-pels-nostres-projectesworkshop-especial
Entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=hZH2z3U9x9A
Crònica IopenDataBCN: https://iniciativabarcelonaopendata.cat/ca/2019/04/cronicaworkshop-les-dades-pels-nostres-projectes/
Notícia COEINF: https://enginyeriainformatica.cat/?p=28620 (veure apartat 4 d’aquesta
secció)
iii. maig 2019: presentació pública de Noies, les TIC son nostres
Convocatòria: https://www.meetup.com/es-ES/Dones-en-Xarxa/events/249865310/
Crònica: https://www.donesenxarxa.cat/es/noticies-es/cronica-acte-de-presentacio-noies/
17)

Feb 2019: Entrevistes pel programa wisibilitzalas
Núria Castell, K. Gibert)
Web: https://martarodriguez22.wixsite.com/website/dones-de-la-tecnologia
Programa wisibilizalas: https://www.upf.edu/web/wisibilizalas

18)

Set 2019: Xarxa de dones del Sector Digital
i. donesCOEINF impulsa am SheLeader la formació de la Xarxa (K. Gibert i A. Rocosa)
ii. 25 nov 2019: presentació pública de la Xarxa a WomanLiderTic. Mesa rodona (K.
Gibert)
https://womanlidertic.donesenxarxa.cat/tag/womentech/
https://www.youtube.com/watch?v=NqwQ4x-tCaA

19)

6 febrer, suport a Departament Ensenyament des de l’estructura territorial de
donesCOEINF per al projecte 100 científiques de 11 de febrer (amb les delegades
territorials A. Valls, B. López)
http://punttic.gencat.cat/article/100-cientifiques-fan-xerrades-simultanies-100

20)

19 feb. Participació a dones matemàtiques i estadístiques FME (K. Gibert)
https://apps.bibliotecnica.upc.edu/informacions/BFME/S384/

21)

1 abril Assistència a Women 360. Entrevista premsa digital (K. Gibert)
https://womenevolution.es/

22)

0 set 2019: donesCOEINF representa el Col·legi en l’ofrena floral dels col·legis a
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Casanova (N. Castell) (veure notícia sencera a pag 29 d'aquesta memòria)
23)

Oct 2019 Hackers UPC
- Conveni Hack-UPC-donesCOEINF https://hackupc.com/
- Actuació de tres donesCOEINF com a jutges de la Hackaton (K. Gibert, A.
Vázquez i C. Pineda)
- Crónica: https://enginyeriainformatica.cat/?p=30359 (veure notícia
sencera a pàg 79 d'aquesta memòria)

25 oct 2019: Col·laboració amb StemWomenCongress (difusió, suport I assistència) N.
Castell
Programa: https://stemwomen.eu/2019-edition/
25) Presentació a Gavà, acte innpulso (N. Castell)
https://redinnpulso.net/events/taller-de-co-creacion-mujer-innovacion-y-ciencia/
24)

3

donesCOEINF a les Xarxes Socials! #MesDonesEInf

Estem a punt de fer l’any que vam crear al Col·legi
donesCOEINF, la Comissió de seguiment de l’escletxa de
gènere.
Tota la informació sobre qui som, qui en forma part, les
activitats que s’han fet, articles de referència, associacions,
etc, ho pots trobar al nostre web dones.coeinf.cat
Avui, el que volem és convidar-vos a totes les dones
Enginyeres Informàtiques, a totes les que esteu col·legiades,
que us animeu a formar part del grup que hem creat a Linkedin de donesCOEINF.
Ens agradaria molt que us subscriviu tant vosaltres, com les Enginyeres Informàtiques que
conegueu encara que no s’hagin col·legiat, o fins hi tot a les noies que estiguin encara estudiant
enginyeria informàtica. Volem informar-vos i parlar amb vosaltres!
Ens podeu seguir també a twitter @DCoeinf i ambdues xarxes fem servir el hastag
#MesDonesEInf
Què volem?
• Crear comunitat d’enginyeres informàtiques,
• Compartir tot el que s’està fent per resoldre aquesta situació,
• i volem escoltar des d’on estàs, tot el que creus que es pot fer per contribuir a que moltes
més noies vulguin estudiar la nostre enginyeria
Cada mes anirem comentant diferents aspectes i el teu punt de vista ens importa i suma.
T’hi apuntes?
T’esperem!

91/98

Si tens qualsevol problema o vols preguntar-nos abans, pots parlar amb qualsevol de les persones
de Comissió de Gènere, i per les xarxes tenim com administradores a Karina Gibert per twitter i
Conxi Pérez per Linkedin
Conxi Pérez
Comissió de seguiment de l’escletxa de gènere a l’enginyeria informàtica
dones.coeinf.cat

4
Karina Gibert de donesCOEINF explica la seva experiència al Workshop “Les dades
pels nostres projectes” #noiesTIC

El dia mundial de les nenes a les TIC, el 25 d’abril, es va
celebrar a l’edifici Mediatic el workshop especial dones “Les
dades pels nostres projectes”. Es tractava de conèixer diferents
projectes de la mà de dones referents al sector de les TIC que
usen dades diàriament en la seva vida professional. Lourdes
Muñoz, d’Iniciativa Barcelona Open Data, va presentar l’acte de
B que moderava Sara Díaz, directora de formació i Innovació
de Barcelona Activa.
Karina Gibert va explicar la seva experiència com a fundadora de Dones COEINF. “Al 2025, un
85% de les professions requeriran alta formació tecnològica i ara per ara, a les nostres aules,
només hi ha un 7% d’alumnes dones”. D’aquesta manera, Karina Gibert evidenciava el risc
d’exclusió laboral que pateixen les dones si no s’incorporen al món tecnològic.
Ana Freire, fundadora de Wisibilizalas i professora de la UPF, va parlar de tres projectes
d’investigació en els quals està treballant ara per ara. “Todos se basan en aplicar técnicas
computacionales a distintas necesidades sociales (medio ambiente, salud mental o enfermedades
neurológicas en cada caso)”.
Finalment, Núria Majó, informàtica FIB – UPC del CTTI, el projecte de dades obertes de la
Generalitat, va explicar com funcionava el portal de dades obertes de Gencat. A través de diversos
exemples com el d’un mapa geolocalitzat de totes les fosses comunes de Catalunya, va exposar
la feina feta amb un bon exemple de com les administracions públiques treballen cada vegada
més amb les dades. “Ara totes les dades de la Generalitat són obertes per defecte. Les úniques
que no, són les que estan protegides per llei. Aquest és un canvi de paradigma important perquè
abans totes les dades eren tancades i la ciutadania no les podia demanar lliurement”.
L’acte es va acabar amb els assistents exposant les seves preguntes a les ponents de manera
propera tot fent un Beer&Chips i compartint experiències per generar coneixement.
Podeu consultar la galeria d’imatges i les presentacions de les ponents a Iniciativa Barcelona
Open Data.
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5

COEINF assumeix el Decàleg de la Comissió de Dones i Igualtat de la Intercol·legial

La Junta del COEINF va aprovar en sessió de 21 de maig de
2019, a proposta de la comissió donesCOEINF, assumir les
directrius del Decàleg “El nostre clam per la igualtat” que la
comissió de Dones i Igualtat de la Intercol·legial va presentar
en acte públic el passat 7 de març en un acte solemne al pati
de columnes del Col·legi d’Advocats, i amb motiu del dia
internacional de les dones.
La comissió de Dones i Igualtat de la Intercol·legial es va crear
el juny de 2018, pocs dies després de la fundació de
donesCOEINF i centralitza les activitats de gènere dels
col·legis professionals. A la imatge hi podem veure Karina Gibert, fundadora de donesCOEINF,
amb Núria Carrera presidenta de la comissió Dones i Igualtat de la Intercol·legial a la presentació
del decàleg.
El Decàleg conté 10 recomanacions per reduir les desigualtats per raó de gènere i sol·licita
l’adhesió i compromís de tots els col·legis de Catalunya.
El podeu trobar a la secció de documentació del web de dones.coeinf.cat:
•

Decàleg El nostre clam per l’equitat de la Intercol·legial

Des de donesCOEINF continuarem treballant per reduir l’escletxa de gènere a les professions
informàtiques per part del Col·legi i celebrem amb gran satisfacció l’adhesió formal del Col·legi
Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya (COEINF) a les directrius del Decàleg per seguir
avençant en aquesta tasca. DonesCOEINF és actualment membre formal de la comissió de dones
i igualtat de la Intercol·legial
Decàleg dones Intercol·legial – El nostre clam er l’equidad (Pdf)

6
CONFERÈNCIA 13 de novembre a les 18.30 “Influència de l’entorn social en les
vocacions tecnològiques de les dones”
Al Palau Macaya, el dimecres 13 de novembre de 2019, a les
18.30 h., amb la participació de Conxi Pérez, vicedegana de
Rols Professionals del COEINF i membre de DonesCOEINF.
Espai de diàleg entre els diferents agents socials per debatre
la situació actual del tàndem dona i tecnologia. Els
participants als tallers cobreixen àmbits de gran impacte
social: mitjans de comunicació en qualsevol format, agències
de publicitat, associacions geogràfiques o temàtiques, entitats
socials i organismes reguladors. S’hi presentaran les
conclusions perquè se’n pugui fer un debat públic.
Presentació del programa:
•

Núria Castell, doctora en Informàtica per la UPC i directora científica del cicle.

A càrrec de:
•

Lidia Arroyo, community manager, IN3 – UOC – portal GenPORT.
93/98

•
•

Conxi Pérez, vicedegana de Rols Professionals del COEINF i membre de DonesCOEINF.
Anna Mercadé, directora de l’ODEE.

Modera:
•

Anna Rosa Cánovas, cap del Servei de Comunicació de la UPC.

RESERVA LA TEVA ENTRADA
Més informació a “Dona i tecnologia: un tàndem de futur“
7

Èxit rotund de l’acte Dona i Professions Tecnològiques de 13 de desembre de 2019
L’acte Dona i Professions Tecnològiques es va celebrar el
passat divendres 13 de desembre de 2019 com a cloenda del
cicle Dona i Professions Col·legiades, endegat enguany per la
Comissió Dona i Igualtat de L’Associació Intercol·legial de
Col·legis Professionals amb el suport de la Direcció General
d’Igualtat del govern de la Generalitat. Aquest fou el tercer i
últim acte del cicle de 2019 i es va celebrar a l’auditori del
Col·legi d’Agents Comercials de Barcelona (COACB).

La valoració que des de l’organització fem de l’acte és d’èxit
rotund, amb més de 100 inscrits i 70 assistents, dels quals,
ens complau moltíssim constatar que un 16% eren homes. Era aquest un dels objectius de la
campanya de difusió de l’acte: mirar de transmetre la idea que aquest no era un acte fet per dones
i dirigit només a dones, sinó dirigit a tothom, sobretot a aquells que formen part del col·lectiu que
moltes vegades té a les mans moltes de les solucions que poden revertir l’actual situació de les
dones en general. La nostra felicitació i agraïment a tots els homes inscrits per la valentia i suport
d’acompanyar-nos.
L’acte va començar amb una mesa inaugural formada per la presidenta de la Comissió Dona i
Igualtat, Sra Núria Carrera, i jo mateixa com a cap del Comitè Organitzador. Després de presentar
el cicle Dones i Professions Col·legiades inaugurat aquest any des de la Comissió, amb la voluntat
d’obrir un espai de reflexió i debat sobre la situació de la dona en l’àmbit de les professions
lligades a col·legis professionals (cicle del qual aquest acte n’és el tercer i últim de 2019), la Sra
Carrera va anunciar la realització durant el 2019 del Decàleg El nostre clam per l’Equitat
(http://www.intercolegial.cat/assets/global/documents/DECALEG_AD9.pdf) per part de la Comissió
i va destacar la importància de treballar juntes des de tots els col·legis perquè això ens dona força
i més capacitat d’influència.
Tot seguit, la Sra. Lucia Lo Bello, professora de la Universitat de Catània i Cap de Women in
Engineering de la Societat d’Electrònica Industrial de la IEEE (la societat d’enginyers més
important del món), i primera secretària dona de la història de la IEEE, va presentar la ponència
convidada Women in IES: initiative: challenges and opportunities organitzada amb tres parts i amb
tres missatges importants: la seva experiència personal com a dona en enginyeria electrònica,
què és Women in Engineering i què fan. Destacaríem un missatge per a que les dones seguim
les nostres vocacions encara que siguin per àmbits molt masculinitzats, vencem la tendència
natural a mantenir-nos en segon pla i que siguem valentes per emprendre aquelles accions
(sabàtics, estades a l’estranger, …) que són importants per les nostres carreres, que hi ha espai
per compaginar-ho amb la vida de família, igual que el troben els senyors.
La segona part de l’acte va consistir en la mesa rodona Tecnologia i dona: Una visió nova i global
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formada per 5 ponents de luxe que van obrir un debat àgil i ple d’interaccions al voltant de les
preguntes que jo mateixa, Karina Gibert, presidenta de donesCOEINF els anava plantejant mentre
moderava la mesa i que acuradament s’havien preparat des del comitè organitzador. Del debat en
van sortir algunes aportacions molt interessants.
La Sra. Alba Pardo, docent i investigadora en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE),
especialista en promoció de la salut mitjançant l’Educació Física va destacar el paper central que
la tecnologia juga avui en l’àmbit de l’esport, des dels rellotges intel·ligents que controlen
bioritmes, passes i pressions arterials, a les APPs que ens recomanen dietes saludables, passant
pels sensors que assisteixen als entrenaments de competició. I, de fet, i aquesta és una aportació
personal, el paper de la tecnologia és cabdal en pràcticament tots els àmbits; no només en esport,
també en salut, a les escoles, en tràfic, per tot arreu, i per això no ens convé mantenir-nos-en al
marge.
La segona ponent, Sra. Núria Castell, ex degana de la Facultat d’Informàtica de Barcelona
(Universitat Politècnica de Catalunya), directora del cicle Dona i Tecnologia: Un tàndem de futur
del Palau Macaya (2019), a la pregunta sobre com hem de revertir la manca de talent femení en
les carreres tecnològiques parla sobre tot d’incidir a les escoles, de treballar amb el professorat
per a que es familiaritzin amb la tecnologia i puguin transmetre’n l’interès des d’una experiència
personal positiva, de trencar els estereotips en escoles, família i societat, i de visualitzar referents
tecnòlegs en femení.
I, parlant d’escoles, la Sra. Guiomar Amell, degana del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles
Arts i Professors de Dibuix de Catalunya, autora de l’estudi El pensament visual i la seva
transcendència en l’Educació i les Arts, reivindica la necessitat d’ensenyar dibuix als nens com a
eina de formació del pensament visual, i no com una mera eina lúdica i decorativa, ja que això té
efectes directes sobre la creativitat, la visió espacial, i la capacitat de visualitzar processos, totes
elles competències fonamentals per un enginyer o un professional de la tecnologia.
Des de l’altra banda del cicle formatiu, la Sra. Anna Grau, presidenta de young ICT girls i
Intelligent Mobility Lead Consultant & Smart Cities explica com és la inserció laboral de les joves
professionals de la tecnologia en entorns totalment masculinitzats i puntualitza que en els
processos de selecció encara es troben que se’ls pregunta si tenen parella o volen tenir fills i que
la dona, de natural més col·laboratiu, tendeix a buscar segones opinions per enriquir les
propostes i que sovint això s’interpreta com una manca de seguretat per contraposició amb els
nois que contrasten menys les seves solucions.
Per últim, la Sra Núria Salan, professora de la UPC i presidenta de la Societat Catalana de
Tecnologia insisteix en la importància d’exigir que es pronunciï i s’escrigui sempre el nom de les
dones que són notícia com a principal eina de visualització del talent femení i de creació de
referents i, davant la suggerència de treballar per fer aparèixer enginyeres i científiques a les
sèries de televisió de gran audiència, adverteix que si els personatges tenen un perfil malèfic o
molt antisocial, és pitjor el remei que la malaltia i que aquesta tasca convindria fer-la amb molta
cura respecte del referent positiu que convé aportar.
Amb un debat àgil i actiu, haguéssim pogut restar per hores fent propostes i analitzant el binomi
dona-tecnologia des de la mirada polièdrica que hem proposat per aquesta taula i les valuoses
aportacions de les ponents i de l’audiència.
La cloenda de l’acte va comptar amb la breu intervenció de la Sra Núria Carrera que, després
d’agrair al comitè organitzador de l’acte, va donar pas a la Directora General d’Igualtat Sra Mireia
Mata que va cloure l’acte destacant el rol dels Col·legis com agents de canvi social i professional
així com la importància de l’acord que la Comissió Dona i Igualtat de la Intercol·legial ha signat
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amb la Direcció General d’Igualtat, per, tot seguit, regalar-nos una
interessant reflexió sobre el paper que la dona ha jugat en el
desenvolupament de la tecnologia per aquells àmbits que li resultaven
propis, com cuinar o fer vestits, i que han passat molt ràpidament a
masculinitzar-se en el moment que s’han relacionat amb el poder o el
negoci. La cloenda va tancar amb una crida a treballar conjuntament
per transformar estructures i estereotips amb la màxima agilitat i una
petició de crear Plans d’Igualtat a totes les organitzacions, com a
instruments de canvi.
Finalment, un petit refrigeri va acompanyar la tercera part de l’acte
consistent a una sessió de networking que es va allargar fins ben entrat
el vespre.

Karina Gibert
Cap del comité organitzador de l’acte Dona i Professions Col·legiades
Presidenta de donesCOEINF

8

Premi Joan Clarke a CIO de l’any

Karina Gibert i Núria Castell
donesCOEINF
Joan Clarke, (West Norwood, Londres, 24-juny-1917 / Headington, Oxford,
4-setembre-1996) va fer parella professional (i breument sentimental) amb
Alan Turing en el projecte Enigma i és una de les figures més oblidades de
la història de la informàtica, malgrat les seves significatives aportacions.
Filla del reverend W. K. L. Clarke i la menor de 5 germans, el 1936 va
guanyar una beca per estudiar al Newnham College de Cambridge, on va
obtenir una doble titulació de nivell first en matemàtiques, però li van
impedir l’obtenció del grau complet, denegat a les dones fins el 1948.
El 1940 va començar a treballar a Bletchley Park per al Government Code
and Cypher School (GCCS), ateses les seves habilitats matemàtiques.
Les noies de Bletchley, mai anomenades dones, cobraven només 2 £ setmanals, molt menys que
els seus companys masculins, i només realitzaven tasques rutinàries d’oficina.
Però Joan Clarke tenia un gran talent i en pocs dies li van posar una taula addicional en el petit
espai del Hut 8 ocupat per Alan Turing i alguns més, esdevenint l’única dona de l’equip, i com un
més va treballar en el projecte Enigma, essent el membre que més temps hi va servir. El seu gran
talent va guanyar el respecte d’algunes de les més grans intel·ligències del segle XX.
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Per tal de poder cobrar per aquesta promoció, la van haver de contractar com a lingüista (malgrat
no tenir cap coneixement d’altres idiomes), perquè l’administració no tenia protocols per
criptoanalistes sènior que fossin dones!
La major part de les seves contribucions és encara desconeguda, pel secretisme que envolta els
fets de Bletchley Park. Però el 1946 fou nomenada membre de l’Orde de l’Imperi Britànic (MBE).
Però va aconseguir descodificar en temps real els codis del vaixells U Alemanys durant la 2a
Guerra Mundial, salvant tantíssimes vides, malgrat la societat sexista en la que va viure.
Va mantenir una relació de proximitat personal molt important amb Alan Turing. Compartien
passions i una forma única de veure els problemes de criptografia, pròpia dels genis, i treballaven
tots dos junts a les nits i fora del despatx durant hores. La complicitat era gran, i Turing li va
proposar prometatge, que ell mateix va trencar pocs mesos després.
No obstant, l’amistat es va perllongar fins la mort de Turing el 1941, conseqüència de la condemna
per la seva condició d’homosexualitat, també il·legal a l’Anglaterra del moment.
La condició de dona de Joan Clarke li va provocar dificultats afegides a la seva trajectòria
professional de manera molt notòria, d’acord amb els estàndards de l’Anglaterra de l’època,
malgrat que una gran part dels mèrits atribuïts al gran Alan Turing es deuen a la seva intensa
col·laboració amb ell.
DonesCOEINF reivindica una figura tan oblidada com rellevant per la història de la informàtica,
que bé mereix encapçalar el nom d’un premi.
Ens plau particularment que el COEINF sigui la primera entitat a honorar Joan Clarke amb un
premi que porti el seu nom, i encara més que aquest premi faci parella, justament, amb el premi
Alan Turing del COEINF.
Comissió donesCOEINF
Barcelona, l’11 de gener de 2019
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Col·legiats/des

Altes
Durant el 2019 s’han incorporant 15 Enginyers/es en Informàtica al COEINF:

Manuel Angel López Zurita

554

Jordi Domingo Roquer

1068

Joan Candini Alcaraz

836

David González Murillo

1069

Daniel Prats Beltran

1062

Lluis Pancorbo Creus

1070

Francesc Oliveras Coll

1063

Héctor Gracia Cabrera

1071

Juan Antonio Vera Nieto

1064

Marc Berengueres Llordes

1072

Joan Garcia Silano

1065

Albert Ribé Bas

1073

Joan Camps Morey

1066

Patricia Yábar La Roca

1074

Jordi Ribas Soriano

1067

Baixes
Durant el 2019 S’ha fet una regulació i 22 Enginyers/es en Informàtica s’han donat de baixa:

Dèlia Samper Golorons

800

David Aragonés Sabaté

834

Angel Alberto Serradell Arranz

814

Pau Oliveras Alsina

833

Albert Solé Ribalta

815

Marc Berengueres Llordes

1072

Héctor Colomer Martín

983

Manuel Quintana Alberto

1018

Oswaldo Villarreal Marquina

900

Xavier Llobera Vila

902

José Antonio González Reboredo

984

AlbertoAlvarez Adán

613

Jordi Anguela Rosell

863

Daniel Martí Curós

733

Joan Cornadó Corro

324

Leonor Maruenda Llobera

389

Yolanda Vidal Falcó

1061

Pablo Fidel Contreras Trillo

624

Sergi Ibañez Ayala

855

Miquel Angel García Barrachina

777

Jordi Catà Castillo

718

Pedro César Tato Santellán

962
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