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26a Nit de les Telecomunicacions i la 

Informàtica 

Barcelona, 16 de juny de 2021 

Molt bona nit. Vicepresident, secretari d’Estat, tinenta d’alcalde, naturalment Pedro i 

Eduard, que feu possible aquesta nit, que sou les ànimes i els hostes d’aquesta festa 

meravellosa de la qual la Meritxell Bautista deia que s’havia enamorat, soc molt feliç 

de ser avui amb tots vostès com a presidenta del Parlament en la cloenda d’aquesta 

Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, que reflecteix i mostra amb orgull tot 

aquest talent, tot aquest potencial, dels professionals de les telecomunicacions i la 

informàtica a Catalunya. 

Ara que vivim temps incerts i convulsos, en què hem hagut de decretar béns 

essencials, sectors essencials, ara que es parla de les propostes de futur, de tenir 

futur, vosaltres sou un sector essencial en el present, i ho heu demostrat precisament 

en aquest passat més immediat. Amb la pandèmia, s’ha dit, tots vam haver de fer 

una mena d’immersió obligada en les tecnologies i en tots els beneficis que ens han 

aportat. Si quedava algú reticent amb les tecnologies, és evident que la pandèmia 

ha vençut moltes d’aquestes reticències, perquè les tecnologies van representar 

connexió quan el virus ens aïllava. 

Aquesta immersió en el món digital, però, no és fàcil, no ha estat fàcil, i no fa pas 

tant de temps que es ridiculitzava, per exemple, i tenim aquí el vicepresident, l’aposta 

de la Generalitat pel 5G, o pels nanosatèl·lits, o es menystenia el hub tecnològic de 

Barcelona. Hem viscut també aprovacions com la del decretazo digital, per exemple, 

o s’han impedit propostes parlamentàries per fer plens telemàtics en cambres 

legislatives. La legislatura anterior va començar amb una prohibició d’una investidura 

telemàtica i va acabar amb preses de possessió de consellers amb format virtual. Per 

tant, és evident que hi ha hagut un abans i un després de la Covid, i a Catalunya 

sabem que un dels màxims impediments per a la revolució digital és sempre la 

resistència als canvis. 

Per això seria bo aprofitar aquesta embranzida digital en la qual ens hem situat arran 

de la pandèmia per avançar i aprofundir en la revolució digital, que ens ha de portar 

creixement econòmic, oportunitats, formació i benestar. 
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Al començament del mes de juny, l’Agència de Salut Pública de Barcelona va emetre 

un informe en què alertava que la vacunació mostrava una tendència desigual en els 

barris de la ciutat i que aquesta diferència venia, precisament, pel seu estatus 

socioeconòmic. L’informe apuntava que una de les raons que podrien explicar aquesta 

vacunació desigual seria precisament la bretxa digital, atès que la informació de la 

vacunació i el procés per demanar hora eren amb eines telemàtiques, amb aplicacions 

mòbils o ordinadors. Justament perquè la revolució digital és una oportunitat per a 

Catalunya, ens hem d’assegurar que ho sigui per a tots i cadascun dels seus 

ciutadans, que la digitalització no representi cap causa de desigualtat. Me n’alertaven 

fa molt pocs dies els representants de la Fundació Cocarmi, el Comitè Català de 

Representants de Persones amb Discapacitat, que deien: «Vetlleu perquè la 

digitalització, que ara s’ha vist com una oportunitat, no esdevingui un nou factor 

d’exclusió social.» I aquest és un esforç que hem de fer totes les institucions 

públiques, però també el conjunt de la societat, i especialment el sector de les 

telecomunicacions i la informàtica que vosaltres representeu. 

Tenim ara una oportunitat que no podem desaprofitar de fer un pas endavant com a 

país i de fer tot el que calgui per sortir reforçats d’aquesta crisi a la qual ens ha 

abocat la pandèmia. És el moment d’apostar sense cap mena de reticència per la 

innovació, per la recerca, per la digitalització, per la formació, per la capacitació. 

Moltes vegades la bretxa digital, ho deia abans la tinent d’alcalde, no és tant una 

qüestió de connectivitat o de dispositius. És una qüestió de mentalitat, de capacitat, 

de formar. Jo, que soc professora, tot i que professora de clàssics, tinc un grup de 

recerca en tecnologies digitals, i veig que moltes vegades la bretxa digital no és tant 

per aquest problema de connectivitat, sinó per un problema de formació. Els 

professors no tenen les capacitats que tenen els seus alumnes, i per tant no els poden 

oferir tot el que ells, que ja són nadius digitals, poden necessitar.  

Per tant, hem d’apostar per aquesta economia digital generadora d’igualtat 

d’oportunitats, i així haurem completat amb èxit la revolució digital, una revolució 

que ens ha d’ajudar a ser més inclusius, com deia, a combatre la desocupació, a 

generar oportunitats de negoci a tot arreu, arreu del territori, perquè també el factor 

de la revolució digital pot ser una arma per lluitar contra el despoblament i, per tant, 

permetre una cohesió territorial més forta. Fa uns mesos érem amb el vicepresident 

en una zona zero, zona zero de cobertura, perquè no n’hi havia. Parlàvem amb 

l’alcaldessa de Tarroja de Segarra, un poble on no hi ha connexió, en donem fe, i ens 

comentava la importància que té per a poblacions petites com la seva disposar d’una 

bona connectivitat, perquè és la garantia per poder generar projectes de vida per a 
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tothom, la garantia perquè tothom pugui desenvolupar el seu projecte de vida allà 

on vulgui, la garantia perquè hi hagi oportunitats de negoci per a tothom, i, per tant, 

la garantia perquè ningú no es vegi obligat a marxar d’allà on ha nascut i perquè 

l’empresa més gran pugui instal·lar-se en el lloc més petit. 

Per això aquell dia invocàvem Prat de la Riba, que va tenir aquella visió de portar un 

telèfon, una carretera i una biblioteca a cada poble del nostre país. Avui Prat de la 

Riba hi afegiria la fibra, que és alhora una biblioteca, un telèfon i una carretera. És 

això, el que representa la fibra per a Catalunya. Només així aconseguirem tenir el 

país d’oportunitats que volem per al futur, només així farem aquesta evolució cap a 

una economia capdavantera que ja veiem arreu de Catalunya. 

Per a això, per garantir que les TIC siguin eines fonamentals per al desenvolupament 

del nostre país, és important que aquesta revolució digital s’acompanyi d’una visió 

com la que molts dels premis que s’han donat avui aquí comporten. Així és que 

enhorabona als premiats, que per molts anys pugueu celebrar aquesta Nit de les 

Telecomunicacions i la Informàtica i que continueu mantenint viu aquest esperit 

innovador i audaç, que ha de ser la garantia per a una Catalunya d’oportunitats, per 

a una Catalunya que sigui un pol d’atracció econòmica mundial i alhora un país 

cohesionat, equilibrat i innovador digitalment. 

Com deia Joan Fuster, el que és revolucionari en l’era de la cibernètica és saber 

apagar una màquina. Jo espero que vosaltres en construïu moltes i que no les 

apaguem, perquè el futur és de les TIC. I el futur és de les dones. Jo avui no he pogut 

acompanyar una dona jove, la meva filla de vint-i-un anys, que tenia un diàleg 

entrevista a Fidem; és bibliotubera i una jove emprenedora. Cada vegada més, el 

futur de les TIC serà un futur en què hi haurà més dones dalt l’escenari, dones 

guanyadores d’aquests premis que faran possible aquest futur ric d’oportunitats, de 

solidaritat, com el projecte de COVIDWarriors que hem vist avui aquí. 

Enhorabona, felicitats i endavant. El futur és nostre. 

Gràcies. 

 

 


