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Lliurament del III premi Protecció de 
Dades en el Disseny 

Palau del Parlament, 15 de juny de 2015 

La presidenta 

Bon dia a tothom. Vull saludar la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de 

Dades; també, d’una manera especial, l’excomissionat federal de protecció de 

dades i llibertat d’informació d’Alemanya, el doctor Peter Shaar, i a tots vostès, en 

aquesta jornada, enguany ja la tercera edició, en la qual vostès han treballat i 

participat des de les deu del matí, i que ara, en aquesta segona part, dóna lloc a 

l’acte de lliurament del premi Protecció de Dades en el Disseny 2015 i dels 

accèssits. 

***** 

Unes paraules per cloure aquesta jornada, que en primer lloc vull dirigir a totes les 

empreses que han presentat un projecte en aquesta tercera edició del premi. Totes 

han fet un esforç, com ha dit la directora; un esforç basat en la iniciativa, la 

innovació, el talent i, en definitiva, la voluntat de millorar les aplicacions i solucions 

informàtiques i tecnològiques. I em vull dirigir molt especialment als tres premiats: 

d’una banda, els guanyadors dels dos accèssits, el Servei d’Emergències Mèdiques, 

per l’app 061 CatSalut Respon, i Audifilm Abi SL, empresa destinada a millorar la 

gestió i l’organització dels ajuntaments, pel sistema de gestió pública Genesys, i, de 

l’altra, l’empresa guanyadora del premi, Emercom Tech, per la plataforma de gestió 

d’emergències Emercom Go. Animo totes les empreses participants perquè 

continuïn fent aquesta gran feina, i felicitats als distingits amb aquests premis, que 

crec que el que fan és estimular, animar, perquè aquest tipus de productes millorin 

en un moment que les noves tecnologies són una revolució mundial. 

Fa tot just tres dies, en aquest mateix auditori, vam celebrar el quinzè aniversari 

del CAC, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Aquests últims dos, tres, anys 

hem fet moltes celebracions de lleis importants, perquè els organismes de 
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rellevància institucional, de desenvolupament estatutari, van ser creats per llei els 

anys vuitanta i noranta. 

Vull comentar dues coses d’aquell acte. Una, que en aquell moment vaig remarcar 

que la llei de creació del CAC va aconseguir, l’any 2000 –per tant aquesta no és una 

llei dels anys vuitanta o noranta–, la plena unanimitat de tots els grups 

parlamentaris. Això s’ha de destacar, perquè no és fàcil. Ara la majoria de les lleis 

s’aproven amb el suport de dos o tres grups, i encara a vegades una part 

majoritària del text, no pas tot. En canvi, els anys vuitanta, potser la voluntat de 

fer créixer l’autogovern i l’orgull de començar una democràcia nova feien que molts 

partits, d’alguna manera, deixessin les seves diferències de banda i treballessin a 

fons en el que realment era important per al país. 

En posaré dos exemples que a la pràctica han esdevingut molt importants. El 

primer, la creació de l’actual Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, una eina 

cabdal de proximitat a tots els domicilis, a totes les famílies, de Catalunya, i, per 

tant, una eina molt important d’integració. El segon, la llei de normalització 

lingüística del 1984, en la qual es va establir el sistema lingüístic que tenim avui a 

les escoles, un model que ha estat un èxit, també un èxit d’integració i cohesió 

social. En aquell moment, al Parlament, a part dels partits tradicionals, per 

entendre’ns, també hi havia el Partit Andalusista. I tots, per unanimitat, van 

aprovar aquestes dues lleis. Tots estaven disposats a crear aquelles eines que 

havien de servir perquè el país anés endavant. 

La segona cosa que volia destacar d’aquell acte és que el president actual del 

Consell de l’Audiovisual va dir: “El meu repte és el que no estava escrit en la llei del 

2000: les noves tecnologies.” És a dir, la revolució mundial en aquest àmbit és 

rapidíssima, i els mitjans audiovisuals s’hi han d’adaptar per no quedar-se enrere.  

Doncs, tot i que des d’un vessant diferent, això mateix és aplicable a la gestió de 

les dades amb relació a la privacitat. I, per tant, crec que és un encert, un gran 

encert, la iniciativa de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades de crear, ara fa 

tres anys, aquests premis. Però sobretot ho és aquesta voluntat de l’agència de no 

fer tan sols la funció a què és obligada per llei, buscar solucions quan les coses ja 

s’han fet malament, sinó també d’establir polítiques preventives, i, per tant, ajudar 

les administracions a fer els projectes ben fets i evitar així qualsevol problema 

posterior. 
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Crec que aquest és el camí que hem de fer en un moment que la transparència i el 

bon govern són essencials. Les administracions, i aquest Parlament, creiem que les 

coses s’han de fer bé. S’ha d’informar bé i s’ha d’administrar bé. En aquest sentit, 

després de quasi tres anys, a cavall d’aquesta legislatura i l’anterior, i després 

d’una ponència amb moltíssimes reunions, i de moltes compareixences i 

documents, aquesta cambra va aprovar una llei capdavantera per la transparència 

de les administracions locals i la Generalitat. La llei en canviarà el mètode de 

treball, però al final tindrem unes administracions gestionades d’una manera 

moderna, també tecnològicament. Per tant, tindrem unes administracions més 

properes al ciutadà, obertes, transparents, de manera que així s’evitaran les 

corrupteles que fins ara han estat possibles en algunes administracions. 

Res més. Els agraeixo la seva presència i que cada any vinguin aquí, al Parlament, i 

reitero el meu suport a la directora de l’agència i a tot el personal que hi treballa. 

Moltes gràcies. 

 

 


