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La 19a Festibity més creativa 

 
Els projectes “inLAB FIB UPC”, “Process Talks”, “K2” i “El Mirador de la Torre Glòries” han estat 

reconeguts amb les Mencions Festibity 

 

 
Barcelona ha tornat a omplir-se de tecnologia un any més. Prop de 500 persones, entre les quals 
reconegudes autoritats, experts, CIOs, informàtics i fibers, han assistit aquest vespre a la gran festa 
de les TIC a Catalunya, la Festibity, que ha tingut lloc a la Terminal D del Port de Barcelona i que 
també s’ha pogut seguir en directe per Fibracat TV.  
 
En el món de les indústries creatives les idees esdevenen béns i serveis i generen riquesa 
econòmica i social. De fet, la Unesco va proclamar el 2021 com l’any de l’economia creativa pel 
desenvolupament sostenible. És el millor moment de la història per invertir en economies 
creatives. Una opció de futur, una gran xarxa interconnectada que aplega totes les indústries 
culturals i audiovisuals i on la tecnologia hi té un gran protagonisme. Aquest ha estat el tema 
central de la 19a Festibity. 
 
La Festibity ha començat a les 18.30 h amb una copa de benvinguda que ha anat seguida de l’acte 
principal presentat pel periodista Pipo Serrano. Els ponents principals han estat Josep Maria 
Mainat, creador i productor de TV i Belena Gaynor, digital manager i influencer. Josep Maria 
Mainat és un professional del món de la televisió, fundador membre de La Trinca amb una llarga 
trajectòria al sector de les economies creatives. Belena Gaynor és una professional del món cultural 
digital, influencer, TikToker, creadora de contingut i desenvolupadora de formats per a marques, 
entitats i productores.  

L’acte ha tingut també un espai per a l’exhibició artística i per a l’humor. L’actuació de Sonia Heis, 
Dj Artista multigènere nascuda a Barcelona sempre dedicada a la música. Ha donat el tret de 
sortida a la 19a Festibity. Els seus estils són el progressive house, downtempo, la música balear, 
l'ambient, la música urbana i música dels 80.  L’humorista Xavi Espinosa, per la seva banda, ha 
posat el toc d’humor característic de la Festibity.  
 
A l’esdeveniment també hi han intervingut  Josep Fernández, degà de la Facultat d’Informàtica de 
Barcelona i Benito Cerrillo, president de FIB Alumni. La cloenda ha estat conduïda pel Sr. Daniel 
Crespo, rector de la Universitat Politècnica de Barcelona i David Ferrer, secretari de polítiques 
digitals de la Generalitat.  
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Les Mencions de la Festibity 
Any rere any, la FIB i la seva associació d’antics alumnes, FIB Alumni, saben com d’important és 
reconèixer la tasca de les persones i empreses que s’han distingit en l’àmbit de les tecnologies de 
la informació, defensant uns valors i maneres de fer en sintonia amb els objectius de FIB Alumni i 
de la FIB. 
 
Enguany la guanyadora de la Menció Honorífica ha estat la Xavier Milà. Enginyer tècnic industrial 
per la UPC. Ha desenvolupat la seva activitat sobretot a l’Administració Pública, on ha viscut totes 
les etapes de com a professional de les TIC. En Actiu i per molts anys, destaca com expert en la 
transformació del model de gestió de les TIC. La Menció ha estat lliurada pel rector Daniel Crespo 
i Paloma Herranz. 
  
El sr. David Ferrer, secretari de polítiques digitals, i Lluís vera, CEO d’Ackcent, han estat els 
encarregats de lliurar la 1a Menció a la Iniciativa TIC a IBM + CAT SALUT. Es tracta d’un projecte 
innovador, de transformació digital en l'àmbit de la salut: una plataforma de gran impacte 
poblacional, que ha fet possible unificar tot el procés en el sistema de vacunació contra la COVID-
19. 

La sra. Bàrbara Pons, Comissionada de l’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona, i Ricard Leal, 
Account Executive Public Sector de Salesforce, han estat els encarregats de lliurar la 2a Menció a 
la Iniciativa TIC a Mediapro Exhibitions. Aquesta segona menció és el reflex de com la tecnologia 
és la protagonista de la temàtica central d’enguany, les economies creatives. Una proposta que 
explora nous límits, unint tecnologia i creativitat al servei de la ciutat de Barcelona. 

En aquesta edició s’ha entregat una menció FIB a inLAB FIB (UPC), que ha recollit el premi l’actual 
director, Ernest Teniente. Josep Casanovas ens ha dedicat un vídeo. El degà de la FIB Josep 
Fernàndez, el Soci Director General NTT DATA a Catalunya, Xavier Rovira i, Íngrid Rojas, IBM Public 
Sector Associate Partner, han estat els encarregats d’entregar el premi.  
 
Finalment, s’ha premiat Process Talks amb la Menció Fiberemprenedors, que cada any s’atorga a 
empreses rellevants impulsades per Fibers que hagin impulsat algun projecte empresarial de 
rellevància. El premi ha estat entregat per Benito Cerrillo, president de FIB Alumni, Rosa M. 
Rodríguez, directora general de vendes de T-Systems i Susana Prado, directora general d’Inetum 
a Catalunya. 

 

Sobre la Festibity 
La Festibity és impulsada per la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) i FIB Alumni, i els seus 
beneficis són reinvertits en la comunitat d’estudiants i exalumnes per organitzar activitats 
(seminaris, trobades TIC, formació), així com també per mantenir una xarxa de networking i una 
borsa de treball. 

 
La Festibity és organitzada per la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) i FIB Alumni i la 19a 
edició tindrà lloc gràcies als seus patrocinadors: Accenture, Ackcent, IBM, Inetum, IPM, NTT Data, 
Salesforce, T-Systems (partners Premium), Capgemini, Carver, DXC Technology, Econocom 
Nexica, IThinkUPC, Mediacloud, Minsait an Indra Company, NAE, Netapp, Opentrends i 
Telefónica (partners Corporate). També comptem amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Barcelona i del Departament de la Vicepresidència, de Polítiques Digitals i de Territori.   
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Més informació a: http://www.festibity.com 
Segueix-nos a Twitter: @festibity 
 
Contacte: Robert Pérez  
PHILINKS – Agència de Comunicació de la Festibity 
festibity@festibity.com  
Telèfon 93 000 92 02 | 678 832 322 
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