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Pere Martínez nou President de l’Associació Catalana d´Empreses 

d´Informàtica (CatEI) 
 

A l’Assemblea de CatEI celebrada el passat 13 de 
novembre de 2014, es va aprovar, per unanimitat 
dels assistents, la candidatura de nova Junta de 
l’entitat encapçalada per Pere Martínez, de les 
empreses ITechGrup i Confluència, després de 
presentar el pla estratègic pels propers tres anys amb 
la missió de proveir a les empreses i a la societat de 
tecnologies innovadores, d’estar preparats per a 
participar activament en l'evolució tecnològica de 
les nostres administracions, d’afavorir el creixement 
de les empreses TIC catalanes, i de ser oberts i 
acollidors d'iniciatives. 
 
Pere Matínez va donar les gràcies a Andreu 

Rodriguez per l’excel·lent treball realitzat i de que 
continuí dins de la nova junta recolzant i fent seves 

les línies estratègiques del seu programa.  Va demanar la col·laboració de tots els socis 
per tirar-ho endavant en un moment clau pel nostre país, destacant que “les pimes 
catalanes han d'estar a on es mereixen, en tots els àmbits econòmics de la societat 
catalana”, que “Catalunya viu dels ciutadans que s'aixequen cada dia al mati i treballen i 
fan les coses ben fetes des de les petites empreses i els comerços” i que “les Tecnologies 
de la Informació són claus pel desenvolupament d'un país i les empreses TIC són claus 
en aquest àmbit”. 
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La nova Junta està constituïda per  
 
President: 

Pere Martínez (ITechGrup .i Confluència)  
Adjunt a la presidència: 

Albert Calvet (CVA Consultors i Opendrako Corporation) - Producte i 
internacionalització 

Vicepresidències: 
Elisabet Cuesta (ComTech / Arestes) - Oferta/Demanda i Tresoreria 
Andreu Rodriguez (Ticnova) - Retail 
Rosa Ortuño (Optimumtic) -Talent i Secretaria 
Miquel Boix (Aticser) - Comunicació 
Jesus Tàpias (Ceted) - Generació de Negoci 
Alfonso Rubio-Manzanares (Ubiquat) - Relacions Sectorials 

 
CatEI (Associació Catalana d’Empreses d’Informàtica) és la patronal del sector 
empresarial d’informàtica a Catalunya. És entitat afí al Col·legi Oficial d’Enginyeria en 
informàtica de Catalunya. El seu president és membre del Consell Assessor del 
COEINF. Té com a objectiu general mantenir relacions de col·laboració amb tot tipus 
d’entitats, públiques i privades, catalanes i internacionals, i amb els diferents òrgans de 
les administracions públiques per promocionar el coneixement i l’ús de les tecnologies 
de la informació en representació de les empreses associades. 

 

 


