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1 any d'emocions a la CatEi 

Barcelona, 13 de novembre de 2015. Carta oberta del president. 

 
Avui fa un any que amb la resta de l'equip de la 
Junta actual vam presentar la nostra candidatura a 
l'Assemblea General per liderar durant tres anys la 
CatEi (l'Associació Catalana d'Empreses 
d'Informàtica) i que va ser aprovada per unanimitat. 
Recordar abans de tot a les juntes anteriors, des de la 
fundació de la CatEi, el 21 de desembre del 2009, 
van fer una feina extraordinària, liderades 
inicialment per Jordi Marín (ara Director General 
de Microsoft a Catalunya) i per l'Andreu 

Rodríguez (President de Ticnova), als quals els 
volem agrair sincerament tant a ells com també a les 
seves respectives juntes, la feina ben feta. 

Han estat mesos en que hem pogut treballar amb 
il·lusió i empenta, sobretot gràcies a la confiança de 
les empreses associades que han col·laborat en tot 

moment i també del mateix COEINF (Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de 
Catalunya), de la que en som entitat afí. Portem doncs un any ple d'activitat, des de les 
presentacions de la nova junta a la Generalitat de Catalunya (Jordi Puigneró i 
Antoni Ma. Grau) i també al dinar de networking del COEINF. S'han realitzat fins ara 
cinc reunions de junta directiva i a les quals també han assistit diferents empreses 
associades perquè la participació és oberta. En aquest any 12 empreses referents s'han 
donat d'alta a la nostra associació. 

Hem liderat la creació de la coordinadora d'associacions tecnològiques empresarials 
catalanes, Sinergia, que presidim durant dos anys i en la que també liderem la secretaria 
general, era un dels objectius principals d'aquesta etapa de tres anys i en aquests 
moments 11 associacions ja en formem part, i a punt de signar 4 més, en total 
representem des de la coordinadora 1500 empreses tecnològiques. Des de Sinergia hem 
pogut posar a disposició de les nostres empreses associades la APP Sinergia que 
permet crear Networking i Col·laborar, i una plataforma B2B, Idealtic, perquè les 
empreses puguem oferir els nostres productes i solucions i trobar nous leads que es 
converteixin en negoci. També tenim presència a un programa de ràdio Sant Cugat 
(Societat XXIè) tots els dimecres de 20 a 21 hores, ens permet a les empreses 
associades poder participar, debatre i explicar els nostres productes i serveis durant tot 
aquest 2015 i el 2016. 

Ens hem apropat a la demanda (CIOs.cat) per a crear un futur full de ruta d'expectatives 
i processos, també a Acc10 per establir acords per a potenciar les nostres empreses 
associades amb la internacionalització. Una altra iniciativa és la oportunitat de poder 
proveir en un futur a l'administració local per part de les empreses associades amb un 
concepte innovador de Km0, ara mateix estem participant activament per tal de que es 
publiqui un concurs que doni opcions a les nostres PIME. 
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La CatEi ha estat representada i ha participat activament a diferents congressos i 
esdeveniments durant aquest 2015, com: els diferents congressos 12x12, la Conferència 

sobre la Contractació Pública de la Generalitat, ISACA, MWC, La nit, Diada de les 

Telecos, Women Talent, Pla industrial de Catalunya, Metic, Eurecat Congress, 
entre d'altres i també a l'eWeek de Vic, a la trobada d'empresaris a Lleida, i al debat 
de l'Aseitec a Mataró. 

Som col·laboradors a La Nit i a Catosfera i formem part dels consells assessors del 
COEINF i també del 12x12 en la que estem presents a les reunions mensuals, També 
com a agents en iniciatives europees per a la formació de joves en informàtica. 

Hem iniciat una activitat de Networking de la CatEi (Presenta't soci als socis) fent una 
primera edició el passat mes d'octubre amb un gran èxit de participació i l'inici de 
col·laboracions entre les empreses associades de cara a potenciar els seus respectius 
negocis. Tenim un pla de comunicació exemplar que permet arribar a tothom el que es 
va fent al dia a dia des de la CatEi i divulgar a tothom les activitats de les empreses 
associades mitjançant la nostra pàgina web i les xarxes socials. 

Estem molt compromesos amb el nostre país i en fer fort el nostre sector des de la nostra 
associació, col·laborant, unint esforços i compartint coneixements són els nostres grans 
objectius durant aquesta etapa a la junta de la CatEi, juntament amb Sinergia tenim la 
oportunitat de fer Km0 i també arribar als mercats internacionals de forma coordinada, 
oferint valor i generant talent. 

Una menció especial a la Junta actual de la CatEi que amb el seu esforç ha permès 
arribar a on estem ara. 

Per acabar volem convidar-vos al Congrés Anual de les TIC que organitzem 
conjuntament amb Idigital de la Generalitat de Catalunya, 12x12 de tertúlia digital i 
Sinergia. Serà el proper 10 de desembre de 16:00 a 21:00 hores a l'edifici Imagina i 
ens agradaria que ens puguem veure allà, serà molt productiu ja que hi haurà una 
activitat de networking actiu ajuntant oferta i demanda, diferents conferències, taules 
rodones i l'entrega dels premis TIC a la dona. Ha de ser el punt de trobada anual de 
totes les empreses associades a la CatEi. 

A la vostra disposició i ens veiem el dia 10 de desembre!!! 

Pere Martínez. 

President de la CatEi. 
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La Junta de la CatEi 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. 
 

 


