INTERVENCIÓ DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT EN EL SOPAR DE BENVINGUDA
DE LA 15 EDICIÓ DEL MOBILE WORLD CONGRESS

Molt bona nit a totes i a tots i benvinguts de nou a Barcelona, benvinguts de nou a
Catalunya. Us hem trobat a faltar. Després d’un any dificilíssim, celebrem poder-nos retrobar
en persona, encara que no sigui amb la plenitud que ens agradaria. Però si avui som aquí és
gràcies a l’esforç del conjunt de la ciutadania, al compromís dels professionals sanitaris i a la
gran feina dels investigadors que han permès desenvolupar un conjunt de vacunes en un
temps rècord.
Gràcies a tot això, comencem a recuperar la normalitat de forma progressiva, però alhora,
és evident que la pandèmia ho ha canviat absolutament tot. Som en un canvi d’època i això
també vol dir que s’ha alterat la nostra manera de viure i en el fons, els valors de la nostra
societat.
La pandèmia ha donat una nova centralitat a la pròpia idea de la vida i això, indiscutiblement
ha de tenir un impacte en l’economia. Perquè tant important és generar riquesa com que
aquesta generi benestar i prosperitat per a tothom. Aquesta és la clau de volta de la
reconstrucció econòmica després de la covid-19. Entendre que no tornarem al 2020 i que si
hem de construir un món nou, tenim l’obligació que sigui millor que el que la crisi de la covid19 ha deixat enrere.
Aquest és un dels grans reptes de l’economia digital, de l’economia de les Tecnologies de la
Informació la Comunicació. Teniu tot el futur per endavant, i és precisament per això que és
imprescindible que poseu tota la vostra capacitat de transformació a fer més fàcil, amable i
feliç la vida de la ciutadania. Teniu tot el potencial per fer-ho. I si treballeu amb aquesta
mentalitat, serà un plaer acompanyar-vos des de les institucions públiques.
Si mirem el programa d’enguany del Mobile World Congress, hem de celebrar que de forma
indiscutible s’avanci en aquesta direcció, abordant qüestions inajornables si realment ens
volem identificar com una societat avançada, moderna i en constant progrés. En aquest
sentit, més enllà de la importància de les novetats tecnològiques que es donaran a conèixer
al llarg de la propera setmana en camps tan importants com la internet de les coses, la
intel·ligència artificial, la universalització de la tecnologia 5G i les investigacions sobre la 6G,
vull posar molt en valor que es doni un paper central del Congrés a com reduïm l’impacte de
la indústria digital sobre el medi ambient. És evident que la lluita contra el canvi climàtic ens
afecta a tots i a totes. I un àmbit tan important com tot l’entorn digital no se’n pot inhibir.
D’aquí la importància que per mi té la Green Agenda: We Act for Impact.

De la mateixa manera, és molt rellevant que el propi Mobile World Congress es comprometi
amb la plana igualtat de gènere a partir d’iniciatives com el Diversity4Tech. No és bo que el
món de les noves tecnologies sigui vist com un món d’homes. Sobretot per una qüestió de
justícia amb el 50% de la humanitat. Però també perquè estic convençut que amb la
incorporació de la dona en peu d’igualtat en tots els àmbits econòmics aconseguirem oferir
un millor producte a la ciutadania i sobretot, un millor servei a la societat.
Per això celebro que la GSMA i el propi Mobile World Congress avancin en la direcció d’una
profunda transformació ecològica i feminista. Són objectius que des de Catalunya compartim
i que des del nostre govern atenem de forma absolutament prioritària. Ho fem amb l’objectiu
de millorar la vida de la ciutadania. I aquí, és importantíssim treballar de forma conjunta per
assegurar que les potencialitats de la digitalització arribin arreu, a tots els àmbits de la
societat. Hem d’assegurar una transició digital justa. Hem d’assegurar que la digitalització
ens ajuda a cohesionar la societat i per contra, hem de dedicar tots els esforços a evitar que
aguditzi les desigualtats socials prexistents que en el fons afebleixen les potencialitats de la
nostra economia i la nostra societat.
Crec que és molt important que tots nosaltres, de forma conjunta avancem en aquesta
direcció. En el potencial transformador de la digitalització a nivell social. Del potencial
transformador de la digitalització en àmbits que la pandèmia ha demostrat tan importants
com la salut, l’educació i les cures.
Però també en l’àmbit cultural, on llengües i cultures com la meva, llengües i cultures com la
catalana, han de poder veure el món digital com una oportunitat i no com una amenaça
d’uniformització davant del potencial de les llengües i cultures globals.
Des de Catalunya n’estem absolutament convençuts. Per això l’aposta per l’economia
digital, l’aposta per la investigació, per la recerca, per la innovació tecnològica, l’aposta pel
talent, és una aposta estratègica per encaminar la reconstrucció del nostre sistema
econòmic un cop superada la crisi econòmica provocada per la covid.
Volem enfilar la reconstrucció econòmica potenciant el nou ecosistema d’oportunitats del
món digital i la societat del coneixement. Tenim tot el potencial per fer-ho. Tenim centre de
recerca i d’innovació capdavanters. Tenim universitats de primer nivell. Tenim el talent.
Tenim la capacitat d’afavorir la transferència de coneixement. I tenim una ciutat i un país
meravellosos que us acull amb els braços oberts.
Com a president de Catalunya, us desitjo que gaudiu molt de la vostra estada a Barcelona,
de la vostra estada a Catalunya. És casa vostra. Perquè Barcelona i Catalunya són els

millors aliats del Mobile World Congress i els millors aliats perquè el progrés de l’economia
digital arribi a tothom.

