
(Barcelona, 1960). L1icenciat en Matemiltiques
per la Universitat de Barcelona, va ser profes
sor de la Facultat d'lnformiltica de la Universitat
Politecnica de Catalunya. El 1987 va marxar a
treballar per a la Gessellschalt für Mathematik
und Datenverarbeitung, empresa d'investigació
alemanya que duria el node central de la xarxa
EARN a Alemanya. És un pioner d'EARN (Euro
pean Academic Research Network) i de les lIistes
de distribució (L1STSERV). És un deis protagonis
tes com a pioner de la xarxa en el lIibre d'Andreu
Vea Cómo creamos internet, on hi diu: "A les buro
cracies no els agrada la gent que esta preocupada
de fer coses que serveixen, sinó que els agrada
la gent que esta preocupada per obeir la jerar
quia, predictibles, i jo no era gens predictible." El
1985 va publicar Manual del Usuario del Lengua
je UBL. L'UBL era el L1enguatge de la Universitat
de Barcelona, eina oficial de la UB per ensenyar
a programar durant diversos anys. "L'UBL és una
evolució del que va ser el primer compilador de
Pascal de la UB (ho vam rebre per correu des de
Zurich: previament a I'existencia de la xarxa, és
ciar), i que vaig escriure jo deis 20 als 22 anys,
mentre feia la carrera de 'mates', en fitxes per
forades, perque em va donar la gana i sense co
brar", explica Blasco. (http://www.epbcn.com/
personas/JMBlasco/informatica/pascalp4/)

@annaboluda .,
(Alcoi, 1976). Periodista i realitzadora de ví
deo free/once, especialitzada en temes socials
i divulgació científica. Va entrar a la xarxa de
manera activa el 2006, des de Vilaweb, on va
formar part del procés inicial de Vilaweb TV, i
amb el blog Apostata desficiosa (http://blocs.
mesvilaweb.cat/desficiosa). "En aquest blog,
durant molts anys, vaig gaudir del privilegi i la
Ilibertat de I'anonimat digital. Entre altres coses,
hi expressava la meua mirada sobre Barcelona
des deis ulls d'una valenciana, i el que passava al
País Valencia des de la distancia de viure a Bar
celona, a més de temes personals i una de les
meues obsessions: la poca vergonya que gasta
I'església catolica", afirma Boluda. Actualment
genera continguts de text i vídeo on/ine per a la
revista Sostenible, la Fundació Roger Torné i di
verses entitats científiques i de recerca. "EI Twit
ter em costa, pero encara sóc una de les poques
que es miren el Facebook a diari", afegeix.
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@enricb

(Barcelona, 1980). Periodista, responsable de
I'edició ARAbalears.cat, antic Diari de Balears
fusionat amb l'Ara. Aquesta versió digital va su
perar els 100.000 usuaris el setembre de 2013.
El setembre de 2006 va comencar a escriure el
blog L'ameba digital (http://bl~cs.mesvilaweb.
cat/enric.b). Amb la crisi del Carmel, va usar la
plataforma de blogs de MésVilaweb per fer in
formació des del barri barceloní on les obres del
metro van provocar un esfondrament, el gener
de 2005. Manté el blog linotip.cat i col·labora
amb I'observatori crític deis mitjans, Media.cat.

(El Masnou, 1972). Enginyer de telecomunica
cions per la Universitat Politecnica de Catalu
nya (UPC). Executiu de General Electric fins
a 2003, va formar part deis governs tripartits
de la Generalitat primer com a director-gerent
del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies
de la Informació, i després com a secretari de
Telecomunicacions i Societatde la Informació.
Actualment és responsable de I'area digital de
Mediapro. També ha empres amb altres socís
dos projectes empresarials a I'entorn de la inter
nacionalització i deis continguts.

A Jordi Bosch li va tocar viure de prop el reconei
xement del domini .cat des del Govern. "EI gran
merit de I'administració pública va ser, estranya
ment, el de no molestar i ajudar la socíetat civil
que I'estava impulsant. Fins a I'últim moment es
va estar pendent del fax enviat per la Secretaria
d'Estat de Telecomunicacíons on s'expressava
que I'Estat no hi posava pegues. La generositat
deis diferents partits polítics per no polititzar el
tema va ser una excepció que després s'ha repe
tit poques vegades. En els 6 anys que vaig estar
al Govern, I'única cosa que vam celebrar amb
unes copes va ser aquesta. Va ser la primera vic
toria sobiranista a la xarxa l Érem independents
en la nova realitat digital", explica Bosch.

En el seu pas pel sector públic va influir i trans
formar la manera com I'administracíó catalana
adquiria el serveis tecnologics. "Vam passar
d'un oligopoli a un ecosistema d'empreses grans
i petites aportant valor col·laborativament. Els
cicles polítícs tenen aquestes coses: avui aque
lla feina s'ha lIanc;:at. Crec que ha estat un error


