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ASSOCIACIÓ STIC.CAT

L’associació stic.cat (Societat de Tecnologia i Coneixement ) neix l’any 2008 amb
la vocació de ser una entitat que generi interactivitat i innovació en el context de
la cultura i la llengua catalanes amb la utilització de les tecnologies de la
informació i la comunicació com a eix vertebrador.

Els objectius de l’associació són els següents:

 Promoure i divulgar la societat de la informació i del coneixement.
 Fomentar la interacció entre els ciutadans mitjançant tecnologies de la

informació i la comunicació.
 Fomentar el coneixement i l’ús de les tecnologies de la informació i la

comunicació, unint i fomentant en l’àmbit lingüístic català els conceptes
de Societat i Tecnologies de la Informació.

 Afavorir el treball en xarxa i l’intercanvi d’experiències de base
tecnològica.

 Fomentar la desaparició de l’escletxa digital a nivell social.
 Facilitar l’accés de les TIC als sectors educatius, culturals i ONG.

Som una associació que figura en el registre d’associacions de la Generalitat de
Catalunya des de febrer de 2008 i que a partir de la convocatòria dels Premis
Blocs Catalunya 2008 pretén generar activitats que motivin entre els internautes i
amb la societat en el seu conjunt.

A partir dels objectius que hem esmentat abans, pretenem portar a terme una
sèrie d’accions que desenvolupin les TIC en l’àmbit de la comunitat lingüística
catalana arreu del món i que promoguin la innovació i l’ús de les eines de la
societat del coneixement.

Aquestes activitats s’insereixen especialment en el camp de l’educació, de
l’acció solidària i compensadora de desigualtats i en la promoció de la cultura
catalanes amb les TIC.

Projectes concrets destinats a centres educatius, ONG’s i internautes en general
són el camp d’acció on es desenvoluparan les estratègies de l’ Associació Stic.cat
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PREMIS BLOGS CATALUNYA

La presència de blogs en català a Internet ha augmentat en els últims anys, així
com també la procedència dels blogaires, que escriuen blogs en català d’arreu
del món. Per aquest motiu, i entre moltes altres activitats de les que organitza
Stic.cat, l’associació va decidir iniciar uns premis que premiessin l’esforç, la
constància i la presència del català a la xarxa i de les persones que ho fan
possible: els Premis Blogs Catalunya.

Els Premis Blogs Catalunya són un esdeveniment cada vegada més consolidat i en
creixement i que aquest anys celebren la seva sisena edició el dia 28 de setembre
a Granollers.

Demostra la seva consolidació la participació en nombre i qualitat dels blocs que
es presenten cada edició; així, en aquesta VI edició s’han inscrit prop de 1000
blocs. La votació popular que ha escollit els blocs finalistes de les 12 categories
temàtiques i en tres grups: personal, professional i corporatiu.

Aquest acte anual, uneix la cultura catalana i les noves tecnologies, fomentant
l’ús del català a la xarxa;  per aquest motiu s’ha establert que cada any se celebri
en una localitat del territori català diferent.  La primera edició es va estrenar a
Girona, a l’Auditori Palau de Congressos de la ciutat, la segona edició va ser a
Vic, a l’Auditori Marià Vila d’Abadal de l’edifici el Sucre, la tercera edició a
Mataró, a l’Edifici TecnoCampus, a la Seu d’Urgell i la darrera a Reus. Totes les
edicions han comptat sempre amb el màxim suport dels ajuntaments de les
ciutats on es van celebrar,així com d’entitats i empreses locals.
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FUNCIONAMENT DELS PREMIS

ELS PREMIS

Realitzats especialment per a l’ocasió, l'escultor banyolí
Jordi Portella elabora els guardons que s’entreguen
durant la nit a cada un dels guanyadors. El guardó està
pensat  per a il·lustrar un «vague mapa de Catalunya»
format per blocs, en aquest cas elements quadrats que
agruparien els webs de les diverses procedències i que
estan banyats en plata de llei.

CATEGORIES

Cada any les categories van ajustant-se als canvis de la societat. L’any 2012,
STIC.cat va decidir diferenciar els blocs en categories temàtiques i tres grans
grups: blocs corporatius, blocs professionals i blocs personals, per facilitar el procés
d’elecció a l’hora de realitzar les votacions.

Associacions, entitats i organitzacions sense afany de lucre
Comunicació i nous mitjans

Cuina, gastronomia i enologia
Cultura i tendències

Literatura
Educació

Esports
Història, tradicions i patrimoni
Política, economia i societat

Miscel·lània i Personals
Sostenibilitat i medi ambient

TIC –
Turisme i viatges –

Universitats, recerca i ciència – Premi Universitat de Girona
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PROCÉS DE VOTACIONS

Els internautes que van voler participar amb els seus blocs a la convocatòria dels
premis, havien d’inscriure’s a través del web www.stic.cat. El registre era molt
senzill i es podia fer amb un email i password o amb l’usuari personal de Facebook
o twitter.

Una vegada tancat el període d’inscripcions, va començar el de votacions, que
es divideix en dues fases: la primera on els internautes voten a través del web
quins són els millors blocs i la segona fase, on un jurat especialitzat i a partir dels
blocs més votats a la xarxa, decideix quins són els guanyadors de la llista de
finalistes de la xarxa. El nom dels premiats es fa públic en el lliurament de premis.

EL JURAT

El jurat de la VI edició dels Premis Blocs Catalunya està format per:

GUANYADORS DE L’EDICIÓ ANTERIOR
Sr.  Jordi Aguilera, guanyador 2011 espai Internet TV3
Sra. Antonella Speranza , guanyadora 2012 Pasta per als catalans

REPRESENTANTS DELS PATROCINADORS
Sr. Miquel Duran, comissionat 2.0 de la Universitat de Girona
Sr. Pere Condom, director general del parc científic de la UdG

REPRESENTANTS D’STIC
Sra. Trina Milan, presidenta d’stic.cat
Sr. Ernest Benach, expresident del Parlament de Catalunya
Sr. Kim Ruiz, STIC
Sra. Anna Inglés, STIC

REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
Sr. Carme Garrido regidora de Pla Estratègic i Societat del Coneixement.
Sr. Jordi Bernabéu, psicòleg i educador de l'Ajuntament de Granollers i

professor UVic
Sr. Marc Cortés, soci director de Roca Salvatella
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CONFERÈNCIES PARAL·LELES

L’Associació stic.cat promou i divulga la societat de la informació i el
coneixement, així com facilita l’accés de les TIC als sectors educatius, culturals i
ONG. Per aquest motiu, els Premis Blocs Catalunya es volen consolidar oferint
diferents activitats durant tot el dia que mostrin aquesta interacció.

Els Premis Blogs Catalunya és un esdeveniment que sota l’excusa d’assistir a la
gala de lliurament de premis, també serveixi com a espai per a la trobada entre
persones connectades a través de la xarxa. Amb aquesta voluntat, s’organitzen
taules rodones i conferències que donen força a aquesta idea.
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Premis Blogs als mitjans
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CONTACTE

Associació stic.cat
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
Edicifi Narcís Monturiol C/Emili Grahit, 91
17003 Girona
stic@stic.cat

MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ

Trina Milan. Presidenta trina@stic.cat | telf. 606 965 231
Francesc Grau francesc@stic.cat
Toni Sellas toni@stic.cat
Cristina Santa cristina@stic.cat
Anna Ingles anna@stic.cat
Joan Castillo joan@stic.cat
Kim Ruiz kim@stic.cat
Xavier Menduiña xavier@stic.cat
Marc Teixidor marc@sitc.cat

MÉS INFORMACIÓ

www.premisblocs.cat
www.stic.cat


