La 27a Nit de les Telecomunicacions i la
Informàtica retrà homenatge a les pioneres
del sector
La gran trobada del sector TIC del país tindrà lloc el 21 de març a l’Auditori
i comptarà amb la participació del MHP de la Generalitat, Pere Aragonès
La cerimònia, que presentarà la periodista Núria Solé i es podrà seguir en
directe per Fibracat TV, tornarà a acollir el lliurament dels Premis Salvà i
Campillo, Joan Clarke, Alan Turing, el Premi a la Comunicació i Divulgació
de les TIC i el Premi d’Honor
Barcelona, 21 de febrer. En un mes (el dilluns 21 de març), l’Auditori de Barcelona acollirà la
27a edició de la “Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica” (www.lanit.cat), la gran
trobada del món TIC del país que aglutina professionals, empreses, administració, associacions
i institucions del sector, i que organitzen conjuntament l’Associació Catalana d’Enginyeria de
Telecomunicació i Tecnologies Digitals (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria
Informàtica de Catalunya (COEINF).
A iniciativa de les comissions de gènere de tots dos col·lectius professionals, la gala d’enguanyque presentarà la popular periodista de TV3 Núria Solé i tornarà a retransmetre en directe
Fibracat TV-, servirà per reivindicar les dones referents del sector, amb un homenatge a
aquelles que van ser pioneres a l’hora d’optar per unes carreres tecnològiques
(telecomunicacions i informàtica) en un moment (finals dels 70 i principis dels 80) en què la
presència femenina era inexistent.
La cerimònia, que comptarà amb la participació ja confirmada del Molt Hble. President de la
Generalitat, Pere Aragonès, també acollirà, com és habitual, el lliurament dels Premis Salvà i
Campillo (guardó de prestigi que reconeix la personalitat destacada i l’emprenedoria), Joan
Clarke (que premiarà al CIO destacat), Alan Turing (al compromís social), el Premi a la
Comunicació i Divulgació de les TIC, i el Premi d’Honor de La Nit (el nom dels guanyadors es
desvetllarà en el decurs de la mateixa cerimònia).
Les inscripcions ja són obertes a www.lanit.cat (vídeo promocional disponible AQUÍ).
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