
                                               
 

  

TAULA RODONA AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL DE LES 

TELECOMUNICACIONS, INTERNET I LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

Palau del Parlament, dijous 17 de maig de 2012 

__________________________________________________________________ 

 

PRESENTACIÓ 

 
El 17 de maig tindrà lloc la jornada «La Dona en les Telecomunicacions i en la Societat de la 

Informació», en commemoració del Dia Mundial de les Telecomunicacions, Internet i la 

Societat de la Informació. 

L’acte, organitzat pel Col·legi d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya i el Col·legi 

d’Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya, aplegarà professionals de 

diversos àmbits per a abordar la realitat actual de la dona i el paper de les enginyeres en la 

societat de la informació. 

El tema de l’esdeveniment, en la línia amb el que s’aborda des de la Unió Internacional de 

Telecomunicacions (ITU), en aquesta edició del Dia Mundial vol ser un reconeixement a les 

dones que han treballat i treballen activament en el món de les telecomunicacions i les TIC i 

abordar el paper que com a professionals exerceixen en aquest moment social controvertit 

en què estem immersos, conciliant amb esforç la seva vida personal i professional. 

PROGRAMA 

12.00 h Inauguració de l’acte: 
  

 M. H. Sra. Núria de Gispert i Català, presidenta del Parlament de 
Catalunya 

 Il·lm. Sr. Ferran Amago, degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics i Pèrits 
de Telecomunicació de Catalunya 

 
Taula rodona: «La dona en les telecomunicacions i en la societat de 
la informació» 

 
Moderadora: Sra. Mar Hernando, vicedegana del COETTC 

 
Ponents: 
 

 Sra. Meritxell Gimeno, CEO de Draco Systems 

 Sra. Elisabet Golobardes, directora ETSEEI La Salle 
 Sra. Sandra Mingot, Business Development Manager a Mier 

Comunicaciones  
 Sra. Pilar Díaz, alcaldessa d’Esplugues de Llobregat 

 
Debat i torn obert de paraules. 
 

13.45 h  Cloenda de l’acte: 
 

 Il·lm. Sr. Joan Solé, nou degà del Col·legi d’Enginyers de 
Telecomunicació de Catalunya 

 Il·lma. Sra. Sònia Recasens, segona tinent d’alcalde d’Economia, 
Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona 

 


