
DOSSIER INSTITUCIONAL



La NIT és el punt
de partida de les activitats
del sector TIC
a Barcelona

Presentació
La NIT és l’acte institucional pioner i de referència del sector de les Telecomunicacions i Tecnologies de 
la informació celebrat a Barcelona desde l’any 1995.

Està organitzada conjuntament per l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) 
i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF).

L’esdeveniment és, a més a més, el marc de lliurament 
dels Premis de la NIT: els premis Salvà i Campillo, 
guardons de prestigi que reconeixen a la personalitat 
de l’any i al jove emprenedor, els premis Alan Turing, de reconeixement al CIO de l’any i a la responsabilitat 
social, així com l’entrega del Premi d’Honor de La Nit.

La NIT és el punt de partida de les activitats del sector a 
Barcelona i la primera trobada de networking de l’any entre 
professionals, empreses, administració pública, associacions 
i institucions del sector TIC. 
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Des de l’any 1995
La NIT de les 
Telecomunicacions i la 
informàtica té una llarga 
trajectòria. 
L’Associació Catalana 
d’Enginyers de 
Telecomunicació ha 
organitzat aquest acte des 
de l’any 1995, arribant 
aquest any a la 22ª edició.

Aquest esdeveniment té un 
impacte directe sobre més 
de 5.000 professionals del 
sector TIC i esperem la 
participació de més 1000 
persones.
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Edicions anteriors

Video resum 
21ª NIT

Galeria fotogràfica 
21ª NIT
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Programa de l’acte
23 de febrer de 2017 

19:30 Intro musical i benvinguda

19:40 Presentació oficial de l’acte

19:50 Conferència

20:30 Reconeixements i cerimònia d’entrega de premis 

21:00 Intervenció Institucional

21:15 Còctel
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Contacte
www.lanit.cat

En cas de necessitar més informació sobre nosaltres i de les activitats que 
habitualment organitzem, pot visitar els nostres webs www.telecos.cat i 
www.enginyeriainformatica.cat o bé contactar a través dels emails 
secretaria@telecos.cat i secretaria@enginyeriainformatica.cat o dels telèfons
93 551 33 44  i  93 451 64 94.

22



23 de febrer de 2017 
barcelona




