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Neus Bonet ha estat la guanyadora el Premi Femtalent 2018, en la categoria de
Comunicació. El Premi promou la igualtat d'oportunitats i el talent de les dones en la
societat basada en el coneixement, el guardó és un reconeixement a la seva trajectòria.

Bonet és periodista i editora els caps de setmana a Catalunya Ràdio, ha estat professora de
ràdio de la UPF i ha dirigit i presentat diversos programes com "L'aparador" i "El Matí de
Catalunya Ràdio" Durant alguns anys va ser directora de continguts d'Ona catalana. Ha
obtingut diversos guardons per la seva trajectòria professional. Des del 2014 és també degana
del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

El Premi que va ser lliurat el passat divendres 9 de març al Parc Tecnològic de Barcelona
Activa, és un reconeixement a la trajectòria de les persones i organitzacions que promocionen
la igualtat d'oportunitats i el talent femení en la societat

La trobada anual femtalent fòrum està organitzat per la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics
de Catalunya (XPCAT), que enguany celebra el seu desè aniversari. La jornada sota el títol
"World Wide Women: inspiring global women talent" està centrada en potenciar la idea que el
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"Talent de les dones no té fronteres" amb l'objectiu de mostrar dones referents a l'àmbit
internacional i / o que estiguin dirigint projectes d'impacte internacional tant en el món de la
ciència, la tecnologia, l'emprenedoria i la innovació.

Junta de Govern del Col·legi de Periodistes

El proper 21 de març es farà el traspàs real de poders i càrrecs entre l'actual i la nova Junta de
Govern. La llista "Més Periodisme", encapçalada per la Degana Neus Bonet, repetirà al
capdavant del màxim òrgan de govern del Col·legi quatre anys més. Així ho va anunciar la
Junta Electoral

"Més Periodisme" va ser única candidatura presentada en el procés electoral. Bonet revalida el
càrrec de degana que va iniciar l'any 2014 i ho farà acompanyada de Joan Maria Morros,
Gemma Nierga, Carles Prats, Mònica Planas, Ismael Nafría, Laia Forés, Francesc Canosa,
May Revilla, Xavi Vilà, David Melgarejo, Cristina Salvador, Pipo Serrano, David Badia, Laura
Saula i Marc Vicens.
Neus Bonet Premi de Comunicació Femtalent 2018.
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