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Amb el suport de:



FiraBIT neix al 2014 amb la finalitat de promoure el sector 
TIC a la comarca de l’Anoia i convertir-se en el referent 
tecnològic, lúdic, actual i formatiu entorn a les noves TIC.

Engloba un conjunt d’activitats relacionades amb les TIC amb 
l’objectiu de difondre i potenciar coneixements així com de 
crear un espai de trobada i intercanvi entre professionals i 
usuaris d’aquestes.

Creada i organitzada per TICAnoia i el suport importantíssim 
de l'Ajuntament d'Igualada. TICAnoia és l'associació per 
l’impuls del sector TIC a l’Anoia formada per més de 80 
empreses i professionals, la primera edició es va presentar 
dins del marc de FirAnoia, fira multisectorial de la comarca, 
com a una activitat més dins d’aquesta. 

Degut a la bona resposta rebuda i a l’èxit de participació en 
la seva primera edició, la segona edició de Firabit amplia i 
el temps, passant a ser un esdeveniment de tres dies de 
durada i presentant-se com a única fira del sector TIC a la 
comarca.

Firabit 2015 es celebrarà els dies 3, 4 i 5 de juliol a la ciutat 
d’Igualada, ciutat industrial i referent en el sector tèxtil i de 
la pell, i que aposta pel sector de les noves TIC tenint en 
compte el motor econòmic que aquestes representen per a 
la ciutat i la comarca. 

benvinguda



Les activitats previstes es desenvolupen a Cal Carner, Cal Font 
i el Teatre de l'Aurora. A més d'un concurs d'Instagram que es 
pot realitzar per tota la ciutat.

Cal Carner
● Lan Party (fins a 140 participants, 3 dies ininterromputs)
● Fira - exposició de fabricants (recinte Cal Carner)

Cal Font - Aurora
● Activitats per a nens i nenes (InQuiet)
● Xerrades tecnològiques
● Mostres de productes fets amb arduino

Ciutat
● Concurs de fotografia amb Instagram
● Concurs de curts amb Iphone 
● Retransmissió partides Cal Carner (pendent confirmar)

I pel proper any...
● Creació de la moneda pròpia de Firabit (a través d’una app)
● Vols de drons.
● Concurs de vol de drons
● Concurs de robots de sumo.
● Activitats amb realitat augmentada.

Activitats 2015



Cal Carner - Lan party

L’acte central del Firabit és la Lan Party. Degut a l’èxit de 
participació de la passada edició (60 inscrits) i a la gran 
demanda per part dels participants d’ampliar l’esdeveniment, 
des de l'organització hem decidit ampliar-la.

Enguany la Lan Party tindrà un l’aforament a 140 persones es 
durà a terme durant més dies, es faran més campionats, hi 
haurà activitats d’animació, zona d’acampada, etc. Un acte 
amb moviment continu durant els tres dies de durada (3, 4 i 5 
de juliol). 

El seu objectiu principal és el d’atraure a joves al món de les 
noves TIC a través d’activitats d’oci i lleure que trobin 
atractives i els apropin a l’àmbit tecnològic tot descobrint 
altres vessants, a part de la lúdica, relacionades amb aquest, 
com poden ser la formativa i la laboral.  

Els participants trobaran una LanParty amb les següents 
activitats: 
● Competicions i tornejos virtuals de videojocs: amb 

videoconsoles i PC. 
● Altres competicions: customització d’ordinadors, competició 

de hacking, etc. 
● Sorteigs de productes dels mateixos estands de fabricants
● Premis per als diferents tornejos i competicions
● Zona d’acampada



LanParty
Zona de joc

Zona
d'acampada interior

Amb el patrocini de:



Cal Font – Tallers tecnològics

A Cal Font, la gent d'InQuiet faran el divendres a la tarda, a les 18h 
una demostració dels muntatges tecnològics realitzats durant la 
Setmana Jove. 

El dissabte pel matí, de 12h a 13:30 es realitzarà un taller de 
plastilina elèctrica (electric dough), a on els nens i joves podran 
realitzar circuits elèctrics tridimensionals i entendre els fonaments 
de la física elèctrica. Màxim 20 inscrits, a partir de 6 anys.

Dissabte a la tarda, de 18:30 a 20h, es realitzarà el taller 
«Il·lumina Igualada», de construcció de cases amb il·luminació 
LED. Max. 20 inscrits, a partir d'11 anys. Inscripció 5€ (+5€ si 
s'enduen la creació a casa).



Teatre Aurora – Xerrades tecnològiques

Al Teatre de l'Aurora, durant tota la tarda de dissabte s'impartiran 
unes xerrades molt interessants. L'entrada és gratuïta i la duració 
prevista és de 45 minuts més 15 minuts de descans entre xerrada 
i xerrada.

17:00 Gamificació (Jordi Solà, Cubus Games)
Descobreix la tècnica més addictiva. Quins trucs s'usen per fer que un 
joc t'enganxi? Com fer una aplicació que no sigui avorrida?

18:00 Gestió del correu electrònic (Ramon Costa, Entrepreneur)
Cada dia passem moltes hores gestionant les nostres comunicacions. 
Especialment el correu electrònic. Saber-ne fer un ús intel·ligent i 
eficient és fonamental.

19:00 Fabricació Digital (Carles Bas, Makers Igualada)
La fàbrica del futur? Imagina fer-te els teus cereals, dissenyar el teu 
vestit o els teus propis mobles de casa. Quins canvis de consum 
produiran la fabricació digital?

20:00 Monedes Digitals (Jaume Catarineu, Ubiquat)
Has sentit a parlar del BitCoin? Saps que a Catalunya existeixen ja més 
de 20 monedes locals? Vols saber com serà el pagament del futur? 
Mostrarem com funcionen aquestes eines del futur de dinamització 
econòmica i social.

21:00 Xarxes Socials (Marc Mañé, marcmanye.com)
Facebook, twitter, instagram... cada dia hi ha més xarxes socials i és 
important conèixer que aporta cadascuna d'elles i com treure'n profit 
sense cometre errors de principiant.



Amb el patrocini de:



Concurs d'instagram – foto i vídeo

Durant tot el cap de setmana qui vulgui podrà participar del doble 
concurs FiraBit de fotografia i vídeo curt (<15 segons) realitzat amb 
Instagram.

La temàtica de les fotografies i vídeos ha de ser la ciutat d'Igualada 
incloent-hi tant la vessant paissatgística com la vessant humana. 
Es valorarà l'originalitat i la capacitat de transmetre el caliu de la 
ciutat.

Es podran enviar les fotografies i vídeos fins diumenge a les 15h. 
Els guanyadors seran revelats durant la gran final de la LanParty 
que tindrà lloc la tarda de diumenge a Cal Carner.

Les bases del concurs i regles de participació seran publicades a la 
web de FiraBit dijous, dia 2 de juliol.



Els objectius principals de TIC Anoia són la reflexió, el debat, la 
formació, la divulgació i l’ocupació al voltant de les TIC i tots 
els esdeveniments que s’organitzen giren entorn a aquests. La 
missió de l’entitat gira entorn a promoure tres eixos principals: 

a) La formació i creació d'ocupació qualificades per a les 
necessitats TIC de les empreses de l'Anoia.

b) Les empreses i professionals de les tecnologies de la 
informació i la comunicació de l'Anoia.

c) L'adopció i l'ús eficient de les TIC entre l'administració, el 
sector privat i els usuaris en general.

d) TIC Anoia pretén treballar des de tres òptiques diferents: el 
propi teixit TIC (Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació) del territori, dinamitzant tant les empreses 
com els professionals d'aquest àmbit, i el teixit empresarial 
en general, usuari d'aquestes tecnologies.

És per això que es planteja aquests objectius:
● Constituir un espai de reflexió sobre l'ús de les TIC a les 

empreses del territori.
● Oferir suport al teixit empresarial TIC local donant a 

conèixer els recursos que tenen disponibles a diferents 
nivells.

● Promoure les empreses TIC locals a nivell local, nacional i 
internacional.

● Actuar com a ‘lobby' davant les administracions públiques.
● Debatre i promoure activitats de foment de la Societat de la 

Informació a la comarca

Sobre TICAnoia



www.firabit.cat

És un projecte de:

info@firabit.cat

#firabit
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