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 NOTA DE PREMSA / TICANOIA 

Arriba la primera edició de FiraBIT, la 

mostra de les tecnologies TIC 

 

FiraBIT se celebrarà els propers 14 i 15 de juny, coincidint amb la segona edició de FirAnoia. 

Aquesta és una iniciativa de TICAnoia, amb el suport del Departament de Promoció Econòmica 

de l’Ajuntament d’Igualada i Fira d’Igualada.  

El seu objectiu és ser un espai de promoció i difusió de les tecnologies de la informació i de la 

comunicació, les TIC. 

Igualada, 4 de juny.- TICAnoia, l’associació per l’impuls TIC de la comarca, organitza la primera 

edició de la FiraBIT, una mostra professional, social i lúdica vinculada al món de les TIC, les 

tecnologies de la informació i de la comunicació. Aquesta és una iniciativa de TICAnoia per 

acostar i difondre les tecnologies que ens permeten connectar-nos a Internet i a milers 

d’aplicacions mòbil i que per aquesta primera edició ja té preparades diverses activitats per a 

tots els públics. 

FiraBIT’14 es realitzarà el cap de setmana del 14 i 15 de juny, coincidint amb la segona edició 

de FirAnoia, i és possible gràcies al suport del Departament de Promoció Econòmica de 

l'Ajuntament d'Igualada i de Fira d’Igualada. Els actes es realitzaran a l’Escola de Música 

d’Igualada i inclouen un taller de webapps, una mostra d’app per a mòbils fetes a Igualada, una 

demostració d’impressores 3D i una LAN Party per als afeccionats als jocs d’ordinador. 

FiraBIT neix amb l’objectiu de convertir-se en una mostra de referència en l’àmbit TIC i ser un 

punt de trobada d’empreses, professionals i usuaris de les TIC, per tal de donar a conèixer les 

últimes tendències, les empreses del sector i les aplicacions pràctiques de les TIC. FiraBIT està 

organitzada per TICAnoia, l’associació anoienca que impulsa aquestes tecnologies a Igualada i 

a la comarca de l’Anoia. 

A continuació s’enumeren totes les activitats que es realitzaran en la FiraBIT’14. Més 
informació a la web de TICAnoia (www.ticanoia.cat). 
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DISSABTE 14 DE JUNY 

Taller d'iniciació a la programació de webapps per a joves 

Dissabte 14/06/2014 9.30 a 13.00h 

Escola Municipal de música d'Igualada 

Gratuït (prèvia inscripció a www.ticanoia.cat) 

Aquest és un curs adreçat a joves (i no tant joves) que vulguin aprendre a crear aplicacions per 

al mòbil. En aquest taller es donaran les guies bàsiques per programar des dels smartphones i 

crear webapps. L’activitat està oberta a tothom, no es requereixen coneixements previs i cal 

dur preferiblement ordinador i smartphone. 

Xerrada Showroom Igualadapps 

Dissabte 14/06/2014 17.00h 

Escola Municipal de Música d'Igualada 

Gratuïta 

A Igualada es fan desenes d'aplicacions per a mòbils intel·ligents i tauletes. En aquesta xerrada 

showroom es presentaran les APP igualadines que triomfen al Google Play i a l'iTunes i les 

empreses anoienques que les han programat. Presentat i dirigit per Ramon Costa. 

Xerrada: "Què és la impresió 3D" 

Dissabte 14/06/2014 18.30h 

Escola Municipal de Música d'Igualada. 

Gratuïta 

Les impressores 3D seran la propera revolució industrial. Però com són i que ens permeten 

fer? En aquesta xerrada s'explicaran les principals característiques i s'ensenyaran exemples de 

maquetes, objectes i eines creades gràcies al 3D. Presentat i dirigit per David Vives, de Makers 

Igualada. 

DIUMENGE 15 DE JUNY 

II Igualada LAN Party 

Diumenge 15/06/2014 De 9.00h a 20.00h 

Escola de Municipal de Música d'Igualada 

20€ - Places limitades 

 

Segona edició de la Igualada LAN Party, la trobada dels amants dels jocs d'ordinador. Es podrà 

jugar a diversos jocs, connectar-se a Internet i navegar amb els amics a gran velocitat. Hi haurà 

tornejos per equips, premis per als guanyadors, regals per a tots els participants i moltes 

sorpreses. La entrada inclou dinar. Normes i inscripció a www.igualadalanparty.cat 

http://www.igualadalanparty.cat/

