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Del 10 al 12 de desembre de 2021

BitsxLaMarató

Ens plau anunciar-vos que Lleidahack [ 
,https://lleidahack.dev/hackeps-2021/ ]

l’associació d’estudiants d’informàtica de
l’Escola Politècnica Superior, organitzadors de la
HackEPS [ https://lleidahack.dev/hackeps-2021/
, també organitzarà i coordinarà la ] seu a Lleida

d e  B i t s x L a  M a r a t ó  [  
 d’aquesthttps://www.fib.upc.edu/ca/la-marato ]

.any 2021

Aquest any  està organitzada perbitsxlaMarató
la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) [ 

, https://fib.upc.edu ] Hackers@UPC [ 
 (organitzadors de  ), https://hackersatupc.org/ ] HackUPC [ https://hackupc.com/ ] LleidaHack [ 

, l’Escola Politècnica Superior de la UdL, el https://lleidahack.dev/ ] Barcelona Supercomputing Center -
 i l'Centro Nacional de Supercomputación (BSC) [ https://www.bsc.es/ ] Escola Superior d'Infemeria del Mar

 ([  h t tps: / /www.esimar.edu.es/ca/  ] Hospi ta l  del  Mar  [  
)  que s'uneixen per  millorar la qualitat dehttps://www.parcdesalutmar.cat/ca/hospitals/hospital-del-mar/ ]

vida de les persones afectades per la salut mental en motiu de La Marató de TV3.

Informació de l'esdeveniment

Lloc:
EPS i online

Adreça:
Jaqume II, 69

Organitza:
HackewrsUPC (FIB UPC), Lleidahack (EPS-UdL), Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional
de Supercomputación (BSC) i l'Escola Superior d'Infemeria del Mar (Hospital del Mar)

Inici:
10 de de desembre de 2021

Finalització:
12 de de desembre de 2021
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Es tracta d'una hackathon plena de creativitat, salut i tecnologia, on professorat, personal investigador i
qualsevol professional dels àmbits de la salut i de la tecnologia (però també d'altres àrees!), treballaran en
equip, durant 3 dies seguits (presencial i potser, híbrid!), , cercant idel 10 al 12 de desembre
desenvolupant solucions per fer front a tots els reptes que ens planteja la salut mental, perquè una de cada
quatre persones tindrà algun problema de salut mental al llarg de la seva vida.

Podreu participar de manera telemàtica com presencial, a l'Escola Politècnica Superior de la UdL 
(Campus de Cappont - Jaume II, 69) o a la FIB de la UPC!

Podeu consultar els REPTES EN AQUEST ENLLAÇ [ https://www.fib.upc.edu/ca/la-marato ]

La Hackathon inclourà  que no us podeu perdre i  molt xerrades formatives activitats guiades
interessants! A Lleida la  us convida a una sessióFundació La Manreana [ https://fundaciolamanreana.org/ ]
de teràpia emocional amb cavalls el dissbate al matí i l'escola de ball Dancescape [ 

 us farà moure amb una classe guiada de ball el dissabte a la tarda!https://www.dancescape.es/ ]

El  es el següent:programa general de Bitsxlamarató a la seu de Lleida

Divendres, 10 de desembre

17.00h > Hacker Registration - Hall EPS
18.00h > Open Ceremony - Sala de Graus EPS (2.03)
18.50h > BitsxLaMarató basics - Sala de Graus EPS (2.03)
19.00h > Hacking Start - Aules 0.04 i 0.05 EPS
19.30h > Team Building - Aula 0.03 EPS
20.00h a 23.00h > Sopar - Aules 0.01 i 0.02 EPS
20.00h a 23.00h > Xerrades Twich - Aules 0.01 i 0.02 EPS
23.00h > Hacking Continue
00.00h > EPS Closed

Dissabte, 11 de desembre

08.00h > EPS Open
09.00h > Hacking Start - Aules 0.04 i 0.05 EPS
09.00h a 10.00h > Esmorzar - Aules 0.01 i 0.02 EPS
10.00h a 13.00h > Activitat La Manreana (opcional) - Juneda
14.00h > Dinar - Aules 0.01 i 0.02 EPS
16.00h > Activitat Dancescape (opcional) - EPS
21.00h a 23.00h > Sopar - Aules 0.01 i 0.02 EPS
23.00h > Hacking Continue
00.00h > EPS Closed

Diumenge, 12 de desembre

08.00h > EPS Open
09.00h > Hacking Start - Aules 0.04 i 0.05 EPS
09.00h a 10.00h > Esmorzar - Aules 0.01 i 0.02 EPS
12.00h a Hacking Ends
12.30h a 14.00h > Demos: presentacions i demostracions de les solucions i propostes de solucions
obtingudes als reptes plantejats
14.00h a 15.30h > Dinar - Aules 0.01 i 0.02 EPS
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15.30h > Closing Ceremony
16.30h > BitsxLamarato Ends

I atenció! També hi haurà premis (simbòlics)! I un ! Encara que totes les solucionspremi al millor projecte
que es proposin així com els donatius per la Marató de TV3 seran ja premis pels milions de persones
afectades! Totes elles us ho agrairan!

 

AJUDA’NS AMB UN DONATIU

És clar! També busquem un donatiu! Abans, durant i després de la Hackathon la nostra intenció és
col·laborar amb la Marató de TV3, mitjançant el donatiu dels participants, patrocinadors i de tota la
comunitat universitària de l’EPS i més enllà!

http://www.eps.udl.cat/
https://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/bitslleida.png

