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Techne:
La
unió
de
les
comunitats
tecnològiques del Camp de Tarragona
L’associació Techne Fórum organitza el proper 20 d’Octubre la primera edició del
seu esdeveniment anual, Techne. Techne neix amb l’objectiu de ser una jornada
completa de ponències sobre tecnologia, emprenedoria i innovació, amb una
temàtica principal i que aquesta ocasió és sobre: “Primers passos en ...” al món de
les TIC. La jornada tindrà lloc a FiraReus i espera ser el punt de trobada per a
professionals, empreses i estudiants amb perfil TIC de les nostres contrades.
Malgrat que l’esdeveniment té com objectiu acostar la tecnologia a un públic més
transversal, i per tant, no només del sector TIC, seguint el lema de la conferència
d’aquest primer any.
Techne Fórum és una associació sense ànim de lucre formada por diverses
comunitats tecnològiques que realitzen activitats TIC al Camp de Tarragona,
algunes d’elles ja porten més de 8 anys apropant al territori l’ús de les noves
tecnologies, projectes i metodologies. La unió de les diverses comunitats
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tecnològiques neix amb l’objectiu de compartir coneixements i experiències per
fomentar el desenvolupament tecnològic al nostre territori.
Per un altre costat, l’associació té com objectiu ser un punt de trobada per
professionals, empreses i estudiants del sector TIC. Una associació en el que es
generin sinergies i noves oportunitats. On es puguin compartir experiències
personals que permetin fomentar l’aprenentatge de noves formes d'emprenedoria
i d’innovació a través de la tecnologia. I el que és més important, promoure
noves idees que facin del Camp de Tarragona un lloc en el que poder comptar
amb els millors professionals en el desenvolupament de projectes tecnològics.

La jornada tecnològica Techne l’organitza l’associació Techne Fórum formada per
les comunitats Google Developers Group Tarragona, WordPress Tarragona,
Tarragona Developers, Agile Camp Tarragona, Thinkit Tarragona, LonetCamp i
HackURV, amb la coorganització de la Regidoria de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Reus i el patrocini de openSUSE, CTAIMA, Magnore, jdevelopia,
Rudestudio, Viajes para ti (esquiades.com, buscounchollo.com i amimir.com) i El
Taller coworking de la Selva. En aquesta ocasió també col·labora el Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) com a media partner. La
jornada tindrà lloc el proper dissabte 20 d’Octubre a FiraReus.
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Què trobaràs a Techne?
Techne és una jornada plena de ponències sobre tecnologia, emprenedoria i
innovació, totes elles conduïdes por una temàtica principal: “Primers passos en…”.
Es tractaran temàtiques tan interessants com el marketing, el disseny gràfic en
productes tecnològics i la importància d’aplicar metodologies àgils en els
processos de creació de software.
La jornada també disposarà de ponències sobre els processos de management i la
importància de com hem de monetitzar el desenvolupament de software i el
procés d’estimació de temps dels nostres projectes.
A la jornada també tindran cabuda altres tipus de ponències sobre el
desenvolupament com són l’optimització de WordPress o fer el teu primer
videojoc. Així com la introducció a conceptes innovadors com la interacció amb
dispositius mitjançant la veu i les infraestructures virtualitzades.
Aquest any comptarem amb la presència com a ponent de Carlos Buenosvinos a la
keynote, la ponencia principal de l’event. Carlos Buenosvinos és vice president of
Technology a XING (https://www.xing.com), la xarxa professional número 1 a
Alemania, Austria i Suïssa amb 14 milions d’usuaris. Lidera tècnicament dos unitats
de negoci amb un total de 70 enginyers i és responsable de l’oficina de Barcelona.
Tot sense perdre de vista que es podrà aprendre dels consells i experiències de
grans professionals del sector TIC local que, durante tot el dia, seran presents en el
Techne.
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¿A qui va dirigit?
Techne és el punt de trobada de comunitats, professionals, empreses i estudiants
del sector TIC. En aquesta primera ocasió el lietmotive de las conferències és
apropar el món tecnològic al públic en general i ajudar a generar sinergies i noves
oportunitats entre els assistents de diferents perfils.

Agenda i Web del event
Es pot consultar tota la informació actualitzada sobre l’agenda, conferències,
ponents i molt més a la web techneforum.com. Els propers dies es publicaran més
novetats. Presteu atenció a les nostres xarxes socials per seguir les novetats de
l’acte.

Inscripcions
Les inscripcions tindran un cost simbòlic per entrada de 12 euros i es poden fer a
través de la web www.techneforum.com. L’entrada inclou l’assistència a l’event
amb la localitat per assistir a les ponències i el catering al llarg del dia

Contacte
core@gdgtarragona.net
www.techneforum.com

