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BitsxlaMarató
Informació de l'esdeveniment
Lloc:
Escola Politècnica Superior / en remot
Web:
BitsxlaMarató [ http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/BitsxlaMarato/ ]
Inici:
10 de desembre de 2021 | 17:00

Inici de BitsxlaMarató [ http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/BitsxlaMarato/ ].

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 de BitsxLa Marató [ https://www.fib.upc.edu/ca/la-marato ] d’aquest any 2021.

Aquest any bitsxlaMarató està organitzada per la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) [ https://fib.upc.edu
], Hackers@UPC [ https://hackersatupc.org/ ] (organitzadors de HackUPC [ https://hackupc.com/ ]), LleidaHack [
https://lleidahack.dev/ ], l’Escola Politècnica Superior de la UdL, el Barcelona Supercomputing Center - Centro
Nacional de Supercomputación (BSC) [ https://www.bsc.es/ ] i l'Escola Superior d'Infemeria del Mar [
https://www.esimar.edu.es/ca/ ] (Hospital del Mar [ https://www.parcdesalutmar.cat/ca/hospitals/hospital-del-mar/
]) que s'uneixen per millorar la qualitat de vida de les persones afectades per la salut mental en motiu de La
Marató de TV3.

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!), del 10 al 12 de desembre, cercant i 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
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