Benvolguts amics,
En aquests moments veiem que arreu del món conceptes com la robòtica educativa, la
filosofia maker i els moviments opensource (tant de software com de hardware) estan
cristal·litzant en locals que podem anomenar hackerspaces, hacklabs o bé catalanitzats
com a ateneus de tecnologia. Es tracta de punts de trobada on gent amb interès comú per
a la tecnologia es reuneix per a investigar, desenvolupar, compartir i crear allò que els
agrada. Espais oberts vinculats a la innovació social, on es desperten inquietuds als
conciutadans i es comparteix el coneixement.
L’absència d’activitats educatives de creativitat, robòtica educativa i tecnologia dificulta
motivar l’interès per les ciències i la tecnologia en els nens i joves. Les competències
digitals seran unes habilitats necessàries en un futur proper per al desenvolupament
integral de les persones en un entorn altament tecnificat.
En aquests darrers anys hem pogut veure que a les comarques gironines han començat a
sortir iniciatives individuals i col·lectives d’èxit que permetrien dinamitzar un espai d’aquest
tipus a les nostres contrades. Les associacions Base42, El racó dels robotaires,
impressores3D.cat i Ingenium Creatiu ens hem unit per a portar a terme aquest repte en
un local proporcionat per l'Ajuntament de Vilablareix.
És per això que tenim el goig de convidar-vos a la INAUGURACIÓ DEL TECNOATENEU
DE VILABLAREIX que tindrà lloc el dia 13 de novembre de 2015 a les 18:30 al local del
Tecnoateneu, Avinguda Lluís Companys 63 local F de Vilablareix.
En la inauguració us oferirem demostracions de robòtica educativa, drones i impressores
3D, us explicarem el funcionament de l'espai i us convidarem a un petit pica-pica.
Per tal de tenir una idea del número d'assistents, us demanem que us registreu a:
http://www.tecnoateneu.cat/inauguracio
US HI ESPEREM !!
La junta del Tecnoateneu de Vilablareix.
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info@tecnoateneu.cat

Hackerspace BASE42

El racó dels robotaires

Ajuntament de Vilablareix

