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https://www.fab10.org
10ª Conferencia Internacional de Fab Labs | Barcelona
Entre el 2 i el 8 de juliol Barcelona acollirà la 10a Conferència Internacional de Fab
Labs. La cita espera reunir a 5.000 persones entre visitants i participants.
Barcelona es convertirà per uns dies en el punt de trobada de la fabricació digital de
tot el món, amb la participació d'experts mundials sobre el tema, un debat entre
alcaldes (Lima, Boston, Barcelona, etc.) i, també, comptant amb la presència de
grans equips i impressores 3D.
La Conferència vol ser un punt de partida d’un nou cicle per a la fabricació digital,
evolucionant dels Fab Labs a les Fab Cities. En definitiva, es tracta que els espais
siguin accessibles al conjunt de ciutadans, creant entorns intel·ligents, sostenibles i
competitius. Aquesta estratègia hauria d’engendrar la possibilitat de crear ocupació
per perfils professionals, que impulsin petites i mitjanes empreses, d'àmbit global i
sense grans estructures i inversions.
En el marco de l’esdeveniment, s’ha llançat un call for papers, obert fins el pròxim
19 de maig, i una sèrie de conferències de petit format. A més, durant el transcurs
de la conferència, tindrà lloc el Global Fab Awards per reconèixer aquells projectes
més rellevants del sector. Finalment, cal destacar una activitat dirigida als més
joves (12 i 17 anys): el Fab Kids, on els participants podran introduir-se jugant en
el món de la fabricació digital.
L’Ajuntament de Barcelona, per la seva part, elaborarà la Guia FAB@BCN, per
generar un directori de la comunitat del tema situada a la ciutat i la seva àrea
metropolitana.
Podeu seguir totes les notícies relacionades amb la cita a través dels seus perfils de
Twitter i Facebook.

