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PRESENTACIÓ
Per celebrar el 7e aniversari de l’associació GPL Tarragona i continuar amb el
compromís per promocionar les tecnologies de la informació i el programari lliure a la
província de Tarragona, el dijous
dijous 6 de maig de 2010 tindran lloc les II Jornades GPL
Tarragona a la Sala de Graus del campus Sescelades (ETSE – Universitat Rovira i
Virgili).
Les jornades són completament gratuïtes i es troben destinades a professionals,
aficionats, professors i estudiants en general.

Hora

Títol

16:00

Desevolupament amb iPhone – Oleguer Huguet de Woices

16:45

La Singularitat: una perspectiva OpenSource – Joan Baz d’Adaptativa
Sistemas

17:30

KISS IT – Joan Puig

18:15

Auditories de Sistemes, l’inici d’una carrera professional apassionant –
Sergi Blanco Cuaresma

19:00

Clausura

Les xerrades tindran una duració de 30 min. + 15 min. per preguntes/debat. No es
necessari fer reserva, és un esdeveniment obert i gratuït. Es pot assistir a aquelles
xerrades que més interessin lliurement.
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COM ARRIBAR?
Sala de Graus
Campus Sescelades
Universitat Rovira i Virgili (ETSE)
Avinguda dels Països Catalans 26
43007 Tarragona
Més informació:
www.etse.urv.cat/index.php?section=general&subsection=arribar
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PONÈNCIES
Desenvolupament amb iPhone OS – Oleguer Hug u et
iPhone OS i l'ecosistema generat al seu voltant per Apple Inc (iPhone, iPod Touch,
iPad, AppStore, iTunes,...) han revolucionat el panorama de desenvolupament en
plataformes mòbils.
A pesar de l'elevada corba d'aprenentatge, accentuada sens dubte pel fet que es
programa en un llenguatge força esotèric (Objective-C), les més de 100.000
aplicacions disponibles a l'AppStore i els 51.15 milions de terminals venuts avalen el
gran èxit de l'iPhone.
En aquesta xerrada veurem com iniciar-se en el desenvolupament en la plataforma
iPhone OS i el procés per llençar una aplicació a l'AppStore. Veurem també la creació
d'una aplicació utilitzant les eines proporcionades per Apple (Xcode, Interface
Builder).

La Singularitat: una perspectiva OpenSource – Joan Baz
El creixement exponencial de la capacitat tecnològica de les TIC proporciona poder
als que hi treballem i als usuaris. Duplicant-se cada 20 mesos, segons la Llei de
Moore, es corre el risc de perdre la oportunitat de mantenir el control.
En aquesta ponència es vol fer una reflexió en torn al control del poder, si es o no
possible en una societat distribuïda com l'Open Source i quins mecanismes es poden
fer servir.

KISS IT – Joan Puig
La simplicitat és un valor que podem o no fer nostre. Però és un valor que s'ha
demostrat útil en un munt d'àmbits diferents, des de la ciència fins al disseny de
jardins. I és especialment en l'àmbit dels projectes TIC empresarials on més literatura
es pot trobar al respecte.
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Vegem com fer-les coses simples ens pot ser útil en la planificació i execució d'un
projecte professional o personal, facilitar-nos la coordinació d'activitats o estalviar
temps propi i de les persones amb qui collaborem.

Auditories de Sistemes – Sergi Blanco Cuaresma
Cuare sma
Treballar en l'auditoria de sistemes ens ofereix la possibilitat d'aprendre com
diferents tipus d'empreses porten a la pràctica la gestió dels sistemes d'informació
(desenvolupament, explotació, sistemes i xarxes, etc.).
Aquesta és la base per poder identificar els principals riscos de les organitzacions des
del

nivell

organitzatiu (estratègia, gestió de

projectes, etc.)

fins al

tècnic

(configuracions, dispositius de seguretat, etc.), sense perdre de vista les necessitats
del negoci.
En aquesta xerrada veurem els aspectes generals que s'avaluen en les auditories de
sistemes i com aquest treball pot aportar-nos valor pel nostre futur professional.
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