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La DrupalCon reuneix milers de persones de tot el món que fan 
servir, desenvolupen, dissenyen i donen suport al Drupal. 

La DrupalCon és el cor de la comunitat del Drupal. És on es realitzen 
les millores al projecte, on es creen importants connexions entre 
negocis i on floreixen amistats de per vida. Tres vegades l'any, la 
comunitat del Drupal es reuneix a Amèrica del Nord, Europa i una 
tercera regió geogràfica, durant tota una setmana dedicada a 
compartir i fer créixer les habilitats en el Drupal. 

Aquest any, la DrupalCon tindrà lloc a l'assolellada Barcelona i 
comptarà amb un programa complet d'oportunitats educatives, 
creació de contactes i de contribucions. 

Junts ens unirem a aquesta celebració i treballarem plegats per 
guanyar noves capacitats i nous amics mentre fem avançar el 
projecte del Drupal. 

La DrupalCon Barcelona es celebrarà del 21 al 25 de setembre del 
2015 al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB). 
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Què passa a la DrupalCon? 
La DrupalCon és on alguns dels majors experts en el món web, tant 
de dins com de fora de la comunitat del Drupal, es reuneixen per 
compartir coneixements. 

Conferències 
En Dries Buytaert, fundador del Drupal i líder del projecte, presenta 
la tradicional Driesnote, que cobreix l'estat actual del Drupal i del 
web. Altres líders d'opinió de la web i el món digital donen 
conferències dimecres i dijous. 

Series de sessions 
Les Session Tracks són sèries de sessions ordenades per temes, que 
cobreixen un nivell d'experiència des de principiant a avançat. Les 
sessions duren 60 minuts si no s'indica el contrari. Les sèries són les 
següents: Negoci i estratègia, Casos d'èxit, Programació i 
desenvolupament, Estratègia de Continguts, Converses sobre el 
nucli (del Drupal), DevOps, Drupal.org, Interfície d'usuari, PHP, 
Direcció de projectes, Construcció de llocs web, i Symfony. 

Sessions BOF  
Els Birds of a Feather (BOFs) són reunions informals d'assistents a la 
conferència que desitgen parlar sobre un tema concret sense una 
agenda predefinida. 

Sprints 
Els sprints són una part important en el creixement del Drupal, i és 
on es fan els canvis. Hi ha molts sprints programats abans, durant i 
després de la DrupalCon, i hi assisteixen centenars de membres de la 
comunitat del Drupal. 
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Els dilluns a la DrupalCon 
Formació en el Drupal 
Oferirem set dies complets de cursos de formació professional amb 
el Drupal a partir del dilluns 21 de setembre. Aquests cursos cobriran 
una varietat de temes per usuaris de nivells d'experiència principiant, 
mig y avançat. Les tarifes són de 500€+IVA. 

Ajuda als assistents per primer cop 
Per ajudar als qui arribin a la DrupalCon, hem preparat una orientació 
dissenyada per explicar les moltes activitats de la DrupalCon i per 
introduir als assistents a nous amics i mentors. 

Sessió de Negocis 
La Sessió de Negocis és un esdeveniment empresarial d'un dia de 
durada, el dilluns 21 de setembre. L'esdeveniment està dirigit a líders 
empresarials que ja usen el Drupal. La sessió de dia complet inclou 
esmorzar, dinar, descansos i una hora de cocktail al vespre. Les 
entrades tenen un cost de 199€+IVA. 

Sessió de Comunitat 
La Sesión de Comunitat és un dia complet de treball en projectes de 
comunitat, el dilluns 21 de setembre. Aquest esdeveniment està 
dirigit a líders actius de la comunitat del Drupal i a organitzadors 
d'esdeveniments del Drupal. La sessió és gratuïta, però cal registrar-
se. 
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Dades demogràfiques dels 
assistents 
Aprengui una mica sobre la nostra audiència europea habitual. 

Aquesta informació s'ha extret de les enquestes i preguntes de 
registre de la DrupalCon Amsterdam (2014) i la DrupalCon Praga 
(2013). 

Qui som? 
Dels 2.370 assistents a la DrupalCon Amsterdam, l'11% va escollir 
identificar-se como a dones, i el 87% dels assistents al mateix 
esdeveniment es van identificar com a homes. Els assistents 
treballen en els següents rols: 

• Desenvolupador 
• Negocis (Vendes, Màrketing) 
• Interfície d'usuari (Disseny, Maquetació) 
• Executius 
• Constructor de llocs web 
• Altres (Cap de Projectes, Administrador web) 

El 76% dels assistents a la DrupalCon Amsterdam estaven buscant 
continguts de nivell mig o avançat. 
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Entrades 
La DrupalCon es manté com una de les conferències tècniques més 
barates gràcies al suport dels nostres generosos patrocinadors. Els 
preus de les entrades poden canviar a les 23:59 hora local de 
Barcelona (UTC+2) a les dates indicades a continuació. 

L'entrada a la DrupalCon inclou accés complet a la sala dels sprints, la 
sessió d'obertura, les conferències, les sessions, els BOFs, la sala 
d'exhibició i els sprints del divendres. Els esmorzars i les pauses per 
cafè estan inclosos. 

La formació del dilluns i la Sessió de Negocis no estan incloses a 
l'entrada de la DrupalCon i necessiten una entrada addicional. La 
Sessió de Comunitat és d'assistència gratuïta, però els participants 
s'han de registrar per gaudir de les begudes. 

Preus de les entrades (tots els preus en euros) 
    Venda anticipada ẃ–‚„ acaba el 10 de juliol    450€+IVA 
    Entrada normal ẃ–‚„ acaba el 14 d'agost        550€+IVA 
    Entrada tardana ẃ–‚„ acaba el 18 de setembre     600€+IVA 
    Entrada a l'esdeveniment             650€+IVA 

Entrades d'un dia 
L'entrada d'un dia està pensada per a l'accés complet a la DrupalCon 
durant el dimarts, dimecres o dijous, i està limitat a una entrada per 
persona. Els qui vulguin assistir més d'un dia han d'adquirir l'entrada 
completa. El preu per assistir un sol dia és de 150€+IVA i inclou els 
avantatges d'una entrada a la DrupalCon. 

Política de devolucions  
Tot i que les entrades no són reemborsables, és possible transferir la 
seva entrada a una altra persona. Per fer-ho simplement contacti 
amb el nostre mostrador d'informació amb la seva petició de 
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transferència i el nostre equip de suport l'ajudarà. Les entrades no 
poden ser transferides un cop la DrupalCon hagi començat. 
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