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Des de fa uns anys, Llorenç Valverde i Benjamí Villoslada ens
han fet fruïr setmana darrera setmana amb el seu programa de
Ràdio "Des de la Xarxa", el que ha estat pot ser, el "primer i/o
únic" programa de ràdio dedicat, quasi en exclusiva, a difondre
les meravelles del programari lliure i el codi obert, sempre amb
bon ambient, pero deixant les coses clares...

Pero el temps passa i les coses canvien... D'esquerra a dreta: Xavier Ricci, Llorenç Valverde,
Benjamí Villoslada i Guillem Cantallops

En Llorenç i en Benjamí ens deixen, però no se'n van, perquè comencen una nova etapa personal al
món radiofònic, deixant-nos a nosaltres, la gent de Bulma, la seva experiència i el seu programa com
a llegat.

"Show must go on..."

Els Mestres

Llorenç Valverde(1) i Benjamí Villoslada(2), que durant aquests anys han duït endevant el progama no deixen la ràdio.
Des d'el 3 de Juny de 2.002, els podem escoltar tots els dilluns entre les 20h i les 21h al seu nou programa "Mallorca
en Xarxa(3)" d'Ona Mallorca(4).
El programa serà conduït per Araceli Bosch i, a l'igual que "Des de la Xarxa", seguirá xerrant de "bits lliures", com diu
en Benjamí.

Emeten per a Mallorca als 99,2 MHz (FM) i per la resta del món per Internet(5) en Ogg Vorbis y MP3; però si no
podeu escoltar-los en directe no vos preocupeu perquè també podeu fer-ho "a la carta(6)" des d'Internet, on trobareu
tots els programes emesos fins el moment.

A més a més, segur que els tendrem com a "convidats" habituals a "Des de la Xarxa". :-)

I què passa amb "Des de la Xarxa"?

Idò res, que comença una nova etapa...

Una nova etapa esperançadora, ja que en Llorenç i en Benjamí mos passen el
testimoni a la gent de Bulma(7), per seguir xerrant de programari lliure, codi obert,
noves tecnologies i Societat de la Informació, comentar les notícies de la setmana y
pegar qualque estirada d'orelles al "costat fosc". ;-)

D'esquerra a dreta: Xavier Ricci, Benjamí Villoslada i
Ricardo Galli

L'equip tècnic no canvia: En Xavier Ricci seguirá presentant i conduïnt el programa i en Joan Cabot i na Pilar
Calatayud s'encarregaran del control tècnic, a més d'actuar moltes vegades com a "comentaristes" del propi programa.
I com no, des de Bulma(7) aportarem els continguts i comentaris, contant amb convidats especialistes en cada tema i la
inestimable col·laboració dels nostres oients; perquè "Des de la Xarxa(8)" és un programa d'amics per a amics.
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Cóm escoltar "Des de la Xarxa"

"Des de la Xarxa(8)" emet a través de Ràdio Jove(9), que actualment realitza els
seus programes des d'els estudis de Radio Balear(10) a Palma i els retrasmet a través
de tota la seva xarxa d'emissores.
I a través d'Internet en directe(11) gràcies a Ricardo Galli(12). Com sempre, si no
mos podeu escoltar per ràdio, teniu tots els programes emesos "a la carta(8)"; i tot
amb programari lliure. :)

D'esquerra a dreta: Xavier Ricci, Xisco Lladó i Benjamí
Villoslada

El programa s'emet en directe tots els dimecres de 19:30h a 20:00h.
Freqüències d'emissió de Ràdio Jove:

Mallorca i Eivissa Menorca

99,9 MHz 102,7 MHz

Esperam contar amb tots vosaltres entre la nostra audiència. Per qualsevol pregunta, comentari, inquietud o dubte,
podeu escriure a oients@desdelaxarxa.net(13)

Ens escoltam!
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E-mail del autor: xisco _ARROBA_ bulma.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1361

BULMA: Ràdio: Des de la Xarxa

2/2

http://desdelaxarxa.net
http://dgjovent.caib.es
http://www.radiobalear.com/
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1202
http://m3d.uib.es/~gallir/
http://desdelaxarxa.net
mailto:oients@desdelaxarxa.net
http://dmi.uib.es/~valverde/
http://bitassa.com
http://www.onamallorca.net/programs.php?id=53
http://www.onamallorca.net/
http://www.onamallorca.net/live.php
http://www.onamallorca.net/archives.php?program=53
http://bulma.net
http://desdelaxarxa.net
http://dgjovent.caib.es
http://www.radiobalear.com/
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1202
http://m3d.uib.es/~gallir/
mailto:oients@desdelaxarxa.net
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1361

	BULMA: Ràdio: Des de la Xarxa

