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David Martín (Suki_) al programa
Des de la Xarxa

Els Cibercafès són un tipus de local que darrerament s'han posat molt de moda
i han anat apareguent per tot arreu. En ells podem trobar tot allò necessari per
aprofitar els avantatges que ens donen les noves tecnologies, sobre tot,
relacionades amb Internet: navegació, correu, veu i imatge a través de la
xarxa... sense oblidar aspectes lúdics com poden ser els jocs, especialment si
s'hi juga en xarxa contra altres persones.

Per xerrar de tot això, aquesta setmana hem tengut com a convidat a David
Martín, conegut per tots els bulmers com a "Suki_".

Varem convidar en David(1) perquè el podeu trobar al cibercafè NewNetCafe(2) del Port
d'Alcúdia, però també varem contar amb la presència de Celso González i Ricardo Galli
com a contertulis, y en Joan Cabot com a presentador, ja que en Xavier Ricci no ens va
poder acompanyar.
La tertúlia va tractar el present i futur d'aquest tipus de locals, l'ús que en fan els clients, el
programari que s'emplea... y alguna anècdota divertida.

Celso González (PerroVerd) i Ricardo Galli
(gallir) al programa.

D'esquerra a dreta, Celso González, Ricardo
Galli, Joan Cabot, David Martín i Eva.

Com sempre, tenim disponible la gravació del programa(3) per a tots aquells que no el
podeu seguir en directe, y si voleu, també trobareu a la nostra web(4) els programes d'altres
setmanes a la carta...

I aquells que sí ens podeu escoltar a través de les ones, recordau que el programa s'emet
cada dimecres de 19:30h a 20:00h per Ràdio Jove (Mallorca i Eivissa: 99,9Mhz,
Menorca: 102,7Mhz) y també és accessible en directe a través d'Internet(5).

Lista de enlaces de este artículo:

http://sukiweb.net1. 
http://www.newnetcafe.com2. 
http://bulma.net/radio/index.phtml?id=2002-09-043. 
http://desdelaxarxa.net4. 
http://bulma.net/radio/radio-ogg.m3u5. 
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