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Com ja haviem anunciat, aquesta setmana al programa "Des de la
Xarxa(1)", de Ràdio Jove, hem xerrat amb la gent de la Balearikus
Party sobre aquest event de jocs i Internet... que enguany, i com a
novetat, s'han juntat amb Bulma per dur endavant les "I Jornades de
Programari Lliure(2)" que se fan a Balears.

Com exemple, a les conferències ja han confirmat la seva assistencia els
seguents ponents: Jesús González-Barahona, Juan Tomás García, Jordi
Murgó, Dave Jones (conegut kernel-hacker anglès) i Antonio Fernándes.

La gent de 'Balearikus Party 2002' a 'Des de la
Xarxa'

Recordau que la "Balearikus Party 2002(3)" tendrà lloc els dies 5, 6, 7 i 8 de Desembre al "Pueblo
Español" de Palma.

La gent de 'Balearikus Party 2002' durant el
programa.

El programa ha estat molt interessant perquè s'ha xerrat de tot: dels jocs(4) (qüestió que
ampliarem a un pròxim programa), dels concursos(5), Internet i les conferències(6)...
També s'han donat les intruccions necessàries perquè qui vulgui s'hi pugui inscriure;
recordem que només cal la inscripció si se vol assistir com a participant a la party mateixa,
ja que l'assistència a les conferècies és gratuïta.

Enguany, i com a novetat, la 'Balearikus Party(3)' i Bulma(7) s'han juntat per organitzar les
'I Jornades de Programari Lliure(8)' que se fan a les Balears, on hi podrà assistir tot
aquell que hi estigui interessat de forma gratuïta.
A les jornades podrem trobar conferències de tot tipus, des de les introductòries fins a les
més tècniques; fins i tot, i com a novetat, se dedicarà un dia a xerrar del programari lliure
dirigit a empresses, gràcies a l'ajuda d'algun patrocinador.

Així, s'ha aconseguit convidar a personatges rellevants del programari lliure, com són
Jesús González-Barahona, Juan Tomás García, Jordi Murgó, Dave Jones i Antonio
Fernándes, a més d'altres amb els que endara s'està negociant l'assistència.

Una altre instantània del programa.

Podeu escoltar la gravació del programa en Ogg Vorbis(9) al vostre ordinador... i a més, podeu accedir als programes
passats(1), també en el mateix format.
Recordau que el programa s'emet en directe cada dimecres, de 19:30h a 20:00h per Ràdio Jove, als 99,9MHz a
Mallorca i Eivissa, i als 102,7MHz a Menorca, o també en directe a través d'Internet(10).

Lista de enlaces de este artículo:
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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=1535
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