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Una setmana més a "Des de la Xarxa(1)" hem tengut un programa variat... a la
nostra manera. ;-)

Com diu en Xavier Ricci a la nostra falca(2): "Sa Informàtica, ses Noves
Tecnologies, es perills i ets avantatges de sa Xarxa, es Codi Obert... tot això i
molt més ho trobaràs de forma planera i amb bon humor a 'Des de la
Xarxa(1)'... amb sa col.laboració d'es col.lectiu Bulma(3)". :-)

L'Home misteriós a 'Des de
la Xarxa' :-P

Hem xerrat del final del repte RC5-64 plantejat per la RSA(4) i guanyat per distributed.net(5) després de quasi cinc anys
de tenir a més de tres-centes mil persones provant claus a tota hora. També s'han fet qualcuns comentaris sobre la
recent estrenada "Llei d'Internet", la LSSI... i hem tengut notícies referents al codi obert gràcies a OpenOffice.org(6), a
més dels nostres espàis fixos com les "manoletades" o la "música lliure", aquesta setmana amb Lothlorien(7).

El convidat d'aquesta setmana he estat en Celso González (PerroVerd(8)).

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).
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