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Ricardo Galli

Setmana dedicada al Programari Lliure a "Des de la Xarxa(1)"...
Aquesta setmana hem xerrat de programari lliure, concretament, de l'emissió
de ràdio (audio) a través d'Internet mitjançant l'ús d'aquest tipus de
programari.

Ho hem fet per celebrar l'atorgament del premi Digit 0.2(2) a Ona Mallorca(3)

pel seu sistema d'emissió radiofònica a través d'Internet en directe i a la
carta, desenvolupat per Ricardo Galli(4) i Benjamí Villoslada(5) sobre Linux i
amb aplicacions GPL. (El mateix que usam al nostre programa ;)

Convidarem en Ricardo per xerrar-ne...

En Ricardo ens va explicar com s'havia gestat el projecte i el perquè de la decisió d'usar programari lliure per dur-lo a
bon port.
També comentarem l'importància que té per les empresses el poder usar aquest programari i la seva situació actual,
desmentint les excuses que es solen donar en aquests casos: falta de suport, poca qualitat... i alabant els avantatges dels
models i formats oberts.

Una xerrada molt interessant i didàctica a la que també participà Celso González(6). :-)

Podeu escoltar la gravació del programa en Ogg Vorbis(7) 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(8).
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