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L'Associació d'Amics d'Internet i el Programari Lliure (HackLab La Cuca Albina), amb la
col·laboració del Consell de la Joventut d'Alacant i la Seu Jove de la Universitat d'Alacant, té el gust
de convidar-vos a la 1ª Jornada per la Llibertat en la Xarxa(1).

L'esdeveniment tindrà lloc el 12 de Març en la Seu Jove de la Universitat d'Alacant, situada en
l'Avinguda Ramón i Cajal cantó amb l'Avinguda del Doctor Gadea (Alacant), l'entrada serà lliure fins
a completar l'aforament de la sala.
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L'Associació d'Amics d'Internet i el Programari Lliure (HackLab La Cuca Albina), amb la col·laboració del Consell de
la Joventut d'Alacant i la Seu Jove de la Universitat d'Alacant, té el gust de convidar-vos a la 1ª Jornada per la Llibertat
en la Xarxa(1), l'esdeveniment tindrà lloc el 12 de Març en la Seu Jove de la Universitat d'Alacant, situada en
l'Avinguda Ramón i Cajal cantó amb l'Avinguda del Doctor Gadea (Alacant), l'entrada serà lliure fins a completar
l'aforament de la sala.

DATA: Dissabte 12 de Març de 2005.
LLOC:Seu Jove de la Universitat d'Alacant, situada en l'Avinguda Ramón i Cajal cantó amb l'Avinguda del Doctor
Gadea.

PROGRAMA:

11:00H. Programari Lliure i el Projecte GNU Per José Eugenio Marchesi, GNU Espanya.

12:30H. Propietat intel·lectual? Lliure, gratis... el cas del FLOSS Per Jorge Cortell, professor de la Universitat de
València, membre del CCCP.

16:00H. Alternatives Lliures: Programari Lliure per a connectar-se a la xarxa (amb demostració pràctica) Per Ignacio
González, GNU Espanya.

17:30H. Taula Rodona: Llibertat en la Xarxa? Fòrum de debat obert al públic.

Paral·lelament a les xerrades, disposarem d'un aula d'informàtica perquè tot el món pugui connectar-se a la Xarxa amb
Programari Lliure i repartirem una distribució GNU/Linux a tots els assistents.

ORGANITZA: Associació d'Amics d'Internet i el Programari Lliure (HackLab La Cuca Albina) http://lacucalbina.org.

COL·LABORA: Consell de la Joventut d'Alacanthttp://cjalacant.net(2)
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E-mail del autor: josep _ARROBA_ lacucalbina.org
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2162
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