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La gran i magnífica associació Bulma es complau d'anunciar que s'intentarà superar a sí mateixa a
les terceres jornades de programari lliure. Seran els dies 7 i 8 d'abril i ja podeu enviar les peticions
per a participar.

Després de la feina de Camp.os.Linux varem quedar amb molt bon gust. No sols consideram que foren un èxit sinò que
ens ho passàrem molt bé. Per això no ens hem pogut resistir i anunciam que abans de la Pascua del 2006 en farem unes
altres.

Aquest és l'anunci oficial. Aqui teniu els enllaços al convit a participar en català(1) (català tex)(2) (català dvi)(3), castellà
(4) (castellà tex)(5) (castellà dvi)(6) i anglès (7) (anglès tex)(8) (anglès dvi)(9).

L'adreça on heu d'enviar els textos és papers _ensaïmada_ bulma.net. No tingue cap peresa en demanar qualsevol
dubte que se vos presenti. Ni tampoc a donar a coneixer aquest esdeveniment.

Teniu fins dia 15 de gener de 2006 per enviar correus de participació.

Volem fer d'aquestes les millors jornades possibles, així que anímat i participa-hi!

III Jornades de Bulma: convit a la col·laboració
Bulma anuncia les III Jornades de Programari Lliure. Les dates de l'esdeveniment seran del 7 i 8
d'abril. Ja està obert el plaç per enviar intencions de participació. La data final per presentar els
papers és el 15 de gener del 2006.

Bulma, associació activa

De fa molts anys Bulma realitza activitats socioculturals per donar a coneixer la idea de programari lliure. Aquest
esforç per transmetre la llibertat als usuaris s'ha vist reflexit en les seves reunions periòdiques, diades a escoles i
instituts però sobretot a les jornades. Les jornades de Bulma es poden considerar la festa magnànima del programari
lliure a les Illes Balears.

Després de les primeres al Poble Espanyol de Palma i les Camp.os.Linux a Campos, Bulma es complau d'organitzar les
terceres jornades sobre programari lliure. La trobada tindrà lloc a l'illa de Mallorca l'anterior cap de setmana al de
Pasqua. Això són els dies 7 i 8 d'abril del 2006. Es duran a terme conferències, tallers i espectacles. Tot estarà
rel·lacionat amb el món de la informàtica lliure però mai limitats a programes: les persones i les seves rel·lacions tenen
molt a dir a les jornades de Bulma.
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Participar

Amb aquest text queda obert el plaç de presentació dels esborranys per dur a terme ponències i tallers. Els podeu enviar
a l'adreça de correu papers at bulma.net fins dia 15 de gener. Els escrits han de plasmar les intencions del conferenciant
i el tema central de la ponència. Les conferències es centraran en tres àmbits: el tècnic (programació, demostracions,
sessions de com-es-fa, etc), el polític (ètica, aspèctes legals relacionats amb el programari lliure, copyleft, etc.) i el
social (xarxes socials, la societat de la informació, participació a la comunitat, etc.). Les ponències poden ser en català,
castellà o anglès. Indicau per favor si la ponència s'escau més dins una sessió d'una o de dues hores, torn de preguntes
inclós.

Al correu electrònic també s'han d'especificar possibles despeses esdevingudes del desplaçament fins a l'illa. Els
conferenciants retendran tots els drets sobre els treballs i materials amb la única condició que Bulma podrà gravar i
publicar qualsevol material relacionat amb les jornades.
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E-mail del autor: paurullan _ARROBA_ bulma.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2252
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