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Bulma es complau d'anunciar que els dies 7 i 8 d'abril es duran a terme les
III Jornades de Programari Lliure. La cita és al casal Ca'n Pere Ignasi,
Campos. Més informació a http://jornades.bulma.net A la plana web de les
jornades(1) podeu trobar tota la informació disponible sobre l'event.
Recordau que tenim fluxes per veure les ponències en directe(2)!

Bulma, com a grup local d'usuaris de programari lliure, pretén promoure la divulgació i la utilització del programari
lliure, així com donar suport i orientació a qualsevol persona o organització que tingui dubtes amb qualsevol aspecte
del programari lliure. com a fil conductor de les jornades hi ha organitzades tot un seguit de conferències i tallers amb
continguts en sintonia amb els objectius proposats.

Les III Jornades de Programari Lliure es celebraran al Casal Pere Ignasi del poble de Campos, durant els dies 7 i 8
d'Abril (divendres i dissabte) del 2006.

Les conferències i tallers s'organitzaran durant el dia en dues sessions, matí i tarda, fent una pausa per dinar.. Consulteu
la secció d'horaris per més informació(3).

Les jornades disposen d'una web divulgativa on es pot trobar tota la informació sobre l'esdeveniment: lloc, dates,
horaris, convidats, xat, etc. A més també recollirà els detalls tècnics sobre com poder accedir als serveis que oferirem.

Totes les conferències que es realitzin durant els dos dies es podran veure des de qualsevol ordinador connectat a
Internet. Bulma posarà a la seva disposició la difusió en format vídeo i àudio de la conferència als mateixos instants en
que aquesta es doni.

Paral·lelament a la difusió dels vídeos, també s'oferirà la possibilitat de veure a través d'Internet les mateixes
diapositives que els conferenciant mostrin al públic presencial. És clar també que tant els vídeos de les conferències
com tot el seu material romandran disponibles a la plana web per poder ser difosos per la xarxa un cop acabades les
jornades.

Durant les jornades, el públic "virtual" podrà participar activament a les conferències, fent preguntes o simplement
donant a conèixer la seva opinió, dins una sala de xat destinada a les jornades. Qualsevol persona que pugui accedir la
plana web de les jornades podrà per usar el xat.

A les jornades podrem disfrutar de les ponències de molts personatges importants dins el món del programari lliure.
Gent com Marcelo Branco, l'articulador de  Proyecto Software Libre Brasil(4), Adeodato Simó, desenvolupador de
Debian i empaquetador de KDE, Amaya Rodrigo, també desenvolupadora de Debian i fundadora del projecte Debian
Women(5).Antonio Larrosa, desenvolupador de KDE, Pere Martínez, en representació de Novell/SuSE i Rafael
Grimán, de Silicon Graphics INC també seran conferenciants de gran interès.

Però aquests no són ni molt manco les úniques atraccions que tenim: Fernando Lisón, professor d'institut que
desenvolupa eines educatives amb programari lliure, Jesús Jiménez d'Enginyers Sense Fronteres que explicarà com
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aplicar les tecnologies de la informació als païssos en vies de desenvolupament, Antoni Mas i Gabriel Fontanet sobre
la implantació de l'eina de teleeducació Moodle en la Universitat de les Illes Balears; Tomeu Borrás, desenvolupador
de Bulmagés, i els clàssics Ricardo Galli i Llorenç Valverde, crèm de la crem dels mestres d'aixa de les Illes.

Més informacio a la plana de les jornades(1).

Vos esperam!
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Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2286
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