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Falta un mes i mig aproximadament per les properes jornades de Programari Lliure a Catalunya.
Enguany seran a Girona, del 4 al 7 de Juliol.

L'enllaç a la crida a la participació:
http://www.jornadespl.org/biblioteca/vi-jornades/papereria/call-for-papers-2(1)

Recordeu que tothom pot participar presentant comunicacions, tallers, tutorials. O bé donant idees,
etc. També és important participar-hi com a públic!

Us convidem a visitar la Web de les Jornades:
http://jornadespl.org/(2)

Fidels al compromís dels organitzadors per fer d'aquestes jornades les jornades de tothom, en aquesta edició les
jornades se celebraran a Girona. Per primera vegada en les sis edicions de JPL visitarem una universitat diferent a la
UPC.

Les JPL tenen com a principal objectiu la difusió del programari lliure. Es debat com potenciar el seu ús a la recerca,
desenvolupament i docència, així com donar a conèixer les activitats on intervé el programari lliure que actualment es
porten a terme a les diverses universitats catalanes i també a altres sectors del país inclosa l'administració.

Les jornades són obertes a tothom i són un bon punt de trobada per les persones involucrades en el programari lliure i
també per aquelles persones que volen conèixer aquest món.

Dates importants:

Enviament de comunicacions: fins el 2 de juny de 2007.• 
Notificació d'acceptació: 9 de juny de 2007.• 
Jornades: del 4 al 7 de juliol de 2007.• 

Teniu tots els detalls al web de les jornades:
http://www.jornadespl.org/biblioteca/vi-jornades/papereria/call-for-papers-2(1)

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.jornadespl.org/biblioteca/vi-jornades/papereria/call-for-papers-21. 
http://jornadespl.org/2. 

E-mail del autor: carles _ARROBA_ pinux.info
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2389
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