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Una web agruparà el
‘software’ lliure de la ciutat
La pàgina recollirà diversos projectes basats en sistemes de codi obert
L’H compta ja amb un lloc de
reunió virtual per als usuaris
i creadors de software lliure.
El Centre Cultural Collblancla Torrassa va acollir la presentació, a més de donar a
conèixer el projecte L’Hospitalet Wireless i l’aula Linux.
Els usuaris habituals d’informàtica estan familiaritzats
amb termes com software o
sistema operatiu i coneixen
els programes més habituals
d’ofimàtica. La gran majoria, però, relacionen aquesta terminologia amb una única marca comercial que no permet cap mena de
modificació.
Ara ja és possible disposar de
programes i sistemes operatius
de prestacions molt similars de
manera totalment gratuïta i que a
més permeten que l’usuari els
modifiqui, els millori i els adapti
a les seves necessitats. El pioner
va ser Linux, el primer sistema
operatiu de codi obert en el qual
es basa actualment la majoria del
programari lliure que es desenvolupa arreu del món.
Les iniciatives de software

ser el projecte L’Hospitalet Wireless, el qual pretén explotar les
possibilitats de connexió sense
fils. De moment, ja han posat en
marxa tres nodes a la ciutat, i està en marxa un quart, que permetran als usuaris connectar-se a
través dels seus ordinadors a una
xarxa local.
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GABRIEL CAZADO

El Centre Cultural
Collblanc-la Torrassa
obrirà una aula Linux

Presentació del ‘software’ lliure

lliure són ja una realitat al món
d’Internet i ara també a L’H on
s’ha creat una pàgina web que
pretén actuar com a catalitzador
de les iniciatives que sorgeixin a
la ciutat en programari lliure, se-

www.lh-obert.org
www.hospitaletwireless.org

Un nou
programa de
cultura a
Televisió
L’Hospitalet
Televisió de L’Hospitalet ha
posat en antena un nou prog rama cultural anomenat
Culh-tour, dirigit i presentat
per Marisa Torrents. Segons
ha manifestat Torrents, “com
el seu nom indica és una
proposta que vol fer un tour
per la cultura de la ciutat i de
fora del municipi”. El nou programa s’emet els dimecres, a les
22 hores, i, segons explica Televisió de L’Hospitalet, “és una proposta per fer un viatge diferent
cada setmana que porta l’espectador des dels escenaris teatrals
fins als tallers dels artistes locals”.
# C. GÓMEZ
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Obre la Viatgeteca
d’Hivern al Tecla Sala

El centre educatiu Xaloc ha
posat la primera pedra d’un
nou centre d’educació in-

VIST A L’H

Amb l’oferta sobre viatges, esports o oci
La Viatgeteca d’Hivern ha
obert les seves portes a l’Espai Jove ubicat al segon pis
de la Biblioteca Central Tecla
Sala. El servei s’adreça bàsicament als més joves i ofereix tot tipus d’informació soJ
bre viatges, transports, oci i
O
esports d’hivern.
V
Aquest espai, que romanE
drà obert fins al 24 de març,
pretén donar tots els recursos perquè els joves puguin organitzar sortides de cap de setmana, ponts o vacances a mida.
A la Viatgeteca es pot trobar
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FOTO CEDIDA PER XALOC

fantil conjuntament amb el
centre Pineda. El projecte
vol donar resposta a la necessitat de places escolars
per als més petits. L’acte va
tenir lloc el passat dia 21
coincidint amb la commemoració dels 40 anys d’existència del Xaloc. En el decurs de l’esdeveniment es
van homenatjar les primeres persones que van promoure el centre, així com els
diferents directors i el personal més antic. Durant
aquests anys han passat per
les aules 8.500 alumnes.

gons van dir els seus creadors al
CC Collblanc-la Torrassa. La web
es gestiona mitjançant el programa Wordpress.
Una altra de les iniciatives
que es van donar a conèixer va

També es va presentar l’aula
Linux del CC Collblanc-la Torrassa
des d’on s’organitzaran cursets,
conferències, tallers i seminaris
destinats a la difusió i el desenvolupament de software lliure. La
intenció és acostar aquest món,
on encara queda molt per explotar, tant a usuaris habituals com a
aquells que s’hi vulguin iniciar.
# ELISABETH PAVÓN

Marisa Torrents

informació relacionada amb els
esports que es practiquen a l’hivern: pistes d’esquí catalanes, espanyoles i estrangeres; agències
de viatges especialitzades, escoles i clubs que organitzen cursos
d’iniciació i competició; caminades, marxes, sortides, travesses,
ascensions i expedicions; associacions i centres d’excursionisme; webs, botigues especialitzades, assegurances, allotjaments i
visites culturals. # REDACCIÓ
Per a més consultes:
www.espai-jove.net

