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Aquest document es un esborrany i està pendent de revisió. No en feu difusió.

ubuntaires
Els Ubuntaires, o també anomenats Ubuntu LoCo (Local
Comunity) Teams són equips de treball d'usuaris, aficionats i
professionals d'àmbit territorial . D'una manera altruista,
l’equip format per membres de totes les edats, de diferents
orígens i professions, participen en difondre, col·laborar i
compartir experiències en el món del programari lliure i,
concretament, en aquesta emocionant distribució anomenada
Ubuntu.
Obert als qui vulguin col·labora-hi o aprendre'n, perquè neix de
la participació de tots, que és el significat de la paraula africana
Ubuntu: “Sóc qui sóc gràcies al que som tots junts”.
Creiem en la llibertat que ens ofereix el món Gnu/Linux i
perquè necessitem poder viure en el món digital en català igual
com ho fem en el nostre dia a dia. Aquesta il·lusió fa que el
nostre col·lectiu no es pugui aturar.

Som un grup de veïnes i veïns de Cervelló, que volem posar
en comú les necessitats socials del nostre poble envers les
noves tecnologies.
Creiem en els moviments col·laboratius i per tant, el nostre
principal puntal és la participació ciutadana sense fer
cap mena de distinció. Volem fomentar l’intercanvi de
coneixement, ensenyar i aprendre. Creiem que quan els
interessos d’uns poden ser les aportacions d’altres, hem creat
un punt de trobada col·laboratiu.

Volem que la tecnologia sigui fàcilment accessible a tota la
població. I per aconseguir-ho, facilitarem i donarem a
conèixer a tothom (infants, adolescents i adults) les noves
eines tecnològiques de fabricació digital per tal que en facin
ús i portin a terme els seus projectes o activitats.

Amb el suport de:
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Què és Ubuntu?
És un sistema operatiu de programari lliure basat en Linux i en eines del projecte GNU.
Rep el nom del mot ubuntu, paraula d’origen Sud-africà i vinculada a la solidaritat i lleialtat, que significa “jo sóc
perquè nosaltres som”.
L’origen del programari es troba en l’empresa Canonical, creada pel milionari sud-africà Mark Shuttleworth.
Tot que es tracta d’un programari lliure, el projecte es manté a través de la comercialització de serveis i el suport
tècnic a altres empreses. A l’octubre del 2004 es posà en funcionament la primera versió d’Ubuntu (Warty Warthog),
que es renova periòdicament.
Està disponible en més de 50 llengües, entre les quals hi ha el català
gràcies a les aportacions dels ubuntaires.

Què és una trobada Ubuntu?
Són jornades organitzades a nivell mundial per els diversos
equips locals de ubuntu. A Catalunya, són organitzades per
els Ubuntaires. Aquestes jornades són col·laboratives i
obertes a tothom. Amb xerrades i tallers, es dóna a conèixer
les noves versions del programari i a més a més es
presenten diferents activitats referents al programari lliure.
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Recursos necessaris
Trobada Ubuntaire
Espais i ubicacions
Espai 1: Aula per a xerrades i conferències per a 25/30
asistents. Recursos necessaris
• Cadires
• Projector
• Taula ponents
• Pissarra
• Wifi obert als participants
• Endolls alimentació ordinadors/mòbils
Espai 2: Aula de treball per a 25/30 asistents.
Instaŀlacions i resolució de dubtes particulars.
• Cadires
• Taules
• Pissarres
• Wifi obert als participants
• Endolls alimentació ordinadors/mòbils
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Persones i organització
Organitzadors equip Cervelló (4 persones aprox).
Tasques durant el event:
• Fer de “mestre de cerimònies” i amfitrions
• Presentar els ponents
• Ajudar els participants i ponents
• Fer respectar els horaris de les activitats

Tasques prèvies organització:
• Coordinació trobada i activitats (trobada prèvia amb ubuntaires)
• Preparar cartells per cada aula/activitat (tracks)
• Enquesta de valoració (definir, executar i recollir)

Generals
Requieriments genèrics:

• Promoció a la premsa local, ràdio i instituts de la zona
• Wifi accès gratuit i obert als participants
• Ascensor i lavabo adaptat per discapacitats.
• Restaurant proper per dinar els participants
• Aigua /avituallament participants
• Detall / record del event –lloc (desitjable)
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Activitats
Trobada Ubuntaire
Introducció
Tal com marca la tradició, després de 6 mesos d'espera, a l'abril de
2019 es farà pública la versió definitiva del GNU/Linux Ubuntu 19.04.
Per celebrar-ho, la comunitat de l'Ubuntu en català, tal i com porta
fent amb l'aparició d'anteriors versions de l'Ubuntu, organitza una
festa (Release Party). Aquestes festes són organitzades per tot el
món pels grups locals (LoCo Teams) de l'Ubuntu.

Activitats

Més informació
https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Activitats/DiscoDingo#Festa_Disco_Dingo__Ubuntu_19.04

En procès de actualització
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Activitats Institut de Cervelló
Trobada Ubuntaire
L’Institu de Cervelló es realitzarà una activitat de divulgació sobre sistemes operatius i
Ubuntu entre els alumnes de 4art de ESO / Batxillerat. Així mateix, informarà de la
trobada i incebtivarà a participar-hi. En fase de definició…

En procès d’actualització
Trobada_Ubuntu_rev02.pdf
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Ubicació?
Trobada Ubuntaire

Cervelló
Cervelló es un poble de gairabé 9.000 habitants del Baix Llobregat, envoltat
de muntanyes i ubicat en la vall de la riera de Cervelló. La seva proximitat a
Barcelona (20 km), i el seu entorn natural el fa molt ric en recursos i una zona
agradable per viure-hi, proper i alhora aïllat de la metròpoli.
Els seus habitants són dinàmics, actius i amb molta iniciativa. Alguns dels
cervellonins destacats són en Josep Tarradelles, Frederic Soler i Pitarra,
Anselm Clavé o Lola Anglada.

Ubicació Activitats
Biblioteca Municipal de Cervelló
Plaça de la Biblioteca num 1, 08758 Cervelló, Barcelona
Latitud: 41.396126 | Longitud: 1.957601
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Com arribar-hi?

Es recomana el transport en cotxe si es possible,
o bé en transport públic (autobus) desde Barcelona

Trobada Ubuntaire
Transport públic desde Barcelona:
• Bus Bcn – Cervelló. Linia 50 (Aconsellat)
Sortida: Travessera de les Corts
Arribada: Cervello
Duració: 45min aprox
Més info

Cotxe desde Barcelona:
• Autovia A2 direcció Lleida Tarragona (Martorell)
• Sortida Vilafranca del Penedès Tarragona
• Cervelló
Cotxe desde Martorell:
•Autovia A2 direcció Barcelona
• Sortida Vilafranca del Penedès Lleida Tarragona
• Cervelló
Altres transports públics desde Barcelona:
• FGC, Estació Quatre Camins (Sant Vicenç dels Horts)
Linies S4, S8, S9, R5 y R6 de la linia Llobregat-Anoia
+ Bus fins a Cervelló (cercar)

Horaris dissabtes. Consultar altres.
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• Renfe, Estació Molins de Rei
Línies R1 y R4
+ Bus fins a Cervelló (cercar)
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Gràcies!
www.cervemakers.com
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