CANDIDATURA A LA ORGANITZACIÓ DE LA FESTA DE
PRESENTACIÓ DE LA UBUNTU 10.10 "MAVERICK MEERKAT"
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1. IDENTIFICACIÓ DE LA CANDIDATURA
candidatura a la organització de la festa de presentació de la ubuntu 10.10 "Maverick Meerkat"
Activitat principal:

presentació de la versió 10.10 de la ubuntu

Altres activitats:

install party i presentacions de programari lliure

Dates:

A concretar, en principi oferim els dies 6 i 7 de novembre (primer cap
de setmana després de l'alliberment de la "Maverick Meerkat").

Municipi:

les Borges Blanques (les Garrigues)

Promotor:

la Borrassa, rural lab (Consell Comarcal de les Garrigues)
c/ Nou 2 - 25400 les Borges Blanques (les Garrigues)
www.laborrassa.cat

Responsable:

Albert Que, c/ Nou 2 - 25400 les Borges Blanques (les Garrigues)
Contacte: 973.14.33.22 / 617.55.13.10 / albert.que@laborrassa.cat

la Borrassa, rural lab

les Borges Blanques (les Garrigues)
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2. QUI SOM
“La Borrassa, rural lab” és un projecte públic impulsat pel Consell Comarcal de les Garrigues amb
la col·laboració directa de diversos Ajuntaments de la comarca: les Borges Blanques, l'Espluga
Calba, Fullera, Tarrés, Castelldans, El Soleràs, Els Torms, La Granadella, Puiggròs i Cervià de les
Garrigues. Comptem també amb la col·laboració habitual d'altres Ajuntaments de la comarca.
Formem part del programa “Ciutats Digitals 2008-2010” de la Secretaria de Telecomunicacions i
Societats de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

El nostre objectiu és promoure la economia de la comarca mitjançant la formació en l'ús de les
TIC i l'intercanvi de coneixements.
Per assolir aquest objectiu cal per una banda dedicar esforços importants a aquelles persones i
empreses que puguin arribar a crear riquesa a la comarca, com empresaris, emprenedors,
comerciants o autònoms. És la branca econòmica del projecte.
Per altra banda hem de procurar que la major quantitat possible de població utilitzi eines
tecnològiques amb naturalitat, ja que només si existeix una massa important d'usuaris podrà
tenir èxit la branca anterior. La formació dels habitants en l'ús de les TIC l'anomenem branca de
ciutadania.
Cal reforçar els dos eixos anteriors, branca econòmica i branca de ciutadania, amb un tercer eix
de suport dels anteriors que és convertir la Borrassa en punt de referència per a tot projecte que
impliqui ús de certa tecnologia a la comarca.

Sota la denominació de “Borrassa, rural lab”, estem desplegant una xarxa comarcal de punts de
connexió i formació. Al final d'aquest desplegament (previst per l'estiu de 2010) disposarem
d'una xarxa pròpia de 10 punts TIC amb més de 30 ordinadors fixos i 24 portàtils de reforç
equipats amb la última versió d'ubuntu.

c/ Nou 2 - 25400 les Borges Blanques (les Garrigues)

973.14.33.22

www.laborrassa.cat
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3. PER QUE VOLEM ACOLLIR LA FESTA
“pensa global, actua localment”

3.1. Per Compromís Amb El Programari Lliure
Tant des del propi projecte com des de les empreses que ens donen suport apostem clarament i
decidida des del primer dia pel software lliure i les llicències creative commons, utilitzant
exclusivament linux i programari lliure per a totes les activitats de la Borrassa i publicant els
continguts sempre sota llicència CC.
Des de les institucions també es recolza plenament l'ús i promoció del software lliure com a
opció més responsable amb desenvolupament dels professionals locals, el suport a la nostra
llengua i a la població.
La nostra aposta pel software lliure neix de la pròpia filosofia que el recolza: compartir i aportar
cadascú en la mesura de les seves possibilitats, per tant com a usuaris massius d'ubuntu ens
creiem amb la responsabilitat d'aportar tot allò que estigui al nostre abast a la comunitat.

3.2. Per Compromís Amb La Nostra Comarca
La celebració de la festa a la capital de les Garrigues ens servirà per donar visibilitat a la Borrassa
dins el nostre propi territori: la organització d'esdeveniments de referència a nivell nacional
ajudarà a que la població a qui destinem habitualment les nostres accions entengui que ubuntu
és un sistema operatiu seriós i perfectament vàlid amb una comunitat real darrera.
Intentarem que la organització de la install party serveixi per detectar i donar suport a molts
usuaris esporàdics de les nostres instal·lacions que es troben encara insegurs per passar-se
definitivament a ubuntu, alhora que volem implicar a diversos usuaris experts en un clúster que
permeti tant donar suport als usuaris anteriors com ampliar coneixements entre ells.
La nostra intenció és arribar a aglutinar diverses persones amb capacitat per aplicar
professionalment els seus coneixements de linux i creiem que la organització d'un esdeveniment
com aquest, entre tècnic i festiu, pot servir per engrescar-los.
Per tant la festa ha de servir per posar en contacte usuaris amb diferents nivells de coneixements
i intentar que a partir de la coneixença mútua puguin apàreixer relacions de servei (comercials o
voluntàries).

3.3. Per Compromís Amb La Resta De País
Des de les Garrigues som conscients de ser una comarca demogràficament i econòmicament
petita, desconeguda per molts Catalans. Aquestes característiques, junt amb una població molt

la Borrassa, rural lab

les Borges Blanques (les Garrigues)
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dispersa, ens obliga a utilitzar les tecnologies de la comunicació per tal superar l'aïllament que
això suposa.
Acollir la festa de presentació de la "Maverick Meerkat" ofereix la possibilitat de donar-nos a
conèixer una mica millor i explicar la nostra experiència amb el software lliure.

3.4. Per Que Ens Fa Molta Il·lusió
Les persones implicades en la Borrassa som usuaris convençuts de linux, la majoria l'utilitzem a
diari per a les nostres tasques professionals i d'oci.
Ens fa molta il·lusió acollir a casa nostra un acte com aquest i posarem tots els esforços per
implicar-nos-hi personalment i per implicar-hi les empreses i institucions per a les quals
treballem.
I si, de vegades ens surt la bena de telepredicadors i no podem estar-nos de fer el
publireportatge explicant totes les meravelles del sistema operatiu del pingüí. I la festa en
donarà una ocasió única per captar uns quants adeptes més.

c/ Nou 2 - 25400 les Borges Blanques (les Garrigues)

973.14.33.22

www.laborrassa.cat
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4. QUÈ OFERIM
4.1. Instal·lacions
Oferim les instal·lacions del Centre Cívic municipal per a realitzar les diferents activitats.
Està situat al centre de les Borges Blanques, amb fàcil accés i aparcament.

Centre Cívic
plaça de la Constitució 30
25400 les Borges Blanques - Les Garrigues

El Centre Cívic disposa de sales de diferents capacitats per a acollir les xerrades i tallers de la
festa, disposa d'accés completament adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.
En cas de necessitat es pot complementar amb la realització de certes activitats a la nostra seu:
La Borrassa, rural lab
c/ nou 2
25400 les Borges Blanques - Les Garrigues

i altres instal·lacions municipals properes:
Sala de Cultura
Casal Marino
Pavelló de l'oli

4.2. Ubicació
Centre Cívic està al centre de la població de les Borges Blanques, amb accés per una zona de
vianants que en facilita molt l'accés i la visibilitat i proper al parc del Terrall.
L'edifici de “la Borrassa, rural lab” està situat molt a prop, dins la mateixa zona de vianants.
Podeu consultar-ne la ubicació exacta al mapa de situació a google maps.

4.2.1. Establiements De Restauració
A l'estar al centre del poble hi ha multitud d'establiments per a menjar que ofereixen tota la
gamma de preus i qualitats. Des de la organització intentarem posar-nos d'acord amb algun o
més per oferir menú a preu especial durant la celebració de l'acte. Intentarem disposar també de
servei de begudes al mateix Centre Cívic.

4.2.2. Transports Públics
la Borrassa, rural lab

les Borges Blanques (les Garrigues)

10/13

candidatura a la organització de la festa de presentació de la ubuntu 10.10 "Maverick Meerkat"

Des de les principals poblacions veïnes s'hi pot arribar en autocar o bé en ferrocarril. Les
companyies d'autocars que donen serveis són: alsina graells i transports vibasa. L'estació de tren
més propera és la de les Borges Blanques de renfe.
El desplaçament a llarga distància es pot fer fins a Lleida o Barcelona i després agafar un mitjà
secundari fins a les Borges.
Podeu consultar els horaris a la pàgina web de l'Ajuntament.

4.2.3. Accés Amb Vehicle Privat
Les carreteres d'accés a les Borges Blanques són les següents:
N-240 de Tarragona a Donosti: Vinaixa (14 km); Juneda (5km)
C-233 de Bellpuig a Flix: les Borges- Castelldans (9km); l'Albagés (19 km); el Soleràs (22 km); la
Granadella (41 km)
Autopista A-2: les Borges Blanques - Barcelona (135 km)
LV-7031: les Borges Blanques - Cervià de les Garrigues (13 km)
LV-2013: Les Borges Blanques -Floresta (4km) -els Omellons (9km) -l'Espluga Calba (14 km)
-Fulleda (21 km) -Tarrés (26 km)
es pot aparcar el vehicle a prop del centre i fer els últims metres a peu, ja que estem al mig de la
zona de vianants.

4.3. Connectivitat
El Centre Cívic disposa d'una línia ADSL pròpia i connexió wi-fi interna.
Intentarem que l'empresa que donarà connexió Wimax al nou Centre d'Empreses Tecnològiques
(situat als afores de la població) instal·li una antena per oferir ample de banda superior durant la
celebració de l'acte.

4.4. Activitats
A continuació fem una relació de diferents continguts que podem aportar a la celebració, a part
dels que es programar des del Catalan Loco Team o altres agents implicats. No volem substituïr
cap ponència sinó complementar les ja habituals a les festes de presentació.
Les activitats són suggeriments, es poden modificar o ampliar segons les necessitats i
disponibilitat del públic.

4.4.1. “la Borrassa, Rural Lab”: Una Xarxa Pública Comarcal Treballant Exclusivament Amb
Programari Lliure.
c/ Nou 2 - 25400 les Borges Blanques (les Garrigues)

973.14.33.22
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Explicarem els objectius de la Borrassa com a projecte comarcal i la nostra experiència tècnica
per muntar els punts de connexió a tota la comarca, amb actualitzacions automàtiques i control
centralitzat mitjançant el sistema de “puppets”.

4.4.2. El Centre D'empreses Tecnològiques De Les Garrigues I La Creació Del “pool” D'empreses.
Presentació del projecte (a acabar el desembre de 2010) del Centre d'Empreses Tecnologiques i
la creació d'un pool d'empreses de base tecnologica basades en l'intercanvi de coneixements i la
tecnologia lliure.

4.4.3. Presentacio De Novetats De La Ubuntu 10.10
Els nostres tècnics es poden encarregar de fer la presentació d'algunes de les característiques de
la nova versió d'ubuntu. Podem fer diverses xerrades per a diferents nivells d'usuaris així com al
presentació de programari lliure que vingui associat a la ubuntu 10.10.

4.4.4. Suport Tècnic A La Install Party
Els nostres voluntaris poden estar donant suport a la instal·lació d'ubuntu als ordinadors dels
assistents a la install party. Tenim des d'usuaris avançats fins a gent que es dedica
professionalment a la implantació i configuració de linux, fet que ens permetria cobrir diferents
nivells de consultes.

4.5. Suport Econòmic I Tecnològic
“La Borrassa, rural lab” disposem de recursos pròpis per promoure i gestionar les activitats
formatives que considerem oportunes, per tant gaudim de certa autonomia a la hora d'organitzar
la festa de presentació.
No obstant tenim suport explícit de diverses institucions directament implicades en el projecte
que poden aportar recursos econòmics directes o en forma d'ajudes cedint les instal·lacions i
material necessari.
Comptem també amb la implicació d'empreses tecnològiques que ja col·laboren habitualment
amb el projecte, de manera que podem disposar dels seus serveis i assessorament per a la
organització de la festa.
A més a més, la dimensió de la comarca ens permet un accés ràpid i directe als diferets agents
implicats.

4.5.1. Institucions
− Consell Comarcal de les Garrigues

la Borrassa, rural lab

les Borges Blanques (les Garrigues)
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−
− Ajuntament de les Borges Blanques
− Ajuntaments de l'Espluga Calba, Fullera, Tarrés, Castelldans, El Soleràs, Els Torms, La
Granadella, Puiggròs i Cervià de les Garrigues
− Secretaria de Telecomunicacions i Societats de la Informació, del Departament de
Governació i Administracions Públiques, de la Generalitat de Catalunya

4.5.2. Empreses
− Can Antaviana, S.L.: especialitzada en projectes web i en l'edició de continguts digitals,
s'encarrega de part de la gestió de “la Borrassa, rural lab” i de la nostra presència a
internet, a part de la imatge gràfica.
− Info System, S.C.P.: venda i reparació d'equips informàtics, ens proporciona el maquinari i
la seva configuració.
− tecnologia lliure: dedicada exclusivament al muntatge de xarxes sense fils (Wi-Fi), ens
proporciona la connectivitat als diferents punts TIC.
− Patfran Sign, S.C.P.: empresa de retolació, s'encarrega del merxandatge i retolació del
projecte.

4.5.3. Mitjans De Comunicació
− SOM Garrigues: quinzenal de difusió comarcal, treballa en estreta col·laboració amb la
Borrasa. S'encarrega de la difussió de les nostres activitats.

4.6. Publicitat
4.6.1. Comunicació Per Internet
Disposem de pàgina web pròpia amb el domini www.laborrassa.cat, i presència a les xarxes
socials facebook i twitter, amb el que publicitarem l'esdeveniment.

4.6.2. Mitjans De Comunicació
Tenim previst col·laborar estretament amb la publicació quinzenal de referència de la comarca,
SOM Garrigues, on publicarem regularment les nostres activitats.
El compartir edifici amb la redacció d'aquesta publicació ens permet una relació molt fluida amb
ells i immediatesa per a publicitat qualsevol activitat.
També tenim molta facilitat per col·laborar amb les ràdios locals: Ràdio les Borges, Ràdio Arbeca i
Ràdio Juneda, que ens ajudaran a la difusió que necessitem.

c/ Nou 2 - 25400 les Borges Blanques (les Garrigues)

973.14.33.22
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5. RECULL D'ENLLAÇOS
la Borrassa, rural lab: http://laborrassa.cat/
Consell Comarcal de les Garrigues: http://www.ccgarrigues.com/
programa Ciutats Digitals: http://kxk.me/cfcDo
situació del Centre Cívic a google maps: http://kxk.me/wbQcR
transports públics: http://www.lesborgesblanques.net/coneixer/general/transports.html
Can Antaviana, S.L.: http://www.antaviana.cat/
Info System, S.C.P.: http://www.isborges.com/es800600/QuienSomos/QuienSomos.html
tecnologia lliure: http://www.tecnologialliure.com/
Patfran Sign, S.C.P.: http://www.patfran.com/
quinzenal SOM Garrigues: http://somgarrigues.com/

Albert Que, la Borrassa, rural lab
les Borges Blanques, juliol 2010

la Borrassa, rural lab

les Borges Blanques (les Garrigues)

