Què és l'Ubuntu ?

Com arribar-hi

L'Ubuntu és un sistema operatiu GNU/Linux basat en
Debian, ideal per a ordinadors portàtils, d'escriptori i
servidors. Està pensat per que sigui fàcil d'instal·lar i
fàcil de fer-lo servir des de l'inici.

Festa Natty Narwal
7 de maig de 2011
Centre Cívic - Les Borges Blanques

Tant si el penseu utilitzar a casa, a l'escola o a la feina,
l'Ubuntu conté totes les aplicacions que podeu
necessitar: des de processadors de textos a gestors de
correu electrònic, passant per servidors web i eines de
programació.
L'Ubuntu és, i sempre serà, gratuït. No n'heu de pagar
cap llicència. El podeu baixar, utilitzar i compartir-lo
amb les vostres amistats, familiars, a l'escola, i també a
l'empresa de forma totalment gratuïta.

El nom Ubuntu prové d'una paraula de les llengües zulu i
xhosa i representa una ideologia ètica sud-africana
centrada en la lleialtat de les persones i les relacions
entre elles.
Una traducció aproximada del principi de l'Ubuntu és
«humanitat cap els altres» o també «la creença en un
enllaç de compartició universal que connecta tota la
humanitat».
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"El futur és dels que adopten el
pensament global sense perdre la seva
identitat i cultura."
-Mark Shuttleworth, 2007-

GNU Linux
Programari lliure en la teva llengua

Activitats

Vine a la Festa !
Cada cop que surt una nova versió de l'Ubuntu ens

Horari

Sala Tallers

Sala Auditori
Ponent

Títol

10:00h
10:55h

L'equip

Presentació de la Festa

de Natty Narwal.

11:00h
11:55h

Xavi Solé

L'escriptori Unity

Les festes les organitzen les diverses comunitats locals

12:00h
12:55h

Lluis Guiu

Introducció
al Programari Lliure

13:00h
13:55h

Benjamí Villoslada

Ética del Programari Lliure

agrada fer una festa per celebrar-ho, i això sempre
toca cada sis mesos! Aquesta vegada celebrem el
llançament de la versió 11.04, que porta el sobrenom

que hi ha arreu del món, i tothom és benvingut: no cal
que siguis un expert informàtic per a passar-t'ho bé! A
banda de participar en les xerrades i tallers, podreu
conèixer gent interessada en la tecnologia i sobre tot,
en el coneixement lliure. A la Install Party us ajudem a
resoldre dubtes, i si voleu us donarem un cop de mà
per a que us emporteu el vostre ordinador amb
l'Ubuntu ja instal·lat, i el més important de tot: en la
teva llengua!
És una festa totalment gratuïta i de lliure accés. Això
si, per a un millor funcionament, només us demanem
que us inscriviu prèviament mitjançant el nostre lloc:

http://www.ubuntu.cat/FestaNatty

14:00h
15:30h

Ponent

Títol

Albert Mas

Rescatux

Edu Reñé
i
Xavi Solé

Virtualització:
Wine, PlayOnLinux i VirtualBox

PAUSA PER DINAR

15:30h
16:25h

GNULinux.cat

16:30h
17:25h

GNULinux.cat

Humor i curiositats
del Programari Lliure

17:30h
18:25h

L'equip

Sorteig i tancament
de la jornada

Ubuntu
i el comandament de la Wii

Ramon Visa

(*) Trobareu totes les últimes novetats i actualitzacions a la wiki:
https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/NattyNarwal

Install Party
de 11:00h a 14:00h
i
de 15:30 a 17:30h

Robótica amb
Programari Lliure

