accés

Lleida es converteix en la
primera ciutat catalana
amb internet compartit
Aquesta compartició es fa a partir de les
denominades "foneres", petits dispositius
electrònics per mitjà dels quals els usuaris
comparteixen una part de la seva connexió ADSL o cable-mòdem. En canvi,
aquest usuari pot utilitzar gratuïtament,
per mitjà d'enllaços WiFi, les connexions
que li faciliten la resta d'usuaris de la
xarxa. Lleida disposarà d'un enllaç WiFi
per cada 100 habitants.

Hermínia Sirvent

Lleida es convertirà en la primera ciutat
de Catalunya a tenir un servei gratuït per
accedir a internet gràcies a l’acord de
col·laboració signat per l'alcalde de Lleida,
Àngel Ros, i Martin Varsavsky, fundador
i president de FON. Aquesta és la comunitat WiFi més gran del món, que promou
un model basat en la creació de xarxes
col·laboradores d'usuaris que comparteixen recursos arreu del món.

Un concurs
informàtic molt
internacional
adreçat a persones amb discapacitats auditives.
Hermínia Sirvent
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El guardó informàtic pretén estendre i popularitzar les noves tecnologies.

El jurat del 17è Concurs
d’Informàtica Ciutat de Lleida,
que organitzen conjuntament
l’Ajuntament de Lleida i Accés-Institut Municipal d’In-

formàtica, ha guardonat un
llibre de química informatitzat,
una web de recursos
pedagògics i un sistema de
reconeixement de sons

L’edició d’enguany ha tingut
un gran èxit de participació i
s’han rebut treballs de
l’Argentina, Mèxic, Barcelona,
Càceres i de diversos municipis de les comarques lleidatanes.

jors de 18 anys, i per a Robert
Santfeliu, en la de menors.
En la categoria d’iniciatives
per afavorir la integració social dels col·lectius amb dificultats d’adaptació s’ha premiat Maria del Mar Lluelles,
Jordi Palacín i Ana Belén Colén, del CEIP Comtes de Torregrossa.

El primer premi en la categoria d’aplicacions i pàgines
web (Premi Jesús Lorés) ha
estat per a Wilfredo Javier
Prieto, en la categoria de ma-

Finalment, en l’apartat per
incentivar l’alumnat en l’ús de
les noves tecnologies s’ha
guardonat Josep Borràs, del
CEIP d’Alfés.

NOVA CONVOCATÒRIA PER AL PEPE MARÍN ROCK FESTIVAL
L’Institut Municipal d’Acció Cultural informa que fins al 15 de maig resta oberta la
convocatòria per al concurs musical Pepe Marín Rock Festival. Hi pot participar qualsevol
grup de Lleida i comarques que no tingui contracte discogràfic vigent, excepte els
guanyadors de l’edició anterior. Els grups que hagin obtingut algun premi en les diferents
mostres organitzades a la ciutat podran presentar-s’hi sense optar a cap premi.
IMAC
Av. Blondel, 64 (25002 Lleida)
tel. 973 70 03 93
cultura@paeria.es
http://www.paeria.es/cultura

Els grups han de presentar una maqueta amb un mínim de 3 temes propis al Local
Social de Pardinyes o a la Mitjana Hardrock Bar. La inscripció és gratuïta. El jurat
seleccionarà 5 grups que actuaran en un únic concert el 8 de juny al pub La Boîte de
Lleida. Totes les maquetes seran propietat de l’Associació Cultural Pepe Marín Rock.

