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Arenys Linka't
ANTECEDENTS
Arenys de Mar és un referent en l'ús i la promoció de les TIC i en el seu aprofi tament.
Hi ha diverses experiències arenyenques, promogudes a través d'Internet, que han
estat pioneres en sectors com l'educació o les comunitats digitals.
Un dels elements destacats de la xarxa arenyenca és la seva demostrada capacitat
d'integració dels diferents sectors i àmbits socials en els seus projectes digitals. La
pròpia dimensió demogràfi ca del municipi facilita i fa possible que Arenys de Mar pugui
ser utilitzat com a laboratori de pràctiques de noves propostes digitals.
Algunes experiències:
Arenyautes (pàgines, llistes, blocs...)
Sant Jordi
Projecte Comenius
No et quedis al marge de les tecnologies
Aula GNU/Linux Sinera
[...]
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OBJECTIUS
Arenys Linka't esdevé una actuació completa i transversal de promoció de les TIC al
municipi d'Arenys de Mar que té com eix comú el treball amb el projecte Linkat.

Arenys Linka't proposa:
Treballar intensament el desplegament de Linkat GNU/Linux en el marc escolar i
facilitar i impulsar, simultàniament, el seu ús i adopció en els diversos àmbits ciutadans
i d'activitat econòmica.
Desenvolupar un programa d'actuacions d'impuls de les TIC d'acord amb els eixos
generals de formació, dinamització i suport tècnic.
Implicar a la comunitat educativa, a les entitats i les associacions i a la mateixa
administració local en l'impuls del programari, les tecnologies i els continguts amb
llicències lliures.
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CONTEXT
Arenys.Org ha treballat intensament en la promoció del programari lliure tant en els
àmbit de formació com en els propis desenvolupaments i plataformes tecnològiques
que utilitza. L'Aula informàtica de formació funciona amb GNU/Linux des de la seva
creació l'any 2002. Arenys.Org va posar en marxa (2005) una aula GNU/Linux al
CEIP Sinera.
L'Ajuntament d'Arenys de Mar va aprovar, l'any 2005, una moció a favor de l'impuls I
l'us del programari lliure a l'Administració i la seva promoció al municipi. El telecentre
del CC Calisay funciona amb programari lliure. L'any 2006 es van adoptar les
llicències Creative Commons per la publicació dels continguts municipals.
Tant l'Ajuntament d'Arenys de Mar com Arenys.Org han mantingut una activitat
continuada d'alfabetització digital utilitzant programari lliure. També s'han fet accions
específi ques a sectors concrets com els docents (2000) o les associacions i els
comerciants i els autònoms.
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CONTEXT
El Department d'Educació impulsa el projecte Linkat per disposar d'una distribució
GNU/Linux pròpia i treballa en la promoció del programari lliure a l'escola. El Conseller
Ernest Maragall ha assegurat (2007) que és un procés sense marxa enrera. L'Escola
Joan Maragall serà un dels vuit centres de la demarcació Maresme-Vallès que seran
pilot en la implantació de Linkat durant el curs 2008-2009.
Des de l'1 de gener de 2009, d'acord amb el Full de Ruta d'Impuls del Programari
Lliure, Linkat és la distribució ofi cial per tota la Generalitat de Catalunya. El CTTI
està creant una ofi cina tècnica de suport a Linkat per garantir l'actualització de la
distribució i el suport tècnic de les seves implantacions als departaments.
Paral·lelament, des del Departament de Governació, s'ha anunciat que es farà
enguany una prova pilot d'implantació de Linkat/GNU Linux a 35 telecentres nous ii
es preveu la migració d'altres existents de la nova xarxa puntTIC.
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PROPOSTA DINAMITZACIÓ
Crear un context i una programació d'actuacions que impulsin l'ús i l'adopció de les
TIC, en els diversos àmbits ciutadans i d'activitat cultural i econòmica, d'acord amb el
criteri “és fàcil, és útil” i fent un especial atenció al treball conjunt i col·lectiu.

Algunes línies d'actuació:
- Impuls de les TIC per afavorir la comunicació i la coordinació de tota la comunitat educativa
- Actuacions específi ques i a mida de les necessitats de cada sector implicat
- Creació de nous espais web per millorar la comunicació i difusió del projecte
- Creació de nous espais col·lectius de coordinació amb eines digitals.
- Us d' eines de comunicació 2.0
- Promoció de les llicències lliures de continguts
- Cicles de xerrades i conferències presencials
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PROPOSTA DINAMITZACIÓ
EDUCACIÓ:
- Impuls de les TIC per afavorir la comunicació i la coordinació de tota la comunitat educativa
- Creació l'espai Xarxa Escola i llistes de correu (AMPES)
- Promoció de les llicències lliures de continguts: projecte musiquetes.cat (continguts CC)
Escola Joan Maragall:
- Creació llista de correu
- Nou web AMPA i impuls sistemes de comunicació
Escola Sinera:
- Creació sistema de llistes de correu (12 llistes)
- Nou web AMPA i impuls de nous sistemes de comunicació interna.
Cicles de xerrades i conferències presencials
- Conferència inaugiral curs acadèmic: “Aprendre a aprendre”. Doctor Llorenç Valverde
- Cicle “TIC I Educació” (primer trimestre de 2008 )
ALTRES ÀMBITS
Creació de l'espai Arenys Linka't (element de dinamització I documentació del procés)
Ciutadania : Cicles de xerrades I conferències presencials
Empresa: Projecte Mercat Municipal. Promoció EinesTIC.
Joves: Tallers edició audiovisual i Casal Digital
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PROPOSTA FORMACIÓ
Es proposa seguir ofertant des de la regidoria de la Societat de la Informació els
cursos en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (inicial, bàsic I avançat). Es
important que hi hagi una oferta continuada
CURSOS
Programació de 15 cursos. Repartits en 5 cicles de 10 sessions de 2 hores. Oferta 150 persones.
CURS INTRODUCIÓ A LINKAT
Ofert ales escoles Maragall i Sinera (pendent de defi nir d'acord amb les ofertes del DE)
Tallers específi cs per joves
Inclosos a les activitats d'estiu i altres ofertes regulars que surten des de l'Espai Jove.
Tallers específi cs adreçats a entitats i associacions
Proposta treballada amb la regidoria de Participació Ciutadana
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PROPOSTA TECNOLÒGICA
Afavorir l'implantació de la distribució Linkat GNU/Linux amb el suport tècnic i la
formació necessàries per aconseguir el procés amb èxit.
Escola Joan Maragall:
- Centre pilot del projecte Linkat impulsat I tutelat des del Departament d'Educació
Escola Sinera:
- Migració de l'aula d'informàtica a Linkat GNU/Linux. Suport i formació.
- Creació i manteniment d'un punt d'accés públic per les famílies.
Punts TIC / espais públics d'accés a Internet:
- Implantació de Linkat als espais públics d'accés a Internet (CC Calisay i carrer de les Doedes).
Aconseguir ser pla pilot del desplegament promogut des del Departament de Governació
- Implantació de Linkat GNU/Linux a la nova sala d'edició audiovisual de l'Espai Jove
- Migració de l'aula d'informàtica d'Arenys.Org a Linkat GNU/linux.
Ajuntament d'Arenys de Mar
- Opció preferent per Linkat GNU/Linux en el procés d'adopció de programari lliure d'acord amb la
implantació que està impulsant el CTTI.
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