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Guifi.net celebra el 10è aniversari
amb una doble jornada de festa i
debat a Gurb
S'hi farà balanç d'aquests 10 anys i es plantejaran reptes de futur relacionats amb
l'economia social i solidària | L'acte central de celebració és aquest dissabte 14 de
juliol a l'aula de Cultura de l'Ajuntament de Gurb
Guifi.net, una de les plataformes ciutadanes punteres en les teconolgies lliures i que lluita per
una xarxa de telecomunicacions oberta, lliure i neutral, fa 10 anys. I ho celebra on va néixer, a
Osona, i més concretament a Gurb. Ho farà concretament durant dues jornades, el divendres 13 i
el dissabte 14 de juliol a la sala de Cultura de l'Ajuntament de Gurb.
La primera, el divendres 13, començarà amb una taula de debat sobre els 10 anys de la Fundació
Guifi.net, 10 anys de col·laboració i experiències compartides, i sobre el paper de les
administracions locals i comarcals en l'impuls de la xarxa oberta, lliure i neutral. Hi participaran
Ramon Roca, president de la Fundació guifi.net; Francesc Canalias, director del Consorci SIGMA,
i Carles Banús, alcalde de Tavèrnoles i conseller de TIC al Consell Comarcal d'Osona. L'acte
començarà a 2/4 d'1 del migdia i anirà seguit d'un aperiti i col·loqui.
El dia amb més actes, però, serà el dissabte 14, també a l'aula de Cultura de l'Ajuntament de
Gurb. Es començar`pa a les 5 amb la benvinguda a càrrec de David Ferrer, secretari de
Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital. Seguirà una xerrada sobre «L'economia
social i solidària i models de procomú a Catalunya», a càrrec de David Gómez, de la XES,
FemProComú i la Fundació guifi.net. A les 7 hi haurà una taula rodona sobre «Drets digitals: El
nou Reglament General de Protecció de Dades i la privacitat a les xarxes», amb Josep Jover,
advocat expert en drets digitals i noves tecnologies, i Mercè Molist, periodista experta en
ciberseguretat. A partir de 2/4 de 9 hi haurà aperitiu, múscia en directe, concurs d'economia
social i unes quantes sorpreses més.
Els debats també giraran entorn a les tesis que sempre ha defensat guifi.net, que considera que
l'accés a internet i a les tecnologies de la informació i la comunicació és un dret, i que no hi ha
d'haver discriminacions de cap tipus en el seu gaudi, així com que una xarxa de
telecomunicacions oberta, lliure i neutral ha de vetllar i assegurar drets digitals com la privacitat i
la llibertat d'expressió?
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