
Vuit anys de la Festa d'Internet, als deu 
anys de la web   

Avui és el 8 de febrer, data tradicional de 
celebració de la internet al nostre país 

Avui dissabte és el 8 de Febrer, dia en el que 
des del 1996, els  internautes del nostre país 
celebren La Festa d'Internet. Aquest any la      
Festa es centra en la commemoració del primer 
web creat al nostre país, el  de la Universitat 
Jaume I de Castelló. Cada any la participació 
dels internautes s'ha vehiculat a través de la 
creació de 24 webs, una cada hora però aquest 
any és diferent. Us proposem crear 10 webs, 
una per cada any. En elles voldríem que ens 
explicàreu històries personals relacionades      
amb l'any en el qual us van passar (com ara el 
primer dia que us vàreu connectar a la xarxa, 
un dia que us va impressionar alguna cosa, 
alguna  

relació establerta per la xarxa...) Amb tot això 
intentarem fer un retrat dels primers deu anys 
de la web al nostre país. Per a participar en      
aquesta activitat, que ja va ser oberta ahir i 
durarà una setmana, només cal que aneu aquí 
i escriviu el vostre missatge. Trieu l'any sobre 
el qual voleu explicar la història i punxeu a "fer 
una aportació" o "fer una aportació guiada" per 
a escriure el vostre text. 

Tota la resta d'activitats que es fan avui i en els 
pròxims dies al voltant de la Festa d'Internet 
les trobareu aquí 

# Aquest cap de setmana se celebra la VIII 
Festa d'Internet per commemorar els deu 
anys de la primera web feta al nostre país. Els             
lectors de VilaWeb podran participar en la 
confecció d'una web amb els records d'aquests 
deu anys. 

# Nova edició de VilaWeb a Malgrat de Mar. 
És l'edició que fa 98 de VilaWeb i la que fa deu 
del Maresme. Se n'encarrega l'equip Reporter. 

Jordi Adell i els germans Bellver a 
L'Internauta   

Programa especial aquesta tarda amb una 
llarga entrevista als creadors de la primera web 
del nostre país  

Avui dissabte Catalunya Ràdio emet un 
programa especial de L'Internauta, a les tres 
del migdia, amb una llarga entrevista a Jordi 
Adell, Carles Bellver i Toni Bellver, creadors de 
la primera pàgina web que es va crear al nostre 
país, ara fa deu anys, la de la Universitat 
Jaume I de Castelló. 

Durant l'entrevista Adell i els germans Bellver 
repassen com es va crear aquell primer 
servidor i expliquen com era internet en els 
primers moments de la seva extensió. Però 
també opinen sobre els anys posteriors amb la      
bombolla financera i sobre com serà internet 
d'aquí a deu anys. Ells diuen que sense 
navegadors ni ordinadors. 

Aquest programa el podeu aconseguir també 
en format real audio a la web de Catalunya 
Ràdio i en format mp3 a la web de La Festa 
d'Internet 

iinnffooppuuiiggppeellaatt  
Butlletí de l’escola d’adults 

ÚLTIMA HORA 

 Donald Rumsfeld assegura que Pyongyang 
podria produir entre 6 i 8 armes nuclears abans 
de juny (veure notícia) 

 Quatre adolescents ferits en l'incendi d'una 
caseta a Garrigàs (veure notícia) 

 Granollers acull avui una jornada contra la 
guerra (veure notícia) 

 Creen un «xip» amb l'ADN del llevat per 
verificar l'eficàcia dels fàrmacs (veure notícia) 

 El capità del «Prestige» queda en llibertat 
després de passar més de vuitanta dies a la 
presó (veure notícia) 

 Rumsfeld dóna per fracassada la 
diplomàcia internacional i fa una crida a atacar 
l'Iraq (veure notícia) 
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VilaWeb publicarà cada dia de la setmana un 
capítol de la sèrie ?Nord-americans contra la 
guerra?. 

Nord-americans contra la guerra: 
organitzacions contra la guerra   

Dins      l'enorme moviment contra la guerra 
que s'ha articulat en pocs mesos als EUA, 
destaquen les organitzacions contra la guerra, 
que s'han mostrat molt activites i amb molta 
capacitat de convocatòria. El cap de setmana 
del 21 de gener ja van organitzar 
manifestacions amb més de 800.000 persones 
a  Washington i a San Francisco. I ara, 
n'organitzen a tot el país pel proper 15 de 
febrer. D'organitzacions, n'hi ha moltíssimes. 
Unes quantes ja  existeixen des de fa temps, i 
altres han nascut fa poques setmanes. Ja s'ha 
creat la xarxa nacional per la fi de la guerra, 
abans que comenci el conflicte (National 
Network to End the War Against Irak). Té prop 
de 250 membres, molts de quals ja han 
aparegut a la sèrie de VilaWeb  

'Nord-americans contra la guerra'. 

La mobilització als EUA ha igualat la que es va 
generar amb motiu de la guerra de Vietnam, 
amb la diferència que aleshores va trigar 
quatre anys a organitzar-se, i ara ho ha fet en 
pocs mesos i abans del conflicte. Entre  les 
principals organitzacions hi ha International 
A.N.S.W.E.R, organitzadora de les 
manifestacions de gener, i United for Peace. 
Petites  webs com Protest Posters, han rebut 
milers de visites i descàrregues de pòsters per 
a les manifestacions només uns dies després 
de la seva aparició. Una de les primeres 
manifestacions públiques va ser la de Not i       
our Name ('No en el nostre nom'), un manifest 
d'intel·lectuals, artistes i  activistes nord-
americans contra la guerra. 

El teatre Dubrovka de Moscou torna a 
aixecar el teló tres mesos després  de 
l'assalt txetxè   

Ara fa una mica més de tres mesos, un 
escamot de guerrillers txetxens va assaltar el 
teatre Dubrovka de Moscou per  denunciar el 
conflicte latent que viu la regió de Txetxènia 
des del      començament de la dècada de 1990. 
El segrest es va saldar, pocs dies després, amb 
un polèmic assalt de les forces de seguretat 
russes que va       causar la mort a 41 
guerrillers i 129 hostatges, a més de generar 
una onada de protestes dins i fora de Rússia 

pels gasos letals utilitzats en       l'operació. 
Amb el teatre totalment renovat gràcies als 2,5 
milions de dòlars aportats per la ciutat, i amb 
importants sistemes de seguretat,       avui es 
torna aixecar el teló del Dubrovka amb la 
funció que es va deixar interrompuda l'octubre 
passat: el musical Nord-Ost. Tots els actors i 
actrius han acceptat de tornar a escena, 
excepte els vuit músics i les dues cantants que 
van perdre la vida en una operació policíaca 
que ha  estat denunciada per bona part de 
supervivents i familiars de víctimes. 

Arran de l'acció al teatre, les autoritats russes 
van aprofitar l'avinentesa per incrementar la 
repressió contra la població txetxena dins i fora 
de la república caucàsica... i també per aprovar 
una duríssima llei contra els mitjans de 
comunicació que ofereixin informació no oficial       
sobre el conflicte, tal com va denunciar el 
novembre passat a Barcelona una de les 
periodistes russes més coneixedores de la 
realitat txetxena,  Anna Polítkovskaia. 

DIARI DE L'ESCOLA 

Un diari per a estudiants amb informació 
actualitzada durant la setmana. 

Barcelona Chronicle 

Catalan opera theatre welcomes non operatic 
musical performances 

Capde7mana 

Homenatge a Tres 

Lletres 

 Joan Andrés Sorribes s'enduu el VIII Premi 
Enric Valor de novel·la 

Solidaritat 

10 arguments contra una guerra a l'Irac  

Tecnologia 

El nou robot Wakamaru de Mitsubishi 
funciona amb GNU/Linux 

Universitats 

Comencen les Jornades de Sortides 
Professionals a Econòmiques i       
Empresarials de la UB. 
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El PSM fa la tercera Convenció Federal 
per triar el candidat a la presidència del 
Govern   

El PSM-Entesa Nacionalista fa avui a Palma la  
tercera Convenció Federal, en què es triarà el 
candidat del partit a la presidència del govern. 
Una vegada confirmat Pere Muñoz com a 
candidat a la batllia de Palma, avui el partit 
triarà com a candidat a la presidència del 
govern a Pere Sampol, president del partit i 

actual conseller d'Economia i vice-president del 
Govern. La Convenció també haurà d'aprovar       
la llista de candidats, en què probablement 
tornarà en un lloc destacat  Sebastià Serra. Les 
properes eleccions seran les primeres en què 
els artits polítics balears del Pacte de Progrés, 
faran les llistes electorals complint la llei de 
paritat aprovada pel Parlament. Però la  llei no 
és d'obligat compliment, perquè el Tribunal 
Constitucional spanyol n'ha suspès l'aplicació 
com a conseqüència d'un recurs del govern       
espanyol.  

      Avui també el PSM haurà d'aprovar el 
programa marc electoral. L'última ovetat 
presentada pel partit ha estat la proposta de 
reforma de 'Estatut, en què es reclama el 
concert econòmic i que els consells insulars 
recaptin tots els impostos. 

Barceloa, protagonista avui a la 
televisió gal·lesa   

Un lector ens ha informat que avui al vespre, la 
televisió en gal·lès S4C emet dins el programa 
de documentals 'Penwythnos Pws' un 
reportatge sobre el Principat.  

Malgrat que una bona part de l'espai es dedica 
a la figura d'Antoni Gaudí i la seva petja a 
Barcelona, a més de visitar Montserrat, l'eix 

central del programa conduït per Dewi Pws és 
un heterogeni grup de catalans i gal·lesos que 
es reuneixen setmanalment al bar Les Tapes 
del centre de Barcelona per aprendre la llengua 
gal·lesa. Segons el mateix lector, el       
programa s'emetrà posteriorment via satèl·lit a 
través del canal internacional de S4C. 

Per enfortir les relacions entre el País de 
Gal·les i el nostre país     treballa, des de fa 
alguns anys l'associació Catalunya-Gal·les. 

 

Avui es lliura el Premi Internacional 
d'Humor Gat Perich a Llançà   

La vila marinera de Llançà, a la comarca de 
l'Alt Empordà, es converteix avui    en la 
capital mundial dels dibuixants. I és que 
aquest col·lectiu es       reuneix anualment pels 
volts del mes de febrer per atorgar el Premi       
Internacional Gat Perich, que convoca el 

LA CIBERENQUESTA 

Deu anys després de la primera web al nostre país, qui ha fet més per internet?  Vots totals: 
846 

El sector empresarial. (55)           6,5% 

Iniciatives personals. (410)          48,46% 

Les administracions. (18)     2,13% 

Les universitats. (62)              7,33% 

Una mica tothom. (227)         26,83% 

Xarxes ciutadanes i ONG. (74)     8,75% 
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Patronat de Turisme de Llançà. El jurat, format 
per representants dels principals diaris que 
s'editen al   país i del setmanari L'Empordà, va 
acordar d'atorgar el guardó al   dibuixant d'El 
Periódico de Catalunya 
Miquel Ferreres, que 
diàriament  signa la secció 'A 
la rereguarda' de la 
contraportada d'aquest diari. 
Una     secció que es 
caracteritza per la sàtira i la 
crítica als fets de l'actualitat. 
Ferreres ha col·laborat en 
mitjans tant diversos com El 
Jueves, Interviú, El Temps o 
Avui.  

El Premi Gat Perich (que 
recorda un dels personatges 
més emblemàtics del       
dibuixant barceloní Jaume 
Perich) és el més importants 
de dibuix gràfic    que 
s'atorga al nostre país. En les 
sis convocatòries anteriors, 
noms com El Roto, Gila o 
Mingote han rebut algun 
guardó. A dos quarts de dotze del       matí, des 
de l'Estació de França de Barcelona, surt un 
tren carregat de dibuixant i personatges del 
món de la cultura en direcció a Llançà. Aquest 
viatge esdevé una de les activitats alternatives 
de la cerimònia de       lliurament de guardons.  

Les estrenes cinematogràfiques de la 
setmana   

Aquesta setmana només arriben tres pel·lícules 
a les pantalles del nostre país. Però són       
estrenes que, per raons ben diferents, eren 
força esperades per part del públic, 
especialment les dues primeres. Ací us oferim 
els enllaços de les   estrenes i un tast d'allò que 
es pot veure de nou a les sales dels Estats       
Units: 

 'La gran aventura de Mortadelo y Filemón'. 
Una altra de les estrenes més       esperades. 
En aquest cas, els dos agents secrets més 
matussers de la  història adopten forma 
humana per protagonitzar una pel·lícula 
amb acció i cops d'efecte dirigida per Javier 
Fesser.  

 'El mundo de Marty'. Còmedia francesa 
que explica la història de Marty, un noi de 
deu anys que passa els dies en un hospital 
per recuperar-se d'un  càncer. Allà coneix 
un home amb Alzheimer i entre tots dos 

sorgirà una       amistat que incidirà en les 
seves vides. 

 'Deliver US from Eva'. Producció nord-
americana dirigida Gary 
Hardwick, amb Gabrielle 
Union, LL. Cool J. I 
Essence Atkins (Estats 
Units).  

 'How to Lose a Guy in 10 
Days'. Donald Petrie 
dirigeix aquesta pel·lícula 
protagonitzada per 
Matthew McConaughey, 
Kate Hudson i Adam 
Goldberg.  

 Shangai Knights. Per als 
amants de les pel·lícules 
de Jackie Chan, una nova 
producció dirigida per 
David Dobkin (Estats 
Units).  

      Una producció de Partal, 
Maresma & Associats. 1995 
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