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A les vostres mans teniu el nou manual que us ajudarà a gestionar i obtenir 
la màxima rendibilitat de tots els serveis que us ofereix el Comissionat per a 
la Societat de la Informació de l’Ajuntament de Rubí, des del correu ciutadà @
rubidigital.cat, els blocs personals, els àlbums de fotos i l’espai en disc, fi ns al 
servei d’informació gratuïta Rubí al teu mòbil, per posar uns exemples.

A més, en aquest manual trobareu també un apartat que us guiarà en la utilit-
zació de la nova eina que ha distribuït el Comissionat als ciutadans i les ciuta-
danes de Rubí: un live CD amb el sistema operatiu GNU/Linux i els programes 
lliures d’ús més habitual que podreu utilitzar sense haver de fer cap instal·lació 
al vostre ordinador. Al manual Iniciació al programari lliure trobareu com uti-
litzar bona part dels programes que trobareu al CD, com ara les aplicacions 
ofi màtiques de l’OpenOffi ce, el navegador Mozilla Firefox i el gestor de correu 
Mozilla Thunderbird, i el programa de tractament d’imatges Gimp, entre d’altres. 
No obstant, i per a una millor gestió de la resta de programes que s’inclouen, el 
Comissionat pren el compromís d’elaborar un tercer manual on es recullin tots 
els programes de gestió multimèdia que no apareixen al primer manual.

Òbviament, el Comissionat segueix apostant per expandir i normalitzar la intro-
ducció de les noves tecnologies de la informació i la comunicació a la societat 
civil partint de l’alternativa més econòmica i justa socialment, el programari lliu-
re i el sistema operatiu GNU/Linux. 

Desitgem que aquest nou manual que posem al vostre abast us sigui de la mà-
xima utilitat i que descobriu noves maneres de crear i fer xarxa.
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Reconeixement. El llicenciador (el Comissionat per a la Societat de la Informació de l’Ajuntament 
de Rubí) ens permet reproduir, distribuir i comunicar públicament l’obra. A canvi, heu de citar el 
Comissionat per a la Societat de la Informació de l’Ajuntament de Rubí; també heu de citar Xavier 
Conde i Francesc Dorca com a autors originals de l’obra i Edit Lin com a editorial.

No comercial. L’atorgant de la llicència ens permet copiar, reproduir, distribuir i comunicar pú-
blicament el treball. A canvi, no podeu utilitzar el treball per a fins comercials -- excepte si rebeu 
permís exprés del Comissionat per a la Societat de la Informació de l’Ajuntament de Rubí.

Compartir amb la mateixa llicència. Si altereu o transformeu aquesta obra, o en genereu
obres derivades, només podeu distribuir l’obra generada amb una llicència idèntica en aquesta.

• Quan reutilitzeu o distribuïu l’obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l’obra. 
• Alguna d’aquestes condicions poden no aplicar-se si obteniu el permís del titular dels drets d’autor.

Els drets derivats d’usos legítims o altres limitacions reconegudes per llei no queden afectats per l’anterior
Els termes clau d’aquesta llicència només són un resum dels termes de la llicéncia completa, disponible a
http://creativecommons.org/by-nc/sa/2.5/es/legalcode,es

Trobareu la versió digital d’aquest manual a http://www.rubidigital.cat/manualserveis

*Reconeixement de propietat de totes les marques i logotips emprats a la portada d’aquesta edició.



Manual de Serveis de Rubidigital

Capítol 2Altres serveis

Introducció

Figura 1
 Llista de tots els serveis 

disponibles a www.rubidigital.cat.
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Capítol 2Altres serveis

El Comissionat per a la Societat de la Informació de l’Ajun-
tament de Rubí té com a objectiu apropar i assessorar els 
ciutadans i les ciutadanes perquè entrin de ple en el món 
de les noves tecnologies. Així, a banda dels serveis per-
sonals de Fem Xarxa, el Comissionat ofereix un seguit de 
moderns serveis digitals perquè ningú no quedi fora de la 
Societat de la Informació i el Coneixement.

Allotjament de webs

Si som una entitat, un comerç o una petita empresa de 
Rubí, el Comissionat per a la Societat de la Informació de 
l’Ajuntament de Rubí ens ofereix un espai gratuït de 10 MB 
per allotjar el nostre web. 

Podem crear el web pel nostre compte utilitzant qualsevol 
dels programes per a la creació de webs, com el Dreamwe-
aber o el Front Page; en aquest cas el Comissionat ens 
facilitarà les dades d’accés al servidor ftp perquè l’allotjem 
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nosaltres mateixos. Si ho preferim podem utilitzar el gestor per a la creació de webs que ofereix el 
Comissionat, una eina senzilla que ens permetrà crear i mantenir el nostre web.

Trobarem més informació i el formulari de sol·licitud de l’allotjament a la plana www.rubidigital.
cat/allotjamentwebs

Assessorament en noves tecnologies

Adreçat a entitats amb registre municipal i empreses de la ciutat, disposem d’un servei gratuït per 
a resoldre tots els nostres dubtes en matèria de noves tecnologies. Podem fer arribar les nostres 
consultes mitjançant un telèfon d’atenció telefònica o d’un formulari de sol·licitud d’assessorament 
que trobarem a www.rubidigital.cat/assessoramenttic

Butlletí digital

El butlletí digital ens permet estar al corrent de l’activitat institucional a Rubí. És un potent mitjà 
de comunicació que té com a fi nalitat mostrar, de la forma més transparent possible, la feina que 
s’està duent a terme per a tots nosaltres. Amb aquest butlletí mensual podem conèixer tota la 
tasca duta a terme per algunes de les regidories de l’Ajuntament.

Trobarem totes les edicions del butlletí a www.rubidigital.cat/butlleti

Creació de webs

El Comissionat posa a l’abast de les entitats, comerços i petites empreses de la ciutat una eina per 
a la creació de webs: una senzilla aplicació en línia, és a dir, accessible des de qualsevol ordinador 
amb connexió a Internet, de la qual el Comissionat ofereix formació i assessorament continuat. 
A la plana www.rubidigital.cat/creaciowebs hi ha més informació sobre aquesta eina així com un 
punt de trobada per als usuaris que en fan ús, amb un apartat de preguntes més freqüents i un 
formulari per a consultes.

Formació

Els cursos de formació permeten als rubinencs i les rubinenques majors de 16 anys entrar en el 
món de les noves tecnologies i la societat de la informació. Gràcies als cursos del Comissionat 
podrem donar els nostres primers passos en el món de la informàtica, o augmentar els nostres 
coneixements en una nova àrea fi ns ara desconeguda. Des de formació bàsica a creació de pàgi-
nes webs, ús del sistema operatiu Linux o tractament d’imatges digitals, no podem deixar escapar 
aquesta oportunitat de pujar al tren de les noves tecnologies. 

Trobarem informació sobre els cursos disponibles a www.rubidigital.cat/formacio

Programari lliure i en català

El programari lliure ofereix una oportunitat única per introduir-nos en el món de les noves tec-
nologies i d’Internet, sense haver de pagar ni un sol euro. Desenvolupades per programadors 
d’arreu del món, aquestes aplicacions ofereixen característiques iguals o superiors als productes 
de pagament equivalents. Des de la pàgina web de Rubidigital podem descarregar gratuïtament 
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programari lliure i en català, juntament amb els fascicles en format PDF on se n’explica l’ús. 
Animem-nos a provar el programari lliure: podrem navegar per la xarxa amb Firefox, redactar 
documents amb el paquet ofimàtic OpenOffice.org o xerrar amb els amics mitjançant el client de 
missatgeria instantània Gaim.

Trobarem el manual Iniciació al programari lliure, vincles per descarregar-nos els programes i in-
formació sobre el live CD d’Ubuntu dsitribuït pel Comissionat a la plana www.rubidigital.cat/pro-
gramarilliure

Rubí al teu mòbil

Ara podem estar al dia de totes les novetats de la nostra ciutat directament al nostre mòbil: infor-
mació d’habitatge, noves tecnologies, comerç, cultura i joventut. Aquest servei gratuït, adreçat a 
rubinencs i rubinenques majors de 16 anys, es complementa amb la possibilitat d’enviar 10 SMS 
gratuïts al mes des de la plana web del servei.

Trobarem el formulari de subscripció a les llistes d’informació municipal a la plana www.rubidigital.
cat/rubisms

Sala de premsa

Un complet recull en format PDF de les notícies aparegudes en diferents mitjans de comunicació 
que s’han fet ressò de les actuacions dutes a terme pel Comissionat per a la Societat de la infor-
mació, que trobarem a www.rubidigital.cat/salapremsa

Telecentres d’accés gratuït a Internet

Els telecentres són punts públics gratuïts d’accés a Internet i als programes informàtics instal·lats 
als ordinadors que el Comissionat per a la Societat de la Informació posa a disposició de la ciu-
tadania de Rubí. Per poder accedir als telecentres cal donar-se d’alta com a usuari, mitjançant un 
formulari que trobarem a tots els punts. A més, al nostre telecentre trobarem un dinamitzador i 
podrem realitzar alguns cursos monogràfics, de cerca d’informació a Internet, creació d’un currí-
culum o retoc de fotografies amb programari lliure, entre d’altres.

Podem veure els horaris d’apertura dels telecentres i els calendaris dels monogràfics que s’hi rea-
litzen a www.rubidigital.cat/telecentres
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