La Lleialtat Santsenca, un equipament lliure en consolidació
Al maig de 2018, des de la Lleialtat Santsenca publicàvem una primera entrada en aquest blog que
parlava de la voluntat de tirar endavant el projecte Equipaments Lliures, un projecte proposat des de
la comissió de tecnologia, Lleialtec, i que reivindica l'ús i promoció de programari lliure des dels
espais de transformació social. A finals de setembre, se'ns atorgava la subvenció Impulsem el que
fas per fer realitat el projecte Equipaments Lliures, així que en aquesta segona entrada al blog de la
Barcelona Digital, us volem explicar què estem fent en termes d'Innovació Digital Social.
Abans que res, trobem important comentar un parell de coses. La primera és que creiem fermament
que el programari lliure no és cap moda passatgera sinó una continuació d'un canvi de paradigma
mundial. La tradició participativa i autogestionària de Barcelona -tot i que ve de lluny i s'arrela en
ateneus i cooperatives-, també s'expressa globalment en el moviment del programari lliure. La
segona, és que la llibertat no necessàriament implica l'ètica, i és per això que ens agrada pensar de
forma transversal: establint connexions entre eines i conceptes, entenent les tecnologies digitals en
termes de consum responsable, vetllant per implementar eines lliures amb finalitats ètiques.
A l'entrada de l'any anterior mostràvem la voluntat de consolidar la Lleialtat com a espai referent en
termes de sobirania tecnològica i ètica digital. Amb Equipaments Lliures, estem podent
implementar i, fins i tot, desenvolupar tecnologies lliures i ètiques per a la governança de
l'equipament. Des del 2017 que tenim un núvol i una àgora digitals que faciliten la participació i la
gestió de la informació; i sistemes operatius i aplicacions lliures per gestionar l'equipament. I des
del 2018, disposem d'un node territorial de xarxes socials lliures per compartir informació sense
publicitats ni algoritmes que manipulen la informació que s'hi posa. Per acostar la federació de
xarxes socials lliures a la comunitat catalanoparlant, vam escriure un llibret informatiu titulat
«Fediverse, xarxes socials lliures i ètiques».
Ara, amb l'impuls de la subvenció, podem disposar de telecomunicacions lliures i neutrals amb el
binomi Guifi.net/eXo; d'un programa de gestió en restauració per al Cafè de la Lleialtat gràcies a la
col·laboració amb Lliure TIC i Capirota, la cooperativa que gestiona el Cafè; i estem desenvolupant
un altre programa de gestió integral per a tot l'equipament. Darrerament, hem implementat un nou
sistema de venda d'entrades en línia per alleugerir tasques al personal tècnic. I seguim col·laborant
en el manteniment de l'aula informàtica per al projecte de La Troca; i amb l'Àlbum Familiar del
barri, un projecte de memòria històrica de Sants.
També estem podent dur a terme activitats divulgatives i formatives en tecnologies lliures i ètiques.
A més de la dinamització dels berenars tecnològics i les traduccions de textos a la llengua catalana,
creem materials didàctics propis, com el llibret informatiu sobre xarxes socials lliures que
comentàvem anteriorment o el llibret de bones pràctiques que volem presentar al final del projecte
Equipaments Lliures, al desembre de 2019. Destacar que, a la primera Trobada Equipaments
Lliures, -un esdeveniment que va comptar amb la participació de 16 espais entre equipaments i
centres educatius-, vam poder constatar que l'assessorament i la formació són claus en aquest
moment de transformació social digital. Des d'altres espais se'ns demana assessorament i formació i,
és per això que, en termes de formació i del 25 de juny al 12 de juliol, hem programat un estiu
formatiu en tecnologies lliures i ètiques.
Hi ha diferents formats i temàtiques, i proposem dos cursos intensius: el primer de Libre Office
Writer i el segon de Snap!, el llenguatge de la màquina Snap!Arcade que estem muntant a la
Lleialtat a través de la comissió d'Acció Comunitària. Aquesta màquina és un projecte educatiu amb
perspectiva ASTEM (Arts, Science, Technology, Engineering, Maths) i vol crear sinergies entre les
entitats i persones del barri per tal d'apoderar-se digitalment tot creant i jugant. Aprèn més sobre
tecnologies lliures i ètiques! Inscriu-te a les formacions enviant un correu a info@tec.lleialtat.cat

