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Comunicar-se amb qualsevol persona d'un altre país 
de forma instantània, protagonitzar una videoconfe-
rència veient en directe l'interlocutor o accedir a 
qualsevol servidor comercial en escassos segons, po

den semblar, per als qui no coneixen Internet, ele
ments d'una pel·lícula de ciència-ficció. A la fira 
multisectorial, diversos estands contribueixen a di
vulgar aquest nou mitjà al públic. 

Encontres a la tercera fase 
La fira multisectorial de la Devesa està envaïda per empreses que ofereixen al 

públic un primer contacte amb Internet per donar a conèixer aquest mitjà 
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Girona 

La febre d'Internet ha arri
bat a la Fira de Girona. Els 

•visitants tenen l'oportunitat 
d'assistir a les demostracions 
que diversos estands ofereixen, 
i així descobrir què és i quina 
oportunitat se'n pot treure 
d'una xarxa informàtica que 
per a molts continua sent un 
misteri. 

Tres servidors comercials de 
Girona -Intercom, GRN i GNA-, 
la Cambra de Comerç de Giro
na i Telefònica han aprofitat la 
fira per divulgar aquest nou 
mitjà al públic. Per a molts, 
aquest és el primer contacte 
amb Internet. 

Aquest és el cas d'un grup 
d'estudiants d'una acadèmia 
mercantil de Girona, que no es 
perden paraula de les explica
cions en una de les demostra
cions. A en Martí, en Raül i la 
Montse, el que els ha cridat més 
l'atenció ha estat poder comu
nicar-se amb qualsevol persona 
de qualsevol país. 

«Poder escoltar Catalunya 
Ràdio des de l'altra punta del 
món», destaca la Montse, una 
de les estudiants, i tot i que li ha 
semblat formidable, dubta que 
li pugui fer cap servei a la seva 
feina d'administrativa. I afe
geix: «De moment... no tinc ni 
ordinador!». 

Obrir els ulls 

A l'estand de la Cambra de 
Comerç han trobat molts em
presaris escèptics que Internet 
els pugui fer cap tipus de servei. 
En Xavier Pérez, del servei 
d'informació de la Cambra, ex
plica que la finalitat de les de
mostracions és «obrir els ulls 
als empresaris». 

Segons Pérez, es troben que 
«els nanos de quinze i setze 
anys tots hi han jugat (amb In
ternet), però les empreses no ho 
han remenat tant». 

La Cambra de Comerç orga
nitza al seu estand demostra-

Els visitants de la fira tenen l'oportunitat de conèixer Internet. 

cions pràctiques,de navegació, 
de videoconferència i d'aplica
cions a les empreses per la pro
moció i negoci a la xarxa, en 
col·laboració amb servidors co
mercials i amb Telefònica. 

Afirma que una de les coses 
que més crida l'atenció és la 
videoconferència: una confe
rència telefònica que permet 
veure la imatge dels dos inter
locutors i intercanviar fitxers 
d'informació alhora. 

A l'estand de Telefònica in
formen també sobre el servei 
d'Infovia, que ofereix pàgines 
de compravenda, el «banc a 
casa» 0 la informació de les pà
gines grogues, a més de perme
tre accedir a qualsevol servidor 
comercial d'Internet de fora de 
la ciutat a preu de trucada lo
cal. Segons el personal de Tele
fònica, les persones que s'han 
interessat per Infovia són de 
totes les edats, tot i que els joves 
s'hi acosten més per divertir-se. 

Dues empreses de les comar
ques gironines. presents a la 
fira, 6tems i Art Digital, es de
diquen exclusivament a crear 
pàgines a Internet per a empre
ses 0 particulars qiie desitgin 
donar-se a conèixer, sobretot 
per presentar productes comer
cials a una clientela que pot 
abastar qualsevol persona con
nectada a la xarxa en qualsevol 
punt del globus. 

Connexions a la x a r x a 

Els tres servidors comercials 
de Girona, que ofereixen conne
xions a la xarxa, també han 
acudit a la fira. Xavier Tarrés, 
de GRN, explica que el primer 
que ha de fer és explicar en què 
consisteix el servei, «perquè la 
gent no sap ben bé què és ni 
quin profit en poden treure». 

A l'hora de fer una demostra
ció, els servidors demanen els 
interessos del públic que acut 

MARÇAL MOLAS 

als seus estands i llavors ense
nyen la informació i les aplica
cions d ' I n t e r n e t al camp 
concret. 

El personal dels estands des
taca que gent de totes les edats, 
no només joves, s'interessen 
pels seus serveis, però com ex
plica Xavier Turon, d'Inter-
com, alguns pares que s'acosten 
a demanar informació ho fan 
perquè els seus fills els han de
manat poder-se connectar a la 
xarxa. 

A Intercom, empresa que 
també crea pàgines a Internet 
per als seus clients, demostren 
als visitants que en aquesta 
xarxa internacional tothom hi 
té el seu espai. I posen l'exem
ple dels seus clients, que poden 
obrir i moderar el seu propi fò-
fum, atenent interessos tan di
versos com els còmics, el català, 
la religió, els virus informàtics 
o fins i tot la literatura de ficció 
de J.R.R. Tolkien. 

Maruja Torres 
entrega eS premi 
Just Casero de 
narrativa curta 

DdG 
Girona.- La periodista 

Maruja Torres presentarà 
avui, a partir de les 12 del 
migdia, la 16a edició del pre
mi de narrativa curta Just 
M. Casero, que organitza la 
Llibreria 22. L'acte se cele
brarà a la Sala La Planeta 
(Passeig Canalejas) i l'entra
da és gratuïta. 

L'"entrega de premis co
mençarà amb unrecitalpoè-
tic a càrrec dels actors Cris
tina Cervià, Xavier Pujolràs 
i la celista Marta Planella, 
basat en l'obra de Josep Car
ner Els fruits saborosos. El 
text noucentista, centrat en 
el pas del temps i la sensuali
tat, ha estat adaptat per Jo
sep Pujol i Cristina Cervià. 

Pel que fa a les obres pre
sentades a la convocatòria 
d'aquest any, hi participen 
40 narracions, algunes de 
fora de les comarques de Gi
rona. El jurat, format per 
Miquel Berga, Dolors Oller, 
Modest Prats, Antoni Puig-
vert i Salvador Sunyer, ator
garà un primer premi de 
300.000 pessetes i'un segon 
premi de 50.000, i l'Editorial 
Empúries serà l'encarrega
da de pub l ica r l 'obra 
guanyadora. 

Kombu Quartet 
Selva Jazz Band I 
Cotton Club 
actuen a La Copa 

Girona.- Kombu Quartet, 
Selva Jazz Band i Cotton 
Club tancaran aquesta nit a 
partir de 2/4 d ' i l a ritme de 
jazz, swing i dixie els concer
ts que durant nou nits ha 
acollit el nou envelat de la 
Copa. El conjunt Kombu 
Quartet és un quartet for
mat per Carmen López (veu), 
Francesc Ubanell (guitarra), 
Quim Gironell (bateria) i 
Pepe Patricio (baix) amb un 
repertori que es mou entre el 
blues, el jazz, el swing, el 
bolero i la música brasilera. 
Els seus components tenen 
una sòlida formació musical 
a través de la participació en 
diferents conjunts, com Uba
nell, que ha gravat amb 
Back Line Trio el CD Dies de 
vi i roses. 

PER FIRES, UN EQUIPAMENT QUE NO T'ESPERES. 

HYUNDAI LANTRA. 
Ara, LLANTES D'ALIATGE LLEUGER 

I DISC COMPACTE SONY AMB CARREGADOR PER A 10 CD 
No es podia esperar menys del HjTindai Lantra. Atractiu disseny, motor 16 vàlvules de 114 CV de 
potència, direcció assistida, volant regulable, alçavidres elèctric, tancament 
centralitzat, barres de protecció lateral contra impactes laterals i xassís 
amb zones de deformació programada, i ara... amb llantes d'aliatge lleuger i 
disc compacte Sony amb carregador per a 10 CD, inclòs en el seu preu. 
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ANYS DE 
GARANTIA 
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