
Anomena i desa
La informàtica està pensada per a posar informació en un ordinador, 
tractar-la a dins, i després obtenir-ne un resultat. Aleshores el saber desar 
(emmagatzemar) els nostres documents a l'ordinador és una habilitat 
fonamental.
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Próximo miércoles 30 de enero a las 12:00 h la Asamblea Por Una 
Vivienda Digna de Sant Vicenç dels Horts convoca una concentración y 
rueda de prensa ante el Ayuntamiento de la misma localidad, contra la 
subasta de pisos que forman parte del patrimonio municipal destinados a 
los servicios sociales

El Ayuntamiento de esta localidad comunica oralmente a una familia, que 
había sido alojada por los propios servicios sociales del Ayuntamiento 
como "precaristas", que el piso donde residen será subastado en el plazo 
de una semana.

El precio de salida de esta subasta será de unos 30 millones de-las-
antiguas-pesetas.

Denunciamos la actitud del equipo de gobierno (de mayoría PSC, con el 
apoyo del PP), que, lejos de estimular las "ayudas a los más necesitados" 
que promulga el Pacto y La ley de la Vivienda, arremete directamente 
contra ellos, para recaer en la especulación pura y dura a que 
habitualmente nos tienen acostumbrados.

La ASAMBLEA POR UNA VIVIENDA DIGNA DE SANT VICENÇ DELS 
HORTS, con el apoyo de diversos colectivos y asociaciones de vecinos 
de esta localidad exige que no se deje a ninguna familia en la calle, que el 
patrimonio público inmobiliario sea respetado como tal y denuncia la 
actitud especuladora del equipo de gobierno formado por PSOE y PP.

POR UNA VIVIENDA DIGNA, EN CONTRA DEL MOBBING 
INSTITUCIONAL Y DE LA PRIVATIZACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES

ASAMBLEA POR UNA VIVIENDA DIGNA DE SANT VICENÇ DELS 
HORTS

www.liberinfo.net

Informàtica per a tothom Recull de premsa lliure

Un ayuntamiento 
desahucia una familia y 
subasta un piso social

1. Dir-li al programa que desi el nostre 
document
Si no volem fer res especial, cal anar al 
menú "Fitxer"* del programa que estem fent 
servir, i donar-li a l'opció "Desa"*. Si el 
document és nou, ens demanarà un nom i 
el lloc on el volem col·locar. Altrament, no 
ens preguntarà res i el desarà damunt 
l'original.
Dins el menú "Fitxer", l'opció "Anomena i 
desa"* és útil només si volem fer un 
duplicat del document que tenim obert, bé 
sigui amb un altre nom, o també sigui en un 
altre lloc (per exemple un disquet o llapis de 
memòria).
2. A quin lloc es desa
Això ens ho demana quan desem el 
document per primera vegada, o quan fem 
una còpia en un altre lloc (Anomena i 
desa). Com a principiant, és millor obrir la 
carpeta que ens soni més (per exemple 
"Documents") i així ho recordarem millor. 
No tots els ordinadors tenen organitzades 
les carpetes igual! 

3. Amb quin nom es reconeixerà
Això ens ho demana quan desem el document per primera vegada, o 
quan en fem una còpia. Hem de veure una casella blanca on poder 
escriure el nom (etiqueta / Posició) amb què quedarà fixat, i podrem 
reconèixer. Pot haver ja una suggerència de títol escrita. Hi fem un 'clic' 
amb el ratolí, ho escrivim a la nostra manera, i confirmem amb "Desar" o 
"D'acord".
(*) Si utilitzem programari privatiu o en castellà: Fitxer es diu "Archivo", 
Desa es diu "Guardar", Anomena i desa es diu "Guardar como".

El monitor acomiadat.

si necessites programes 
lliures i gratuïts de qualitat, 

demana'ls amb la revista


