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Després d'uns mesos d'aparent immobilisme de l'equip  BulmaGes(1) , el 15-12-2001 ens vam reunir
per donar un nou impuls al projecte.

Ens vam trobar a casa d'en Tomeu Borràs (gràcies!) per analitzar què ens aturava i decidir què podíem fer per continuar
endavant.

El problema més gran està en la manca de temps; tots fem feina i és complicat trobar temps lliure, especialment en
aquestes dates on l'Euro i els projectes-que-s'han-de-posar-en-marxa-pel-1-de-gener ens tenen molt ocupats.

Però per això mateix, perquè som professionals de la informàtica, coincidim en que és indispensable disposar de
software de gestió lliure. Una forma més d'aconseguir solucionar molts problemes del nostre ram --i encetar-ne d'altres
que ja es veuran... en tot cas, a cap no serveix el "virgencita que me quede como estoy".

Vam estar d'acord en que havíem dispersat massa escollint les eines. La compatibilitat Windows i tenir una interfície de
text ens feia donar massa voltes a les eines possibles. A tots ens agrada QT, KDE i el C++, així que la cosa es centrarà
en aquest entorn.

En quant als objectius, volem aconseguir el més aviat possible una entrada d'apunts mínima. Això ens permetrà
desenvolupar la resta de comptabilitat que penja dels apunts i que no és poca cosa (llistats, diaris, extractes, balanços...)

També és important donar un aspecte gràfic a l'aplicació, encara que no sigui funcional. És una declaració d'intencions i
estil. A partir d'aquí serà més fàcil pensar les funcions i desenvolupar codi perquè deixin de ser pantallades no
funcionals.

Com sol passar quan es troben uns quants informàtics, vam xerrar de bits pels colzes i s'ens van fer les tantes --tot allò
que explicat en altres cercles no reduïts provoca mirades perdudes i canvis de tema després de donar-nos tota la raó. Va
servir per confirmar que formem un grup de bons professionals, amb les idees clares, i que amb un BulmaGes en marxa
no hi haurà qui ens aturi

El web del projecte conté els darrers canvis.  Està a http://bulmages.bulma.net(2).
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