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Aquest enllaç és una introducció a un lloc en català on s'analitzen en profunditat les conseqüències
d'adoptar aquesta legislació.

El programari lliure és incompatible amb les patents que es van a permetre. Actualment estan
prohibides totes les patents de programari però la "lectura creativa" per part de l'organisme oficial
encarregat ha ocasionat 30.000 patents acceptades.

En caliu.org(1) podeu trobar abundant informació(2) que hi tenen exposada.

Tenen un breu resum(3) exposat per a qui no vulgui tenir tota la informació.

Aquests són els punts que toquen:

Antecedents

On comenten que hi ha 30000 patents de programari a pesar que la legislació no ho permet i que el 90% dels consultats
públicament estan en contra de donar aquest tipus de patents.

Maniobra desesperada

Parla de pretensions de patentabilitad il·limitada i de disimulos de la comissió europea.

Raons en contra de les patents de programari

Una llista que és tota una obligació "llegeix-me si vols conèixer el tema" per a tots nosaltres.

Ve detallada, extensa i ¿Com dir-ho?... amb poderoses raons. :)

Mites en favor d'aquestes patents

És curiós com ronden confusions i mites sobre el tema. Aquí teniu el antídot.

Perills que suposaria la directiva

Clares i senzilles explicacions. Fins un nen enxamparia la idea al vol. ¿Per què no ho fan els de la comissió europea?
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Enllaços

Uff, per na Bet i per sa mare. :))

Això si que és una llista d'enllaços, ¡quina labor! :)

Doncs això, per a mi es tracta d'un lloc molt treballat i tot un referent sobre el tema.

Gràcies a na Xesca per la correcciò i a softcatalà(4).

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.caliu.org1. 
http://patents.caliu.info/explicacio.html2. 
http://patents.caliu.info/resum.html3. 
http://www.softcatala.org/4. 

E-mail del autor: ochominutosdearco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1524
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