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L'objectiu fonamental de Bulma és promoure l'ús de Linux i el Programari Lliure en general,
especialment dins l'àmbit educatiu, que és on es formaran els informàtics i usuaris de futur. Avui
tenim l'oportunitat de votar per un candidat a rector(1) que sempre ha recolzat i donat a conèixer els
avantatges del Programari Lliure.

Molts dels membres de Bulma estam molt relacionats amb la Universitat de les Illes Balears i una de les nostres
prioritats, per suposat, ha estat difondre el Programari Lliure. Durant els darrers anys hem tingut dificultats, i hem
comès "errors tàctics", que han fet encara més difícil aquesta tasca.

Però, durant aquests anys, hem rebut un recolzament i ànim constant de l'actual Director del Dept. de Matemàtiques i
Informàtica de la UIB, i ara candidat a rector, que ens ha permes continuar amb la nostra feina. Estam convençuts de
que aquest recolzament per part seva no només és "polític" o de conveniència, sinó que parteix d'una convicció
personal seva dels beneficis del Programari Lliure, especialment dins l'àmbit educatiu i científic.

Ho ha demostrat una i altre vegada, des dels seus articles(2) al Diari de Balears(3) i als seus programes de ràdio: Des de
la Xarxa(4) (ara portat per gent de Bulma per iniciativa seva) i Mallorca en Xarxa(5), com així també, en totes les
converses i activitats en les que hem participat junts.

A més a més, és el candidat que està més al dia amb les possibilitats de la Xarxa. Ho demostra creant un web de
campanya dinàmic i actual. En lloc de només traslladar el seu programa a unes planes web més o manco elaborades,
presenta un lloc dinàmic, on transmet amb sinceritat la seva visió de l'evolució de la campanya(6). És un detall
important, perquè permet endevinar la seva actitud com a rector en front de les peticions, problemes i reptes de cada
dia. En bona mesura aquesta també és la clau de l'éxit de Bulma (el bon us de la Xarxa, mantenir un lloc fresc i
dinàmic) i també per això ens sentim identificats amb ell.

Creim que és un moment important dels que es donen poques vegades, tenim un candidat a rector, de la nostra
Universitat, que ha demostrat tenir unes idees no molt comuns entre els candidats a rector de qualsevol universitat,
Espanyola o Europea. I esteim convençuts de que, si guanya, el Programari Lliure té molt a guanyar a les nostres
Illes. I perquè no, gràcies a la seva empenta potser a totes les universitats i institucions de l'entorn.

Per això volem deixar clar el nostre recolzament a la candidatura de Llorenç Valverde(1), i demanam a tots el socis i
amics de Bulma que votin i es mobilitzin per tal d'aconseguir aquest objectiu gens menyspreable: una universitat que
doni l'oportunitat als alumnes i al personal de conèixer una alternativa, mostrant que hi ha altres formes de
construir i de fer servir les tecnologies de la informació.
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