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El Parlament de les Illes Balears(1) ha aprovat, per unanimitat de tots els grups parlamentaris, una
proposta del grup PSM-Entesa Nacionalista(2): Instar al Govern de les Illes Balears a fomentar l'ús de
programari obert.

Trobareu tots els detalls a partir de la plana 6 del Diari de Sessions en PDF(3).

Actualització(4): Article «Una proposició indecent» d'en Llorenç Valverde, publicat el 14-11-2001 al
Diari de Balears(5).

Avui he rebut aquest missatge d'en Cecili Buele(6):

«Em complau ben molt poder comunicar-te que avui, al debat sobre l'orientació de la política general del Govern, el
Parlament de les Illes Balears, a proposta del grup parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, ha aprovat per
unanimitat de tots els grups parlamentaris, entre d'altres, aquestes dues resolucions que t'assenyal:

1.- Instar el Govern de les Illes Balears a fomentar l'ús de codis de fonts obertes, per tal d'integrar més gent de les
Illes Balears a la xarxa d'internet i per impulsar el comerç electrònic.

2.- Instar el Govern de les Illes Balears a implantar l'accés gratuït de la gent usuària de la xarxa d'internet a l'edició
digital del Butlletí Oficial de les Illes Balears.

En agrair-te la col·laboració que m'has prestat amb les teves suggerències i indicacions, et reiter la meva
predisposició a continuar presentant iniciatives parlamentàries que contribueixin a l'enfortiment de la societat de la
informació i del coneixement entre nosaltres.

Ara ens queda continuar insistint perquè aquestes, i d'altres resolucions aprovades, siguin duites a efecte i
esdevenguin realitats concretes ben tangibles.»

En Cecili Buele ja havia expressat el seu interès pel programari obert al programa de ràdio «Des de la Xarxa(7)» el
passat 30 d'agost.

Aquí ja haviem explicat com molts governs migren cap a l'Open Source o fan propostes per aconseguir-ho: A «Els
governs volen ser lliures(8)» s'expliquen les intencions i passos d'alguns governs, entre ells el de les Canàries.

La setmana passada, a Bulma vam veure la notícia de que «La Conselleria de Cultura es passa a StarOffice(9)».

Dilluns, en Llorenç Valverde també va comentar els plans de la Conselleria durant la taula rodona que formava part de
la «Tribuna Parlamentària(10)» sobre la «Societat de la Informació i el Coneixement».

En Llorenç Valverde ha dirigit l'equip redactor del «Pla Esratègic d'incoroporació de Mallorca a la Societat de la
Informació i del Coneixement 2001-2004» que es va presentar el dia 30 d'octubre --i que ja podeu llegir(11) en format
PDF. Un dels objectius del Pla és abaratir l'accés a la Societat de la Informació i el programari lliure és un bon
ingredient per aconseguir-ho.
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Queda molt per fer, però és un primer pas necessari perquè la Societat de la Informació no tengui com a suport uns
productes cars, carregats de forats i propietat d'una única empresa --si llegiu poc a poc la llicència, veureu que no us el
venen... només us el deixen fer servir.

Però segur que podrem continuar, perquè a Mallorca tenim la matèria primera necessària per aconseguir-ho.

Entre d'altres coses, la col·laboració que comenta en Cecili Buele ha estat possible i podrà tenir continuïtat perquè a les
Balears hi ha un LUG (Linux User Grup) molt actiu, Bulma. La preparació, formació i assistència són qüestions
fonamentals, al món dels bits.

Un LUG és el llocs on trobar suport i intercanviar coneixements entre usuaris. És la part més propera de tota la
organització que fa possible el programari obert.

Evidentment, els usuaris també poden optar, si volen, per contractar suport de pagament; però en aquest cas, no és
l'única alternativa. Aquí tothom pot conèixer a fons qualsevol programa --i donar suport-- perquè el codi està obert. És
la gran diferència. El suport ja no és un servei exclusiu del fabricant o distribuïdor. Treballa i sobreviu qui en sap més i
ho fa millor... no qui té més doblers per invertir en una campanya publicitària destinada a vendre fum. Ni s'emporta els
beneficis cap a Redmond. Ara podran quedar a les Balears

I a Bulma ho veurem, si tot va bé.

Article d'en Llorenç Valverde al Diari de Balears(12) (14-11-2001)

Una proposició indecent

El passat divendres el Parlament de les Illes Balears i a proposta del grup PSM-Entesa Nacionalista, va aprovar per
assentiment una proposició no de llei mitjançant la qual s'insta el govern de les Illes Balears a fomentar l'ús de
programari de codi de fonts obertes. La proposició argumenta que, aquest és un camí per facilitar la integració «de més
gent a la xarxa d'Internet, per impulsar el comerç electrònic». Tot i que hi pot haver alguns dubtes sobre el cas que hom
farà d'aquesta recomanació, seria d'allò més convenient escampar arreu i de forma fefaent quin és el veritable abast
d'una reivindicació com aquesta, que no fa altra cosa que seguir el camí obert per altres parlaments autonòmics, com el
de les Illes Canàries, el qual, també mitjançant una proposició no de llei aprovada en el ple del passat dia tretze de juny,
insta el govern autònom a prendre les mesures escaients per tal de difondre a la societat canària l'ús de sistemes
operatius de codi lliure (o obert) i que, en particular, contribueixi, mitjançant els cursos formatius corresponents, a
donar a conèixer els programes gratuïts d'ús més comú. Aquesta proposició, presentada pel grup parlamentari Coalició
Canària, també insta el govern canari a introduir, de forma gradual i continuada, l'ús d'aquests mateixos programes en
l'administració pública en general, i en l'educativa, en particular.

Arribats a aquest punt cal remarcar que, amb l'actual estructura del mercat del programari d'ordinadors personals, cada
vegada que, amb diners públics, hom fa un curs basat només en programari de Microsoft, s'està produint la cruel
paradoxa de contribuir amb els diners de tots a l'augment de les xifres de negoci d'una empresa privada, i americana,
sense cap contrapartida. Aquesta paradoxa és particularment cruel en l'àmbit del sistema educatiu públic, on els
recursos són sempre escadussers. Sort en tenim que els responsables del programa Xarxipèlag, de la Conselleria
d'Educació i Cultura d'aquí, hagin començat a considerar seriosament el programari de codi de fonts obertes i gratuït,
moguts tant per la necessitat com per la constatació que constitueix una alternativa viable a l'esquema draconià de
llicències amb les quals ens castiga Microsoft.

I és que a força d'estirar, la corda s'arriba a rompre. Microsoft no en té prou en tenir el monopoli de gaire bé tot els
sistemes operatius dels ordinadors personals del món, si no que, a més, ara pretén que no quedi ni un sol ordinador que
funcioni amb un trist programa que no hagi passat per caixa, per la seva caixa. Fins ara, mitjançant tècniques que van
ser denunciades en el seu moment en els tribunals de justícia americans i europeus, el senyor Gates havia aconseguit
que no sortís al mercat cap ordinador personal que no dugui instal·lat el seu sistema operatiu (?) windows (o guindous).
Ara, amb la nova versió XP (o espès) i vist que els abusos en la part dels fabricants seran més difícils, ha posat la
pressió en els usuaris, mitjançant un sistema de llicències que, sense telefonar i demanar el permís explícit de
Microsoft, no permet ni canviar d'impressora ni foteses semblants. De tal manera que als usuaris només els queda com
a alternativa, diferent a la de passar pel tub, la recerca de vies que els permetin fer servir els seus ordinadors sense les
limitacions estúpides que els volen imposar. De moment, l'única sortida està en el codi de fonts obertes i deu ser ben
vera que aquests programes s'han convertit en una alternativa real als de Microsoft ja que, segons paraules del mateix
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Gates, fomentar l'ús d'aquest programari és una pràctica antiamericana, la qual cosa, després del que ha passat a partir
del dia onze de setembre, no deixan de ser paraules majors.

Per altra banda, ahir mateix, aquest diari informava que a la inauguració d'una fira del sector informàtic a Amèrica, Bill
Gates havia confessat en públic que era conscient que els ordinadors personals no acabaven de funcionar bé, ensems
que es comprometia a trobar una solució en la propera dècada. Tot i que ja era ben hora que se'n adonés, no deixa de ser
un reconeixement certament barrut, ara que s'ha convertit en la persona més rica del món a força de vendre el
programari defectuós que és el gran responsable d'aquest mal funcionament. Per ventura sigui arribada l'hora de
demanar al senyor Gates que s'agafi un ben merescut descans i ho deixi estar això d'arreglar la informàtica personal,
que ja mirarem que podem fer sense ell. I així, per fer boca, que deixi estar tranquils aquells que han optat o estan
començant a optar per alternatives que, de moment, sembla que funcionen millor que el seu meravellosament deficient
programari. Per això i per moltes altres coses, benvinguda sigui la proposició aprovada pel ple del Parlament de les
Illes Balears, una proposició que als ulls del senyor Gates i companyia deu resultar d'allò més indecent.
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