
Solidaritat:  Amb el Programari Lliure i els 
nostres coneixements podem ajudar el proïsme a 
resoldre els seus problemes informàtics.

Progrés: Genera oportunitats de negoci per als 
informàtics locals, perquè permet cobrar per oferir 
serveis d'instal·lació, personalització i adaptació 
del programari a les necessitats del client.

Transparència:  En tot moment podem saber 
què fa exactament el programari que tenim 
instal·lat als nostres equips informàtics.

Honestedat:  No és necessari gastar-se grans 
quantitats de diners o convertir-se en "pirata" per 
tenir accés al millor i més variat programari del 
mercat.

Fortalesa:  Els usuaris de Programari Lliure 
formem part d'una comunitat forta, àmplia i 
solidària, que es basa en els valors de la 
cooperació i la compartició de coneixement lliure.

Llibertat:  Podem instal·lar els programes en 
tants ordinadors com vulguem, passar-los a amics 
o alumnes, aprendre d'ells, modificar-los... Res no 
ens limita!

Seguretat: La creació de Programari Lliure està 
auditada per milers de persones d'arreu del món, 
la majoria expertes en aquell tema concret. Així 
s'aconsegueixen programes més segurs i fiables.  
Heu somiat mai en un Sistema Operatiu que no 
necessiti antivirus? Amb un Sistema Operatiu 
lliure probablement no us en caldrà mai cap.

Encadenats:  El Programari Privatiu no permet 
fer-ne còpies o modificar-lo (si tenim els 
coneixements per fer-ho) per tal d'ajudar els 
nostres amics que ho necessitin.

Monopolis:  Només l'empresa creadora del 
Programari Privatiu pot modificar-lo. Això crea 
ràpidament un monopoli sobre el producte que es 
tradueix en uns preus més elevats i un servei 
postvenda més dolent (o sovint inexistent).

Opacitat: En no poder accedir lliurement al codi 
font, mai no podem saber del cert què fa 
exactament el Programari Privatiu amb els 
nostres documents i dades personals.

Frau:  Segons la Business Software Alliance 
(BSA), l'any 2006 el percentatge de Programari 
Privatiu usat il·legalment era del 34% a l'Europa 
Occidental, i del  68% a Europa Central i Oriental. 
Cal haver de delinquir per poder disfrutar d'un 
ordinador amb un mínim de prestacions?

Impotència:  L'obscurantisme que es crea al 
voltant de les interioritats de funcionament del 
Programari Privatiu fa que l'ajuda que podem 
proporcionar a altres usuaris sigui molt limitada i 
poc efectiva.

Traïció:  Sovint el Programari Privatiu pel qual 
hem pagat conté limitacions artificials i refusa 
obeir algunes de les nostres ordres: No podrem 
fer còpies de seguretat de música o DVD 
protegits amb DRM, per exemple, o treballar 
diversos usuaris simultàniament...

Vulnerabilitat:  El desenvolupament de 
Programari Privatiu és secret i està controlat per 
molt poques persones, que com tots els humans 
cometen errors. Aquests errors són aprofitats per 
virus, troians, cucs i variants per infiltrar-se i fer 
malvestats als nostres sistemes. 

Què és el Programari Lliure?
El Programari Lliure atorga als seus usuaris els següents drets:

0.- El dret d’utilitzar el programari per a qualsevol ús.
1.- El dret d’estudiar el funcionament del programari, i adaptar-lo a les nostres necessitats.
2.- El dret de fer-ne còpies i redistribuir-les.
3.- El dret de millorar el programari i de distribuir aquestes millores, de manera que tothom se’n pugui beneficiar. 

Per què m'haig de preocupar pel programari? Potser altres temes són més prioritaris...
En la societat de la informació, el programari és omnipresent i afecta a bona part de la nostra vida. Segueix llegint:

Avantatges del Programari Lliure Inconvenients del Programari Privatiu

L'expansió de la llibertat no serà possible sense les aportacions individuals. 
La teva pot ser cabdal. Et necessitem!!

Contacta amb el teu grup local d'usuaris: http://caliu.cat


