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Botiguers El conseller Pere Esteve defen-
sa el model de comerç català  en-
front de la ferotge campanya de
la Unió Europea, la gran banca

espanyola i la patronal de les
grans superfícies contra la regu-
lació impulsada per la Generali-
tat, que consideren “restrictiva”. 

Microxip

Els partidaris del programari lliure veuen l’acord amb recel, mentre la conselleria afirma que no

condicionarà la decisió del tripartit a favor de potenciar els estàndards informàtics oberts

El 7 de juliol, mentre un dels im-
pulsors del programari (software)
lliure, Richard Stallman, viatjava

pel Regne d’Espanya per parlar dels
objectius d’aquest moviment –també
pels Països Catalans [el 13 de juliol va
acabar la gira amb una conferència a la
Universitat de les Illes Balears i, pocs
dies abans, Mònica Terribas l’havia en-
trevistat per TV3]–, el departament d’E-
ducació de la Generalitat de Catalunya
i Microsoft Ibèrica firmaven un “con-
veni de col·laboració”, segons una nota
que va fer pública el mateix departa-
ment. La notícia va fer saltar els senyals
d’alarma en la comunitat “linuxera”
(com són coneguts els partidaris del pro-
gramari lliure, perquè Linux és el siste-
ma operatiu més estès en aquest món). 

Microsoft és la seva “bèstia negra”,
ja que controla el 96% de la quota de
mercat mundial del programari per a
ordinadors domèstics, i és el propaga-
dor més potent de l’anomenat “soft-
ware propietari” (és a dir, patentat i de
pagament: exactament al contrari del
que pretén el moviment per un pro-
gramari lliure). L’objectiu del conveni
entre Microsoft i el Departament d’E-
ducació és “impulsar l’accés de l’alum-
nat de primària i secundària a les tec-
nologies de la informació i, a la vega-
da, participar en el desenvolupament
de projectes que utilitzin el potencial
de les noves tecnologies com a eina pe-
dagògica”, diu un comunicat del de-
partament. I afegeix que Microsoft des-
tinarà 575.000 euros en concepte de
suport a la mateixa conselleria. 

¿Quina contrapartida?
Dues preguntes van centrar l’alarma
que es va estendre per diversos fòrums
d’internet: ¿quina és la contrapartida
que Microsoft espera treure d’aquesta
donació? I, sobretot, si afectarà, i com,
l’acord del tripartit d’impulsar el pro-
gramari lliure a Catalunya, recollit al
Pacte del Tinell, en la línia del que ja es-
tan fent d’altres governs autonòmics
com els d’Extremadura i Andalusia (ve-
geu la peça adjunta). “Aquest és un més
dels convenis que fa el departament. Ja
fa molt de temps que s’està gestant i és
molt puntual i limitat. De cap de les
maneres no condicionarà l’opció del de-
partament i del Govern de la Genera-

litat pel programari lliure –ha dit a EL
TRIANGLE Jordi Castells, cap del ser-
vei d’informàtica educativa del depar-
tament d’Educació–. Seguim amb
il·lusió, perquè hi creiem, les direc-
trius del departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació
[d’on depèn la Secretaria de Teleco-
municacions i Societat de la Informa-
ció] per impulsar el programari lliure,
i les aplicarem al cent per cent”. 

Pel que fa als possibles beneficis que
Microsoft pugui treure del conveni
–que remarca que és compatible amb
l’opció de la Generalitat pel software
lliure–, Castells diu que “probablement
hauran valorat el prestigi de firmar-lo
i de fer aquesta donació”. Segons Cas-
tells, pel conveni, entre d’altres qües-
tions, Microsoft posa llicències dels
seus programaris a disposició d’alguns
centres docents que utilitzen equipa-
ments informàtics adquirits per do-
nacions d’empreses, i sobretot fa una
aportació econòmica [avaluada en
575.000 euros] com ajut a la compra
d’ordinadors portàtils Tablet PC i la seva

1 Richard Stallman, fundador del moviment del programari lliure, a Palma de Mallorca, el 13 de juliol.
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experimentació en usos educatius, així
com d’altres productes i serveis. Es trac-
ta simplement de complementar en
aspectes puntuals l’actual Xarxa Te-
lemàtica Educativa de Catalunya”.

El mallorquí Benjamí Villoslada, in-
formàtic partidari del sistema obert,
sense entrar en el contingut del con-
veni, ha remarcat a EL TRIANGLE la
transcendència de l’estructura educa-
tiva en la promoció d’un o altre siste-
ma. “Si els alumnes utilitzen el siste-
ma Windows i programes de Micro-
soft a les escoles, ¿com s’ho faran des-
prés a casa seva? És clar que hauran de
tenir el mateix sistema i programari, i
pagar-lo al preu que marca Microsoft.
I ¿què passarà amb les actualitzacions?
¿També les regalarà Microsoft a les es-
coles o s’hauran de pagar?”, pregunta.
Per ell, “com sempre, Microsoft el que
vol és crear dependència. El sistema
lliure és com la democràcia: per nosal-
tres no hi ha alternativa; seria com re-
nunciar a la llibertat, com si patentes-
sin les matemàtiques i haguéssim de
pagar per fer números”. f

Alarma per un conveni de 
la Generalitat amb Microsoft

Educació d El monopoli fundat per Bill Gates fa una ‘donació’ al departament de Marta Cid
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El sindicat CGT denuncia que
l’empresa Expert Polimers

de l’Arboç del Penedès –que fa-
brica components per automò-
bils–“pretén amagar les inten-
cions de treure’s de sobre tota la
plantilla fixa i seguir produint amb
treballadors precaritzats”, des-
prés de vendre la seva secció
d’injectatge de plàstics a Wer-
plast Automotive. Segons una
nota del sindicat, l’empresa fins
al 12 de juliol tenia una plantilla
de 148 treballadors: 67 fixos,
més 81 d’empreses de treball
temporal (ETT), tot i que aquests
treballen tot l’any. Per vendre la
secció d’injectatge de plàstics,
l’empresa ha presentat un ex-
pedient de regulació d’ocupació
(ERO) que afecta la totalitat dels
31 treballadors de la secció. Una
operació per la qual, tècnicament
–diu CGT–, “es produeix un tan-
cament patronal” que considera
“inacceptable”. f

Tot i l’increment del salari mí-
nim interprofessional (SMI)

decretat pel Govern de Rodrí-

guez Zapatero –dotze pagues
que passen dels 537 euros que
es cobraven fins ara a 572,6 eu-
ros mensuals, a partir d’aquest
mes de juliol–, segueix sent un
dels més baixos de la Unió Eu-
ropea (UE). Segons Eurostat,
l’oficina estadística de la UE,
que qualifica els estats mem-
bres en tres grups, el salari mí-
nim espanyol està per sota del
de Grècia (605 euros), dins del
segon grup, on hi ha també
Malta (543 euros), Portugal
(498) i Eslovènia (471). L’SMI
espanyol està molt per sota
dels que es cobren al primer
grup d’estats de la classifica-
ció: Irlanda (1.073), Gran Bre-
tanya (1.083), França (1.173),
Bèlgica (1.186), Holanda (1.265)
i Luxemburg (1.403). A la cua,
dins del tercer grup, hi ha Txè-
quia (207), Hongria (191), Polò-
nia (177), Estònia (159), Es-
lovàquia (148), Lituània (125) i
Letònia (121). A la resta d’es-
tats membres (set dels 25) no
hi ha regulat el salari mínim. f

CGT denuncia
precarització 
a l’Arboç

L’SMI espanyol,
un dels més
baixos d’Europa

Complir el
Pacte 
del Tinell

La conselleria d’Educació està po-
sant a punt la xarxa educativa per

complir el Pacte del Tinell, segons el
cap de servei d’informàtica educa-
tiva. El Pacte planteja com a objec-
tius:“Utilitzar estàndards oberts que
garanteixin el dret a escollir progra-
mari als usuaris”; “fomentar la pro-
ducció de programari lliure i la cor-
responent documentació d’ús en
català”, i “utilitzar per part de la Ge-
neralitat de Catalunya els organis-
mes autònoms públics, les empre-
ses públiques i les de capital mixt
sota control majoritari de la Genera-
litat preferentment en els seus sis-
temes i equipament informàtic pro-
gramari lliure en català”. f
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