PACTE PEL PROGRAMARI LLIURE
Un bé comú per protegir i promoure.
Sóc un candidat/una candidata a les eleccions al Parlament Europeu 2014

Sóc conscient que
El treball dels actors del programari lliure contribueix a la preservació dels drets fonamentals
de l'era digital, a compartir el coneixement i a superar l'esquerda digital. A més constitueix
una oportunitat per la ciutadania però també per la independència tecnològica i la
competitivitat de Catalunya i Europa;
El programari lliure és un bé comú que cal protegir i fomentar. La seva existència reposa en el
dret dels autors de divulgar els seus programes amb el seu codi font, i de cedir a tothom el
dret d'usar-los, copiar-los, adaptar-los i redistribuir-los, tant en la seva forma original com
modificada.

Em comprometo a
Encoratjar, pels mitjans institucionals, a les administracions i institucions públiques, estatals,
autonòmiques i locals a desenvolupar i utilitzar, prioritàriament, programari lliure i els
estàndards oberts;
Donar suport a polítiques actives a favor del programari lliure, i oposar-se a tota discriminació
en contra seva;
Defensar els drets dels autors i els usuaris de programari lliure, especialment demanant la
modificació de qualsevol legislació que afebleixi els seus drets, i oposant-me a qualsevol
projecte o proposició de llei que vagi en aquest sentit.

Nom: ................................................................. Cognoms: ........................................................
Llista / partit / coalició: ..............................................................................................................
Circumscripció electoral: ...........................................................................................................
Detalls de la ratificació:
Adreça: ........................................................................................................................................
Codi postal: ............................

Ciutat: ....................................................................................

Telèfon on FreeSoftwarePact.eu pot contactar amb vostè: ......................................................
Correu electrònic: ................................................................... Fax: .........................................
Data: .............................................................
Lloc: ........................................................................................
Signatura:
Si us plau, envieu per correu postal o fax a:
Hispalinux
C/Sagasta nº 24
6º derecha 28004 Madrid
Fax : +33 1 78 76 92 70
Un cop firmat, pot escanejar aquest pacte i enviar-lo a
contacte@freesoftwarepact.eu
Aquest document està inspirat en la iniciativa europea FreeSoftwarePact.eu i en la iniciativa francesa Candidats.fr de April.
Més informació a : contacte@freesoftwarepact.eu

