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Programari lliure vs. privatiuProgramari lliure vs. privatiu



'Free software'

Que sigui 'lliure' no vol dir que
sigui 'gratuït'.

Els seus usuaris tenen 'llibertat' de
copiar, distribuir, modificar i
millorar el programari.



Quatre llibertats
essencials

Poder executar el programa com
vulguem. 
Poder accedir al seu codi font i
adaptar-lo.
Poder distribuïr-lo a altres usuaris. 
Poder millorar el programa i
compartir-lo en idèntiques
condicions.



Si el codi font és obert, tothom hi pot fer
aportacions. Millor i més segur.
Independència tecnològica de les decisions
dels grans fabricants.
Estalvi en l'ús i manteniment de la tecnologia.
Accés més just i equitatiu al progrés
tecnològic.

Avantatges del
programari lliure



Coneixes algun
programa lliure?



Sistema operatiu de codi obert,

alternativa al Windows. 
Menys exigent pel que fa al

maquinari, allarga la vida del teu

portàtil!

La seva distribució més coneguda i

"amigable" és Ubuntu.

Linux - UbuntuLinux - Ubuntu





Navegador web lliure i de codi obert,

alternativa a Chrome o Edge.
Més actualitzacions, més seguretat!

Ha impulsat el creixement de la xarxa

i l'adopció d'estàndards web.

També disponible al nostre telèfon

mòbil! 

FirefoxFirefox







Navegador web lliure i de codi obert,

alternativa a Chrome o Edge.
Màxim respecte per la seguretat i
privacitat de l'usuari: bloqueja

anuncis i rastrejadors

També disponible al mòbil!

BraveBrave





Paquet d'ofimàtica lliure i de codi

obert, alternativa a l'Office de
Microsoft.
Inclou processador de text (Writer),

full de càlcul (Calc), editor de

presentacions (Impress) i altres. 

És compatible (permet obrir, editar i

guardar) arxius en format Office.

Disponible també en català! LibreOfficeLibreOffice





Programa lliure i de codi obert per a

l'edició d'imatges digitals,

alternativa al Photoshop.
Permet obrir i editar la majoria de

formats, inclosos els arxius psd de

Photoshop. 

Disponible també en català!

GimpGimp





Programa lliure i de codi obert per a

gravar i editar àudio, alternativa a

programes com Pro Tools, Cubase o
Sound Forge.
Permet la gravació multipista, fent-lo

ideal per als estudis de "gravació

casolans". 

Disponible també en català!

AudacityAudacity





Programa de codi obert per a editar

vídeo, alternativa a AVID, Final Cut i
similars.
Permet l'edició de vídeo multipista

(sense límit en el número de pistes),

afegir títols, efectes especials,

transicions...

KdenliveKdenlive





Reproductor multimèdia lliure i de

codi obert, alternativa al  Windows
Media Player.
Permet reproduir qualsevol format

de vídeo i àudio sense haver

d'instal·lar còdecs. 

Disponible també al teu telèfon

mòbil o tauleta!

VLCVLC





i molt més!
Pràcticament qualsevol programa "comercial" té

la seva alternativa en codi obert, creada i

sostinguda pels seus propis usuaris. 


