
1 

Grup de Programari Lliure per als Professionals de la Informació. 

 

Pla estratègic del Grup de Programari Lliure per als  
Professionals de la Informació - 2017-2020 
 

1. Introducció 

La societat de la informació s'articula sobre dos eixos: l'accés a la 

informació i la tecnologia que el possibilita. En aquest context, els 

professionals de la informació i la documentació d'una banda, i de la 

informàtica, de l'altra, convergeixen en un context interdisciplinari en 

el que els coneixements d'ambdós perfils professionals resulten 

imprescindibles per garantir molts dels serveis que defineixen l'actual 

panorama tecnològic. 

Per la seva banda, el programari lliure, els principis del qual es basen 

en la llibertat dels usuaris per executar, estudiar, distribuir i modificar 

el programari; s'ha vingut demostrant, des dels anys 80, com una 

alternativa necessària al programari privatiu. En aquest sentit, el 

moviment en defensa del programari lliure considera la garantia de 

llibertats com un requisit ineludible per aconseguir una societat millor 

i més justa, en la que valors com la cooperació o la creació de 

coneixement compartit, transcendeixen al programari i la tecnologia. 

Nogensmenys, els seus beneficis no és limiten a l'apartat ètic, sinó 

que també són garantia de progrés, independència tecnològica i un 

reconegut generador d'oportunitats de negoci. 

El Grup de Treball de Programari Lliure pels Professionals de la 

Informació es va formar a finals del mes de Juliol de 2004, com a 

resposta a l'interès dels membres de la comunitat bibliotecària vers el 

programari lliure i els beneficis que la seva aplicació suposa en el 

nostre àmbit, tant pel que fa a la seva vessant filosòfica, com 

pràctica. 

Es tracta d'un grup de recerca i difusió d'iniciatives relacionades amb 

el programari lliure aplicades a la informació i la documentació, 

interessat en obrir vies de cooperació amb d'altres grups 

professionals interessats en la temàtica del grup. 
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2. Missió 

La missió del Grup de Treball de Programari Lliure per als 

Professionals de la Informació i la Documentació és la recerca i 

difusió d'iniciatives relacionades amb el programari lliure aplicades a 

la Biblioteconomia, la Documentació i l'Arxivística. 

 

3. Àmbits estratègics 

L'activitat del grup gira entorn els tres àmbits estratègics següents: 

1. Recerca i transferència. 

2. Activitats formatives. 

3. Relació amb agents sinèrgics. 

4. Objectius i accions 

1. Recerca i transferència. 

2.1. Impulsar una línia de recerca en els diferents àmbits 

d'interès del Grup. 

2.2. Transformar el resultat de la recerca en publicacions 

en revistes científiques i/o de divulgació.  

2.3. Mantenir un canal de comunicació de les activitats i 

iniciatives del Grup. 

2.4. Encetar una línia de publicacions sobre l'àmbit d'interès 

del Grup. 

2.5. Oferir un servei d’orientació o assessoria per a la tria de 

programari. 

2.6. Ser un canal de difusió de notícies i esdeveniments, 

relacionats en l’àmbit d’interès del Grup, publicats o 

organitzats per altres entitats. 
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2. Activitats formatives. 

2.1. Potenciar la programació de seminaris i tallers 

presencials i en línia relacionats amb el programari 

lliure impartits o no per membres del Grup. 

2.2. Organitzar debats, taules rodones, jornades 

relacionades amb les línies de treball del Grup i 

d'interès per a la comunitat de bibliotecaris, 

documentalistes i arxivers del territori. 

2.3. Planificar sessions de presentació de productes i 

aplicacions amb professionals i empreses. 

2.4. Donar a conèixer propostes formatives de tercers 

relacionades amb la temàtica del Grup. 

 

 

 

 

 

 

3. Relació amb el territori i agents sinèrgics. 

3.1. Situar el Grup de Treball com un referent atractiu i útil 

per al seu entorn. 

3.2. Fomentar la cooperació i el coneixement d’iniciatives 

entre institucions usuàries de programari lliure. 

3.3. Buscar i establir aliances amb altres col·legis, grups o 

associacions professionals interessades en l'àmbit 

d'actuació del Grup. 


