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1. Presentació
En aquesta memòria es presenta l’activitat del 
Grup de Treball de Programari Lliure per als Pro-
fessionals de la Informació durant el 2017. Es 
tracta d’un document merament descriptiu que 
recull informació sobre els membres del Grup, les 
publicacions i projectes desenvolupats al llarg de 
l’any, així com dels serveis prestats a totes aque-
lles persones interessades en el programari lliure 
que s’han dirigit al Grup per resoldre qualsevol 
tipus de dubte. 

L’any 2017 ha estat un any de canvis al Grup de 
Programari Lliure. Després de la publicació al 
gener del pla estratègic per al període 2017-2020   
i la crida als professionals interessats per incorpo-
rar-se al Grup de Treball, el Grup ha incorporat 
nous membres que l’han al permès recuperar el 
ritme de cursos anteriors, així com iniciar nous 
projectes que es presentaran al llarg del 2018. 

Iniciem, per tant, una “nova” etapa en la qual el 
Grup vol consolidar la bona feina feta en anys 
anteriors, tot continuant oferint a la comunitat de 
bibliotecaris, documentalistes, arxivers i, en defini-
tiva, a qualsevol professional de la informació i la 
documentació, l’intercanvi d’experiències i bones 
pràctiques relacionades amb l’ús del programari 
lliure en el nostre àmbit professional. 

  

http://www.cobdc.net/programarilliure/wp-content/uploads/2017/01/pla_estrategic_2017_2020.pdf
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2. El Grup 
La missió del Grup de Treball de Programari 
Lliure per als Professionals de la Informació és la 
recerca i difusió d'iniciatives relacionades amb el 
programari lliure aplicades a la Biblioteconomia, 
la Documentació i l'Arxivística. 

El Grup 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 al seu vessant 
filosòfic, com pràctic. 

Les línies de treball en què el grup desenvolupa 
les seves tasques són: 

− Línia d'investigació i difusió: iniciatives 
relacionades amb la difusió de notícies, 
recursos i iniciatives relacionades amb el 
programari lliure, així com l'organització i 
promoció de cursos. 

− Línia de projectes: col·laboracions i suport a 
projectes de programari lliure. 

− Línia de sinergia interprofessional: tasques 
orientades a facilitar la convergència de 
grups professionals interessats en el 
programari lliure. 
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2.1. Els membres del Grup de Treball 

L’any 2017, s’han incorporat quatre nous inte-
grants al Grup de treball: Ernesto Bravo, Grelda 
Ortiz, Andreu Sulé i Carme Teixeiro. També ha 
abandonat el grup Lluís Vicente. 

Rubén Alcaraz COORDINADOR DEL GRUP DE TREBALL 

Responsable de l’Arxiu i de gestió documental a 
EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barce-
lona. És professor associat al Departament de 
Biblioteconomia, Documentació i Comunicació 
Audiovisual de la Universitat de Barcelona on 
imparteix docència al Grau en Informació i Docu-
mentació i al Màster de Gestió de Continguts Digi-
tals i és membre del Grup de Recerca Adaptabit de 
la Universitat de Barcelona. També és professor 
col·laborador en el Máster en Buscadores, el 
Máster en Documentación Digital i el Máster en 
UX de la Universitat Pompeu Fabra. 

Ernesto Bravo 

Periodista, consultor i formador en Tecnologies de 
la Informació i la Comunicació (TIC). Integrant del 
Butlletí d’educació en valors Senderi. 

Sergi Montes 

Responsable de sistemes d'informació i tecnologia 
a l'Ateneu Barcelonès. Darrerament ha treballat 
com a professor en el Màster en Documentació 
Digital (UPF) i en el Màster en Cercadors (UPF), així 
com a diversos cursos del COBDC i altres 
institucions. Llicenciat en Història (UAB). 
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Grelda Ortiz 

Documentalista de patents a  Fractus Antennas. 
També treballa com a bibliotecària  l'Institut 
Goethe i col·labora en el projecte de la Biblioteca 
Virtual Duoda i el blog Bitàcola MMB. 

Patricia Russo 

Amb més de 10 anys d’experiència en el sector 
de la gestió de continguts digitals, realitzant 
tasques d’arquitecta de la informació. Actual-
ment treballa com a Social Media a l’empresa 
Adaptivecity. 

Andreu Sulé 

Professor de la Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació de la Universitat de Barcelona, 
especialitzat en Recuperació d’Informació, 
Organització d’Informació i Disseny de Sistemes 
de Recuperació. 

Carme Teixeiro 

Responsable del Centre de Documentació 
Montserrat Roig del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya. 

2.2. Reunions del Grup de Treball 

El Grup s’ha reunit un total de tres vegades al 
llarg del 2017: a l’abril a la seu del COBDC, coinci-
dint amb la incorporació dels nous membres, en 
una reunió que va servir per presentar-los i 
discutir les línies estratègiques del Grup; al juliol, 
a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 
per planificar el darrer quadrimestre de l’any; i al 
desembre, també a la Facultat, per planificar el 
contingut de la Jornada de Programari Lliure 
prevista per al 2018.
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3. Publicacions 
La principal publicació i canal de comunicació del 
Grup és el blog. Aquest any 2017, el blog ha 
complert el seu cinquè aniversari i s’ha tornat a 
reactivar després d’un any 2016 en què pràctica-
ment no s’havia publicat cap entrada. 

A través del blog, el Grup comparteix amb la 
comunitat notícies d’actualitat relacionades amb el 
programari lliure propi dels àmbits d’especialitza-
ció dels professionals de la informació, així com 
ressenyes de programari, o breus tutorials sobre 
eines de tot tipus. El 2017, s’han publicat un total 
d’onze entrades:  

Gener 

− Pla estratègic 2017-2020 i crida per incorporar-se 
al Grup de Treball de Programari Lliure  

Juny 

− FOLIO, una plataforma de serveis bibliotecaris en 
codi obert  

Juliol 

− Ghost: una plataforma de codi obert per a 
bloguers  

− L'”Omeka Classic” s’actualitza a la versió 2.5.1  

Setembre 

− Nova imatge i nous membres al GT  
− Gestores de contraseñas libres y seguros  

Octubre 

− Open Source Survey, o com es comporta la 
comunitat de codi obert  

http://www.cobdc.net/programarilliure/
http://www.cobdc.net/programarilliure/pla-estrategic-2017-2020-crida-incorporar-se-grup-treball-programari-lliure/
http://www.cobdc.net/programarilliure/pla-estrategic-2017-2020-crida-incorporar-se-grup-treball-programari-lliure/
http://www.cobdc.net/programarilliure/folio/
http://www.cobdc.net/programarilliure/folio/
http://www.cobdc.net/programarilliure/ghost-una-plataforma-de-codi-obert-per-a-bloguers/
http://www.cobdc.net/programarilliure/ghost-una-plataforma-de-codi-obert-per-a-bloguers/
http://www.cobdc.net/programarilliure/omeka-classic-sactualitza-versio-2-5-1/
http://www.cobdc.net/programarilliure/nova-imatge-nous-membres-gt/
http://www.cobdc.net/programarilliure/gestores-contrasenas-libres-y-seguros/
http://www.cobdc.net/programarilliure/open-source-survey/
http://www.cobdc.net/programarilliure/open-source-survey/
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− El mapa de proyectos de software libre en 
unidades de información  

Novembre 

− Get Simple CMS: característiques, instal·lació i 
primers passos  

− SubjectsPlus: un sistema de gestió de guies 
temàtiques i altres recursos  

Desembre 

− Els 4 millors editors de codi font lliures 

El blog també serveix de plataforma per difondre 
cursos i activitats relacionades amb el progra-
mari lliure que tenen lloc al nostre territori. En 
aquest sentit, el web compta amb un mòdul i 
secció específics per a la gestió d’aquest tipus de 
contingut. 

Al llarg del 2017, el blog ha rebut 116.858 visites. 
Això suposa una mitjana mensual de 9.738 visi-
tes, xifra que s’ha reduït un 18,15% respecte de 
l’any 2016, trencant una progressió gradualment 
mantinguda des del seu llançament el 2012. 

Les cinc entrades que més visites han rebut al 
llarg de l’any 2017 són: 

1. Gestión documental con software libre: Nuxeo, 
Alfresco y Athento  

2. 3 aplicaciones libres para la gestión de 
proyectos  

3. Software Libre frente a Software Propietario: 
legislación y modelos de negocio  

4. WooCommerce, el plugin de WordPress para 
tiendas online  

5. Alternativas libres a SharePoint 

http://www.cobdc.net/programarilliure/mapa-proyectos-software-libre-unidades-informacion/
http://www.cobdc.net/programarilliure/mapa-proyectos-software-libre-unidades-informacion/
http://www.cobdc.net/programarilliure/get-simple-cms-caracteristiques-installacio-primers-pasos/
http://www.cobdc.net/programarilliure/get-simple-cms-caracteristiques-installacio-primers-pasos/
http://www.cobdc.net/programarilliure/subjectsplus-gestio-guies-tematiques/
http://www.cobdc.net/programarilliure/subjectsplus-gestio-guies-tematiques/
http://www.cobdc.net/programarilliure/5-editors-de-codi-font-lliures-codi-obert/
http://www.cobdc.net/programarilliure/esdeveniments/
http://www.cobdc.net/programarilliure/gestion-documental-software-libre-nuxeo-alfresco-athento/
http://www.cobdc.net/programarilliure/gestion-documental-software-libre-nuxeo-alfresco-athento/
http://www.cobdc.net/programarilliure/3-aplicaciones-libres-para-la-gestion-de-proyectos/
http://www.cobdc.net/programarilliure/3-aplicaciones-libres-para-la-gestion-de-proyectos/
http://www.cobdc.net/programarilliure/software-libre-software-propietario-legislacion-modelos-negocio/
http://www.cobdc.net/programarilliure/software-libre-software-propietario-legislacion-modelos-negocio/
http://www.cobdc.net/programarilliure/woocommerce-el-plugin-de-wordpress-para-tiendas-online/
http://www.cobdc.net/programarilliure/woocommerce-el-plugin-de-wordpress-para-tiendas-online/
http://www.cobdc.net/programarilliure/alternativas-libres-sharepoint/
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La procedència de les visites és diversa, tot i que 
destaquen els visitants de l’Estat espanyol amb un 
33,89%, seguits pels mexicans amb un 16,32%, els 
colombians amb un 10,12% i els argentins amb un 
8,10%. En total, les visites provinents de països 
sud-americans representen el 63,26% de les visi-
tes. Pel que fa a ciutats, Madrid encapçala la llista 
amb el 16,75% de les visites, seguida de Barcelona 
amb el 12,34% i València i Sevilla, ambdues amb el 
4,51%. 

L’interval d’edat que més visita el blog és el de 25-
34 anys amb un 35,46% de les visites, seguit pel 
grup de 35-44 amb un 28,18% i els de 18-24 amb 
un 17,59%. Respecte al gènere, el 70,2% de les 
visites corresponen a homes, mentre que el 29,8% 
són dones. 

Pel que fa a l’origen de les visites, el 90,48% prove-
nen de motors de cerca (89,35% des de Google), el 
5,51% per trànsit directe, el 2,31% des de xarxes 
socials (70,88% des del Twitter)  i l’1,52% des de 
webs de referència. 

L’usuari del blog continua preferint els dispositius 
de sobretaula per accedir-hi, amb un total del 
86,84% de les visites realitzades des d’aparells 
d’escriptori, davant del 13,16% que representen 
les visites des de dispositius mòbils (telèfons i tau-
letes).  

El mes de novembre de 2017, es va implementar 
un sistema que permet als lectors subscriure's al 
blog per rebre un avís cada vegada que es publica 
una nova entrada. A data de 31 de desembre, 
comptem amb 50 subscriptors actius. 
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4. Projectes 
Mapa del programari lliure 

El principal objectiu del Mapa del programari 
lliure és millorar el coneixement i el contacte 
entre unitats d’informació susceptibles d’estar 
interessades en el mateix programari, proporcio-
nant informació sobre aquells centres que ja 
s’han enfrontat als problemes habituals a l’hora 
de triar i implementar un programari i que han 
acabat optant per una solució lliure. 

Altres objectius del mapa són: 

− Augmentar la visibilitat del programari lliure 
en l’àmbit de la informació i documentació. 

− Facilitar el contacte entre institucions prope-
res que utilitzen un mateix programari. 

− Facilitar el contacte entre institucions que 
volen implementar una aplicació determi-
nada i no saben a qui dirigir-se. 

− Recopilar dades i realitzar estudis sobre l’ús 
del programari lliure i d’aplicacions 
específiques en el nostre territori. 

Al llarg de l’any 2017, s’han afegit 35 projectes 
nous al mapa. En total, el directori compta amb 
170 projectes repartits per tot l’Estat amb la 
distribució de tipologies següent: 

- Repositoris: 81 
- Sistemes integrats de gestió bibliotecària: 49 
- Sistemes de gestió de continguts: 17 
- Sistemes de gestió de fons d’arxiu: 7 
- Sistemes de gestió de l’aprenentatge: 6 
- Sistemes de gestió de guies temàtiques: 4 
- Sistemes de gestió de llenguatges 

documentals: 3 

http://www.cobdc.net/mapasoftwarelibre/
http://www.cobdc.net/mapasoftwarelibre/
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- Eines de descoberta: 2 
- Repositoris de preservació: 2 
- Sistemes de gestió documental: 2 

Enguany, el Mapa ha rebut un total de 3.863 visi-
tes. Això suposa una mitjana mensual de 321 visi-
tes, xifra que ha augmentat un 7,63% respecte de 
l’any 2016. 

Com en el cas del blog, la procedència de les visi-
tes és diversa, però hi continuen destacant les 
realitzades des de l’Estat espanyol amb un 62,93%, 
seguits pels mexicans amb un 8,72%, els argentins 
amb un 4,66% i els peruans amb un 4,5%. Pel que 
fa a ciutats, Barcelona encapçala la llista amb el 
19,7% de les visites, seguida de Madrid amb el 
13,37%, Sant Sebastià amb l’11,39% i Sevilla amb 
el 4,48%. 

Pel que fa a l’origen de les visites, el 63,7% prove-
nen de motors de cerca, el 34,09% per trànsit 
directe, el 5,7% des de webs de referència i l’1,35% 
des de xarxes socials. 
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5. Activitats 
Pel que fa a la programació d’activitats, Patricia 
Russo va impartir, entre els mesos de setembre i 
octubre, el curs en línia Eines de software lliure per 
biblioteques dins de l’oferta formativa del COBDC.  

Els darrers mesos de l’any 2017, el Grup ha dedi-
cat una part dels seus esforços a la preparació de 
la 7a Jornada de Programari Lliure, prevista per 
al mes de maig de 2018 en el marc de les Jorna-
des Catalanes d’Informació i Documentació del 
COBDC. 

6. Serveis 
Al llarg del 2017, s’ha respost un total de 10 
consultes relacionades, principalment, amb la 
tria d’aplicacions de programari lliure. 

7. Comunicació i difusió 

Al mes de juny, el Grup va actualitzar la seva 
imatge corporativa i va inaugurar compte al 
Twitter. L’objectiu d’ambdues accions és aconse-
guir una major visibilitat, especialment a les 
xarxes socials, amb l’objectiu que la feina del 
Grup arribi a més gent.  

A desembre de 2017, el compte de Twitter 
compta amb 75 seguidors. 
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