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Presentem una eina virtual de comunicació corporativa del Programa de Documenta-
ció de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). És el primer blog de la titulació de Do-
cumentació a Catalunya: http://docublog.blogs.uoc.edu/

Figura 1. Portada principal de Docublog.



La missió del blog és informar de les activitats i novetats relacionades amb el pro-
grama i amb la temàtica de la documentació. En concret, els seus objectius són:

— Promocionar la Docència i la Recerca a nivell de la UOC i externament.
— Esdevenir un referent visible a la xarxa.
— Mostrar una eina moderna, amable, innovadora, que sigui un exemple de bones

pràctiques a nivell de continguts oberts, codi obert i d’ús de programari d’inte-
racció social.

La proposta amb la qual treballem ofereix:

— informació acadèmica: recordar dates de matrícula, cursos d’estiu i d’hivern, etc.
— informació de recerca:

• Ponències a congressos
• Convocatòria de comunicacions (Call for Papers) dels congressos més relle-

vants en l’àmbit de la gestió de la informació
• Publicació d’articles i informes generats pel professorat
• Publicació de llibres que recomanem, a mode de breu ressenya
• Notícies
• Apunts en els mitjans de comunicació generals de la nostra àrea de coneixement

Així mateix, la utilització d’eines de programari d’interacció social i/o aplicacions de co-
di obert ens han de permetre oferir, també, a l’estudiant, oferir un conjunt d’eines com ara:

— WordPress: per a la creació del blog, en un sistema no propietari.
— Del. icio. us: per a la compartició d’enllaços interessants, a mode de generació

col·laboratiu de directoris compartits.
— Youtube: per a l’accés a vídeos i selecció d’enregistraments existents al reposi-

tori, tot emprant i promovent l’ús d’aquestes noves eines emprades i consulta-
des entre els professionals del nostre àmbit.

— Flickr: per a l’accés i gestió de les fotografies.
— Feedburner: per a la subscripció a les notícies per correu electrònic i per a la sin-

dicació per RSS.
— Translendium: per a la traducció simultània al castellà, anglès i francès.

Un dels avantatges de l’és d’aquestes eines té un lligam específic i volgut amb la
promoció d’una sèrie d’eines que lliguen i relliguen les biblioteques amb el Web 2.0.1
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1. Sadeh, Tamar. «Time for a change: new approaches for a new generation of library users». New Li-
brary World, vol. 108, no. 7/8 /2007, p. 307-316.



Quant a la propietat intel·lectual dels continguts, tots els continguts del blog estan
llicenciats en la llicència de Creative Commons «Reconeixement-No comercial-Com-
partir amb la mateixa llicència 2.5 Espanya».2 Aquesta llicència permet copiar, distribuir,
comunicar públicament l’obra i fer-ne obres derivades. Però ofereix una sèrie de con-
dicions, tal com esmenta el seu blog:

— Reconeixement. Cal reconèixer els crèdits de l’obra de la manera especificada
per l’autor o el llicenciador (però no d’una manera que suggereixi que us donen
suport o rebeu suport per l’ús que feu l’obra).

— No comercial. No es poden utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials.

N. Ferran; A. López. Docublog: el blog del Programa de Documentació dels Estudis de Ciències de la Informació… 607

Figura 2. Part de Docublog, on es pot veure, a la dreta, algunes de les eines de programari 
d’interacció social emprades

2. Creative Commons. http://cat.creativecommons.org/ [Consulta: 20/01/07].



— Compartir amb la mateixa llicència. Si altereu o transformeu aquesta obra, o en
genereu obres derivades, només podeu distribuir l’obra generada amb una lli-
cència idèntica a aquesta.

Per tal d’afavorir la participació dels 12 professors del departament s’ha creat una
guia d’estil que defineix les categories a utilitzar, explica com utilitzar el Wordpress, dó-
na instruccions de com instal·lar-se l’aplicació de bookmark sharing i com seleccionar
seus web, etc. A banda, estableix unes mesures per no solapar informacions i algunes
indicacions formals que han de seguir els textos.

Esperem que aquesta eina serveixi per informar i que permeti a tothom de l’àmbit
interessat en la Documentació i les Ciències de la Informació a participar en aquest nou
entorn.

En un futur, aquesta mateixa eina és la que ens ha de permetre treballar en una vi-
sió més ambiciosa, com seria la d’ajudar a crear i consolidar una autèntica xarxa social
de lligam entre professors, consultors i estudiants, a la vegada que també permeti un
encaix de connexió amb la resta de professionals de la informació.

A la vegada, tenir una plataforma més global a nivell de la Llicenciatura de Docu-
mentació pot permetre, per exemple, engegar dinàmiques de treball més transversals,
tot avançant cap a materials en obert, i creades en eines d’aprenentatge col·laboratiu.
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