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'Would you tell me, please, which way I ought to go from here?' 

'That depends a good deal on where you want to get to,' said the 
Cat. 

Lewis Carroll 
Alice's Adventures in Wonderland, 1865 
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efundacio.org 
Projecte d’organització, difusió i 
promoció de les activitats d’una fundació 
cultural d’abast comarcal a través de 
l’aplicació de les TIC 
 

1. Introducció 

Per moltes persones, el món no lucratiu sembla reflectir els nostres 
valors més preuats i ajuda a avançar en aquest sentit. Aquest sector 
és vist com el lloc on l’interès general és aconseguit a través 
d’iniciatives privades. És aquí on l’experimentació social i cultural 
pot ser conduïda per una multitud d’agents lliures. 

Kingman Brewster 
Proposal for a Study of Independent Institutions, 1976 

Aquest projecte parteix de la hipòtesi inicial de que és possible tipificar un model 

d’organització, difusió i promoció de les activitats culturals, específic per a les 

fundacions1  i de possible generalització a d’altres entitats del sector, amb l’objectiu 

d’afavorir la creació d’un sistema de comunicació estructurat que faciliti aquesta tasca a 

través de l’aplicació de les TIC. 

El seu origen rau en l’interès per conèixer els objectius i l’oferta específica que 

caracteritzen les entitats culturals sense afany de lucre d’àmbit local o àdhuc d’un d’abast 

intraterritorial 2 . A més d’estar adreçat al Treball fi de carrera de la Llicenciatura 

d’Humanitats de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya), s’orienta a la seva aplicació 

en xarxa un cop acabat. La seva aplicabilitat consisteix en proposar un producte de fàcil 

                                                        
1  Tenen el caràcter de fundacions culturals privades les persones jurídiques establertes com a 
conseqüència de l’aportació, per part de les persones físiques o jurídiques que en són les 
fundadores, d’un patrimoni suficient per a atènyer a finalitats d’interès general adreçades a 
l’educació, a la investigació científica i tècnica o a qualsevol activitat cultural, que són 
administrades sense ànim de lucre per les persones a qui correspon el seu govern d’acord amb les 
prescripcions dels seus estatuts fundacionals (Ibar i Longàs, 1991; Vernis [et al.], 1997; Peñuelas 
[ed.], 1998). Per a més informació, vegeu [http://www.gencat.es/justicia/dgdej/funda.htm]. 
2 El 65% de les fundacions actuen a Catalunya i per a Catalunya, encara que tan sols 1 de cada 3 
abasta tot el territori, ja que un 15% treballa en l’àmbit estrictament local i un 19% en l’àmbit 
comarcal ([http://www.ccfundacions.org]). 
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ús i manteniment, útil per a l’organització, difusió i promoció de la proposta cultural 

d’aquestes entitats a través de l’aplicació de les TIC. 

En el nostre cas, pretenem assolir aquest objectiu amb l’ús de programari lliure preparat 

per a publicar a Internet informacions emmagatzemades en bases de dades, a partir de l’ús 

de la tecnologia de programació de pàgines dinàmiques. Per fer-ho, caldrà oferir un 

disseny flexible i aplicable, preparat per a admetre els suggeriments adients i les 

modificacions necessàries per a adaptar-lo a cada entitat en particular i enriquir, així, el 

model general. 

 

Figura 1: Àmbit geogràfic d'acció de les fundacions a Catalunya 
Font: Coordinadora Catalana de fundacions 

Un altre aspecte important a considerar és el relacionat amb l’estudi de públics. Cal 

remarcar la importància que té una definició correcta de les estratègies de difusió i 

promoció més adequades per a cada cas. Les estadístiques sobre hàbits i pràctiques de 

consum cultural mostren que l’accés als béns i serveis culturals presenta importants 

diferències segons el nivell cultural i el perfil sociològic dels usuaris (Bourdieu, 1979). 

Tanmateix, les estratègies de màrqueting de les entitats culturals contribueixen, sens 

dubte, a la captació de nous públics i consumidors culturals (Bonet, 2002). 

En aquest sentit, la potència d’interacció informativa que ens ofereix Internet, ens 

permetrà l’explotació de la informació sobre els perfils dels visitants, que podrem obtenir 

per mitjà de formularis de registre, per enquestes, o a partir de l’anàlisi estadística de les 

visites, permet respondre parcialment a les necessitats de disposar d’una anàlisi de 

públics, en el ben entès que la informació recollida a través de la pàgina web no serà més 

que un complement del que hauríem d’aconseguir per dur a terme una anàlisi d’aquesta 

mena. Podrem arribar àdhuc a conèixer les pautes de comportament de l’audiència 

passiva, és a dir, aquells visitants que, encara que fan ús de les diferents seccions del lloc, 

no ho manifesten de manera explícita a través dels seus comentaris i aportacions. Una 

bona idea pot ser la d’explorar l’eficàcia de la possibilitat de retorn d’informació per mitjà 

de la web, per complementar altres mètodes com ara les anàlisis de sèries de visitants 

presencials, entre d’altres (Cornella, 1998). 
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L’adopció del model que proposem, també permetrà a les entitats esmentades la 

constitució d’un servei d’informació digital amb l’històric de la seva oferta cultural. 

D’altra banda, gràcies a la millora dels elements de promoció es pot afavorir la captació 

de fons per al finançament de les activitats3. Hem de pensar que, cada cop més, aquests 

darrers acostumen a anar associats a la realització de projectes concrets, que podran 

publicar-se adequadament a Internet per mitjà de la pàgina web.  

 

Figura 2: Distribució comarcal de les fundacions  a Catalunya 
Font: Coordinadora Catalana de Fundacions 

Especialment adreçat a fundacions culturals4, ens locals i altres associacions sense afany 

de lucre de reduïdes dimensions, la seva aplicació representarà una important ajuda per a 

aquelles entitats que l’adoptin. També podrà ser aplicable, amb el supòsit d’algunes 

modificacions possibles, a d’altres entitats del sector de caire similar o d’implantació més 

general. Les esmentades modificacions respondrien a les diverses coordenades del cas 

específic a tractar. 

                                                        
3 La necessitat creixent d’atraure beneficiaris i donacions obliga a les fundacions a comunicar què 
són i què fan. Cal familiaritzar les fundacions en l’ús d’eines de comunicació i màrqueting (Congrés 
de Fundacions, 2001). 
4 Encara que les fundacions catalanes acostumen a treballar en diversos àmbits simultàniament, els 
més comuns són el docent, el cultural i els serveis socials. Entre les activitats que duen a terme, les 
més comunes són les divulgatives, els ajuts als proïsme, els serveis socials, l’ensenyament i la 
recerca ([http://www.ccfundacions.org]). 
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La pregunta principal a partir de la qual arrenca el procés de recerca és si les entitats de 

referència responen a uns models d’organització, difusió i promoció identificables que 

permetin d’ésser estandarditzats. De ser-ho, cal determinar els criteris de viabilitat, així 

com decidir l’adaptació del programari triat. Per tant, caldrà estructurar aquests patrons en 

un conjunt d’opcions i menús, d’acord amb l’estructura d’una base de dades, i triar el 

programari més adient per a dur-ho a terme. A tall de prova, el producte final resultant es 

pretén oferir a la Fundació Privada de Bigues i Riells5, que respon a les característiques 

definitòries de les entitats objecte d’anàlisi. 

 

Figura 3: Àmbits d’actuació de les fundacions a Catalunya 
Font: Coordinadora Catalana de Fundacions 

Així, per aconseguir-ho, a més d’una aproximació prèvia al marc teòric associat al 

projecte, que pensem dur a terme a partir de la informació extreta de la bibliografia i les 

altres fonts documentals seleccionades, realitzarem la vessant empírica de la recerca a 

Internet. Serà a partir de l’anàlisi, la catalogació i l’organització dels diferents objectius i 

oferta de les entitats. En concret, en l’àmbit específic d’aquelles que acompleixen, en 

primer terme, el següents criteris: 

a. Tipus d’entitat ‘fundació’, classificació general ‘cultural’ i 

classificació específica ‘cultural’, per a tot el territori català, en el 

Registre d’Entitats6 de la Generalitat de Catalunya, en data 22 de 

novembre de 2002. 

                                                        
5 Fundació de Bigues i Riells (núm. 1456 del Registre de Fundacions Privades del Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya, en data 16/10/2000), d’aquesta població del Vallès Oriental. 
La finalitat de la Fundació és fomentar i difondre la història del municipi de Bigues i Riells; 
conservar, protegir i exposar, entre d’altres, les restes arqueològiques del municipi, i col·laborar en 
el desenvolupament i l’aplicació d’una cultura mediambiental, amb la possibilitat de tenir, així 
mateix, qualsevol altre fi cultural, previ acord de la Junta General del Patronat. 
6 [http://www.gencat.net:8000/ogedj/owa/p01.menu]. 
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b. Referència identificable de la pàgina web de l’entitat en el primer 

full de resultats del motor de cerca Google7, a partir de la cadena de 

text ‘Fundació Nom Entitat’, entre els dies 22 de novembre i 5 de 

desembre de 2002 (període de selecció per a la recerca). 

El resultat d’aplicar aquests criteris ha estat el següent: hem aconseguit una mostra de 165 

entitats, sobre una població de 652 fundacions culturals a Catalunya. Per lògica, però, 

entenent que en el nostre sector de la cultura no ens ajuda a l’anàlisi el repertori pel 

repertori, caldrà anar més enllà i aprofundir en els models de gestió8. Per aquest motiu, 

aquesta relació restarà subjecta a ajustos a partir de la revisió, en segon terme, de les 

pàgines web de les entitats triades9. D’altra banda, en ser un estudi sincrònic de les 

pràctiques de difusió i promoció de les fundacions culturals a Catalunya a partir d’una 

selecció inicial ja realitzada, el període temporal que hem treballat està acotat i és el que 

coincideix amb les primeres fases de la preparació del projecte. 

 

Figura 4: Tipus d'activitat de les fundacions a Catalunya 
Font: Coordinadora Catalana de Fundacions 

Per a la recollida de dades hem treballat a partir de la informació que hi ha a les pàgines 

web de les entitats i l’ús d’altres fonts documentals complementàries. Entenem que 

aquesta és una metodologia adient per a l’anàlisi de continguts orientada a la recerca 

                                                        
7 [http://www.google.com/]. 
8 L’aparició de noves necessitats socials vistes com a oportunitats de negoci atrauen entitats amb 
afany de lucre. Tanmateix, es produeix un cert abús de la figura de la fundació. Algunes 
organitzacions que en el fons tenen afany de lucre aprofiten la persona jurídica sense un esperit 
fundacional i desvirtuen la imatge de les fundacions (Congrés de Fundacions, 2001). 
9 Per a consultar el directori de pàgines web de les fundacions culturals consultades per a la 
realització d’aquest projecte, vegeu [http://www.efundacio.org/aspnuke/directory.asp?cat=6]. 
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d’aquelles estructures i patrons que permetin la inferència sobre la base d’aquestes 

regularitats. Tanmateix, l’estalvi de temps, l’eficàcia i l’eficiència que representa l’accés a 

les dades mitjançant Internet, ens facilita en gran mesura l’obtenció d’aquesta mena de 

resultats empírics. 

La principal tècnica de recollida de dades ha estat l’anàlisi de les pàgines web a partir de 

l’ús de les diferents eines generades per la societat de la informació10. S’han utilitzat 

també altres fonts documentals, publicades o no, que hem pogut obtenir de les entitats, 

així com la realització d’entrevistes 11  amb personal qualificat d’aquestes, a tall de 

connexió entre l’observació virtual i l’activitat quotidiana de l’entitat. 

Per a dur a terme aquest treball ens hem basat en l’anàlisi comparativa i de continguts de 

les pàgines web, que hem dut a terme per mitjà de les descripcions que hem realitzat de 

les mateixes. Això ens ha permès estudiar les fórmules de difusió i promoció emprades, 

per poder detectar-hi les regularitats que ens ajudaran a construir el model que proposem 

en les hipòtesis de treball, al qual donarem forma més endavant a partir de l’anàlisi de 

requeriments del sistema. 

                                                        
10  Per societat de la informació entenem una societat en la qual la informació s’utilitza 
intensivament en la vida social, cultural, econòmica i política (Cornella, 2002). 
11 Totes les nostres trobades amb personal de la Fundació de Bigues i Riells han estat informals, 
encara que molt profitoses en ordre a interpretar sobre el terreny la problemàtica pròpia de les 
petites entitats d’abast local. 
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2. Per què una pàgina web? 

La aparición de un nuevo sistema de comunicación electrónico, 
caracterizado por su alcance global, su integración con todos los 
medios de comunicación y su interactividad potencial, está 
cambiando nuestra cultura, y lo hará para siempre. 

Manuel Castells 
La era de la información. Economía, sociedad y cultura. La sociedad red, 1997 

Una presència a Internet creativa i sempre actualitzada esdevé avui quelcom essencial per 

a una entitat sense ànim de lucre. Els usuaris d’aquest tipus de servei valoren 

especialment i utilitzen sovint una pàgina web, quan saben que assolirà les seves 

expectatives de trobar-hi novetats. Podem utilitzar Internet per informar i informar-nos 

millor. Mostrar al món quines són les activitats de l’entitat, la seva història, els seus 

valors, els seus serveis, la seva estratègia, etc. Es pot entendre, doncs, com un canal 

d’informació complementari que l’organització pot explotar per mostrar-se a una 

audiència a través de la seva pàgina web, en especial com a extensió del seu esforç de 

difusió i promoció. Així, en planificar el seu desenvolupament és necessari pensar que en 

el futur l’haurem de mantenir, perquè una bona seu estarà sempre en desenvolupament. 

 

Figura 5: Usuaris de Internet (evolució 2000-2002, per freqüència d’ús) 
Font: Enquesta sobre la penetració de les TIC a Catalunya, juliol 2002 

A més, la pàgina web no tan sols haurà de permetre una difusió econòmica de les seves 

propostes a un públic força ampli12, sinó que haurà d’aprofitar-se de les possibilitats de 

comunicació en ambdós sentits que avui ens permet aquest canal. Podem utilitzar Internet 

com a instrument per augmentar la capacitat de comunicació de l’entitat. Més enllà d’un 
                                                        

12 Durant el darrer any ha augmentat significativament el nombre de gent que utilitza habitualment 
l’ordinador i Internet. Tot i que en aquest període no s’ha incrementat de forma important el nombre 
absolut de persones que utilitzen aquestes tecnologies, sí que ho ha fet la freqüència amb que ho fan 
(Enquesta sobre la penetració de les TIC a Catalunya, juliol 2002). 
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missatge unidireccional, la xarxa ens ofereix enormes possibilitats d’interacció 

informativa, és a dir, de valuosa comunicació bidireccional13. 

Així, pensem que la pàgina web haurà de convertir-se en: 

• Un espai per a la difusió i promoció de les activitats de l’entitat, en 

facilitar informacions i descripcions de les activitats, els orígens i la 

seva filosofia, que haurà de permetre al públic descobrir-nos, 

ajudar a comprendre què fem i facilitar-li el contacte amb nosaltres. 

• Un fòrum en el qual poder compartir informacions entre l’entitat i 

el públic. És a dir, cal construir un canal de comunicació amb els 

usuaris perquè aquests, a banda de construir el seu propi discurs, 

ens ajudin a reconduir el nostre. 

• Una eina per a la captació de públics, que també ens pot ajudar en 

la captació d’informació dels usuaris (enquestes, pautes d’ús de les 

diferents seccions de la pàgina web, etc.), en el sentit que 

apuntàvem en el punt anterior. 

• Un instrument d’ajuda en la tasca de captació de fons de 

finançament per a l’entitat. 

• El nucli d’un sistema de informació sobre futurs desenvolupaments 

i un històric de les activitats dutes a terme per l’entitat. 

Per tant, en decidir-nos a abordar aquest projecte, el primer que ens hem de preguntar és 

el següent: 

• Quins són els nostres objectius, què volem presentar i a quins 

públics ens adrecem. 

• Com podem presentar-ho de la forma més efectiva. 

• Què ens permetrà d’aconseguir de nou. 

• En quina mesura ens permetrà millorar el que ja fem. 

                                                        
13 En referència a l’acció recíproca que es pot establir entre un emissor i un receptor, que pot 
desembocar en un intercanvi de papers, permetrem a l’usuari generar continguts de forma 
controlada per l’administrador del lloc i, d’assolir els atributs necessaris, arribar a esdevenir coautor 
dels mateixos. És a dir, participar més enllà de la interactivitat (Vidal, 1998). 
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• En què ens diferenciem d’altres organitzacions semblants. 

Cal preguntar-se com el públic coneixerà la nostra pàgina web, què buscaven en trobar-

nos, i per quins motius tornaran a visitar-nos i participaran de les nostres propostes. No 

podem tampoc oblidar què hem de fer perquè la pàgina web sigui fàcilment accessible per 

a tothom, tenint en compte les diferents tecnologies per mitjà de les quals s’hi accedirà 

(tipus d’ordinador, sistema operatiu, línia, navegador, connectors instal·lats, etc.) i els 

sectors culturals als quals ens estarem adreçant (per exemple, al davant de diferents 

idiomes). D’altra banda, la presentació visual haurà d’adequar-se als criteris d’imatge 

corporativa de la nostra entitat (colors, logotips i tipografies, entre d’altres), i haurem de 

definir clarament quins són els continguts que volem oferir. 

Sembla, doncs, prou clar, que una pàgina web ha de ser quelcom més que la simple 

imatge estàtica de l’entitat, per a convertir-se en el nexe d’unió entre els seus objectius i el 

públic. Són cada dia més els que indiquen que la clau de l’èxit d’un lloc rau en saber crear 

i mantenir comunitats virtuals, constituïdes per aquells que hi acudeixen per satisfer unes 

expectatives o necessitats, per aportar la seva col·laboració i per sentir-se, en definitiva, 

part d’un col·lectiu (Cornella, 1998). Però un cop hem pensat en l’audiència i les 

categories de continguts, i en com la pàgina web reflectirà el caràcter de l’entitat, hem de 

preguntar-nos com ho presentarem: 

• És important construir la pàgina web de manera que ens permeti 

presentar els continguts de forma diferent per a diferents públics 

(per exemple: en diferents idiomes, o amb diferents opcions 

d’accessibilitat). 

• Cal definir quins elements volem presentar més a prop de la pàgina 

d’inici o principal. 

• Cal valorar tots els aspectes relacionats amb la navegació i la 

tipografia emprada. 

• Hem d’intentar reflectir l’estructura de l’entitat en l’organització 

interna de la pàgina web. 

• En ser una extensió de l’entitat, és necessari disposar d’un nom de 

domini propi. És l’únic nom que identifica un lloc a Internet i, per 

tant, és recomanable que figuri en tota la documentació 

corporativa. És recomanable fer-lo servir també per a la 

denominació de les adreces de correu electrònic. 
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• També és interessant poder comptar com a mínim amb una secció 

que permeti incloure comentaris dels usuaris (per exemple, un 

enllaç de correu electrònic, un espai de fòrums, o un programa 

d’enquestes periòdiques). 

Es tracta, doncs, d’atraure públics i agregar recursos que els siguin d’interès. El model 

que hi ha al darrere la idea de comunitat virtual canvia en considerar l’audiència com una 

mena de col·laborador al qual es dirigeix l’entitat (Cornella, 1996), que corregeix el seu 

propi discurs i actua com a satisfactora14 de necessitats, interessos i inquietuds. Aquest 

plantejament implica un compromís en termes d’investigació de públics, estratègies de 

comunicació, relació amb els usuaris, entre d’altres aspectes, que exigeix que hi hagi 

necessàriament: 

• La descripció de la missió i els objectius, reflex fidel de la raó de 

ser de l’entitat i justificació social de la seva existència. 

• Informació corporativa sobre els diversos tipus de serveis que 

s’ofereixen als diferents públics. És important concentrar-se en allò 

en que l’entitat és de veritat competent i conèixer el seu públic. 

• Una agenda o programa d’activitats estructurada cronològicament. 

Informació històrica de les fites aconseguides per l’entitat, de les 

activitats corrents i els projectes de futur de l’entitat. 

• Canals d’informació per a facilitar les col·laboracions i fomentar la 

captació de fons. Haurà d’incloure també enllaços d’interès amb 

d’altres seus relacionades. 

• Un butlletí de notícies, amb opció de subscripció voluntària, que 

presenti les novetats al voltant dels interessos i les activitats 

endegades per l’entitat. 

• Un espai que ens ofereixi la possibilitat de compartir arxius 

multimèdia. Cal oferir continguts d’interès per als visitants, que els 

permeti satisfer les seves necessitats, interessos i expectatives. 

                                                        
14 La satisfacció cultural pretén atendre les demandes del mercat real existent, a partir de l’estudi i 
l’anàlisi dels gustos i les preferències del mercat, i amb el desenvolupament de les activitats que 
s’hi ajustin. La promoció, la difusió i la satisfacció culturals constitueixen les funcions bàsiques de 
les organitzacions culturals, que expliquen el propòsit final de la seva existència (Munilla i Ros 
[coord.], 1999). 
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• Un espai de fòrum, per afavorir la construcció d’una comunitat 

virtual, amb diferents nivells de col·laboració. Des de la inserció de 

comentaris, fins a l’aportació de notícies, la redacció d’articles o el 

subministrament d’arxius per a la mediateca. 

Les fundacions, com la resta d’entitats que pertanyen al tercer sector, estan experimentant 

canvis notables com a conseqüència de les possibilitats aportades per Internet, que ja és 

una realitat diària per a moltes persones al nostre país, constituint-se com a alternativa als 

mitjans de comunicació tradicionals. 

En l’actualitat l’espai web constitueix el sistema més utilitzat per a la distribució 

d’informació en línia i esdevé avui un canal més de consum cultural i oci. Però no ofereix 

sols informació, sinó que té especialment desenvolupats els serveis de comunicació i 

transaccions entre usuaris i entitats, amb la qual cosa es tracta dels sistema de 

comunicació més complet. Una de les claus de l’èxit en la popularització de Internet rau 

en el fet que es tracta d’un sistema universal, és a dir, que està estandarditzat i és 

totalment obert. 
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3. Per què una base de dades? 

A data model that is to act as (1) a conceptual framework for 
defining a wide class of formatted databases and (2) a mediator 
between stored representations and user views. 

Edgar F. Codd 
Extending the Database Relational Model to Capture More Meaning, 1979 

El principal benefici de desenvolupar una pàgina web dinàmica, és a dir, que interacciona 

amb les informacions que hi ha en una base de dades, és la separació entre aquestes i la 

seva presentació. Això ho podem fer, entre d’altres com ara PHP o ColdFusion, amb la 

tecnologia ASP (Active Server Pages) i ens permet centrar-nos en la gestió dels 

continguts, més que no pas en dedicar gran quantitat de temps al disseny de la 

presentació. A més, un lloc desenvolupat amb tecnologia d’accés dinàmic permet als 

usuaris la interacció amb les dades sense cap altre requeriment addicional de programari 

que el navegador, amb independència de la plataforma que faci servir. 

 

Figura 6: Pàgines dinàmiques (Funcionament de ASP) 
Font: Departamento de Arquitectura y Tecnología de Sistemas Informáticos, UPM. 

Així, les pàgines deixen de ser documents estàtics, creant-se dinàmicament en invocar-

les, i les informacions que contenen s’extrauen d’una base de dades. La major part de les 

bases de dades que s’utilitzen avui pertanyen a la categoria de les bases de dades 

relacionals. Els motius del seu èxit es troben, a més de per la seva potencialitat expressiva 

i facilitat d’ús, en la disponibilitat d’un llenguatge d’interrogació estàndard (SQL) que, si 

més no potencialment, permet el desenvolupament d’aplicacions independents del sistema 

de gestió de bases de dades (SGDB) que s’utilitzi. 

 

IIS 
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<<TTIITTLLEE>>EExxeemmppllee<<//TTIITTLLEE>>  
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Les funcions principals que haurem d’esperar d’un sistema de gestió de bases de dades 

són les següents: 

• Permetre l’accés a les dades a través d’un esquema conceptual, en 

lloc de fer-ho a través d’un esquema físic. 

• Compartir i integrar les dades entre aplicacions diferents. 

• Controlar l’accés compartit a les dades. 

• Garantir la integritat i seguretat de les dades. 

Gràcies a aquestes característiques, les aplicacions que es desenvolupen poden comptar 

amb una font de dades segura, fiable i generalment escalable. Aquestes propietats són 

desitjables per aquelles aplicacions que utilitzen Internet com a infraestructura i que, per 

tant, plantegen evidents problemes de seguretat i escala. 

En parlar de bases de dades, però, pensem també en la possibilitat de tenir tota la 

informació de l’entitat a l’abast. No ens referim solament a l’aproximació tecnològica, 

sinó també a una aproximació conceptual dins l’organització. L’ús de bases de dades és 

habitual en l’entorn organitzatiu de les fundacions. Ara bé, en la seva major part són 

dedicades a la comptabilitat o la gestió del finançament, així com a l’administració de 

contactes en la preparació de llistes de distribució. 

El que nosaltres proposem és l’ús d’aquest tipus d’eina amb l’objectiu de construir un 

dipòsit d’informació per a les activitats culturals que proposa la nostra entitat, que 

permetrà centralitzar el manteniment dels continguts i l’accés immediat a les dades 

actualitzades en línia. Cal no oblidar la importància de mantenir sempre les dades 

actualitzades per a garantir-se la fidelització de públics. 
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4. Per què programari lliure? 

I consider that the golden rule requires that if I like a program I 
must share it with other people who like it. Software sellers want to 
divide the users and conquer them, making each user agree not to 
share with others. I refuse to break solidarity with other users in this 
way. I cannot in good conscience sign a nondisclosure agreement or 
a software license agreement. 

Richard M. Stallman 
GNU Manifesto, 1985 

Amb la generalització de l’ús de Internet, el programari lliure es configura com a 

alternativa, tècnicament viable i econòmicament sostenible, al programari de propietat. 

Aquest és un terme proposat per la Free Software Foundation15 per a fer referència, des 

de la perspectiva de les llicències d’ús, a la llibertat dels usuaris per a executar, copiar, 

distribuir, estudiar i millorar el programari. És a dir, es tracta d’un programari que inclou 

el codi font.  

Aquest darrer aspecte és el que, amb independència de la gratuïtat o el mínim cost del 

programari, aportarà més avantatges. El motiu és prou clar: la disponibilitat i 

l’autorització per a modificar el codi font és allò que ens permetrà dur a terme les 

adaptacions i millores necessàries per a desenvolupar el nostre projecte. La seva 

utilització, però, no exclou necessàriament l’ús de programari propietari, ans pot integrar-

s’hi o complementar-lo. En aquest punt, cal assenyalar també que els grans 

subministradors comercials, influenciats per la filosofia del programari lliure, han decidit 

en alguns casos distribuir el codi font. 

Ara bé, com a usuaris, serà necessari dur a terme les següents accions per aconseguir 

beneficis tangibles a partir de l’ús de programari lliure: 

• Conèixer-ne l’existència. Aquest és un dels punts de major 

importància perquè, amb independència de la necessària definició 

funcional prèvia del tipus de programari a utilitzar, i encara que a 

Internet hi ha gran quantitat de programes a l’abast de tothom, la 

major part de les vegades se’n desconeix la seva existència. Un 

dels aspectes més importants de la nostra investigació rau, doncs, 

en el mateix procés de coneixement previ a la selecció. 

                                                        
15 Fundació nord americana creada el 1996 per Richard M. Stallman, l’objectiu de la qual és la 
promoció del desenvolupament i l’ús de programari lliure en totes les àrees de la informàtica. Per a 
més informació vegeu [http://www.gnu.org/home.html]. 
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• Localitzar-lo. Un cop identificats, és necessari esbrinar on podem 

disposar dels programes triats, així com dels manuals i de la 

documentació relacionada que hi pugui haver. Tant el coneixement 

de l’existència de programari com la seva localització, són 

activitats que es duran a terme mitjançant metodologia exploratòria 

a partir de l’ús dels motors de cerca i altres portals monogràfics que 

hi ha a Internet. 

• Conèixer el funcionament. Un dels mals que acostumen a afectar el 

programari lliure és l’absència de manuals i altra documentació 

certificada. Així, la millor alternativa per a conèixer el seu 

funcionament es l’autoaprenentatge (mètode de prova i error). 

Aquest és un aspecte fonamental per a la seva avaluació. D’altra 

banda, la consulta i la participació en els fòrums que sovint hi ha al 

voltant d’aquest tipus d’aplicacions, ens servirà per a compensar 

l’absència d’un servei formal de suport i assistència als usuaris. 

• Realitzar les adaptacions i millores. La tria d’un programari 

estructurat de manera clara, amb mòduls independents i ben 

comentat, afavorirà la possibilitat d’adequar-lo als nostres 

requeriments inicials. 

La proposta final d’ús de programari lliure consistirà en indicar quins programes podran 

ser d’utilitat per als objectius del projecte, acompanyats dels elements de sistema adients i 

la selecció de servidor a Internet que configuren la infraestructura necessària per a la seva 

implantació. En l’avaluació final, a més de valorar les seves característiques, s’hauran de 

determinar aspectes com ara la facilitat d’instal·lació, d’us i de manteniment, la seva 

aplicabilitat, les possibilitats d’adequació o adaptació, i altres característiques interessants 

que inicialment no fossin contemplades en l’anàlisi de requeriments del sistema. 
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5. Anàlisi de requeriments del sistema 

Muchas de las personas que se encuentran por primera vez con la 
noción de hipertextualidad asumen que los enlaces lo hacen todo y, 
en un sentido importante, tienen razón: los enlaces son el factor 
más importante del hipertexto, sobre todo en comparación con el 
mundo de la tecnología de la imprenta. 

George P. Landow 
¿Qué puede hacer el crítico? La teoría crítica en la edad del hipertexto, 1997 

A partir de l’anàlisi comparativa i de continguts de diverses seus de fundacions culturals a 

Catalunya, segons els criteris de selecció esmentats en el capítol introductori, hem 

elaborat la següent descripció dels requeriments del sistema web per a efundacio.org, com 

a model d’aplicació general en l’àmbit de l’organització, difusió i promoció de les 

activitats de les fundacions culturals d’abast comarcal a través de l’aplicació de les TIC. 

Som conscients que l’anàlisi de requeriments del sistema hauria d’incloure, al seu temps, 

documentació complementària com ara la corresponent a planificació, gestió del projecte 

i pressupost, entre d’altres, per entendre millor el sentit de la planificació de dates, la 

selecció de recursos, les reunions de treball i altres etapes intermèdies del procés. Per 

aquest projecte, però, en centrar-nos en el model, ens limitarem a fer un resum de les 

indicacions bàsiques. 

Estructura de continguts 

L’objectiu principal és l’elaboració d’un pla estratègic de comunicació que faciliti la 

construcció de la pàgina web. Així, pel que fa a l’estructura de continguts, directament 

relacionada amb el menú principal, amb l’organització de les activitats i amb l’estructura 

de la base de dades, identifiquem els següents aspectes a desenvolupar16: 

• Presentació de l’entitat i benvinguda a la seu web. Caldrà incloure-

hi text explicatiu i alguna imatge o fotografia. 

• Instal·lacions. Fonamentalment fotografies, ampliables amb breus 

descripcions. 

• Trajectòria històrica. Dividida en diferents trams fins arribar a 

l’actualitat, també haurà d’incloure text i alguna fotografia o 

imatge il·lustratives. 

                                                        
16 Volem respondre a preguntes del tipus: Qui som? On som? Quin és el nostre patrimoni? Què ens 
interessa? Què fem? Quan ho fem? A qui ens adrecem?... 
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• Notícies generals vinculades a l’entitat. Esdeveniments importants, 

programa d’activitats, etc. Han de ser una part important de la 

pàgina web i facilitar la participació en la mesura que sigui 

possible. 

• Butlletí. D’editar-se haurà de ser un recull dels resums de cada 

número, de ser possible amb un enllaç al document que conté la 

revista completa. 

• Entrada i espai reservat a les diferents activitats que configuren els 

trets diferencials de l’entitat. En aquest apartat hi haurem de trobar 

aquells esdeveniments més característics de l’entitat (exposicions, 

seminaris, cursos, festivals, convocatòries, concursos, etc.), que 

convé disposin d’un àrea en la qual puguin exposar-se amb una 

informació més o menys variable. Donada la quantitat de temes i 

tractaments possibles, però, proposem un format comú, segons un 

mateix tema, i estudiar més endavant en cada cas la solució 

particular més adient, així com les possibles adaptacions a realitzar. 

Requeriments addicionals 

Val a dir que, fins aquí, ens hem limitat a exposar aquells aspectes de tractament més 

habitual generalitzables al conjunt d’entitats estudiades. Ara bé, de l’observació 

d’aquelles que considerem que millor reflecteixen la seva organització en l’espai web, 

però principalment a partir de les aportacions de la bibliografia consultada, sovint trobem 

comentaris que exposen els avantatges de fomentar la interacció amb l’audiència (anàlisi 

de públics). 

Així, considerem que podrem aconseguir una major eficiència de les propostes de l’entitat 

a partir del coneixement de les pautes de consum cultural dels usuaris. Proposem, doncs, 

aconseguir un major aprofitament de les possibilitats que ens ofereixen les TIC, amb els 

requeriments addicionals que exposem a continuació: 

• Registre d’usuaris. Amb la possibilitat de definir diferents nivells 

d’atribucions, que permetran diferents tipus d’accés a la pàgina 

web i els seus continguts. 

• Disposar de continguts variables per a la major part de la pàgina 

web, mitjançant l’edició i manteniment en línia per part d’usuaris 

autoritzats, en el sentit exposat en el punt anterior. Cal valorar que 

s’ofereixi la possibilitat de facilitar l’accés a l’edició de continguts 
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del lloc quasi al complet, per mitjà de pantalles senzilles, sense 

gairebé necessitat de coneixements d’informàtica. 

• Facilitar informació de contacte per a patrocinadors, col·laboradors, 

simpatitzants i usuaris. 

• Potenciar la comunicació amb el públic, així com apostar per al 

manteniment d’una seu web viva. Per aconseguir-ho, recomanem la 

implantació d’un sistema de fòrums per àrees d’activitat. 

• Implantar un sistema d’enquestes variables per a la recollida 

d’opinions sobre les activitats endegades per l’entitat. 

• Controlar els accessos als diferents mòduls i seccions de la pàgina 

web, per poder valorar el seu ús, així com les pautes de 

comportament dels visitants. 

• Organitzar un sistema per al recull d’opinions sobre totes les 

notícies i articles publicats, i facilitar la seva lectura per part de 

qualsevol visitant que hi accedeixi. Serà l’administrador del lloc, 

qui tindrà la capacitat per controlar que les opinions s’exposin amb 

la suficient qualitat. És important mantenir un grau de control sobre 

els continguts. 

• Disposar d’una àrea administrativa reservada a l’administrador del 

lloc per a la gestió de continguts, enquestes, control dels fòrums, 

notícies, opinions i control d’usuaris amb capacitat per a inserir 

canvis en les diferents seccions. 

• Pàgina principal prèvia d’accés al portal, que incorporarà un espai 

per als patrocinadors i una presentació de tipus interactiu o 

dinamitzada. 

• Proposar la creació o adjunció de pàgines web relacionades, 

destinades a cobrir aquelles activitats o esdeveniments que, pel seu 

caràcter específic o les seves propietats estètiques, requereixen 

d’un tractament especial o bé ja han estat desenvolupades en 

projectes anteriors. Un altre motiu per fer-ho pot ser la voluntat 

d’afegir valor a la proposta. Una possible solució és mantenir-se 

dins un criteri de tractament temporal sense establir cap diferència 
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envers la resta de propostes, per adreçar-nos cap a una pàgina web 

independent en accedir a aquesta activitat. 

Disseny i navegació 

Pel que fa al disseny del lloc, és interessant mantenir una certa exclusivitat d’aspecte que 

reflecteixi amb fidelitat la imatge corporativa de l’entitat. No obstant, per respecte als 

problemes d’accessibilitat que puguin afectar a determinats usuaris, cal considerar la 

possibilitat de dur a terme, dins d’una raonable coherència, propostes de presentació 

alternatives, en especial pel que fa a l’ús de combinacions d’elements gràfics, fons de 

pantalla, colors i tipografies. 

Els fulls d’estil en cascada (CSS) ens permetran uniformitzar el format de les pàgines, 

modificar el comportament de les marques del HTML i millorar l’accesibilitat. Per ser 

una incorporació tardana a l’estàndard HTML, però, només els suporten els navegadors 

Netscape Navigator (versió 4 o superior) i Microsoft Internet Explorer (a partir de la 

versió 3). 

La navegació ha de resultar intuïtiva i senzilla, de manera que permeti a l’usuari del lloc 

fer-se la idea d’on és en cada moment. És recomanable la definició d’una estructura 

jeràrquica de menús, perquè la navegació no és tant sols un conjunt d’enllaços, és una 

manera de pensar i organitzar l’espai, de forma que la informació, les il·lustracions i altres 

documents siguin sempre a l’abast i no amagats en llocs apartats o de difícil accés. 

En el nostre cas, la informació s’haurà d’estructurar en classes i subclasses, de manera 

que l’usuari vagi indicant quina de les opcions proposades tria per a poder arribar als 

documents o a la informació que li interessi. Un bon sistema d’aquestes característiques 

no hauria de superar un determinat nombre d’opcions, per que puguin ser fàcilment 

assimilables per l’usuari17. 

Es recomana disposar els menús de forma vertical, perquè són més fàcils de captar que els 

horitzontals. Per això és important que les opcions s’agrupin de forma lògica i coherent 

per nivells jeràrquics. Però també proposem un menú horitzontal complementari, destinat 

només per aquells continguts de tractament més habitual del portal, que volem diferenciar 

d’aquells relacionats amb l’entitat. 

No oblidem tampoc la possibilitat d’utilitzar sistemes de navegació hipertextual. Amb 

aquests permetrem a l’usuari anar d’un document a d’altres relacionats, en activar els 

vincles que prèviament s’hagin establert. Aquests acostumen a anar ressaltats de forma 

                                                        
17 Un usuari adult està preparat per assimilar entre cinc i nou opcions simultànies (Abadal, 2001). 
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visible. L’ús de l’hipertext18 atorga un paper més actiu al visitant, perquè és ell qui escull 

el camí dins la xarxa construïda per l’autor del document seguint la lliure associació 

d’idees, enfront a la lectura lineal o seqüencial tradicional (Bush, 1945). 

D’altra banda, a més de la possibilitat d’accedir als continguts per mitjà de la navegació, 

en els dos sentits exposats anteriorment, convé que l’usuari disposi també de l’opció 

d’accedir als continguts per mitjà d’un sistema de recuperació d’informació. És a dir, 

facilitar l’opció per mitjà de la qual, a partir d’una cadena de text, l’usuari disposi de la 

possibilitat de realitzar una cerca en l’apartat triat, utilitzant el llenguatge d’interrogació 

de consulta a bases de dades. 

Multilingüe 

Si la disposició del producte és ja un problema per a llengües amb àmplies bases 

demogràfiques, com el castellà o el francès, sembla un gran problema per a idiomes amb 

un nombre reduït de parlants, com ara el català (Mas, 2003). La possibilitat de traduir 

l’aplicatiu gràcies a disposar del codi font serà molt ben valorada, més quan el 

multilingüísme és cada dia més habitual en l’espai web i, a més, ens pot permetre millorar 

la nostra competitivitat. 

Així, la disponibilitat d’aquesta opció serà un dels factors determinants en la selecció 

final del programari. Tot i presentar certs efectes negatius pel que fa a la càrrega de feina 

pel que fa al manteniment del lloc, crec que paga la pena dedicar-hi aquest esforç i 

preparar l’aplicació per a la seva adaptació ràpida a qualsevol idioma, donat el possible 

interès de comunitats foranes en les activitats programades per l’entitat. 

Aspectes legals 

En aquest apartat incorporem els avisos legals que s’acostumen a incloure en les pàgines 

web amb l’objectiu d’acomplir els requeriments mínims necessaris segons l’ordenament 

jurídic vigent. Pel que fa al registre d’usuaris, cal tenir en compte que hi ha regulacions 

específiques destinades a la protecció de les dades de caràcter personal subministrades o 

recollides per l’entitat19. 

                                                        
18 Hi ha treballs excel·lents de l’hipertext. Cfr. Joan Campàs. Laura Borràs i el Grup Hermeneia-
UOC.IN3. 
19 Vegeu [annex 4]. 



 

  26 
 

 

 

6. Selecció del programari 

Increasingly, the central question is becoming who will have access 
to the information these machines must have in storage to guarantee 
that the right decisions are made. 

Jean-François Lyotard 
The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, 1984 

El subsistema d’accés dinàmic a dades 

Després de valorar diferents possibilitats dins l’àmplia oferta de programari lliure que hi 

ha a Internet, decidim fer la tria entre programes adreçats a la generació de portals per 

començar a donar cos al projecte. Aquest tipus de programari ens permet desenvolupar, a 

més de la presentació i els continguts que l’entitat es plantegi difondre, eines de 

col·laboració per afavorir la participació d’aquells usuaris que vulguin mantenir-se en 

contacte amb l’entitat o bé encetar el diàleg amb d’altres, com ara els fòrums i els espais 

per a comentaris. És a dir, potencia la comunicació i, per tant, ens facilitarà, a mesura que 

aconseguim augmentar el ritme de visites, l’estudi de les preferències de l’audiència. 

D’altra banda, amb l’adopció d’aquest tipus de programari podem gaudir de funcionalitats 

avançades, com ara l’administració via web del lloc, la gestió de comptes d’usuari amb 

atributs variables, la realització d’enquestes interactives, i el manteniment d’un calendari 

per a publicar la programació d’activitats de l’entitat, entre d’altres. També hi podrem 

afegir una àmplia gamma de continguts complementaris, des de notícies, articles i altres 

modalitats textuals, fins a galeries d’imatges, directoris d’enllaços a pàgines web i àrees 

per a la gestió de descàrregues, en les quals hi podrem incloure múltiples opcions 

d’interès per a la nostra audiència. 

Una característica a destacar, que acostuma a ser comú per aquest tipus de productes, és 

que l’usuari gaudeix de la possibilitat d’adaptar el format de sortida per pantalla 

(l’interfici del programa) a les seves capacitats o gustos personals, per mitjà d’un quadre 

de comandament que hi ha a la seva disposició un cop s’ha registrat dins l’aplicació. L’ús 

del programa i la navegació per les diferents seccions resulten també força intuïtius. 

A partir de la recerca de programari lliure que pogués adaptar-se als objectius que hem 

determinat per a aquest projecte, hem localitzat a Internet diverses seus especialitzades20 

                                                        
20 Per a més informació, vegeu: 
[http://www.devscripts.com/category.php?stId=132]. 
[http://www.hotscripts.com/ASP/Scripts_and_Components/Portal_Systems]. 
[http://www.needscripts.com/ASP/Scripts_and_Components/Portal_Systems/index.html]. 
[http://www.scriptsearch.com/ASP/Online_Communities/]. 
[http://www.sourceforge.net]. 
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en el desenvolupament de pàgines web, amb informació sobre possibles opcions vàlides 

per a escollir. Després de realitzar una primera aproximació, ens decidim per fer la tria 

entre els següents programes: 

• MaxWebPortal21. 

• UltraApps Portal22. 

• ASP-Nuke23. 

• Vieboard Portal24. 

Les especificacions observades en la selecció inicial han estat les següents: programari 

lliure (GPL), versió, plataforma/es i data de la darrera actualització25. Ara bé, en tractar-se 

de productes amb prestacions similars, a més de la facilitat d’instal·lació i configuració 

del programari, en l’elecció definitiva ha comptat molt la nostra voluntat de disposar de la 

funcionalitat multilingüe. Pel que fa a l’existència de documentació de suport i per a 

l’aprenentatge, és habitual aconseguir tota la informació necessària a través de la 

participació en els fòrums de discussió, en els quals hi participa hom interessat en 

aquestes aplicacions. També han estat determinants les proves realitzades en els portals de 

demostració que, sovint, són a disposició dels usuaris potencials d’aquesta mena de 

productes. L’única aplicació per a la qual disposem d’un mòdul multilingüe integrat i 

fàcilment configurable ha estat ASP-Nuke. 

En aquest punt, val a dir que el model de portal ha estat adoptat per entitats com ara la 

Fundació “La Caixa”26, que ha estat pionera en el nostre país en el desenvolupament de 

nous sistemes de distribució de productes culturals a través de l’aplicació de les TIC27. És 

important recordar el paper clau que aquestes institucions tenen en la promoció 

d’activitats culturals. L’obligació legal que les obliga a dedicar els seus beneficis a obra 

social, ha comportat un important compromís econòmic d’aquestes amb el 

desenvolupament cultural del país. Gran part d’aquests esforços es concentren en 

l’organització dels seus propis programes d’exposicions, concerts i acció cultural. A 

                                                        
21 [http://www.maxwebportal.com]. 
22 [http://www.ultraapps.com/portal]. 
23 [http://www.asp-nuke.com]. 
24 [http://www.vieboard.com]. 
25 Vegeu [annex 2]. 
26 [http://www.fundacio.lacaixa.es]. 
27 Com ara el servei de venda d’entrades per terminal, Internet, o telèfon que ofereixen les dues 
principals caixes d’estalvi catalanes. L’aplicació d’aquests nous sistemes ha facilitat el consum 
cultural i la creació de nous públics (Bonet, 2002). 
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diferència d’altres països, però, especialment els anglosaxons 28 , el mecenatge i les 

pràctiques de patrocini cultural empresarial són poc significatives, amb l’excepció que 

representen les caixes d’estalvi que, a Catalunya, donen un ampli suport al moviment 

fundacional. 

 

Figura 7: Portal de la Fundació “La Caixa” 
Font: [http://www.fundacio.lacaixa.es/] 

El subsistema de base de dades relacional 

La necessitat d’utilitzar una base de dades ens porta a tractar-la com un dels subsistemes 

fonamentals per al nostre model d’organització, difusió i promoció de les activitats de les 

fundacions culturals a través de l’aplicació de les TIC. Ara bé, essent aquest un 

subsistema de propòsit general, ens limitarem a descriure la seva necessitat, la relació 

amb altres subsistemes i la seva connexió amb les funcionalitats generals del nostre 

sistema. 

Així, ens proporciona el suport per al tractament de dades i les funcionalitats necessàries 

per a emmagatzemar-les, recuperar-les i realitzar desenvolupaments basats en les 

mateixes. Addicionalment, ens aporta també altres prestacions com ara l’administració, la 

integritat referencial de les dades, el suport per a la gestió de processos simultanis, etc. 

Aquest subsistema actua, doncs, com a servidor, proporcionant dades a clients connectats 

a través de ODBC (Open Database Connectivity), l’estàndard de facto per a l’accés a 

bases de dades. 

En primer terme, ens vàrem decidir a triar entre els següents sistemes de gestió de bases 

de dades: 

                                                        
28 És fàcil comprovar-ho, en veure la gran quantitat de webs dedicades al tercer sector (nonprofit 
sector). 
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• Microsoft Access29. Forma part de Microsoft Office Professional, 

uns dels programes més utilitzats avui dia per la majoria d’usuaris 

Windows. És fàcil d’utilitzar i, un cop s’assoleix un nivell bàsic, no 

és gens difícil crear funcionalitats avançades. Totes les dades 

s’emmagatzemen en un arxiu, la qual cosa fa molt senzill el 

manteniment. Les relacions entre taules formen part del diccionari 

de dades. 

• MySql30. Sistema de referència en el món del programari lliure, és 

considerat el més ràpid i sòlid, fins i tot per a grans volums de 

dades, encara que aquesta rapidesa és a costa de no implementar 

certs aspectes del SQL (Structured Query Language), com ara els 

disparadors de processos o la lògica transaccional. 

Ara bé, com sabem que l’aplicació ASP que hem seleccionat gestionarà menys d’un 

gigabyte de dades, i preveiem que en un principi tindrem menys de deu usuaris simultanis 

en qualsevol moment, pensem que la base de dades Microsoft Access pot proporcionar-

nos una bona alternativa enfront d’altres sistemes més sofisticats. De tota manera, la 

decisió final d’escollir-la ha estat també influenciada pels requeriments de connectivitat 

del subsistema d’accés dinàmic a dades que, per a ASP-Nuke, ha estat desenvolupat sobre 

aquest SGBDR (Sistema de gestió de bases de dades relacionals). 

Què és ASP-Nuke31 i perquè hem decidit d’utilitzar-lo en aquest projecte? 

ASP-Nuke és un projecte de programari lliure desenvolupat a principis de l’any passat per 

Gaëtan Bouveret a França 32 , que permet construir de manera senzilla un portal 

desenvolupat amb tecnologia ASP. Per la seva simplicitat i facilitat d’ús permet la creació 

de pàgines web amb coneixements sobre programació gairebé nuls. Dissenyat per a la 

creació i manteniment de sistemes de gestió de continguts destinats, en un principi, a la 

divulgació d’informació i pensats per a adaptar-se a la recollida de dades, ofereix, entre 

altres funcionalitats, la interacció amb i dels seus visitants per mitjà de fòrums d’opinió, 

espais de comentari, àrees de descàrregues, directoris d’enllaços i llistes de correu. 

Aquest sistema disposa d’un sistema d’administració per web que permet a 

l’administrador controlar el seu lloc completament i disposa també de tota mena d’eines 

per a mantenir activa la pàgina web: enquestes i estadístiques d’accés, blocs configurables 

i administrador de temes gràfics, sistema de banners integrat, directori web a l’estil 

                                                        
29 [http://www.microsoft.com/office/access/default.asp]. 
30 [http://www.mysql.com]. 
31 [http://www.asp-nuke.com/]. 
32 [http://sourceforge.net/projects/ASP-Nuke1/]. 
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Google, editor de texts i suport multilingüe, entre d’altres. Gràcies a l’ús de bases de 

dades, que el permeten assolir la màxima eficiència, poden construir-se pàgines que 

interactuen al 100% amb els usuaris. Per la banda d’aquests darrers, permet també 

personalitzar la presentació, amb la qual cosa podrem desenvolupar diferents entorns 

adients a les limitacions d’accessibilitat que podrien donar-se, sense haver d’abandonar 

els criteris d’imatge corporativa establerts per l’entitat.  

 

Figura 8: Portal de la comunitat francesa de ASP-Nuke 
Font: [http://www.asp-nuke.com/] 

Els requeriments per al seu ús no són tampoc massa exigents. Per a instal·lar ASP-Nuke 

només és necessari un servidor que permeti utilitzar ASP (Microsoft IIS i una base de 

dades). Es recomanable l’ús de Microsoft Access 2000, que ha estat la base de dades 

utilitzada per al desenvolupament d’aquest programa. De tota manera, també hi ha la 

possibilitat d’utilitzar-ne d’altres, en fer servir el llenguatge SQL (Structured Query 

Language) per comunicar-se amb la base de dades. 

ASP-Nuke és, en origen33, un projecte de migració del popular programa de creació i 

manteniment de sistemes de gestió de continguts PHP-Nuke 34 , desenvolupat amb 

tecnologia PHP. Però és també una comunitat d’internàutes, amb seus a diferents països35 

que, de ben segur, anirà en augment per anar equiparant-se, mica en mica, al conegut 

PHP-Nuke. És recomanable visitar les seves seus per a fer-nos càrrec del que realment 

suposen: són portals construïts amb el seu propi programari, on s’hi aboquen tota mena de 
                                                        

33 [http://sourceforge.net/projects/ASP-Nuke/]. 
34 [http://phpnuke.org]. 
35 Per a més informació, vegeu: 
[http://www.asp-nuke.com]. 
[http://www.aspnuke.it]. 
[http://aspnuke.abbif.co.uk]. 
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coneixements amb l’objectiu de millorar-lo; al mateix temps, aquest programari és la 

descàrrega més sol·licitada de la pàgina web. 

La seva expansió s’entén per ser un producte fàcil d’utilitzar, dissenyat de manera molt 

flexible i útil per aquells usuaris que desitgin disposar de la seva pròpia pàgina web sense 

renunciar a les prestacions dels millors llocs. En ser, a més, una eina gratuïta i amb 

disponibilitat del codi font, no és gens estrany que cada cop siguin més aquells que 

adopten aquest sistema. Una mà de gent que segueix les notícies, opina sobre els articles, 

participa en enquestes i discuteix sobre diversos assumptes en els fòrums, constitueix 

aquestes comunitats. Però sobre tot, entenem que el més important és la disposició 

pública del coneixement acumulat (Cornella, 1999). Nosaltres mateixos hem pogut fer 

alguna aportació, en concret les adreçades a la traducció al català de l’aplicatiu i 

l’adaptació del format de calendari en setmanes de dilluns a diumenge. 

És, sens dubte, un lloc de reunió en el qual uns i altres ofereixen i desenvolupen idees 

amb l’única finalitat d’aportar quelcom important al projecte o tan sols per solucionar els 

problemes d’altri. Res es ven, no hi ha diners per mig, però són portals que es mantenen 

en constant ebullició. La finalitat de tot aquest esforç és la d’oferir, de manera gratuïta, 

una eina molt completa per a poder llençar-se a Internet sense haver de ser cap expert en 

informàtica. 

Com tot el programari d’aquest tipus, ASP-Nuke està pensat en principi per a llocs de 

divulgació, recollida i interacció d’informació. Però l’hem considerat adient per als 

nostres objectius perquè pensem que, en certa manera, la majoria de pàgines web 

impliquen la difusió d’alguna mena d’informació. A més, en revisar amb profunditat les 

funcionalitats que ens ofereix36, creiem que podrà adaptar-se al nostre cas. En finalitzar el 

projecte, esperem poder demostrar com realment s’acompleixen les nostres expectatives. 

                                                        
36 Les localitzacions per a descarregar mòduls d’ampliació poden aconseguir-se fàcilment a través 
dels fòrums. 
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7. Selecció del servidor 

En el paradigma informacional, ha surgido una nueva cultura de la 
sustitución de los lugares por el espacio de los flujos y la 
aniquilación del tiempo por el tiempo atemporal: la cultura de la 
virtualidad real. 

Manuel Castells 
La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Fin de milenio, 1997 

Instal·lació del servidor local 

El primer pas per a poder treballar amb el programari ha estat activar els serveis del 

Microsoft IIS versió 5.1, el component de Windows XP Professional que ha substituït 

l’anterior servei web predeterminat, el Personal Web Server (PWS), de les anteriors 

versions domèstica i professional de Windows. Aquest és el servei que s’encarrega de 

resoldre les peticions de pàgines de Internet des dels clients utilitzant el protocol HTTP i 

que activa, entre d’altres components, les pàgines actives de servidor (ASP). Encara que 

és fàcil de configurar, és convenient seguir les instruccions de l’assistent d’instal·lació. 

Un cop activats els serveis, ens hem baixat des de Internet ASP-Nuke, el programari a 

partir del qual hem desenvolupat aquest projecte. El gestor de base de dades no és 

necessari per a fer les proves en el nostre ordinador. Ara bé, encara que hi ha la 

possibilitat de fer el manteniment de la base de dades des de la pròpia pàgina web, és 

interessant poder disposar d’una llicència de Microsoft Access per a facilitar-lo. Cal 

assenyalar que l’ordinador amb què s’ha realitzat aquest projecte treballa amb el sistema 

operatiu WindowsXP Professional, i que el navegadors utilitzats per a les proves han estat 

el Microsoft Internet Explorer versió 6.0 i el Netscape Navigator versió 7.0. 

Selecció del servidor a Internet 

Per a l’allotjament de la pàgina web a Internet ens ha estat molt útil consultar el fòrum de 

la comunitat ASP-Nuke. És on hem trobat la referència de conecction.cl37, un servidor que 

ens ofereix el servei d’allotjament gratuït amb les següents característiques: 

• 20 Mb d’espai web. 

• Utilitat FileHost per a l’administració del lloc (equivalent al 

manteniment del lloc per mitjà d’un programa client FTP, per a 

enviar-hi els arxius). 

                                                        
37 [http://www.conecction.cl]. 
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• Suport ASP/Microsoft Access. La disponibilitat d’aquest servei és 

el primer a tenir en compte per a la nostra tria. 

• Suport ASPeMail. 

• Servei d’activació ASP-Nuke versió 1.2, que ens proporciona els 

arxius necessaris per al funcionament del sistema. 

Abans d’enviar-hi els arxius és millor configurar i provar primer el portal en el nostre 

propi ordinador. Un cop adaptat i havent-hi afegit tot el necessari per a complir amb els 

nostres requeriments, haurem de col·locar els arxius en el servidor triat. 

 

Figura 9: Menú de la utilitat FileHost 
Font: [http://www.conecction.cl] 

D’altra banda, també hem contractat el domini www.efundacio.org i el servei de 

redireccionament URL amb màscara a http://www.dotster.com, amb el qual podem 

apuntar el nostre domini cap a qualsevol URL que desitgem38, essent només visible en la 

barra d’adreces del navegador el domini redireccionat. En el camp de títol hi hem posat el 

nom del nostre domini: www.efundacio.org. 

Com a norma general, sempre inclourem en les nostres pàgines certes etiquetes META, 

en ser la base per aconseguir la indexació en la major part de les bases de dades dels 

motors de cerca. A nivell d’indexació, les més importants són les META keywords i les 

META description. Pel que fa a http://www.efundacio.org, les META keywords, que 

defineixen les paraules clau per les quals els robots dels motors de cerca ens indexaran i 

han d’expressar el contingut intrínsec de la nostra pàgina d’una forma exacta, han estat 

                                                        
38 Ho hem fet per a [http://www2.conecction.cl:81/user/jvinalsg]. 
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omplertes amb les paraules següents39: Fundacions, fundacions, FUNDACIONS, Entitats, 

entitats, i ENTITATS. La META description, que ha d’incloure una descripció el més 

completa possible del contingut de la nostra pàgina amb l’ús del menor nombre de 

paraules admissible, l’hem omplert amb la definició del títol del projecte: efundacio.org, 

projecte d’organització, difusió i promoció de les activitats d’una fundació cultural 

d’abast comarcal a partir de l’aplicació de les TIC. 

Més endavant caldrà dur a terme un seguiment de com se situa la nostra web en l’àmbit 

dels motors de cerca a Internet més habituals, com ara Google, Yahoo, Altavista i Excite, 

entre d’altres. Aquesta tasca, però, correspon a les labors de seguiment posteriors a la 

presentació d’aquest projecte. 

                                                        
39 Val la distinció entre majúscules i minúscules. 
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8. Primer contacte amb ASP-Nuke 

Se objetará que según vaya avanzando el trabajo, este índice 
hipotético habrá de ser reestructurado varias veces e incluso llegará 
a asumir una forma completamente diferente. Cierto es. Pero lo 
reestructuraréis mejor si tenéis un punto de partida a reestructurar. 

Umberto Eco 
Como se hace una tesis, 1977 

En un principi havíem pensat desenvolupar per aquest treball un model propi de base de 

dades relacional, preparat per a ser publicat a Internet mitjançant tecnologia ASP de 

programació de pàgines dinàmiques. En aquell moment desconeixíem el potencial del 

programari lliure i l’abast de la seva disponibilitat a Internet. L’anàlisi comparativa 

d’entitats, entre les quals destacaven els llocs desenvolupats per les fundacions culturals 

vinculades a entitats d’estalvi, les més importants al nostre país, ens va fer veure les 

possibilitats d’utilitzar un programari d’aquest tipus per a l’organització, difusió i 

promoció de les seves activitats. Així, va ser durant la recerca en diversos llocs de 

consulta per a programadors, quan vàrem descobrir aquesta mena de programes. 

La selecció no ha estat pas senzilla, però. Són múltiples les ofertes disponibles i diferents 

les tecnologies suportades, encara que finalment ens hem mantingut en l’opció 

tecnològica triada des d’un principi. El motiu principal ha estat la voluntat de mantenir el 

projecte dins l’àmbit que correspon a un treball de la llicenciatura en Humanitats, 

mantenint-nos a una distància prudent del que considerem més propi de l’òptica d’una 

recerca tecnològica. La tria de programari lliure, fàcil d’aconseguir a Internet de forma 

totalment gratuïta, ens sembla la més adient per al seu ús en entitats sense ànim de lucre, 

com ho són les fundacions. 

Ara bé, val a dir que un cop demostrada la hipòtesi principal de treball, és a dir, que és 

possible tipificar un model d’organització, difusió i promoció de les activitats culturals a 

través de l’aplicació de les TIC, específic per a les fundacions i de possible generalització 

a d’altres entitats del sector, l’objectiu que pretenem, sempre que comptem amb 

l’assessorament tècnic adient, podrà ser assolit amb independència de la plataforma 

tecnològica emprada. A mesura que hem anat endinsant-nos en el funcionament de ASP-

Nuke, hem anat responent a totes les incògnites que se’ns havien presentat al principi pel 

que fa a la necessitat de realitzar adaptacions del programari original i a la dificultat 

tècnica de portar-les a terme. Però com veurem recollit més endavant en l’avaluació del 

programari, aquest ha estat un procés força agraït. 
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Un cop triat el programari que farem servir de base per a desenvolupar el model, cal 

recordar les passes seguides per a la instal·lació, configuració i arrencada dels serveis que 

ens ofereix: 

1. És necessari disposar d’un servidor web que executi pàgines ASP 

per a utilitzar el ASP-Nuke. Nosaltres hem triat el Microsoft IIS 

versió 5.1 per a treballar en mode local. 

2. Descarregar el ASP-Nuke40. Nosaltres hem treballat amb la versió 

1.2 anglesa d’aquest programa, de data 11/01/2003, fins el paquet 

d’esmenes ASP-Nuke versió 1.2-02, de 22/01/2003. Es composa de 

més de 200 arxius html, asp, xml, js, txt i mdb. Quan al nombre 

d’arxius que conté l’aplicació, que en un principi ens pot espantar, 

un cop fem una primera revisió de la seva estructura i funcions, 

l’aproximació resulta més senzilla (les variables globals estan 

definides per separat i, com en el cas de les funcions, per definir-les 

s’utilitza un llenguatge natural). A més, els arxius font estan força 

ben comentats. Cadascun serveix per a unes funcions concretes, en 

estar l’aplicació pensada per mòduls més o menys independents, 

però estan relacionats els uns amb els altres en relació a les seves 

funcions. 

3. Instal·lació i documentació inclosa. Val a dir que en mode local no 

presenta gaires complicacions, perquè el programari ve amb les 

passes a seguir clarament explicades, així com els requeriments del 

sistema i una breu descripció del contingut dels directoris, encara 

que sense entrar en detall del que fa cada arxiu. 

4. Traduir i comprovar la pàgina web en local amb els idiomes que 

finalment s’hagi decidit instal·lar. El sistema ve preparat per a la 

traducció de tots els literals de text que hi ha a l’aplicació. 

5. Familiaritzar-se amb el programari i les diferents seccions que 

incorpora. És a dir, mitjançant el navegador (utilitzant 

alternativament Microsoft Internet Explorer versió 6.0 i Netscape 

Navigator versió 7.0, per comprovar el seu correcte funcionament 

en els diferents entorns), explorar tot el possible: notícies, articles, 

comentaris, fòrums, directori d’enllaços, espai d’enquestes, àrees 

                                                        
40 [http://www.asp-nuke.com]. 
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de descàrregues, directoris d’imatges, administració del lloc, etc. 

L’absència de manuals oficials és característica d’aquest tipus de 

programari, raó per la qual el mètode de prova i error és el més 

adient per a la investigació de les múltiples possibilitats que ens 

ofereix. 

6. Determinar què fa cada arxiu. Aquesta és una labor que combina la 

navegació amb la lectura del codi font dels arxius. És, però, una 

tasca reservada per a programadors. 

7. Identificar què volem i que ens falta o sobra del que hi ha, per 

assolir els objectius del nostre projecte. Per fer-ho ens valem dels 

resultats de l’anàlisi de requeriments del sistema. 

8. Crear un disseny gràfic propi i personalitzar la distribució dels 

continguts estàndard del programari. Per a l’aspecte visual ens 

valdrem dels temes gràfics, en venir el programa preparat per a 

treballar amb fulls d’estil en cascada (CSS). 

9. Implementar el que necessitem i el programari estàndard no ens 

ofereix. En aquest sentit, hi haurà una part desenvolupada per 

nosaltres mateixos, mentre que diferents àrees d’interès hauran 

estat cobertes amb l’aportació de mòduls d’ampliació aconseguits a 

través de les consultes al fòrum i altre programari especialitzat. 

10. Configurar el servidor a Internet a http://www.conecction.cl i 

sincronitzar els seus continguts amb l’estructura que ja disposem en 

mode local. 

11. A partir d’aquest punt, podem provar el programari, tan en local 

com a Internet. És interessant la participació de terceres persones 

pel que fa a les proves a fer amb la pàgina web. 

12. Avaluar la prova de la hipòtesi principal, l’assoliment d’objectius i 

l’adaptabilitat del programari. 
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9. Especificació funcional del sistema 

La integración potencial de texto, imágenes y sonido en el mismo 
sistema, interactuando desde puntos múltiples, en un tiempo 
elegido (real o demorada) a lo largo de una red global, con un 
acceso abierto y asequible, cambia de forma fundamental el 
carácter de la comunicación. 

Manuel Castells 
La era de la información. La sociedad red, 1997 

ASP-Nuke versió 1.2 

A mesura que hem anant coneixent ASP-Nuke i totes les seves possibilitats, hem anat 

afegint a la pàgina web diferents elements que en un principi no pensàvem desenvolupar. 

Això és degut, en gran mesura, a les enormes prestacions i possibilitats que ens ofereix 

aquest tipus de programari, que ens presenta nombroses opcions en pantalla que poden ser 

emprades lliurement a l’hora de desenvolupar el portal. 

Així, l’administrador del lloc disposa de múltiples opcions que podrà activar o desactivar 

segons convingui. Les opcions que es mantinguin actives seran les que podran ser vistes 

per als usuaris de la pàgina, sempre en funció dels diferents rols assignats. A més de 

l’administrador del lloc hi podrà haver també altres usuaris amb la capacitat suficient per 

a afegir-hi continguts, sempre segons uns atributs prèviament assignats. 

Amb tot això, ASP-Nuke permet veure la pàgina web com administrador del lloc o com 

usuari. Per fer-ho, el primer disposa d’un nom i una paraula de pas per a accedir a la 

pàgina des de la qual controla tot el que podrà ser vist pels diferents tipus d’usuari, des 

del visitant esporàdic, fins a l’editor registrat. 

L’administrador del lloc és qui controla tot el portal. Des del menú d’administració 

disposarà de les següents opcions:  

• Notícies. Des d’aquesta opció s’editen les notícies. No hi ha només 

la possibilitat d’introduir-hi text, sinó que també és possible 

intercalar-hi imatges. L’administrador del lloc es reserva els drets 

d’edició. En altre cas, aquest hauria de validar-ho, depenent de 

l’interès que tingués per a l’entitat. 

• Comentaris. Serveixen per l’avaluació de material d’interès per a 

l’entitat i l’audència (eliminar la direcció IP, perquè no sigui 

pública i valorar no donar la possibilitat de comentaris anònims). 
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Poden valorar-se i és necessària la intervenció de l’administrador 

per arribar a ser públics. 

• Articles. Des d’aquesta opció s’escriu un article, que pot redactar-

se en llenguatge HTML, segons el format de pàgines navegables. 

• Fòrum. Per afegir i administrar fòrums de discussió sobre qualsevol 

tema, que permeten disposar d’un lloc destinat exclusivament a la 

discussió. 

• Directori. Manteniment dels enllaços amb les pàgines web d’altres 

organitzacions que comparteixen interessos amb l’entitat. 

• Descàrregues. Aquí s’hi poden posar arxius de tota mena41, perquè 

els usuaris els puguin consultar o descarregar en els seus 

ordinadors. El primer que s’ha de fer és definir les categories, per a 

començar a agregar-hi nous arxius. De forma addicional s’hi poden 

afegir subcategories. 

• Imatges. Aquí s’hi poden posar arxius gràfics amb imatges i 

fotografies perquè els usuaris les puguin veure amb el seu 

navegador. 

• Enquestes. És el lloc on es posen els qüestionaris interactius que 

veuran els visitants. Permeten preguntar l’opinió dels usuaris sobre 

qualsevol tema relacionat amb la nostra proposta d’activitats. Són 

molt simples: es fa la pregunta i s’ofereixen algunes respostes 

d’opció múltiple, de les quals només se’n pot seleccionar una. 

Disposen d’un senzill mecanisme de seguretat per mitjà d’una 

cookie, que impedeix votar més d’un cop des del mateix 

ordinador42. 

• Enllaços. Aquí s’administren els enllaços hipertextuals, per a posar 

referències a altres pàgines de Internet, avaluar-les i classificar-les. 

El primer que s’ha de fer és crear una categoria, per a començar a 

agregar-hi nous llocs. De forma addicional s’hi poden afegir 

subcategories. 
                                                        

41 Fins i tot, podem pensar en posar-hi d’audio, video, o altres formats multimèdia. Per això hem 
pensat anomenar aquest espai ‘mediateca’. 
42 Vegeu “Poll bug?” (05/02/2003) a: 
[http://www.asp-nuke.com/forum/forum.asp?forum=1&section=4&post=4421]. 



 

  40 
 

 

• Administració de comptes d’usuari. Per al manteniment dels 

usuaris registrats en el nostre sistema. 

• Banners. Aquesta opció està pensada per aquells que tinguin un 

lloc finançat per anunciats. En el nostre cas, però, pot resultar útil 

per a l’objectiu de captació de fonts de finançament per als 

projectes de l’entitat. 

• Categories. Aquí es donen d’alta noves categories per a definir els 

diferents àmbits d’interès de la nostra entitat. Aquests títols, però, 

són els únics que no gaudeixen de la funcionalitat multilingüe. 

• Versions. Relació d’idiomes amb els que s’ha instal·lat l’aplicació. 

• Dissenyador de blocs. Els blocs són les unitats internes que 

estructuren el portal web, que es poden jerarquitzar de diferents 

maneres o situar a l’esquerra o a la dreta, segons convingui a 

l’administrador del lloc. Aquesta és una opció per a la qual ens 

reservem l’accés, amb l’objectiu de mantenir la imatge corporativa 

que hem dissenyat. 

• Smileys. Aquí hi posarem les preguntes més freqüents (FAQ). Per 

exemple, les adreçades a conèixer el funcionament de la nostra 

pàgina web. Una bona col·lecció de preguntes d’ús freqüent facilita 

el treball de l’administrador del lloc i és un bon ajut per als 

objectius que ens hem proposat amb el seu desenvolupament. 

• Enviar correu. Aquesta versió de ASP-Nuke ofereix un servei 

complert de correu web que permet als usuaris registrats rebre i 

enviar correus a través del sistema. Potser no sigui una bona idea 

l’activació d’aquest servei, perquè hi ha la possibilitat de saturació 

del servidor en tasques relacionades amb aquesta funcionalitat. Ho 

valorarem a partir de l’experiència de l’ús que se’n faci. Sempre hi 

haurà la possibilitat de dedicar un servidor independent per a la 

gestió del correu. 

• Base de dades. Des d’aquí podrà realitzar operacions amb la base 

de dades utilitzant el llenguatge SQL. 
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L’usuari també disposa de la possibilitat de modificar determinades dades del seu registre, 

així com la d’escollir un tema gràfic diferent. És necessari observar, però, com arriba el 

resultat final del portal a ulls de l’usuari. També té la possibilitat de modificar l’idioma, 

de fer preguntes i de participar en els fòrums, i moltes més coses, a més de poder observar 

la informació que hi ha a la pàgina. Des del menú d’usuari, disposarà de les següents 

opcions: 

• Notícies. Des d’aquesta opció pot llegir els titulars de les notícies 

relacionades amb l’entitat i accedir al seu text complet. Pot aportar 

la seva valoració personal sobre el contingut i d’afegir els 

comentaris que consideri adients. Aquests hauran de ser validats 

per l’administrador del lloc abans d’arribar a ser públics. 

• Articles. Des d’aquesta opció pot accedir al contingut dels articles 

redactats per a la pàgina web que, per facilitar la lectura, estan 

estructurats segons el format de pàgines navegables. També 

disposa de la possibilitat d’aportar la seva valoració personal sobre 

els continguts i d’afegir els comentaris que consideri adients. Com 

les notícies, també hauran de ser validats per l’administrador del 

lloc abans d’arribar a ser públics. 

• Fòrum. Per a participar en fòrums de discussió sobre qualsevol 

assumpte. 

• Directori. Per a posar els enllaços a altres pàgines web d’interès per 

a l’entitat. 

• Descàrregues. Aquí es pot accedir als arxius que l’usuari pot 

consultar o descarregar en el seu ordinador. 

• Imatges. Aquí es pot accedir als arxius gràfics que hi ha a 

disposició de l’usuari. 

• Enquestes. Permeten a l’usuari respondre sobre temes proposats per 

l’administrador del lloc. Són molt simples: es fa la pregunta i 

s’ofereixen algunes respostes d’opció múltiple, de les quals només 

se’n pot triar una. Disposen d’un senzill mecanisme de seguretat 

per mitjà d’una cookie, que impedeix votar més d’un cop des del 

mateix ordinador. 
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• Etiquetes. Aquí hi posarem les preguntes que se’ns fan amb més 

freqüència. 

• Registre. És un procés simple per a donar-se d’alta en el portal. 

L’única restricció és que l’usuari ha de disposar d’una adreça de 

correu electrònic. 

• El meu compte. Permet la personalització del portal. Limitarem 

aquesta funcionalitat per tal de mantenir-nos dins la selecció 

d’opcions d’accessibilitat i la tria d’idioma. 

• Els meus missatges. Funcionalitat de correu electrònic dins el 

portal. 

Bé és cert que, per a poder utilitzar-les, l’administrador ha hagut d’habilitar i activar les 

esmentades opcions, perquè tot el que veu l’usuari ho decideix prèviament aquest primer, 

que és qui controla la pàgina web i decideix els seus continguts i què es pot veure. Així, 

és un cop que hem pres consciència de les possibilitats de ASP-Nuke i hem entès el seu 

funcionament intern, quan hem estat en disposició d’incloure-hi certes opcions que no 

s’havien tingut massa en compte en un primer terme. Entre aquestes cal destacar el 

sistema a través del qual l’usuari pot votar i oferir el seu punt de vista sobre els diferents 

assumptes publicats en la pàgina web. Generar un sistema d’enquestes és bastant senzill, 

en disposar ASP-Nuke d’una plantilla per a realitzar-les que pot adaptar-se a les 

necessitats de cada administrador. 

Amb tot això que hem exposat, entenem que la tasca de desenvolupar el portal recau més 

en les labors de disseny i aportació de continguts, que no pas en les de la seva 

construcció. Estem en condicions d’afirmar, doncs, que ASP-Nuke és una eina molt útil i 

dinàmica per a crear portals, a més de versàtil i fàcil de fer servir, que ens permetrà assolir 

excel·lents resultats amb uns mínims coneixements d’informàtica. 
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10. Disseny tècnic del sistema 

Infrastructure is to information as a bottle is to wine: the technology 

is the packaging that allows the information to be delivered to end 

consumers. A single copy of a film would be of little value without 

a distribution technology. Likewise, computer software is valuable 

only because computer hardware and network technology are now 

so powerful and inexpensive. 

Carl Shapiro and Hal Varian 

Information rules. A Strategic guide to the Network Economy, 1999 

Aquest capítol, que és el més tècnic de tot el projecte, ens servirà per descriure com hem 

adaptat el programari a les necessitats especificades prèviament en l’anàlisi de 

requeriments del sistema. Amb la intenció d’acomplir amb les expectatives que podem 

generar amb aquest document, i també per facilitar la seva lectura i el seguiment del que 

s’ha fet a partir del ASP-Nuke original, tractarem de dur a terme l’exposició del procés de 

construcció del model efundacio.org per facilitar la seva futura adaptació en casos 

concrets. 

Per aconseguir-ho, tots els seus elements han d’ésser ben explicats per entendre el seu 

funcionament. Farem ús del llenguatge més planer possible, però. A més, segons la 

pràctica habitual dels participants en la comunitat ASP-Nuke, s’han comentat tots els 

canvis realitzats dins dels propis programes, perquè així la lectura del codi resulti més 

senzilla43. Per això presentem aquest document a tall de narració del què hem fet i de com 

ho hem fet per aconseguir-ho44. Amb aquestes mesures esperem fer quelcom més amena 

la lectura per aquells que no estigueu massa familiaritzats amb la programació de pàgines 

web dinàmiques o amb el llenguatge ASP en particular. 

Programari original 

Comencem a partir de la descàrrega de la versió anglesa de ASP-Nuke 1.245, de data 

11/01/2003. Per a l’execució del servidor web en mode local hem utilitzat Microsoft IIS 

versió 5.1, perquè la seva integració amb Microsoft Windows XP Professional ens fa molt 

fàcil la seva configuració. Un cop hem iniciat aquest servei, per a la instal·lació en mode 

                                                        
43 Les marques en els arxius de programa que serveixen de referència per a les nostres adaptacions 
són les següents: (1) comentari inicial: ‘ini efundacio.org; (2) descripció prèvia: ‘### descripció de 
l’adaptació; (3) comentari final: ‘fin efundacio.org. Aquesta, però, és una labor reservada per a 
programadors. 
44 Trobareu una aproximació a l’estructura d’aquest procés en el capítol “Primer contacte amb ASP-
Nuke”. 
45 [http://www.asp-nuke.com/download.asp?dl=95]. 
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local, situarem els arxius del programari en el directori virtual del servidor 

http://localhost/aspnuke. 

Per iniciar l’aplicació accedim amb el nostre navegador a l’adreça URL 

http://localhost/setup.asp, amb l’objectiu d’omplir les dades que se’ns demanaran en el 

formulari d’instal·lació. Aquestes dades serviran per a generar automàticament l’arxiu 

\includes\configuration-inc.asp46, que contindrà els paràmetres de configuració del nostre 

lloc. Per raons de seguretat, el programa ens sol·licitarà que esborrem l’arxiu \setup.asp. 

En cas de ser necessari, per tornar a configurar de nou el nostre lloc tant sols haurem 

d’esborrar l’arxiu de configuració esmentat i recuperar l’arxiu \setup.asp. 

Més endavant, en actualitzar el nostre servidor a Internet, tots els canvis que haguem fet 

en mode local, hauran de funcionar en la web amb l’ajust corresponent dels paràmetres de 

l’arxiu de configuració inicial \includes\configuration-inc.asp, segons les indicacions que 

ens faciliti el nostre proveïdor de serveis. Potser també sigui necessari fer algun canvi en 

l’arxiu \includes\database-inc.asp, sempre segons els requeriments indicats. 

El nostre lloc ja estarà disponible per començar a treballar. Des d’ara, aprofitarem la 

infraestructura de serveis que ens ofereix el mateix programari per a crear la nostra pàgina 

web. En resum, del que es tracta ara és de trobar el major nombre de solucions possible, 

segons l’anàlisi de requeriments del sistema, sense haver de programar noves aplicacions 

des del principi. 

Esmenes al programari base 

En el moment d’elaborar aquest projecte hi ha publicats a la pàgina web de ASP-Nuke47 

dos paquets acumulatius d’esmenes al programari base (el darrer de data 22/01/2003) que 

solucionen diversos problemes detectats en aquesta darrera versió. Els descarreguem i 

seguim les indicacions per a la substitució dels següents arxius, que se’ns faciliten per a la 

seva instal·lació: 

\includes\_mail-inc.asp 

\includes\news-inc.asp 

\includes\comments-inc.asp 

\includes\admin\news-inc.asp 

\includes\admin\directory-inc.asp 

                                                        
46  Totes les referències que fem als arxius ASP sempre són relatives al directori arrel del 
programari. És a dir, en indicar \includes\configuracion-inc.asp, el camí d’accés per accedir-hi serà 
sempre a partir de \aspnuke. 
47 [http://www.asp-nuke.com/download.asp?dl=112]. 
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Funcionalitat multilingüe 

Després de les escaients correccions d’estil, aprofitarem els arxius del mòdul multilingüe 

que podem descarregar de la pàgina web de la comunitat ASP-Nuke a Itàlia48, on hi ha la 

traducció al castellà de tot el programari. Com en el cas de les esmenes, amb els arxius 

subministrats també hi trobem les instruccions d’instal·lació correctament explicades. En 

estar tots els elements documentats i en un sol arxiu xml, la definició d’un nou idioma és 

força senzilla. Així, ens decidim per fer nosaltres mateixos la traducció al català49 de 

l’aplicatiu, essent finalment els arxius resultants: EN.xml, ES.xml i CA.xml, per a 

l’anglès, el castellà i el català, respectivament. 

Els arxius de llenguatge es composen de dues parts: 

• <lang> que conté els atributs de cada llenguatge: nom, joc de 

caràcters que haurà d’utilitzar el navegador (ISO-8859-1 latin), 

LCID (nombre específic per a cada país50), format de temps i data, 

i nombre de versió ASP-Nuke. 

• <translation> amb la traducció de totes les etiquetes utilitzades en 

el programari. 

Des del quadre de control de l’administrador, en el menú ‘administration>versions’, 

esborrem la versió francesa i afegim els llenguatges català i castellà. Seguint les 

instruccions facilitades, definirem el català com a idioma predeterminat a partir del canvi 

de la variable que determina l’idioma per defecte en l’arxiu \includes\configuration-

inc.asp, a GLOBAL_SITE_DEFAULT_VERSION = “CA”. 

La instal·lació definitiva la farem en català (CA), castellà (ES) i anglès (EN), així podrem 

aprofitar la funcionalitat multilingüe, que ens evita el risc que se’ns barregin continguts 

en diferents idiomes i ens permet treballar sense dificultats. Com hem comentat abans, 

disposar d’aquesta funcionalitat representarà una important tasca addicional per a 

l’administrador del lloc, però amb un resultat força coherent pel que fa a la forma en que 

els visitants podran accedir als continguts. 

                                                        
48 [http://www.aspnuke.it/download.asp?dl=96]. 
49 Vegeu “ASPnuke 1.2 en català” a: 
[http://www.asp-nuke.com/forum/forum.asp?forum=18&section=6&post=6989]. 
50  El component de configuració regional i designació d’idioma (LCID) utilitza el número 
identificador de localització per a oferir en diversos formats, la data, hora i localitzador explícits 
d’una configuració local. Vegeu relació a: [http://www.juicystudio.com/tutorial/asp/lcid.html]. 
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Calendari i programació d’activitats 

A partir de la informació que trobem al fòrum51, localitzem un mòdul de calendari52 

integrat amb ASP-Nuke que ha estat desenvolupat per Jason Prost (2003). Incorpora les 

següents funcionalitats: 

• Calendari mensual. 

• Programació d’activitats i esdeveniments. 

• Integració amb el sistema de temes gràfics de ASP-Nuke. 

• Integració amb el sistema multilingüe de ASP-Nuke. 

• Integració amb el sistema administratiu de ASP-Nuke. 

El descarreguem i seguim les instruccions d’instal·lació. Afegim el directori \calendar 

amb els arxius corresponents, la base de dades \db\calendar.mdb, els arxius \calendar.asp, 

\events.asp i la imatge \imgs\clear.gif. També afegim les etiquetes necessàries en els 

arxius xml dels idiomes i en els fulls d’estil per als temes gràfics, i modifiquem els 

següents arxius segons les indicacions aportades: 

\includes\configuration-inc.asp 

\includes\menu-inc.asp 

\includes\pages-inc.asp 

\includes\admin\menu-inc.asp 

Aquest mòdul ens permet l’ús de la notació europea de dates en format DD/MM/AA, però 

com la solució original només ens permet presentar les setmanes en format anglosaxó, és 

a dir, de diumenge a dissabte, decidim d’adaptar-lo a la nostra presentació setmanal de 

dilluns a diumenge53 . Des d’ara podrem organitzar i publicar a Internet l’agenda de 

l’entitat i, a partir del seu ús, construirem un registre històric de la programació 

d’activitats. També hi podrem incorporar els enllaços hipertextuals necessaris per a 

vincular l’agenda a les notícies, els articles o altres aspectes relacionats amb els 

esdeveniments publicats. 

                                                        
51 Vegeu “Event/Calendar Module for ASP-Nuke” a: 
[http://www.asp-nuke.com/forum/forum.asp?forum=1&section=1&post=4292]. 
52 [http://tinyurl.com/58vg]. 
53 Vegeu “Monday as first day of the week” a: 
[http://www.asp-nuke.com/forum/forum.asp?forum=1&section=1&post=6238]. 
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Paràmetres del perfil d’usuari 

Per defecte, el programari original permet a l’usuari registrat el manteniment d’un seguit 

de paràmetres amb els que podrà personalitzar el seu compte. Ara bé, com ja apuntàvem 

en l’anàlisi de requeriments del sistema, volem limitar aquesta funcionalitat per intentar 

mantenir-nos sempre dins els marges definits per la imatge corporativa de l’entitat. Els 

trobem agrupats segons els següents conceptes: 

• Dades personals. Nom, adreça de correu electrònic, pàgina web, 

signatura, autorització per a l’accés d’altres usuaris registrats a 

aquestes dades i indicador de subscripció al butlletí de l’entitat. 

Anul·lem la presentació dels camps MSN, Yahoo Messenger, ICQ i 

AIM. Per fer-ho, hem modificat els arxius següents: 

\includes\account-inc.asp 

\includes\profile-inc.asp 

\includes\admin\accounts-inc.asp 

\includes\admin\profile-inc.asp 

\forum\includes\profil-inc.asp 

• Avatar. Anul·lem aquesta funcionalitat, modificant l’arxiu 

\includes\account-inc.asp. També esborrem les imatges que hi ha 

dins el directori \forum\avatar, així com els registres associats de la 

taula ‘avatars’ en la base de dades \db\forum.mdb. Per fer-ho 

accedim al menú ‘administració>base de dades’ i executem la 

següent sentència SQL per a la base de dades DB_FORUM: delete 

from avatars; 

• Tema. En aquesta secció és on l’usuari podrà escollir una 

presentació gràfica de la pàgina web, entre les diferents opcions 

que s’hauran d’haver dissenyat prèviament. 

• Canvi de paraula de pas. 

• Disseny de blocs. Per als motius ja esmentats en parlar dels temes 

gràfics, també eliminem aquesta funcionalitat, en afectar al format 

de presentació de blocs de la pàgina web segons una ordenació que 

defineix el propi usuari. Per fer-ho hem modificat l’arxiu 

\includes\account-inc.asp. 
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Adaptació dels articles 

Per l’estructura en que s’han desenvolupat els articles dins ASP-Nuke, pensem que podem 

adaptar-los fàcilment a les diferents seccions del nostre lloc. La més idònia és, 

evidentment, la d’un article que combina imatges amb una quantitat de text determinada, 

que anirem ampliant de mica en mica per afavorir la seva lectura. Aplicacions directes 

d’aquest format serien les que esmentàvem en el primer apartat de l’anàlisi de 

requeriments del sistema. És a dir, aspectes com ara la presentació i benvinguda a la seu 

web, informació sobre les instal·lacions, la trajectòria històrica i els projectes de futur de 

l’entitat, entre d’altres que desenvoluparem més endavant en parlar del menú. 

En tractar-se de texts que poden ser més o menys extensos, trobem molt interessant que el 

programa ens ofereixi la possibilitat d’anar dividint-los en parts. Així, en aprofundir una 

mica més en la lògica de funcionament dels articles és quan comencem a adonar-nos del 

que podem arribar a fer amb aquesta funcionalitat. 

 

Figura 10: Esquema de continguts d’un article en ASP-Nuke 

No disposem de les ajudes a la redacció que hi ha al mòdul de notícies, però podem 

observar que l’edició de texts és senzilla i que la navegació es realitza per mitjà d’un 

menú desplegable en la part superior dreta de cada pàgina que ens permet accedir 

directament a les diferents pàgines, així com pels enllaços del tipus ‘següent’ i ‘anterior’ 

que hi ha a la part inferior de la taula, per a seguir una navegació seqüencial. 

No disposem de les ajudes a la redacció que hi ha al mòdul de notícies, però hem 

comprovat que s’accepta l’entrada de texts en format HTML, raó per la qual seran al 

nostre abast les possibilitats que ens ofereix aquest llenguatge (format de text, addició 

d’imatges, enllaços hipertextuals, etc.). Així, per a la redacció podríem utilitzar el 

programari de tractament de texts més habitual que ens permetés guardar el document en 

format HTML, per inserir-lo posteriorment en el formulari de creació d’articles. 

Article 1 
(Contingut 1) 

Pàgina 1.1 
(Text del contingut 1.1) 

Pàgina 1.2 
(Text del contingut1.2) 

... 
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Disseny de temes gràfics 

La creació de temes gràfics és una tasca que requereix de la col·laboració d’un 

dissenyador amb experiència en Internet i d’un programador que ens permeti plasmar les 

idees de disseny en codi. El disseny consisteix en treballar un full d’estil en cascada 

(CSS), que consisteix en una col·lecció de regles que ens permeten uniformitzar el format 

de les pàgines web i modificar el comportament de les marques de HTML. També es 

treballa aquí la tipografia. Al mateix temps, incorporem al disseny els logotips i els 

banners. 

Hem decidit que el portal s’haurà d’adaptar a la imatge corporativa de l’entitat, la qual 

cosa ens permet tenir una imatge visual del lloc d’acord amb els nostres objectius, però 

deixem per més endavant la definició dels formats alternatius que hauran de donar solució 

als problemes d’accessibilitat que poden afectar alguns visitants. Totes les proves s’han 

dut a terme amb diferents navegadors i des de diferents plataformes, per verificar quin era 

el seu impacte envers el resultat final. Una valoració dels problemes d’accessibilitat 

tecnològica la podrem fer a partir de l’anàlisi de les estadístiques del lloc, que ens 

informaran dels mitjans tecnològics emprats més habitualment per la nostra audiència54. 

Configuració dels menús 

Un cop definits els articles amb els quals construirem l’arbre de continguts de la pàgina 

web, crearem dins d’un mòdul independent els nous blocs de menú amb els quals podrem 

presentar la nostra entitat. En accedir al menú d’articles, veurem els que hem afegit, els 

enllaços dels quals són del tipus /articles.asp?cat=1 55 , /articles.asp?cat=2, i així 

successivament. Aquests ens serveixen per a identificar els corresponents enllaços 

hipertextuals. 

La classificació que proposem a continuació no la podem entendre com a tancada. A més, 

pensem que el caràcter interdisciplinar o la naturalesa mixta de la major part d’activitats 

relacionades, ens permetria concebre-les en diferents seccions (Ibar, 1991). El punt de 

vista des del qual s’acceptin condiciona la forma de classificar-les, per això considerem 

que seran l’enfocament donat a la pròpia activitat i els criteris de l’entitat els que 

determinin el seu lloc dins l’estructura del menú. 

A tall d’orientació, farem servir el següent esquema, continguts i nomenclatura: 

                                                        
54 Vegeu un exemple d’estadístiques web en la pàgina web de Leech Software, Inc.: 
[http://www.openwebscope.com]. 
55 Totes les referències que fem als executables ASP en format URL sempre són relatives al 
directori virtual del servidor. És a dir, en indicar /articles.asp?cat=1, la construcció de la URL 
completa serà [http://localhost/aspnuke/articles.asp?cat=1] si parlem del servidor local, mentre que 
serà [http://www.efundacio.org/aspnuke/articles.asp?cat=1] en referir-nos al servidor a Internet. 
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1. Menú d’identitat. 

1.1. Benvinguda. Missió i objectius. Motiu fundacional. 

1.2. Informació general: adreces, horaris, drets d’entrada, 

transports, accessos, etc. 

1.3. Àrea geogràfica d’influència. Mapa interactiu. 

1.4. Trajectòria històrica, activitats corrents i projectes. 

1.5. Dades institucionals i econòmiques. Organigrama. 

Estatuts fundacionals. Memòria. Butlletí. 

2. Menú d’equipaments. 

2.1. Espais per dur-hi a terme les activitats culturals, socials i 

educatives. 

2.2. Espais d’interès temàtic: sales d’exposicions, natura, 

arqueologia, antropologia, etc. 

2.3. Espais complementaris: biblioteca, mediateca, cafeteria, 

restaurant, llibreria, etc. 

3. Menú de patrimoni. 

3.1. Patrimoni cultural. 

3.2. Patrimoni artístic (manifestacions artístiques, exposicions, 

col·leccions, autors). 

3.3. Patrimoni natural (itineraris, activitats, descripcions). 

3.4. Patrimoni històrico-arqueològic. 

3.5. Patrimoni etnològic (festes, gastronomia, arxiu fotogràfic, 

memòria). 

4. Menú d’activitats. 

4.1. Arts plàstiques i visuals. 

4.2. Música. 
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4.3. Literatura i pensament. 

4.4. Activitats per a famílies. 

4.5. Activitats per a gent gran. 

4.6. Activitats per a amics i col·laboradors. 

4.7. Fòrums, conferències, congressos, jornades de debat, etc. 

5. Menú de serveis. 

5.1. Serveis didàctics: visites, tallers, materials, serveis als 

educadors, informació, concertació, condicions. 

5.2. Serveis turístics: visites guiades, visites en grups, 

seccions, itineraris. 

5.3. Mediateca: llibres, revistes, dossiers i inèdits, cartografia, 

bibliografia, fons audiovisual, etc. 

5.4. Banc de recursos: materials didàctics, experiències 

educatives, lectures de referència, materials de suport, últimes 

novetats, altres catàlegs d’interès (temes sobre els quals es pot 

consultar). Publicacions. 

5.5. Serveis d’assessorament (per a més informació). 

Per a diferenciar-lo del menú original de l’aplicació, que respon a les opcions del portal 

per al menú principal, aprofitem una funcionalitat desenvolupada per Tim Hief (2003) 

que ens permet afegir un menú horitzontal56 integrat amb ASP-Nuke. Com en les anteriors 

addicions, ve també acompanyada de les instruccions necessàries per a la instal·lació. 

Afegim l’arxiu \includes\hmenu-inc.asp i modifiquem l’arxiu \includes\toppage-inc.asp 

per incorporar en la capçalera de la pàgina web les crides del nou menú. 

Les adreces URL a les quals apunten els elements del nou menú s’hauran de canviar cada 

cop que es vulgui fer referència des d’un element a un article, arxiu o pàgina web externa. 

D’altra banda, s’hauran de crear els camps corresponents en els arxius d’idioma (ES.xml, 

CA.xml i EN.xml en el nostre cas) per a poder implementar la funcionalitat multilingüe. 

                                                        
56 Vegeu “How-To Add a Horizontal Menu Bar to ASP-Nuke v1.2” a: 
[http://www.ourtownsyndicate.com/articles.asp?id=3]. 
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Limitació de smileys 

Decidim mantenir aquesta funcionalitat, però esborrem les imatges que no volem utilitzar 

que hi ha dins el directori \forum\smileys, així com els registres associats de la taula 

‘smileys’ en la base de dades \db\forum.mdb. Com en el cas dels avatars, pensem que 

potser donaven un caràcter massa informal a la nostra pàgina. 

Photo Radar 

A partir de la informació que trobem al fòrum57, localitzem un mòdul per a publicar 

fotografies aleatòries en la pàgina web integrat amb ASP-Nuke que incorpora aquesta 

funcionalitat en la pàgina d’inici. L’instal·lem segons les indicacions aportades: afegim 

l’arxius \includes\photoradar-inc.asp, i modifiquem els arxius \includes\blocks-inc.asp i 

\includes\configuration-inc.asp (augmentem en una unitat la variable de control de 

personalització de blocs GLOBAL_CUSTOM_BLOCKS). D’altra banda, s’hauran de 

crear els camps corresponents en els arxius d’idioma (ES.xml, CA.xml i EN.xml en el 

nostre cas) per a poder implementar la funcionalitat multilingüe. 

Recomanacions de seguretat 

És recomanable esborrar l’arxiu \setup.asp del servidor, protegir les bases de dades58 

d’acord amb els requeriments del proveïdor de serveis a Internet i mantenir una política 

de realització de còpies de seguretat periòdiques. També podem definir una paraula de 

pas o canviar el nom del directori d’accés. Una activitat fonamental de qualsevol projecte 

informàtic és assegurar la capacitat de recuperar la informació perduda per raons 

contingents59. 

Una funcionalitat útil per a ASP-Nuke és la possibilitat de definir àrees protegides60 per 

una paraula de pas per accedir als seus continguts, és a dir, perquè només les puguin 

veure els usuaris prèviament registrats en el nostre sistema i autoritzats per 

l’administrador del lloc. Per fer-ho, només haurem d’afegir el següent codi al principi de 

l’arxiu asp per al qual volem un accés restringit: 

If Not Pseudo <> “” Then 

Response.Redirect “authent.asp” 

Response.End 

End If 
                                                        

57 Vegeu “Photo Radar 1.1” a: 
[http://www.asp-nuke.com/forum/forum.asp?forum=1&section=1&post=5652]. 
58 Hi ha tres bases de dades en l’aplicació, una per als continguts, una per al fòrum i una altra per al 
registre d’esdeveniments. Aquesta última correspon al mòdul de calendari. 
59 Per exemple, podem realitzar còpies periòdiques de la base de dades i l’estructura de directoris 
del lloc. 
60 Vegeu “Password protected area with ASP-Nuke” a: 
[http://www.asp-nuke.com/forum/forum.asp?forum=1&section=4&post=6161]. 
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11. Conclusions 

If the major argument of the utility function of such a firm or its 
managers is non profit, what is it? In fact, consistent with our 
earlier discussion, it can be proposed that the firm’s utility will be 
positively related to the level of attendances and to quality 
characteristics of output over a given period, and that the utility 
function will be maximized subject to a budget constraint requiring 
zero net revenue. 

David Throsby 
The production and consumption of the arts: A view of cultural economics, 1994 

Amb l’adaptació realitzada de ASP-Nuke i la seva aplicació pràctica en la pàgina web de 

la Fundació Privada de Bigues i Riells61, considerem provada la hipòtesi inicial de que és 

possible tipificar un model d’organització, difusió i promoció de les activitats culturals, 

específic per a les fundacions i de possible generalització a d’altres entitats del sector. 

Així, hem provat també que hi ha solucions de programari lliure adaptables que ens poden 

ajudar a desenvolupar aplicacions de fàcil ús i manteniment a través de l’aplicació de les 

TIC. Bé és cert que no sempre hi haurà una adaptació exacta a les característiques del 

producte que pretenem desenvolupar, que farà sovint necessària la contractació de 

personal informàtic per a dur a terme les tasques d’adaptació del programari. Estarem 

parlant, però, d’un impacte força reduït. 

Comentàvem l’existència d’entitats que havien triat l’opció d’adaptar-se al model de 

portal en decidir-se a publicar la seva pàgina web a Internet. Però en cap cas s’ha establert 

una comunitat virtual a l’estil del que nosaltres proposem. Volem que aquesta sigui la 

principal aportació del nostre projecte, més enllà de demostrar que podem fer-ho de forma 

fàcil, ràpida i sense gaire cost per l’entitat. La generalització en l’ús de Internet ens 

planteja noves oportunitats pel que fa a les estratègies de difusió i promoció de les 

propostes de les fundacions culturals d’abast comarcal. Disposem d’una oportunitat d‘or 

per ajudar a enfortir el teixit cultural de les comunitats locals, en utilitzar les TIC amb 

l’objectiu de complementar l’oferta presencial que mantenien fins ara. 

Internet permet que petits centres locals puguin emprar la tecnologia per donar a conèixer 

les seves propostes i, com a resultat, organitzar-les i promoure-les. Però a més, ens permet 

convertir aquest espai virtual en un lloc de trobada per a tothom interessat en l’entitat i la 

seva oferta cultural. Tanmateix, la capacitat d’administrar a través de la pròpia web els 

continguts que s’ofereixen a l’audiència, afavoreix la possibilitat de constituir una xarxa 

de col·laboradors que participin en el manteniment i la promoció dels continguts. La 

                                                        
61 Vegeu [http://www.efundacio.org]. 
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coordinació haurà de venir de la ma de la figura de l’administrador del lloc, en estreta 

col·laboració amb els òrgans de govern de l’entitat i amb un perfil més proper a la gestió 

cultural que no pas als coneixements tècnics de programació. 

Tanmateix, la comunicació serveix de suport a l’estratègia de la fundació. En un procés 

dialògic, els objectius estratègics no són tan sols determinats per aquells que governen 

l’entitat, sinó que hi ha altres actors que intervenen en aquest, sia de manera activa o 

passiva, en mantenir un diàleg amb l’organització. Els objectius de l’entitat no han 

d’entrar en conflicte amb els dels grups d’interès. Així, la comunicació és la funció que 

permet transmetre el projecte de l’entitat i l’opinió dels visitants. Segons l’enfocament 

estratègic, en concret segons la teoria dels grups d’interès62, la direcció ha d’identificar els 

diferents grups d’interès de l’entitat i el que esperen de la mateixa, amb l’objectiu de 

configurar l’oferta de propostes més adient. Per tant, la comunicació és important en 

ambdós sentits. 

Així des del supòsit de la necessitat de dirigir i gestionar la comunicació de forma 

estratègica, hem d’afegir que l’aplicació de les TIC en representa un augment de les 

possibilitats d’interacció entre persones i facilita el desenvolupament de processos 

comunicatius lliures de les restriccions de sincronia que imposen les relacions presencials 

que, a més, es caracteritzen per gaudir d’una major interactivitat i d’unes majors 

possibilitats de realimentació. Pot ser que els continguts siguin la raó que atrau la gent, 

però la sensació de comunicar-se és el que aconsegueix retenir-la63, és per aquest motiu 

que nosaltres proposem l’adopció d’un model que entén la comunicació en ambdós 

sentits: d’anada, emetent, i de tornada, escoltant. 

Un dels trets que caracteritza aquest tipus de programari, que el diferencia de la major 

part de solucions comercials que hi ha al mercat, és que en aquestes últimes l’usuari no 

acostuma a poder intervenir sobre el codi font, perquè és tancat o propietari. Per això mai 

podrem parlar, pel que fa al desenvolupament del nostre projecte, d’estat final del 

programari, més bé farem referència a una situació des de la qual sempre hi haurà 

possibilitats de créixer. En treballar-hi, sempre semblarà que ens falten moltes coses per 

fer, encara que, per requeriments lògics del treball, hem de presentar-ho tot com 

formalment tancat. Les portes resten obertes, però. 

Estem satisfets per l’adaptació de ASP-Nuke als requeriments d’aquest projecte. Val a dir 

que ens ha sobtat favorablement el dinamisme i qualitat de les contribucions dels 

participants en la comunitat, en especial les adreçades al desenvolupament de nous 

                                                        
62 Mitchell, Agle i Wood, 1997; Scott i Lane, 2000; Jawahar i McLaughlin, 2001; en del Águila [et 
al.], 2003. 
63 Hagel i Amstrong, 1997; en Cornella, 1998. 
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mòduls i a l’aportació de millores. És per això que valorem positivament el fet d’haver 

triat aquesta opció tecnològica. En tot cas, si ens queda alguna recança és per la 

immaduresa d’alguns dels seus mòduls, així com per la manca d’un manual oficial que 

descrigui amb exactitud els arxius. Això és degut a que, segons entenem, aquesta eina està 

pensada per a ser emprada tal com està en la web, no per a canviar-la al nostre gust, la 

qual cosa no impedeix que pugui fer-se i, no tan sols això, sinó que se n’obtinguin uns 

excel·lents resultats. Encara que no hi hagi massa documentació sobre l’aplicació, el 

fòrum és el millor lloc per a aprendre. Participar-hi és la clau per avançar en qualsevol 

mena de projecte. 

Pel que fa al futur de la nostra aplicació, ja comentàvem en el capítol dedicat al disseny 

tècnic del sistema que era necessari descriure com s’havia adaptat el programari a les 

necessitats del projecte. Així, hem intentat de mantenir-nos sempre dins les possibilitats 

que ens oferia la versió original de ASP-Nuke, aprofitant les funcionalitats aportades pels 

membres de la comunitat en el fòrum i documentant les adaptacions suggerides per 

nosaltres mateixos. Però hem respectat els trets estructurals del programari. Això és molt 

important, més encara si pensem en la joventut del programari triat. 

És a dir, hem deixat la porta oberta per a una fàcil actualització a properes versions de 

ASP-Nuke. En cada nova versió d’una aplicació acostumen a haver-hi una sèrie d’arxius 

d’actualització que ens permeten, de tenir instal·lada la versió anterior, realitzar la 

migració de la forma menys traumàtica possible. Sempre ha estat en el nostre ànim 

mantenir-nos dins els marges que permeten aprofitar al màxim aquesta opció. Així, 

només les petites adaptacions o afegits, que hem fet sobre el codi original per a complir 

funcions específiques no incloses, són les que haurem de realitzar novament sobre el nou 

codi del programari. 
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Annex 1: Glossari de termes 

Accesibilitat. Característiques que permeten que una pàgina web pugui ser utilitzada per 

algú amb alguna discapacitat tecnològica, física o cognitiva. 

Administrador de base de dades. El responsable de les funcions administratives de les 

bases de dades client/servidor. L’administrador de bases de dades (DBA) té privilegis 

(permisos) per a totes les comandes que puguin executar les SGBDR i generalment és el 

responsable de mantenir la seguretat del sistema, incloent-hi l’accés dels usuaris al propi 

SGBDR i l’execució de les còpies de seguretat i les funcions de restauració. 

ASP. Acrònim de Active Server Pages, la tecnologia del costat del servidor de Microsoft 

per a crear pàgines web dinàmiques estàndard en HTML. Una pàgina ASP és un tipus 

especial de pàgina HTML que conté uns petits programes que són executats en servidors 

de Microsoft Internet Information Server abans de ser enviats a l’usuari per a la seva 

visualització en forma de pàgina HTML. Habitualment aquests programes realitzen 

consultes a bases de dades i els resultats d’aquestes consultes determinen la informació 

que s’envia a cada usuari específic. Els arxius d’aquest tipus porten el sufix ‘.asp’. 

Avatar. Personatge digital. Papers imaginaris que s’autoatribueixen els usuaris de 

determinats jocs i espais de la xarxa (xats gràfics). 

Base de dades. Conjunt estructurat de dades que mantenen una interrelació, ja que 

pertanyen a un mateix tema o assumpte. 

Base de dades relacional. Base de dades fonamentada en el model de relacions. La seva 

estructura principal és la relació, és a dir, una taula bidimensional composada per línies i 

columnes. Cada línia, que en terminologia relacional s’anomena tupla, representa una 

entitat que nosaltres volem memoritzar en la base de dades. Les característiques de cada 

entitat estan definides per les columnes de les relacions, que s’anomenen atributs. Entitats 

amb característiques comunes, és a dir, descrites pel mateix conjunt d’atributs, formaran 

par de la mateixa relació. 

Camp. Cadascuna de les interseccions entre una columna i una fila dins d’una taula. 

Codi font. Conjunt d’instruccions que formen un programa informàtic. 

ColdFusion. Llenguatge de programació desenvolupat per la firma Macromedia que 

utilitza etiquetes i funcions especials per a interactuar amb recursos de servidor i generar 

pàgines dinàmicament. 
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Connector. Arxiu que conté dades utilitzades per alterar, ampliar o estendre el 

funcionament d’un programa d’aplicació principal. Generalment, els connectors 

comercials o d’autors independents poden ser carregats gratuïtament i emmagatzemats 

localment. 

Cookie. Conjunt de caràcters que s’emmagatzemen en el disc dur o en la memòria 

temporal de l’ordinador d’un usuari en accedir a les pàgines de determinats llocs web. Es 

fan servir per que el servidor accedit pugui conèixer les preferències de l’usuari en tornar 

aquest a connectar-se. En determinants casos poden representar un perill per a la intimitat 

dels usuaris, per això és possible desactivar-los des del mateix navegador. 

CSS. Acrònim de Cascade Style Sheet o fulls de estil en cascada. És un conjunt 

d’instruccions HTML que defineixen l’aparença d’un o més elements d’un conjunt de 

pàgines web, amb l’objectiu d’uniformitzar el seu disseny. 

Disparadors de processos. S’anomenen així els procediments emmagatzemats que 

s’executen de manera desatesa i automàtica en el moment que un usuari realitza una acció 

amb la taula d’una base de dades que porti associat aquest disparador o trigger. 

Domini. Part del nom jeràrquic d’un URL que identifica els grups més grans connectats a 

Internet, com ara estats, països i sectors d’activitat. 

Etiqueta. Rètol explicatiu que es desplega en passar el cursor per sobre una imatge o 

gràfic. 

FTP. Acrònim de File Transfer Protocol o protocol de transferència de fitxers. Protocol 

que permet a un usuari d’un sistema accedir a, i transferir des de, un altre sistema d’una 

xarxa. FTP és també habitualment el nom del programa que l’usuari invoca per a executar 

el protocol. 

Hipertext. Sistema d’organització i de consulta simultània de la informació per 

ordinador, que es basa en la combinació de fragments textuals o gràfics de manera 

associativa. 

HTML. Acrònim de Hyper Text Markup Language. És el llenguatge de descripció de 

pàgines que serveix per a crear arxius als que es pot donar format i mostrar-los amb els 

navegadors web. 

HTTP. Acrònim de Hyper Text Transfer Protocol. És el protocol per mitjà del qual es 

comuniquen el navegador web i el servidor de pàgines web. 
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Internet. Nom amb el qual es coneix el conjunt de xarxes que utilitzen el mateix protocol 

de comunicació o que són capaces de traduir les seves instruccions a aquest protocol. 

Lloc d’Internet. Dispositiu que permet la connexió entre equips de diferents funcions o 

característiques. 

Metainformació. És simplement ‘informació al voltant de la informació’. Està 

relacionada amb els enllaços en ajudar a donar sentit al paper que un document representa 

en un espai d’informació local i global. També pot proporcionar espai per a informació 

variada relacionada amb el document. El suport més important de HTML per a la 

metainformació és a través de l’element <META>, que permet als autors afegir formes 

arbitràries de metainformació. 

ODBC. Abreviatura de la API Connectivitat oberta de bases de dades de Microsoft, un 

conjunt de funcions que proporcionen accés als SGBDR client/servidor. 

Pàgina inicial. Pàgina de presentació d’un lloc web, que serveix com a punt de partida 

per a navegar-hi. 

PHP. Acrònim de Personal Home Page Tools. És un llenguatge de programació per a 

entorns web utilitzat sobre tot en servidors Linux per a personalitzar la informació que 

s’envia als usuaris que accedeixen a un lloc web, amb funcions molt similars a les de 

ASP. 

Programari. Conjunt d’aplicacions informàtiques escrites en qualsevol llenguatge de 

programació que permeten fer funcionar un sistema informàtic. 

Servidor. Ordinador que proporciona determinats serveis a un altre ordinador denominat 

‘client’. 

SGBD. Acrònim de Sistema de Gestió de Bases de Dades. És el conjunt de programes 

informàtics que permeten treballar amb les dades d’una base de dades i controlar-ne els 

accessos i els bloqueigs. 

SGBDR. Acrònim de Sistema de Gestió de Bases de Dades Relacionals. 

SQL. Acrònim de Structured Query Language o llenguatge d’interrogació estructurat. És 

un llenguatge per a fer peticions a una base de dades relacional. 

Smileys. Símbols utilitzats sovint en missatges de correu electrònic i que expressen que la 

paraula o frase que els precedeix està escrita en to de broma, amb la finalitat d’evitar 

malentesos i reforçar l’expressivitat del text.   
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URL. Acrònim de Uniform Resource Locator o localitzador uniforme de recursos. 

Adreça que indica la localització d’un arxiu o d’un directori a Internet i que permet 

d’accedir-hi. 

Web. Sistema basat en l’ús de l’hipertext que permet cercar informació a Internet, 

accedir-hi i visualitzar-la. 

XML. Acrònim de Extended Marked Language. És un llenguatge que permet la definició 

d’etiquetes de marcat personalitzades, molt útil per a mostrar i manipular dades en 

utilitzar el protocol HTTP de Internet. Els documents XML tenen la terminació ‘.xml’. 
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Annex 2: Especificacions bàsiques del programari 

Especificacions bàsiques del programari per al desenvolupament de portals, segons 

l’indicat el la introducció del projecte. 

MaxWebPortal (http://www.maxwebportal.com/) 

Especificacions 

Versió: 1.300 

Plataforma/es: Win 95/98/ME/2000/XP, Access, SQL 

Tipus de llicència: Free (GPL) 

Darrera actualització: 2003-03-21 

Autor: Max Yuan 

Categoria: ASP: Scripts and Components: Portal Systems 
Font: http://www.hotscripts.com/Detailed/13926.html 

UltraApps Portal (http://www.ultraapps.com) 

Especificacions 

Versió: 1.0 

Plataforma/es: Win 2000/XP, Access, SQL 

Tipus de llicència: Freeware 

Darrera actualització: 2001-10-23 

Autor: Saurabh Ñandú 

Categoría: ASP: Scripts and Components: Portal Systems 
Font: http://www.hotscripts.com/Detailed/12560.html 

ASP-Nuke (http://www.asp-nuke.com) 

Especificacions 

Versió: 1.2 

Plataforma/es: Win 95/98/ME/2000/XP, Access, SQL 

Tipus de llicència: Freeware 

Darrera actualització: 2003-01-15 

Autor: Gaëtan Bouveret 

Categoría: ASP: Scripts and Components: Portal Systems 
Font: http://www.hotscripts.com/Detailed/17606.html 

VieBoard Portal (http://www.vienuke.com) 

Especificacions 

Versió: 2.6 beta 2 

Plataforma/es: Win NT/ME/2000/XP, Access, SQL 

Tipus de llicència: Free 

Darrera actualització: 2003-01-22 

Autor: Cuong Ngo 

Categoría: ASP: Scripts and Components: Portal Systems 
Font: http://www.hotscripts.com/Detailed/17679.html 
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Annex 3: Estructura del programari ASP-Nuke 

Hi ha vuit carpetes en l’arrel de la nostra web: 

1. \admin conté tota la part d’administració de la nostra web. Aquesta 

secció només està disponible per aquells usuaris classificats com a 

newser o admin. 

2. \db (per defecte) conté les bases de dades. S’ha d’anar amb compte 

de protegir aquest accés des de la web, però. Ho podem fer 

modificant l’arxiu \includes\database-inc.asp, mitjançant la 

configuració del Microsoft IIS o sol·licitant al nostre proveïdor 

sobre aquesta possibilitat. 

3. \forum conté tots els arxius necessaris per al funcionament dels 

fòrums. Com la resta de funcions, l’ús del fòrum és facultatiu. 

4. \imgs conté els recursos gràfics de la web (pot modificar-se, però, 

en l’arxiu de configuracions \includes\configuration-inc.asp). Conté 

el subdirectori \imgs\news que serveix per a inserir les imatges que 

s’utilitzaran en la secció de notícies. 

5. \includes conté tots els arxius include necessaris per al 

funcionament del lloc. En aquests arxius hi trobarem les funcions 

comunes i les constants. Permeten, per tant, centralitzar els 

processos d’administració i faciliten, en ser reutilitzables, el 

manteniment de les aplicacions. Hi ha un subdirectori anomenat 

\includes\admin amb tots els arxius include de la part 

administrativa del lloc. 

6. \lang conté els arxius xml amb les traduccions dels texts. Per 

agregar un nou llenguatge, només cal traduir l’arxiu xml 

corresponent i afegir aquesta nova versió en la taula ‘versions’ de 

la base de dades principal ‘main.mdb’, des del menú reservat per a 

l’administrador del lloc ‘Administració>Versions’. 

7. \scripts conté arxius generats per l’aplicació. Aquest directori ha de 

tenir habilitats els permisos de lectura i escriptura. 

8. \themes conté els temes gràfics dissenyats per al lloc. 
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En l’arrel principal hi trobem totes els arxius de navegació del lloc i, per a més 

informació, podem consultar l’arxiu de documentació que inclou la pròpia aplicació. En 

els arxius \includes\toppage-inc.asp i \includes\bottompage-inc.asp, que poden ser 

fàcilment modificats per adaptar-los als nostres requeriments, hi ha els formats de les 

bandes superior i inferior de la pàgina web. L’arxiu \includes\display-inc.asp conté també 

funcions molt importants per al disseny del lloc: CreateTable(), CreateTopTable() i 

CreateBottomTable() són les que determinen l’aspecte gràfic de la pàgina web. 

Hi ha tres bases de dades que contenen o relacionen tota la informació de la nostra web: 

1. \db\main.mdb. És la base de dades principal. Conté tota la 

informació sobre els continguts que trobarem en les diferents 

seccions del lloc (categories, articles, notícies, comentaris, 

enllaços, imatges, arxius, missatges), així com el control d’usuaris i 

les estadístiques. Té definides també les regles d’integritat 

referencial del model de dades. 

2. \db\forum.mdb. Conté tota la informació necessària per al 

desenvolupament dels fòrums, i un control d’usuaris integrat amb 

la base de dades principal. Té definides també les regles d’integritat 

referencial del model de dades. 

3. \db\calendar.mdb. Aquesta base de dades correspon al mòdul de 

calendari. Conté la informació de categories i activitats 

relacionades cronològicament en l’agenda d’activitats. 
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Annex 4: Notificacions legals 

AVÍS LEGAL64 

1. Queda prohibida la reproducció, còpia, ús, distribució, 

comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat 

que es pugui fer amb el contingut d'aquestes pàgines web, que 

necessitarà sempre l'autorització expressa de efundacio.org. 

S'adverteix expressament que aquestes activitats estan castigades 

per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. 

2. efundacio.org no s'identifica necessàriament amb les informacions 

i opinions contingudes en aquestes pàgines web. 

3. efundacio.org no es responsabilitza de la mala utilització dels 

continguts d'aquestes pàgines web per part de l'usuari. 

4. efundacio.org no es responsabilitza de qualsevol informació no 

continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada 

directament i sota el control de efundacio.org o no publicada amb 

el seu nom. Concretament, efundacio.org no respon del contingut i 

la informació de les pàgines web de terceres persones connectades 

per enllaços amb les pàgines web de efundacio.org. 

5. efundacio.org es reserva el dret d'actualitzar els continguts 

d'aquestes pàgines web quan vulgui, i també d'eliminar-los i de 

limitar-hi o impedir-hi l'accés, de manera temporal o definitiva. 

6. efundacio.org no s'obliga a controlar les informacions i les 

opinions que els usuaris transmetin per mitjà dels fòrums oberts en 

aquestes pàgines web. Sigui com sigui, efundacio.org es reserva el 

dret d'eliminar de les seves pàgines web qualsevol informació o 

opinió dels usuaris que sigui contrària a la legalitat vigent, 

especialment quan signifiqui una vulneració dels drets i llibertats 

fonamentals de la persona. 

                                                        
64 Confeccionat partir de la redacció de l’avís legal (UOC) que podeu consultar a: 
[http://www.uoc.edu/web/cat/peupagina/avislegal.html]. 
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7. Quan sigui necessari l’ús d'una contrasenya o nom d'usuari per a 

accedir a algun servei contingut en aquestes pàgines web, l'usuari 

s'obliga a mantenir-la en secret i a fer-ne un ús diligent. En cas de 

pèrdua o utilització negligent de la contrasenya, l'usuari respondrà 

de l’ús que n'hagin pogut fer terceres persones. 

POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER 

PERSONAL FACILITADES PELS USUARIS65 

D'acord amb el contingut de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció 

de dades de caràcter personal, s'informa els usuaris dels punts següents: 

1. Per a l'accés, la subscripció o l'alta a algun dels serveis que ofereix 

la web de efundacio.org, pot ser necessari que l'usuari faciliti dades 

de caràcter personal. En aquest cas, el subministrament de les 

dades serà sempre voluntari i amb consentiment exprés de l'usuari. 

Amb aquest objectiu, sempre que sigui necessari facilitar dades de 

caràcter personal, i amb caràcter previ a l'accés al formulari 

corresponent, apareixerà aquest full informatiu, que l'usuari haurà 

d'acceptar expressament triant l'opció "He llegit la política de 

confidencialitat de efundacio.org i l'accepto expressament". 

2. Les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris seran 

registrades en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal 

de titularitat de efundacio.org. Aquest fitxer està sota la 

responsabilitat de efundacio.org, que declara que ha adoptat els 

nivells de seguretat exigibles legalment. 

3. La finalitat de la recollida de les dades de caràcter personal és: a) la 

millora de la gestió i administració dels serveis oferts, per a 

adequar-los a les preferències reals dels usuaris; b) l'oferiment de 

serveis nous. 

4. Les dades contingudes en el fitxer seran utilitzades, únicament i 

exclusiva, per efundacio.org, sense que estigui prevista la seva 

cessió. Si per a algun servei concret fos previsible la cessió de les 

dades, es comunicaria expressament a l'usuari en el formulari 

corresponent. 

                                                        
65 Confeccionat a partir de la redacció de la política de confidencialitat de les dades (UOC) que 
podeu consultar a: [http://www.uoc.edu/web/cat/peupagina/confidencialitat.html]. 
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5. Excepte en els casos en què s'indiqui el contrari, les respostes a les 

preguntes sobre dades personals seran voluntàries, i el fet de no 

contestar no comportarà una disminució en la qualitat del servei 

corresponent. 

6. L'usuari té la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició, en la manera i l'abast previstos legalment. 

Per a l'exercici d'aquest dret, la persona interessada es podrà dirigir 

a efundacio.org mitjançant correu electrònic, adreçat a 

administrador@efundacio.org. 

7. Per tal de millorar el servei i adequar-lo a les preferències de 

l'usuari, el lloc web de efundacio.org utilitza cookies en la 

navegació pel seu portal. Les cookies són informació sobre l'usuari 

que els servidors web instal·len al disc dur de l'usuari per recordar-

la posteriorment. De tota manera, aquestes cookies només 

s'associen amb un usuari anònim i el seu ordinador, sense permetre 

la seva identificació personal. L'usuari pot optar per configurar el 

seu navegador de manera que l'avisi de la recepció de les cookies i 

impedeixi que s'instal·lin al disc dur, si bé això pot comportar una 

disminució de la qualitat de funcionament de la pàgina web. 

PROTECCIÓ DE DADES EN LA MISSATGERIA ELECTRÒNICA66 

En compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, i 

més concretament de l’article 21, t’informem que aquest missatge electrònic ha estat 

enviat per efundacio.org. Si no vols rebre més informació per aquest mitjà, pots enviar un 

missatge a administrador@efundacio.org. 

D’acord amb la Llei orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 

caràcter personal, t’informem que les teves dades estan incorporades en un fitxer 

automatitzat, prèviament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades. 

Per a exercir el dret d’accés, rectificació o cancel·lació, pots enviar un missatge a 

administrador@efundacio.org. El fitxer és al sistema informàtic de www.efundacio.org. 

La responsable de l’arxiu és efundacio.org. 

                                                        
66 Confeccionat a partir de la redacció de la política de protecció de dades per a la missatgeria 
electrònica (UOC) que podeu consultar a: 
[http://cv.uoc.edu/UOC/a/club_uoc/butlleti/2/index_comunitat.html]. 


