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La web. Situació actual. 

 



La informació está amagada en sitges. 

 



La informació existeix, pero no està 

identificada. 

<b> Montserrat </b> 

A 

<div> montserrat </div> 

C 

<a href > Montserrat </a> 

B 

De quin/a Montserrat parlen? 

? ? ? 



La idea del Linked Open Data 

• Exposar a la web les dades, no només els 

documents (pàgines web). 

• Relacionar aquestes dades amb altres 

dades (no només amb pàgines web). 

• Donar accés a tota aquesta informació. 

 



La web sería així. 
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MDC  

Memòria Digital de Catalunya 

1. Repositori cooperatiu. Conté, en acces obert, 

imatges relacionades amb Catalunya i el seu 

patrimoni. 

2. Impulsat per les universitats de Catalunya i la 

Biblioteca de Catalunya, coordinat pel CBUC 

amb la participació de moltes altres 

institucions catalanes.  

3. Conté ara més de 2 milions d’imatges de 21 

institucions. 



Una col·lecció de MDC: 

Masies catalanes 

1. Colecció de 7.700 imatges de masies 

disperses pel territori català. 

2. Cerca textual de CONTENTdm por municipi 

(en les metadades). 

 

Inconvenients: 
• No visualizació en el territori. 

• No imatges relacionades per distància. 

 



Posible cooperació 

1. CEC (Centre Excursionista de Catalunya) te 

les imatges. 

2. ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya) te les 

coordenades de cada municipi. 

3. CBUC te el sistema de gestió amb les imatges 

i el municipio en les metadades. 
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Aplicació de LOD 

1. ICC publica en obert les coordenades dels 

municipis (idealment en LOD). 

2. El CBUC, usant com a interficie Google Maps, 

crea una cerca de las imatges del CEC molt 

més visual: 
• Directament a travès d’un mapa. 

• En relació a la distància de la cerca anterior. 

 

Ah sí? A veure… 
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Que fer a partir d’ara?  

1. Expandir l’experiència a altres (totes?) les 

col·leccions de MDC. 

2. Automatitzar el proces. 
• Publicar en RDF. 

• Buscar altres fonts d’informació per enriquir més les 

col·leccions. 

3. Publicar i difondre la informació per a que 

altres using les nostres dades. 

 



Finalment, una curiositat 

• A Austràlia tenen 3 amples de via diferents. 

• Durant 150 anys va ser un mal de cap per als seus 

dirigents. 
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Per què? 

• Entre altres motius, per que no van ser dissenyats per 

interconnectar-se mai. 

 

 

 

Recomanació: 

• Hem de dissenyar els nostres sistemes per a que siguin 

oberts amb els altres. Encara que en sembli que ara no 

interessa a ningú interrelacionar-los. 
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Gracies per la vostra atenció. 

Alguna pregunta? 
 

 

 

 
 

 

 


