
Què és l’ODP?

• Open Directori Project = Projecte de Directori Obert 
= ODP = DMOZ.

• Netscape Communications, filial d’American On Line 
(AOL Time Warner).

• “Humans do it better” – “Els humans ho fem millor”.
• No és cap motor de cerca: directori mantingut per 

humans, que classifiquen, descriuen i mantenen adreces 
de llocs web.

• Robozilla, l’únic robot no humà de l’ODP vetlla perquè 
tots els enllaços llistats funcionin.





Dades generals del directori
• Més de 3.800.000 de llocs indexats (1.000.000 dels 

quals en llengües altres que l’anglès).
• Més de 460.000 categories temàtiques.
• Més de 50.000 editors de tot el món.
• Unes 70 llengües representades.
• Rànquing: anglès, alemany, castellà, francès, italià, 

japonès, holandès, polonès, suec, danès, català, rus, turc, 
noruec i portuguès. 
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• Google, Alltheweb, Lycos, AOL Search, Ask Jeeves, 
Dogpile, Euroseek, Excite o Webcrawler. En català: 
l’apartat català del directori Google, Aprop.net, Amfibi 
o Bergueda.org. 









World/Català: 
l’apartat en català de l’ODP
• Més de 27.000 adreces classificades en català per uns 50 

editors d’arreu dels Països Catalans. 
• 11a. llengua més representada. 
• Plataforma magnífica per al català a la xarxa. 
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 Projecte a nivell mundial, amb interrelacions i amb 
interaccions constants entre les diferents llengües.

 Estructures paral·leles. L’estructura del directori es reprodueix 
més o menys fidelment en cada llengua per poder oferir enllaços 
de cada categoria en diferents llengües (altlangs) 

 Exportem la cultura catalana arreu del món: editors 
catalanoparlants editen també categories en altres llengües i 
donen d’alta llocs d’indrets dels Països Catalans que tenen 
versions en altres llengües. 







Fer-se editor
• És fàcil. Cada categoria del directori té un enllaç a la part 

superior dreta per fer-se editor.



Fer-se editor

• Què ha mogut els editors de World/Català a participar 
d’aquest projecte? 
 Donar d’alta la pròpia pàgina web. No cal, pots proposar un lloc 

web, sense necessitat de fer-te editor.
 Pensar que aquella categoria que t’interessa la pots millorar.
 Sobta trobar el català en un projecte a nivell mundial.



Fer-se editor

• Què es demana a un editor de l’ODP?
 Que sàpiga treballar amb equip (participació al fòrum).
 Coneixement de l’àrea que edita (contingut i taxonomia).
 Un mínim d’una edició cada 4 mesos per no ser donat de baixa 

com a editor.
• Amb poc més d’una hora setmanal es pot mantenir al dia una 

categoria de mida mitjana, sense gaires dificultats.



Funcionament

• Simetria entre les mateixes categories en diferents llengües, 
per facilitar-ne la interconnexió. 

• Autonomia, respectant unes mínimes normes.
• Equilibri entre veterania i especialització dels editors.
• Voluntat de guiatge i integració dels nous editors, que són 

el futur del projecte.
• Cada editor esdevé l’especialista de la seva categoria.
• Potenciar la comunicació entre tots els editors, a través dels 

fòrums, el correu electrònic i possibles trobades presencials. 
• El fòrum. Punt de trobada i de consens.
• Comunicacions interlingüístiques.



Futur de l’ODP
• Literatura sobre l’Open Directory Project.
• Defensors i detractors. per a tots els gustos. 
• Voluntaris vs. professionals.
• Canals de difusió del directori i la comunicació amb els 

usuaris:
 Directori públic obert als usuaris, per poder-se comunicar 

amb editors del directori i plantejar consultes, dubtes o 
problemes relacionats amb l’ODP.
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problemes relacionats amb l’ODP.

 Formulari de comunicació d’abús, per notificar possibles 
abusos o conductes poc ètiques d’editors.

 Tots els perfils d’editors són públics, amb la salvaguarda de 
les dades personals que els editors no vulguin fer públiques. 
Permet la comunicació dels usuaris amb els editors d’una 
manera absolutament confidencial.





Progressió espectacular de 
l’apartat català del directori 

• Neix l’octubre de 1999, i conté només uns 200 enllaços.
• El desembre del 2000 s’arriba als 5.000 llocs indexats (ha 

passat un any).
• L’abril de 2002 es dobla aquesta quantitat (ha passat 

gairebé un any i mig): 10.000 llocs.
• El gener de 2003 (només vuit mesos després) es torna a 

doblar aquesta quantitat: 20.000 llocs.
• Amb el ritme actual d’addició de nous llocs, aviat arribarem 

als 30.000 llocs (a dia d'avui hi ha gairebé 28.000 llocs a 
World/Català).
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Projectes de futur

És bon senyal que cada cop ens costi més trobar nous llocs 
d’interès per llistar al directori. Ara potser cal arribar als 
usuaris, perquè siguin ells qui ens els proposin.

Encara hi ha molta feina per fer:
• Apartat català per a Nens i joves.
• Apartat d'Adult.
• Traducció de la nova documentació que es va generant al 

directori. 
• Mantenir el creixement i la qualitat dels llocs llistats.
• Aconseguir un bon índex de penetració en la societat 

catalanoparlant. 


