Image credit: by Bridget Coila licensed CC-BY in
https://www.flickr.com/photos/bibbit/2677221608/
Perdoneu les faltes d’ortografia a les notes de la presentació, però l’autocorrector no
para de fer el que vol!
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Jo per exemple, estic molt agraïda ara mateix que google tingui accés a les dades de
com funciona el transport public de Barcelona I València perquè m’ha permès arribar
aquí a l’hora, tranquil·lament, i de la manera més eficient.
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Història: Segurament un dels primers usos de dades que ens ve al cap és l’ús
comercial que es fa de la nostra informació. No sé si us ha passat que un dia poseu
alguna cosa al Google, I l’endemà totes les pàgines web us ensenyen fotos d’aquella
cosa. Google està utilitzant dades que li hem proporcionat en fer una cerca per
ensenyar-nos anuncis als quan serem més receptius.
Un altre exemple, si feu servir Netflix per veure pelis, o Spotify per escoltar música, o
Amazon per fer compres per internet, segurament esteu familiaritzats amb el fet que
aquestes companies us suggereixen altres productes que vosaltres no coneixeu, o
dels quals no en sabeu res, i que el Sistema creu que t’agradaran.
Per exemple, mirem una mica com funciona Spotify. Primer, com segurament la
majoria de vosaltres ja us imaginàveu, Spotify mira quines cançons has escoltat,
quines cançons has guardat en les teves llistes, i les compara amb els gustos dels
altres 217 millions de persones que fan servir Spotify. Per fer aquesta xerrada vaig
mirar una mica més en detall el que fa Spotify i vaig descobrir que fa molt més que
això. Spotify també fa server Natural Language Processing. Això vol dir que Spotify
analitza constanment la informació a internet, I busca textos escrits sobre artistes i
les seves cançons. I fa servir aquestes paraules que la gent ha fet servir per descriure
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cançons com a font d’informació per caracteritzar les cançons, i trobar les cançons
que són similars. Finalment, Spotify també analitza l’audio en si mateix, I això permet
entendre quines cançons són similar a les altres, I recomanar-les als usuaris segons
les característiques de les cançons que els agraden. Jo no sóc usuaria de Spotify, però
els amics o coneguts que tinc que el fan servir em diuen que és spectacular, I que les
recomanacions de Spotify són fantàstiques.
Font: https://medium.com/s/story/spotifys-discover-weekly-how-machine-learningfinds-your-new-music-19a41ab76efe
Image source:
Discovery weekly: Sophia Ciocca https://medium.com/s/story/spotifys-discoverweekly-how-machine-learning-finds-your-new-music-19a41ab76efe
Analysis of a song: Tristan Jehan and David DesRoches via The Echo Nest
http://docs.echonest.com.s3-website-us-east1.amazonaws.com/_static/AnalyzeDocumentation.pdf
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Font: GrahamColm [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]
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Image source: Lanoyta [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Espa%C3%B1a-poblacion2018.png
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Sí, les dades afecten les nostres vides.
Però com a professionals de la informació, nosaltres també podem afectar les dades.
Vull dir, tenir influència en quines dades es generen? Qui ho fa? Com es fa? Què passa
amb les dades un cop han estat generades?
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Abans de començar farem dos aclariments. 1. No parlarem de Big Data, grans dades,
en particular, però el que explicaré també és aplicable a grans bases de dades.
Image source:
Pedres: Pixabay, licensed by Pixabay license https://pixabay.com/illustrations/rubblerocks-pile-stones-junk-4283456/
Tartera: Eric Jones / Scree on the northern flank of the Gorlech
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Scree_on_the_northern_fla
nk_of_the_Gorlech_-_geograph.org.uk_-_661859.jpg
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Aclariment 2: hem dit que el volum de dades no serà una consideració particularment
important durant aquesta xerrada. Així doncs, què entenem per dades?
Les dades són els fets, no la interpretació dels fets. I els fets poden tenir moltes
formes. Els números són dades, però imatges i videos també són dades. Mapes,
mostres físiques, textos, models… tot això són dades.
Image credits:
Tree measurement: Oregon State University images. 20150428_TamaraCushing_HO8047.jpg by Hannah O’Leary
Interpretació: by Sean MacEntee, licensed CC-BY
https://www.flickr.com/photos/smemon/4804321343
Mapa: Contains public sector information licensed under the Open Government
Licence v3.0. https://www.plumplot.co.uk/London-violent-crime-statistics.html
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• Per començar a parlar de dades us vull explicar la història d’aquest senyor, el
Doctor Brian Nosek. Va fer un estudi en què va intentar reproduir 98 estudis.
Només en va poder replica 39.
• En el seu estudi el que es va replica van ser estudis grans, publicats en bones
revistes. I si haguéssin estat estudis de menys prestigi?
• En aquest estudi van col·laborar amb els investigadors. Són situacions excepcionals
per garantir reproducibilitat, això no es pot fer normalment amb un article.

8

La reproductibilitat és un dels principis en què es basa un experiment científic. Hem
de poder tornar a fer el que va fer algú altre I obtenir el mateix resultat.
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En els últims anys s’ha estat parlant molt de la Reproducibility crisis, i no només en el
camp de la psicologia. Estudis semblants s’han fet en altres camps.
Com veieu en aquesta figura el debat de la reproductibilitat ha estat especialment
important en els últims anys, I la majoria d’articles que se’n publiquen ho fan
recolzant la idea que hi ha una crisi de reproductibilitat en ciència.
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Per què hi ha una manca de reproductibilitat? Moltes vegades simplement és un
error. Aques article explica l’exemple d’un estudiant de doctorat d’economia que va
descobrir un error en un article clau en economia que parla sobre mesures
d’austeritat i que ha estat utilitzat per molts governs per justificar mesures
d’austeritat.
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Altres vegades, no gaires, és perquè hi ha investigadors que no fan recerca amb
integritat I fabriquen, alteren dades o plagien, com el cas de Diederik Stapel que
porta 58 articles retractats.
Image source: https://www-naturecom.ezproxy.proxy.library.oregonstate.edu/news/2011/111101/full/479015a.html
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Però una de les raons que ens ha de fer pensar més sobre la crisi de reproductibilitat
és que la manera com es publica la ciència avui en dia comporti que hi hagi un biaix
inherent en el que es publica.
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Què hi podem fer? Les dades obertes és una gran part de la solució
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Dades obertes no només són bones per fer més bona ciència
També són bones per a l’investigador
Tenint en compte que gran part de la recerca es financia amb diners públics,
compartir les dades amb les persones que han pagat els impostos sembla més just.
Image credit: by Auke Herrema, licensed CC-BY Downloaded from
https://rdmpromotion.rbind.io/material/CC-BY/taxmoney.jpg
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Les dades obertes també fan que la ciència avanci més rapid.
Per exemple, aquest article descriu un cas que va passar a Ottawa, en què hi havia un
nen amb un problema genetic.
Van seqüenciar el genoma, però hi havia massa gens que podien ser els culpables de
l’anomalia
Van comparar els gens amb una gran bases de dades I van trobar un altre pacient que
tenia els mateixos símptomes I que tenia una mutació en el mateix gen que el nen
d’Ottawa. D’aquesta manera van poder diagnosticar-li la malaltia.
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Fins ara he parlat de dades científiques, però hi ha un gran movement també de
dades obertes relacionades amb els oberts. Dades obertes provinents de governs
afavoreixen la transparència, innovació, I participació ciutadana. Si voleu veure
exemples podeu conultar l’Open Data Impact map: base de dades d’organitzacions
que fan servir dades obertes arreu del món.
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Us poso tres exemples, perquè us en feu una idea dels tipus d’usos que es poden fer
de dades obertes.
Source: https://muse-jhuedu.ezproxy.proxy.library.oregonstate.edu/article/547662/pdf Joel Gurin (2014) Open
Governments, Open Data: A New Lever for Transparency, Citizen Engagement, and
Economic Growth SAIS Review of International Affairs, Volume 34, Number 1, WinterSpring 2014, pp. 71-82 (Article) 10.1353/sais.2014.0009
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Evidentment allò són només tres exemples una mica a l’atzar. No cal anar tan lluny
per trobar dades obertes. Hi ha un munt d’ajuntaments a Catalunya que posen les
seves dades a disposició dels ciutadans. Fins I tot hi ha un directori de portals de
dades obertes que podeu consultar a opendataday.cat
Image sources:
Directori portals de dades obertes http://opendataday.cat/directori-portals-opendata/
Dades obertes Gencat
http://smartcatalonia.gencat.cat/ca/projectes/govern/detalls/article/Dades-ObertesGencat-00005
Barcelona: https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/
Tarragona: https://www.seu-e.cat/ca/web/tarragona/dades-obertes
Lleida: http://www.paeria.cat/opendata/ca/index.asp
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Valls: https://seu-e.cat/ca/web/valls/dades-obertes
Girona https://www.girona.cat/opendata/
Hospitalethttps://dadesobertes.l-h.cat/
Celrà https://www.celra.cat/wp/ajuntament/atencio-informacio-i-bon-govern/bongovern/dades-obertes/
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Evidentment això són només tres exemples una mica a l’atzar. No cal anar tan lluny
per trobar dades obertes. Hi ha un munt d’ajuntaments a la Comunitat Valenciana
que posen les seves dades a disposició dels ciutadans.
Fonts:
Dades obertes Espanya https://datos.gob.es/
Ajuntament de València http://gobiernoabierto.valencia.es/va/
Generalitat Valenciana http://www.dadesobertes.gva.es/es/about
Diputació de castelló https://www.dipcas.es/va/dadesobertes.html
Ajuntament d’Alacant http://datosabiertos.alicante.es/
Universitat d’Alacant https://datos.ua.es/
Diputació Alacant http://www.diputacionalicante.es/web-datos-abiertos-diputacionalicante/
Ajuntament de Torrent http://datosabiertos.torrent.es/
La Pobla de Vallbona http://dadesobertes.lapobladevallbona.es/dades-obertes/lesnostres-dades-obertes/
Ajuntament de Xàtiva https://participa.xativa.es/
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Amb una mica de sort us he convençut que és important fer que les dades siguin
obertes.
Fins ara he estat parlant de dades obertes sense definir el que són les dades obertes.
He donat per suposat que les dades obertes són dades a què podem accedir
lliurement, però no hem parlat de més detalls.
Per tenir dades obertes no només han d’estar disponibles, sinó que han de garantir
que les puguem usar. És a dir, han de venir amb permisos. Permisos que aclareixin les
5 R.
Source: https://www.slideshare.net/cgreen/shift-to-open-singularity-university
(applicable a tots els tipus d’open, no només dades)
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Mireu un moment aquesta fotografia. S’hi veu un sofa, ple de neu. Fins i tot té
metadades, hi diu que és gratuït, i que és un bon sofà, que està bé. Però la veritat, jo
no n’estic convençuda. A mi no em fa gaire bona pinta aquest sofa. Està clar que una
cosa sigui gratuita no vol dir que sigui bona. I am les dades passa el mateix
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Volem dades obertes que siguin útils. Segurament us vénen al cap idees com dades
de qualitat, amb documentació, amb formats accessibles, etc
Source: https://www.slideshare.net/cgreen/shift-to-open-singularity-university
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Així com han de ser les dades obertes?
Hi ha alguns grups que han estat treballant en aquest tema, I en el camp de les dades
de recerca han redactat uns principis que estan força acceptats, els principis FAIR.
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Image credit: by SangyaPundir
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FAIR_data_principles.jpg
Els principis FAIR són un consens sobre com s’han de gestionar les dades que es
posen a disposició del public.
Món digital. Principis no només per a les persones, sinó per als ordinadors.
Findable: assign digital object identifiers. Data are described with rich metadata.
Metadata are searchable.
Accessible: data and metadata are retrievable via protocols that are open and free
and universally implementable
Interoperable: The data usually need to be integrated with other data. In addition,
the data need to interoperate with applications or workflows for analysis, storage,
and processing. (Meta)data use open, shared languages
Reusable: (Meta)data are released with clear licenses.Meta(data) have a clear
provenance. Meta(data) meet discipline level community standards.
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Source: Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M.,
Baak, A., ... & Bouwman, J. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data
management and stewardship. Scientific data, 3. doi: 10.1038/sdata.2016.18
And also https://www.go-fair.org/fair-principles/
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Malgrat hi ha molt consens sobre els principis FAIR, hi ha coses que no contemplen, i
en segons quin tipus de dades s’han de completar. Per exemple, un grup de treball de
la Research Data Alliance va treballar en si els principis FAIR es podien aplicar a les
dades indígenes I van arribar a la conclusió que s’havien d’afegir els principis CARE.
Collective Benefit: Data ecosystems shall be designed and function in ways that
enable Indigenous Peoples to derive benefit from the data.
Authority to Control: Indigenous Peoples’ rights and interests in Indigenous data
must be recognised and their authority to control such data be empowered.
Indigenous data governance enables Indigenous Peoples and governing bodies to
determine how Indigenous Peoples, as well as Indigenous lands, territories,
resources, knowledges and geographical indicators, are represented and identified
within data.
Responsibility: Those working with Indigenous data have a responsibility to share
how those data are used to support Indigenous Peoples’ self-determination and
collective benefit. Accountability requires meaningful and openly available evidence
of these efforts and the benefits accruing to Indigenous Peoples.
Ethics: Indigenous Peoples’ rights and wellbeing should be the primary concern at all
stages of the data life cycle and across the data ecosystem.
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Segurament en les últimes transparencies heu vist molts conceptes familiars, i ja
esteu veient que els bibliotecaris i els professionals de la informació hi tenen un rol
importantíssim a jugar, precisament perquè són experts en moltes de les qüestions
que he anat apuntant.
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Tot i que em centraré en el rol de les biblioteques acadèmiques, hi ha molts models
de biblioteques, i molts models de serveis per a la gestió de les dades de recerca.
Image credits
Biblioteca (dretaa): https://publicdomainvectors.org/es/vectorialesgratuitas/Gr%C3%A1ficos-del-vector-biblioteca-pictograma/23105.html Public
domain
Biblioteca gran: creative commons [CC BY-SA
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]
Biblioteca escola (esquerra) https://pngtree.com/freepng/school-icon_4296406.html
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Parlaré d’exemples del que faig jo, així que això és perquè us feu una idea de la
universitat d’on vinc, la Oregon State University.
”pública” perquè costa uns $12000 l’any entrar-hi com a estudiant (32000 pels de fora
de l’estat d’Oregon).
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Image credit: by Clara Llebot
Aquest és el perfil de la Data Management Specialist, que sóc jo
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Comencem pel tema de la docència I la divulgació. Crec que aquest és un tema que
s’aplica a tots els ciutadans en general, I que es pot treballar des de biblioteques
públiques o des d’escoles.
Per a aquells que fan servir les dades d’una manera passiva, que miren o llegeixen
dades que altres han generat i compilat.
En el cas d’una biblioteca acadèmica moltes vegades els bibliotecaris interactuem
amb els estudiants, I quan interactuem sobre temes relacionats amb les dades
podem parlar d’aquests temes.
Image source:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Library#/media/File:Educaci%C3%B3n.svg
Public domain
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Un exemple de la interacció de dades amb els ciutadans és el de la Valencia Gunder.
És una activista social de Miami, I va fer una ponència interessantíssima a un congrés
on vaig anar l’any passat.
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Història de la Valencia Gunder explicada a
https://www.technologyreview.com/s/613334/what-one-womans-quest-to-save-herneighbors-reveals-about-climate-resilience/
Image credits: by Antti Lipponen,
https://www.flickr.com/photos/150411108@N06/36967049551
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Docència per aquells que fan servir dades d’una manera activa. Les generen ells (o
no) I les usen I analitzen.
Image source:by Mohamed Hassan, public domain
https://pxhere.com/en/photo/1446103?__cf_chl_jschl_tk__=c59f39c99c15ba40c00d
a8e716b0a18bab58787e-1581219424-0-AdXvLYmaSRSwW63aUcYiMzH4HqywiH2C49Ez07LqonJluuKeAFU6vILYKwwEBn1zp03WIPvpXXIBWHNWl05FWFF5rar
GgDlxWiTCVYOm9VlB8sWV5QaOkKgQ2FFCu2_OQWzyvUK5JmUf_jdHiAoQuEHADHa7
dbyWbwYsh_eHeN56mVU8Mg_c6o2DH0bUk4ZDR7HHmKkz2p3PecsgbRqs5Ie19daqQpuvPwdCxZPhtgmGPalfjtO-bJrHxXDfs1uA4mzYR36LR787OqAtb_9D1TcH4LRmllHv1IysTs57c
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Docència per a aquells que generen dades.
Image source: by Karen Arnold https://www.publicdomainpictures.net/es/viewimage.php?image=152567&picture=el-hombre-mira-a-traves-de-alcance, public
domain
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Un altre exemple: el procés de revisió de dades publicades a un repositori
El repositori mateix també és un servei importantíssim I que comporta moltíssima
feina per part de la biblioteca!
Image credits:
Researcher: image free to reuse from https://pixabay.com/illustrations/presentationmarketing-concept-2320131/ and https://pixabay.com/vectors/statistic-analyticdiagram-1564428/
Librarian: image under a cc0 license from https://pxhere.com/en/photo/1175231
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Què miro quan faig una revisió?
És important veure-ho com a una oportunitat educativa. Vull que la segona vegada
que depositin les dades ja sàpiguen com fer-ho i tot vagi ràpid.
Image credits:
Logos from Microsoft excel, Microsoft Word, Microsoft Access
Creative Commons Licenses: By Shaddim; original CC license symbols by Creative
Commons https://creativecommons.org/about/downloads/https://creativecommons.org/polici
es/Original CC license icons licensed under CC BY 4.0, CC BY 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47247325
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La revisió de plans de gestió de dades també és una oportunitat educativa
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Relacionat amb el fet que les dades són de les universitats, tenir una política de dades
institucional és molt important.
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Image source: Oregon State University photo downloads, Lester_060517_1656.jpg
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Com que està clar que això és una necessitat, arreu del món s’han posat les piles i les
universitats i centres de recerca ofereixen serveis de suport a la gestió de dades. Vaig
fer un projecte de recerca amb una companya en què vam revisar els articles que hi
ha publicats on s’analitzaven els serveis que les biblioteques ofereixen als
investigadors. Jo treballo en una biblioteca, així que ens vam centrar en els serveis
oferts per les biblioteques, però per descomptat és un repte que va més enllà de les
biblioteques. En aquests articles podeu consultar serveis que les universitats
ofereixen, com ara servei de visualització de dades, o experts en tipus de dades en
concret.
Sources:
Cox, A. M., Kennan, M. A., Lyon, L., & Pinfield, S. (2017). Developments in research
data management in academic libraries: Towards an understanding of research data
service maturity. Journal of the Association for Information Science and Technology,
68(9), 2182–2200. https://doi.org/10.1002/asi.23781
Tenopir, C., Allard, S., Frame, M., Birch, B., Baird, L., Sandusky, R., Langseth, M.,
Hughes, D., & Lundeen, A. (2015). Research data services in academic libraries: Data
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intensive roles for the future? Journal of EScience Librarianship, 4(2), e1085.
https://doi.org/10.7191/jeslib.2015.1085
Rans, J., & White, A. (2017). Using RISE, the research infrastructure self evaluation
framework. Digital Curation Centre. http://www.dcc.ac.uk/resources/howguides/RISE#4
Lewis, M. (2010). Libraries and the management of research data. In S. McKnight
(Ed.), Envisioning Future Academic Library Services (1st ed., pp. 145–168). Facet.
https://doi.org/10.29085/9781856048750.011
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