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DESCRIPCIÓ DE L’ENQUESTA. 
 
L’enquesta plantejada parteix de la base d’una comunitat petita de voluntaris en què, deixant de 
banda la publicació de manuals, llibres i guies, ha de gestionar correctament el temps per a intentar 
fer avançar el projecte quant a interfície, navegabilitat i recursos per a la comunitat lectora i editora. 
 
La comunitat va decidir que la millor manera de crear una línia d’objectius era analitzar l’opinió de la 
major massa crítica possible, i es va decidir realitzar un formulari de preguntes estructurat de la 
manera següent: 
 

• Durada: 65 dies, des del 26 de gener fins el 31 de març. 
 

• Destinada a: qualsevol persona que pugui entrar al web Viquillibres i vulgui o no analitzar-
ne el contingut. Conèixer àmpliament l’anàlisi d’un punt de vista del lector, i en menor 
mesura dels editors del projecte i dels desconeguts. 

 
• Nombre de respostes: 35 respostes registrades, totes vàlides. 

 
• Estructuració: l’enquesta està dividida en 5 blocs. 

 
1. Bloc general. Aquesta secció del formulari, formada per 2 preguntes, tenia com a 

objectiu separar la massa crítica del projecte en 2 grups: lectors i no lectors. Això 
permetia no contaminar la resta de blocs amb respostes d’enquestats no adients al 
tipus de preguntes plantejades. 
 

2. Bloc A. Aquest bloc de 3 preguntes pretenia conèixer els motius pels quals un lector 
esporàdic o que arribava per primer cop al web no en coneixia de la seva existència, 
i la seva primera impressió de Viquillibres. 
 

3. Bloc B. Al llarg d’aquesta secció – amb 13 preguntes – es formulen preguntes aptes 
per a usuaris lectors que entren a Viquillibres amb una regularitat mitjana. També es 
torna a separar la massa crítica lectora en editora i no editora. 
 

4. Bloc C. Aquest bloc de 3 preguntes és fruit de la separació produïda en el bloc B, i 
analitza breument les preferències dels voluntaris de cara a noves millores. 
 

5. Bloc D. De 3 preguntes i per a concloure l’enquesta, cerca els motius d’un lector que 
no ha esdevingut usuari voluntari del projecte. 
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Així doncs, d’una manera visual, l’enquesta es basa en el següent mapa: 
 

 
 

f 

 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTATS DE L’ENQUESTA. 
 
1. BLOC GENERAL. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

QÜESTIÓ 1. Què saps sobre Viquillibres? 
Resposta tancada Freqüència 

Conec bé el seu funcionament com a wiki i com a biblioteca de llibres de text i manuals d'edició i accés lliure. 7 
Tinc algunes nocions molt generals del que representa, però sense profunditzar. 11 
No sé gaire cosa, jo simplement entro pels continguts que m'interessen sense major rerefons. 11 
No sé res al respecte. 6 

Total respostes 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enquestat Bloc general No lector Bloc A 

Fi de l’enquesta 
Lector 

Bloc B 

Editor 

No editor 

Bloc C Fi de l’enquesta 

Bloc D 

Fi de l’enquesta 

20% 

32% 31% 

17% 

QÜESTIÓ 1. Què saps sobre Viquillibres?  

Conec bé el seu funcionament com a wiki i com 
a biblioteca de divulgació de llibres de text i 
manuals d'edició i accés lliure. 

Tinc algunes nocions molt generals del que 
representa, però sense profunditzar. 

No sé gaire cosa, jo simplement entro pels 
continguts que m'interessen sense major 
rerefons. 

No sé res al respecte. 
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• Conclusions del bloc general: 
 

D’aquestes dues preguntes es pot extreure que Viquillibres és un gran desconegut en el seu àmbit i 
que, en termes generals, no és una eina utilitzada ni que convenci als que hi entren a fer-la servir. 
 
 
2. BLOC A. 
 

QÜESTIÓ A.1. Per quin motiu creus que no ens has visitat abans? 
Resposta tancada Freqüència 

Als cercadors web Viquillibres no em surt entre les primeres opcions. 13 
No m'interessen els continguts que s'hi ofereixen o el concepte d'edició col·laborativa. 1 
No entenc com funciona la navegabilitat o la interfície. 6 
Altres (resposta lliure).* 3 

Total respostes 23 
* A la secció altres s'ha considerat el desconeixement absolut sobre el projecte i el desinterès cap a la literatura. 

 
 

 QÜESTIÓ A.2. Indica'ns què hauríem de fer perquè t'interessessis més pel projecte. 
Resposta lliure Freqüència 

Publicitat del projecte. 2 
Problemes a la portada: una llista de llibres, disseny poc rigurós, no se sap on anar. 3 
Poc material o poc útil. 2 
Formats de descàrrega. 1 

Total respostes 8 
 
 
 

 

QÜESTIÓ 2. Et consideres lector de Viquillibres? 
Resposta tancada Freqüència 

Sí, el visito molt sovint per a llegir-ne manuals, receptes o llibres. 2 
Sí, però de manera puntual quan crec que puc trobar contingut útil pels meus interessos. 10 
No, només hi entrat algun cop però no em fa gaire el pes. 13 
No, acabo d'entrar per primer cop i m'he topat amb aquest formulari de casualitat. 10 

Total respostes 35 

6% 

28% 

37% 

29% 

QÜESTIÓ 2. Et consideres lector de Viquillibres?  

Sí, el visito molt sovint per a llegir-ne manuals, 
receptes o llibres. 

Sí, però de manera puntual quan crec que puc trobar 
contingut útil pels meus interessos. 

No, només hi entrat algun cop però no em fa gaire el 
pes. 

No, acabo d'entrar per primer cop i m'he topat amb 
aquest formulari de casualitat. 
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QÜESTIÓ A.3. Per últim, vols fer-nos algun comentari, valoració o suggerència? 
Resposta lliure Freqüència 

Dubtes entre Viquillibres i Viquitexts. 1 
Insistència en difondre i donar major publicitat. 3 
Esborrar llibres que estiguin buits o gairebé buits. 1 
Altres (resposta lliure).* 3 

Total respostes 8 
* A la secció altres s'ha considerat que cal paciència, que el projecte té potencial i la predisposició a col·laborar d'algun 

dels enquestats. 
 

• Conclusions del bloc A: 
 
En la línia del que s’ha comentat al bloc general, les respostes d’aquesta bateria fan aflorar una 
dada molt preocupant: Viquillibres té futur però és invisible a ulls d’un internauta. En conseqüència, 
li cal publicitar-se i donar-se a conèixer segons els resultats que s’obtenen de la tercera qüestió.  
 
Després de 10 anys en línia, la seva absència entre els primers resultats dels buscadors 
convencionals de la xarxa, unit a la dificultat d’enteniment de la navegabilitat i la interfície, són els 
motius donats i que generen un projecte amagat als ulls de la massa lectora catalanoparlant. 
 
 
3. BLOC B. 

QÜESTIÓ B.1. Trobes útils els continguts dels llibres que tenim actualment? 
Resposta tancada Freqüència 

Sí, la majoria dels llibres exposen continguts prou interessants. 8 
No, els llibres deixen molt a desitjar. 3 
NS/NC 1 

Total respostes 12 
 
 

 QÜESTIÓ B.2. D'entre els següents aspectes, quin trobes més a faltar? 
Resposta tancada Freqüència 

Referències i bibliografia. 1 
Imatges i gràfics. 0 
Una millor estructuració (índexs i categories). 1 
Contingut substancial dels llibres. 2 
Major varietat de llibres. 7 
Altres (resposta lliure).* 1 

Total respostes 12 
* A la secció altres s'ha trobat a faltar més facilitat per a descarregar en format PDF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
0 

1 
2 

7 

1 

0 
2 
4 
6 
8 

Referències i 
bibliografia. 

Imatges i 
gràfics. 

Una millor 
estructuració 

(índexs i 
categories). 

Contingut 
substancial 
dels llibres. 

Major varietat 
de llibres. 

Altres 
(resposta 
lliure).* 

QÜESTIÓ B.2. D'entre els següents aspectes, quin 
trobes més a faltar?  
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QÜESTIÓ B.5. Respecte la pregunta anterior (QÜESTIÓ B.5), què milloraries? 
Resposta lliure Freqüència 

Més potència; enfocament de llibre electrònic i diferenciació d'enllaços (a Viquipèdia, altres llibres, etc.) 3 
Més simplicitat. 2 
Millor estètica. 2 
Millor accessibilitat. 1 

Total respostes 8 
	  

QÜESTIÓ B.3. Quina temàtica llegeixes o t'agradaria llegir més a Viquillibres? 
Resposta tancada Freqüència 

Ciències. 4 
Art i Humanitats. 4 
Llengües. 1 
Tecnologia i Informàtica. 3 
Lleure. 0 
Receptes de cuina. 0 
Altres (resposta lliure). 0 

Total respostes 12 

QÜESTIÓ B.4. Què et sembla la navegabilitat i la interfície (aspecte) del projecte? 
Resposta tancada Freqüència 

Excel·lent. 2 
Acceptable. 9 
Amb certes mancances. 1 
Molt dolenta. 0 

Total respostes 12 

4 4 

1 

3 

0 0 0 
0 
1 
2 
3 
4 
5 

Ciències. Art i 
Humanitats. 

Llengües. Tecnologia i 
Informàtica. 

Lleure. Receptes 
de cuina. 

Altres 
(resposta 

lliure). 

QÜESTIÓ B.3. Quina temàtica llegeixes o 
t'agradaria llegir més a Viquillibres?  

17% 

75% 

8% 

QÜESTIÓ B.4. Què et sembla la navegabilitat i la 
interfície (aspecte) del projecte?  

Excel·lent. 

Acceptable. 

Amb certes mancances. 

Molt dolenta. 
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QÜESTIÓ B.6. Sabies que som un projecte germà de la Viquipèdia, acollits sota la mateixa fundació 
(Wikimedia Foundation) i que els nostres continguts s'enllaçen mútuament amb aquesta? 

Resposta tancada Freqüència 
Sí, en sóc plenament conscient. 11 
Alguna cosa conec, però no gaire. 0 
No en tenia ni idea, és la primera notícia que rebo. 1 

Total respostes 12 
 
 

 QÜESTIÓ B.7. Quina opinió tens sobre les pàgines de polítiques, normes i ajuda? 
Resposta tancada Freqüència 

Excel·lents 1 
Notables 6 
Amb certes mancances 3 
Molt dolents. 0 
Innecesaris si són duplicats als de la Viquipèdia. 0 
No edito i no els conec 2 

Total respostes 12 
 
 

 QÜESTIÓ B.8. Què milloraries dels continguts d'ajuda? 
Resposta lliure Freqüència 

Fer les pàgines que no hi són (massa enllaços vermells) i promoure l'Editor Visual. 2 
Dreceres a la Viquipèdia pels duplicats i crear les específiques (sobretot polítiques). 1 
Simplificar-ho. 1 
Millorar l'idioma. 1 

Total respostes 5 
 
 

 QÜESTIÓ B.9. Has editat algun cop a Viquillibres o t'ho has plantejat? 
Resposta tancada Freqüència 

Sí, sóc un editor registrat actiu. 6 
Sí, he editat però sota una IP anònima. 0 
He fet algunes edicions, però molt poques. 1 
No, però em puc plantejar l'edició i registrar-me com a usuari. 4 
No, ni tinc intenció d'editar. 1 

Total respostes 12 

37% 

25% 

25% 

13% 

QÜESTIÓ B.5. Respecte la pregunta anterior (QÜESTIÓ 
B.5), què milloraries?  

Més potència; enfocament com els llibres electrònics i 
diferenciació d'enllaços (a Viquipèdia, altres llibres, 
etc.) 
Més simplicitat. 

Millor estètica. 

Millor accessibilitat. 
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50% 

8% 

34% 

8% 

QÜESTIÓ B.9. Has editat algun cop a Viquillibres o t'ho has 
plantejat?  

Sí, sóc un editor registrat actiu. 

Sí, he editat però sota una IP anònima. 

He fet algunes edicions, però molt poques. 

No, però em puc plantejar l'edició i registrar-me com a usuari. 

No, ni tinc intenció d'editar. 

QÜESTIÓ B.10. Has realitzat algun cop una donació al projecte o t'has plantejat fer-la? 
Resposta tancada Freqüència 

Sí, algun cop n'he realitzat alguna. 4 
No, però en tinc intenció. 3 
No, ni tinc prevista cap donació. 3 
NS/NC 2 

Total respostes 12 

QÜESTIÓ B.11. D'entre les següents opcions, quina prioritzaries per a millorar la teva experiència de lector? 
Resposta tancada Freqüència 

Llibres en PDF per a descarregar. 3 
Llibres de qualitat (com a la Viquipèdia hi ha articles de qualitat). 6 
Un sistema de validació i revisió dels continguts del llibre periòdicament per diversos usuaris de la 
comunitat. 1 
Altres (resposta lliure).* 2 

Total respostes 12 
* A la secció altres s'ha considerat que cal desenvolupar un millor catàleg i permetre descàrregues també en ePub, intentant 

tenir el mateix nivell que Viquitexts però sent llibres creats col·laborativament 

33% 

25% 

25% 

17% 

QÜESTIÓ B.10. Has realitzat algun cop una 
donació al projecte o t'has plantejat fer-la?  

Sí, algun cop n'he realitzat alguna. 

No, però en tinc intenció. 

No, ni tinc prevista cap donació. 

NS/NC 
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QÜESTIÓ B.12. Coneixes el subprojecte de Viquijúnior, que ofereix llibres de contingut enfocat a nens? 
Resposta tancada Freqüència 

Sí, i el trobo fonamental dins de Viquillibres 6 
Sí, el conec però no li veig massa utilitat. 3 
No, és la primera vegada que en sento a parlar. 3 

Total respostes 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QÜESTIÓ B.13. Si has respost afirmativament a la pregunta anterior (QÜESTIÓ B.12), quina opinió et mereix 
Viquijúnior, o quins canvis o millores hi proposaries? 

Resposta lliure Freqüència 
Iniciativa que s'ha de potenciar; més pautes per facilitar-ne la creació. 3 
NS/NC 2 

Total respostes 5 
 
 

• Conclusions del bloc B: 
 
Les dades del bloc B proporcionen conclusions en diversos àmbits. 
 
En primer lloc, els enquestats consideren mitjanament vàlids els continguts dels manuals i guies, i 
aproven amb un nivell “acceptable” la navegabilitat, tot i que aquest fet es sotmet a l’opinió dels 
blocs general i A sobre la seva necessitat de millora, i també a la necessitat d’augmentar la 
potència de cerca i l’aspecte del lloc. 

3 

6 

1 
2 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Llibres en PDF per a 
descarregar. 

Llibres de qualitat (com a 
la Viquipèdia hi ha articles 

de qualitat). 

Un sistema de validació i 
revisió dels continguts del 
llibre periòdicament per 
diversos usuaris de la 

comunitat. 

Altres (resposta lliure).* 

QÜESTIÓ B.11. D'entre les següents opcions, quina prioritzaries 
per a millorar la teva experiència de lector?  

6 
3 3 

0 

5 

10 

Sí, i el trobo fonamental 
dins de Viquillibres 

Sí, el conec però no li 
veig massa utilitat. 

No, és la primera 
vegada que en sento a 

parlar. 

QÜESTIÓ B.12. Coneixes el subprojecte de 
Viquijúnior, que ofereix llibres de contingut 

enfocat a nens?  
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Els llibres més llegits són de ciències, tecnologia i humanitats, i una de les peticions és la major 
presència de llibres. 

 
Per altra banda, els continguts d’ajuda també reben en gran proporció la categoria de “notables”, 
malgrat que hi ha opinions que consideren que hi ha mancances i proposen enllaçar l’ajuda amb la 
de la Viquipèdia per evitar duplicats, simplificar-la, centrar-se en les polítiques, o estimular l’Editor 
Visual. 

 
Dels lectors enquestats, la majoria reconeixen ser editors i per la qual cosa són conscients de la 
situació de Viquillibres dins l’àmbit Wikimedia. Quant a les donacions econòmiques, hi ha una gran 
disparitat de respostes que impedeix extreure’n un anàlisi precís. 

 
Una de les preferències clares dels lectors és la promoció de llibres de qualitat (a partir dels AdQ 
de la Viquipèdia). No obstant, també es considera de caràcter prioritari millorar l’accessibilitat per a 
adquirir els llibres existents en format PDF. 

 
En últim terme, el projecte Viquijúnior queda en entredit perquè de totes les respostes obtingudes, 
la major part el considera fonamental a Viquillibres, però la suma de les altres respostes (no massa 
útil o desconegut) és equivalent a aquesta primera opció. Respecte a les millores que se li poden 
aplicar, la primera passa per crear continguts de suport per a facilitar la creació de més llibres per 
als infants. 
 
 
4. BLOC C. 
 

 

QÜESTIÓ C.1. D'entre aquestes opcions, escull-ne la que consideris prioritària ara mateix per a millorar la teva 
experiència com a editor. 

Resposta tancada Freqüència 
Un llibre d'estil per a aprendre a editar llibres en consonància amb els ja existents. 2 
Pàgines d'ajuda en general sobre assumptes específics (imatges, categories, taules, títols, plantilles...). 0 
Ajuda per a inserir referències i bibliografia. 0 
Tutoria i mentorització d'usuaris veterans. 3 
Polítiques en quant a copyright o atribució d'autoria. 1 
Ginys activables a les preferències per a facilitat l'edició. 0 
Altres (resposta lliure).* 1 

Total respostes 7 
* A la secció altres s'ha remarcat la necessitat d'un Editor Visual adaptat. 

29% 

43% 

14% 

14% 

QÜESTIÓ C.1. D'entre aquestes opcions, escull-ne la que 
consideris prioritària ara mateix per a millorar la teva experiència 

com a editor.  

Un llibre d'estil per a aprendre a editar llibres en consonància amb els ja 
existents. 
Pàgines d'ajuda en general sobre assumptes específics (imatges, categories, 
taules, títols, plantilles...). 
Ajuda per a inserir referències i bibliografia. 

Tutoria i mentorització d'usuaris veterans. 

Polítiques en quant a copyright o atribució d'autoria. 

Ginys activables a les preferències per a facilitat l'edició. 

Altres (resposta lliure).* 
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• Conclusions del bloc C: 
 
Pel que fa als editors del projecte, la majoria considera essencial una tutorització i mentorització 
als novells per part dels usuaris més veterans, seguit d’un llibre d’estil consolidat. 
 
També s’ha preguntat sobre els llibres amb opinió, i entre les diferents respostes lliures 
obtingudes, la gran majoria han estat encaminades cap a la seva aprovació (amb o sense 
restriccions). 
 
Per acabar, com a suggeriments s’ha agraït la tasca dels voluntaris que fan possible el projecte. 
 

 
5. BLOC D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Conclusions del bloc D: 
 
Aquest darrer bloc analitzava els motius pels quals els lectors no esdevenen editors, i malgrat que 
el nombre de respostes no és estadísticament massa significatiu, apareix la manca de plantejament 
i de temps, aspecte que podria estar relacionat amb la falta de publicitat del projecte. 
 
 
VALORACIÓ DE L’ENQUESTA. 
 
La valoració d’aquests resultats a fi d’elaborar una línia d’objectius tindrà lloc, de manera informal, a 
la llista de correu de Wikimedia i posteriorment es traslladarà a la Taverna de Viquillibres on es 
tractarà consensuada i definitivament. Aquest document quedarà publicat a Wikimedia Commons. 

QÜESTIÓ C.2. Què en penses sobre l'implementació de llibres amb opinió a Viquillibres? 
Resposta lliure Freqüència 

A favor. 3 
A favor però amb restriccions. 2 
En contra. 1 

Total respostes 6 

  QÜESTIÓ C.3. Per últim, vols fer-nos algun comentari, valoració o suggeriment? 
Resposta lliure Freqüència 

Agraïments al projecte i a la tasca dels editors. 4 
Cal definir les bases del projecte i estaria bé una contractació a temps temporal o IEGrant. 1 

Total respostes 5 

QÜESTIÓ D.1. Per què no vols o no t'has plantejat esdevenir usuari registrat? 
Resposta lliure Freqüència 

No s'ho ha plantejat. 2 
Manca de temps. 1 
No hi ha prou massa crítica d'editors. 1 

Total respostes 5 

  QÜESTIÓ D.2. Per últim, vols fer-nos algun comentari, valoració o suggeriment? 
Resposta lliure Freqüència 

Cal vendre millor el producte. 1 
Total respostes 1 


