
 

  

ZW núm 339. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i 
social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 

 
http://es.okfn.org  

L’Open Knowledge Foundation (Fundació per al Coneixement Lliure) té els seus 

orígens a Cambridge l’any 2004. Aquesta organització sense ànim de lucre va 

néixer per defensar el 'coneixement lliure': «qualsevol material, dada o contingut 

lliure per a utilitzar-lo, reutilitzar-lo o redistribuir sense restriccions». Els eixos de 

treball de l'organització tenen com a objectiu la millora del govern (transparència i 

compromís), la cultura (accés, intercanvi i participació), la recerca (els resultats 

d'aquesta han d'estar oberts) i l'economia (reutilització més fàcil i ràpida per al 

desenvolupament de noves eines i serveis innovadors).  

Recientemente la organización, després d’un període d’eleccions, ja té els seu 

capítol espanyol: Open Knowledge Foundation Spain. La junta directiva està 

formada per: Alberto Abella, Mar Cabra, Guzmán M. Garmendia, Marc Garriga, 

Mayo Fuster, Alberto Ortiz de Zárate, Javier Creus, Helen Darbishire y Enric 

Senabre. La notícia suposa un pas més cap al Govern Obert a Espanya. 

Podeu col·laborar amb l’organització a través d’algun dels grups de treball i/o seguir 

la seva activitat a Twitter @okfn_spain 

 

Enllaços d’interès: 

- OKFN SPAIN: España ya es parte de la Open Knowledge Foundation, per Guzmán 

M. Garmendia (13.01.2013) 

- OKFN Spain – capítulo local de la Open Knowledge Foundation, per Alberto Ortiz 

de Zárate (28.01.2013)  
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