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CONCEPTES
BÀSICS



Xarxa vs. Servei
Les xarxes som les persones i no les eines:

i les eines han de ser respectuoses amb les persones!   

FEDI Gafam & Co.

De qui és l’eina? Quina finalitat té?

Com s’ha 
creat?

RGPD?

Governança
verticalitzada
Model de negoci
extractiu
Llicència
privativa
Disseny algorítmic*

Governança
horitzontalitzada
Model de negoci
constructiu
Llicència
recíproca o oberta
Disseny ètic

Eina digital

Eina respectuosa Eina irrespectuosa

Qui? Per
què?

Com?



Programari i servidors
La llibertat d'un programari determina la nostra pròpia! 

0. Executar-lo com vulguem*
1. Estudiar-lo (auditable o de codi obert)
2. Redistribuir-lo a les nostres veïnes
3. Millorar i alliberar codi i modificacions

https://www.gnu.org/philosophy/

Criteri zero: programari + servidors
A més del tipus de programari, 

hem de tenir en compte on està instal·lat.

https://www.gnu.org/philosophy/


reDescentralització

centralitzat descentralitzat

federat distribuïtprivatiu

"El núvol" no existeix: 
o és el teu ordinador 
o és el d'algú altre

Muntes el teu node o
uses un servei

Sense intermediaris,
IPFS, Retroshare, Solid



Principis vs. Control

Autogestió
Descentralització

Diversitat
Interoperabilitat

Replicabilitat
Independència

Confiança
Aprenentatge

Respecte



Analogies de proximitat

Debian
Etherpad 

VLC 
Libre Office
 Nextcloud 

Les meves 
verdures 
no tenen 
pesticides

El meu 
programari

tampoc!

Qui cultiva les verdures 
que menges?

S’hi posen productes 
nocius per la teva salut 
física?

Qui desenvolupa el 
programari que 
consumeixes?

S’hi posa codi nociu 
per la teva salut digital?



PARTICIPA!



Cronologia de la Fedi

Node

Programa

Protocol

2008 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

identi.ca

Laconica

OpenMicro 
Blogging

identi.ca > quitter.se

StatusNet > GnuSocial

OStatus

Pump.io
W3C 

OStatus

Onada

quitter.se

GnuSocial

OStatus

+

1r commit 

Peertube

1rs commits 

Mastodon

Pleroma

Misskey

Onada

Mastodon

.social

Mastodon

OStatus

W3C 

ActivityPub

Onada

Mastodon

.social

Mastodon

ActivityPub



Diversitat de nodes
Tria node per idioma, temàtica, eina, acords...

Vostè és aquí

@titi@barcelona.social

Nom
compte

Domini
Node**Node, instància o servidor: 

un domini usant protocol web

 



Fediqueta i benvinguda

0. Llegeix els acords de convivència del node
1. Si vols, presenta’t a la resta del veïnat
2. Rellegeix-te abans de publicar per evitar malentesos
3. Publica des de la Fedi al Pajarracu (i no al revés)
4. Sigues amable i, si et passes, disculpa’t

I queda’t! Tenim poca dopamina però molt bones converses :)

Netiquette Guidelines
https://www.rfc1855.net/ 

Acords de convivència o codi de conducta (COC)

https://www.rfc1855.net/


Línies de temps

Personal

Local

Federada

 



Veïnatge fediversal

barcelona.social

Pleroma - microblog*

titi

 

Node o domini
Programa - Funció

Compte o nom

picto.anartist.org

Pixelfed - imatges

marcelcosta

video.anartist.org 
Peertube - vídeo

adala

blog.fedi.cat

Plume - blog

fedizens
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