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Qui som
Vicent Cubells
Programador freelance

Membre de Softcatalà

GTE i coord. del WordPress en català

Moderador dels fòrums de WordPress en català

vcubells.net

Xavi Ivars
Enginyer en Informàtica

Membre de Softcatalà

GTE del WordPress en català

Habitual dels meetups de WordPress BCN

xavi.ivars.me @xavivars

http://vcubells.net
http://vcubells.net
http://xavi.ivars.me
http://xavi.ivars.me
http://xavi.ivars.me
http://xavi.ivars.me
http://xavi.ivars.me


Qui som

Associació sense ànim de lucre, l'objectiu bàsic 

de la qual és fomentar l'ús del català a la 

informàtica, Internet i les noves tecnologies. 

www.softcatala.org | @softcatala

WordPress BCN és la comunitat d’usuaris de 

WordPress a la ciutat de Barcelona. A més, és la 

responsable de les WordCamp Barcelona.

wpbarcelona.com | @WPBarcelona

http://www.softcatala.org
https://twitter.com/softcatala
http://www.softcatala.org
https://es.wordpress.org/
http://barcelona.wordcamp.org/
https://wpbarcelona.com
https://twitter.com/WPBarcelona
https://wpbarcelona.com


Comunitat del WordPress en català



Comunitat del WordPress CAT
Traducció

● 7 gestors de la comunitat local

● 10 GTE

● 11 PTE

● 114 contribuidors

… però



Comunitat del WordPress CAT
Traducció

Realment, la “comunitat” és molt més petita. 

Poques vegades més de 2-3 persones diferents 

participen en les traduccions de les versions 

del WP. La majoria de vegades, només 1 o 2.



Comunitat del WordPress CAT
Fòrums

Molt poca activitat



Comunitat del WordPress CAT
Llista de correu / Google Groups

● Canal de comunicació «oficial» de la comunitat

● Discussió de terminologia, peticions de validacions, etc.

● Activitat reduïda 



WordPress i les traduccions



WordPress i les traduccions: Polyglots
● Equip de Polyglots: https://make.wordpress.com/polyglots

○ Coordinació dels diferents equips de traducció

○ Noves funcionalitats per a les eines de traducció

● Reunió setmanal a través de Slack

● Organitzen el “World Translation Day”

https://make.wordpress.com/polyglots


WordPress i les traduccions: 
GlotPress
● Plataforma de traducció en línia

● Estadístiques dels col·laboradors

○ (12 mesos)

● Rols

○ Global Translator Editor

○ Plugin (o Theme) Translator Editor

○ Translation Contributor



WordPress i les traduccions: paquets de llengua
● WordPress baixa automàticament paquets de llengua quan estan disponibles

● Actualitzacions independents de la versió

○ WordPress Core  100%

○ Extensions 95%

○ Temes 95%



Com traduir el WordPress al català



GlotPress
El GlotPress és una extensió per al WordPress que permet traduir en línia.

● Importació/exportació dels fitxers de traducció

● Diferents nivells de permisos

● Sistema de cerca

● Filtres

Identificació a través de l’usuari 

de WordPress.org



Recursos per als traductors
«Un dels aspectes més importants per a què usuaris consideren una traducció com a 

bona és que siga consistent i reconeixible.»

Extret de la web de WordPress en català

Consistent respecte a la pròpia traducció: és important que s’utilitzen les mateixes 

paraules per a referir-se a les mateixes coses en diverses parts de la traducció.

Reconeixible respecte a altres traduccions: les paraules emprades s’utilitzen de manera 

habitual a les traduccions d’altres programes.



Recursos per als traductors (II)
Guia d’estil de Softcatalà:

«La Guia d’estil de Softcatalà no és ni una gramàtica ni un diccionari. L’objectiu de la 

Guia és establir unes normes comunes (convencions de format, d’estil, etc…) allà on la 

gramàtica permet múltiples opcions per a les traduccions de programari. S’inclouen, 

però, algunes normes gramaticals que són, de vegades, poc conegudes o que provoquen 

confusió entre traductors i correctors.»

https://www.softcatala.org/guia-estil-de-softcatala/ 

https://www.softcatala.org/guia-estil-de-softcatala/
https://www.softcatala.org/guia-estil-de-softcatala/


Recursos per als traductors (III)
Recull terminològic del WordPress:

«Aquesta eina facilita mantenir i millorar la consistència de la traducció del WordPress 

en català amb ella mateixa, així com amb les traduccions d’altres programes.»

https://www.softcatala.org/recursos/memories.html

Exemple: delete  

https://www.softcatala.org/guia-estil-de-softcatala/ 

https://www.softcatala.org/recursos/memories.html
https://www.softcatala.org/recursos/memories.html
https://www.softcatala.org/recursos/web_search.py?source=delete&target=&project=WordPress
https://www.softcatala.org/guia-estil-de-softcatala/
https://www.softcatala.org/guia-estil-de-softcatala/


Recursos per als traductors (IV)
Informe de qualitat del WordPress

«Es tracta d’un conjunt de regles ortogràfiques i gramaticals, utilitzant eines com el 

Pology o el LanguageTool, que inspeccionen de manera periòdica les traduccions per 

trobar errades comunes: puntuació incorrecta, paraules mal escrites, etc.»

● Informe de qualitat del nucli del WordPress

● Informe de qualitat d’extensions del WordPress: conté algunes de les extensions 

més utilitzades (Akismet, Yoast,…)

● Informe de qualitat de temes del WordPress: conté alguns dels temes per defecte 

(TwentySeventeen, TwentySixteen)

https://www.softcatala.org/guia-estil-de-softcatala/ 

https://www.softcatala.org/recursos/quality/wordpress.html
https://www.softcatala.org/recursos/quality/wordpress.html
https://www.softcatala.org/recursos/quality/wordpress-plugins.html
https://www.softcatala.org/recursos/quality/wordpress%20themes.html
https://www.softcatala.org/guia-estil-de-softcatala/
https://www.softcatala.org/guia-estil-de-softcatala/


Què traduir (abans)



Què traduir (abans)
1. Nucli del WordPress

2. Extensions i temes de WordPress.org

a. més utilitzats

b. que utilitzeu

3. Altres



WordPress
Els 4 sub-projectes

han d’estar al 100%!!!



Extensions i temes
● Un dels objectius de Polyglots per a 2017 és tindre el top 10 d’extensions i temes 

traduïts [1]

○ Estat actual

■ Extensions: 75% aconseguit

■ Temes: 60% aconseguit

● Problema amb temes i extensions no localitzables

[1] https://make.wordpress.org/polyglots/2017/01/04/notes-from-the-polyglots-chats-on-jan-4th/



Extensions i temes (II)
● Les extensions i temes pendents de traduir es poden ordenar per diversos criteris

● WP-Info ens diu extensions i temes més utilitzades, i l’estat de la traducció: 

http://wp-info.org/plugin-top120/?lang=Catalan

http://wp-info.org/theme-top120/?lang=Catalan

http://wp-info.org/plugin-top120/?lang=Catalan
http://wp-info.org/plugin-top120/?lang=Catalan
http://wp-info.org/theme-top120/?lang=Catalan
http://wp-info.org/theme-top120/?lang=Catalan


Extensions i temes (III)
El criteri de traduir allò que més utilitzeu també és un bon criteri:

● Els resultats són més visibles

● Normalment, hi ha més motivació

● És la manera habitual d’aconseguir nous col·laboradors



Altres
● GlotPress

● Aplicacions per a iOS i Android

● bbPress

● Extensions i temes de pagament

○ WP-Translations: http://wp-translations.org/

http://wp-translations.org/


Preguntes?
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Taller de traducció de WordPress
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http://vcubells.net
http://xavi.ivars.me
https://twitter.com/xavivars

