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Com en
un núvol
L’acord de col·laboració amb IBM ha significat per
a eyeOS un salt qualitatiu en el reconeixement
internacional per a la firma de programari lliure

FRANCESC MUÑOZ
BARCELONA

«Volem col·laborar amb vosaltres». Amb aquest lacònic missatge enviat per Andrea Greggo,
responsable de cloud computing
d’IBM, els joves fundadors
d’eyeOS van saber que havien estat escollits com a partner mundial de la multinacional nordamericana en un tipus de tecnologia que marcarà la manera com
ens relacionarem amb l’ordinador. «No ens hi vam fixar fins que
va insistir: ‘Us heu adonat de qui
sóc?’», explica amb desimboltura Pau García-Milà, cofundador
d’eyeOS amb Marc Cercós, que
acaba de fer 23 anys.
Resolt l’equívoc, al juny es va
signar l’acord amb IBM, que inclou una clàusula de confidencialitat. L’aval d’una firma de la
talla d’IBM significa el suport definitiu per a la plataforma d’escriptori web desenvolupada en
programari lliure per aquesta
firma que va néixer el 2005 a Olesa de Montserrat (Baix Llobregat). Instal·lats ara en un pis de la
plaça Universitat de Barcelona
–un antic prostíbul, com subratlla entre somriures García-Milà
mostrant alguns dels miralls que
encara es conserven–, els joves
recorden uns inicis marcats per
la incomprensió general davant
una solució informàtica que, en
aquell moment, ningú no trobava útil. L’esclat de la web 2.0 i de
les xarxes socials ha posat, ara sí,
en primera línia de les tendències
mundials l’anomenat cloud
computing, un terme posterior
equivalent al d’escriptori web
que ells feien servir. La fe en si
mateixos i la tossuderia els va
mantenir en el camí i els ha acabat per donar la raó.
‘CLOUD COMPUTING’. Per entendre
què vol dir tenir l’ordinador «en
un núvol», cal saber que en l’actual fase del desenvolupament
d’internet la ubiqüitat i la col·laboració són dos factors claus; és a
dir, s’ha de poder treballar des de
qualsevol lloc del món i de forma
cooperativa en xarxa. En aquest

EYEOS
VENDES 2010 (PREVISIÓ)

1,2 M €

INVERSIÓ R+D 2009

400.000 €
25
TREBALLADORS

P El capital humà és bàsic per
eyeOS i, segons reconeixen, no
els resulta fàcil trobar el perfil que
necessiten: «Gent preparada,
molt polivalent i amb molta
il·lusió pel que fa».

Pau García-Milà és un dels cofundadors d’eyeOS. GEMMA VALLS

context perd sentir que el document i les aplicacions que fem
servir estiguin a l’ordinador personal; molt més útil és que es trobin en un lloc d’Internet que faciliti l’accés i eviti els errors derivats de les còpies que d’altra manera s’acaben fent. Això s’acaba
traduint en un espai en un servidor en qualsevol banda del món, o
bé en el mainframe (un ordinador central) d’una gran empresa
que, d’aquesta manera, pot tenir
un control de la seva informació;
és el cas dels bancs, despatxos
d’advocats, etc.
«Nosaltres vam crear una tecnologia prou potent perquè es
poguessin desenvolupar aplicacions: gestió en xarxa, document
participatiu, etc.», explica Pau
García-Milà. EyeOS va optar pel
programari lliure en el desenvolupament de la seva plataforma.
Actualment existeixen 52 comunitats repartides per tot el món
que contribueixen al desenvolupament d’aquesta tecnologia de
codi obert. Així és com es pot descarregar gratuïtament –s’han
comptabilitzat unes 700.000
descàrregues– en 40 idiomes diferents, entre els quals, el català.
Com bona part dels projectes
d’aquestes característiques, els
inicis van exigir molt d’esforç i,
en canvi, el retorn econòmic va
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ser molt magre. «Vivíem de donacions i només vam aconseguir
600 euros. Els vam invertir en
una cosa que ens feia il·lusió»,
subratlla García-Milà assenyalant el futbolí que rep,a la mateixa
entrada de l’empresa, els visitants.
A mesura que el projecte agafava entitat, el model de negoci
de l’empresa es va orientar cap a
la comercialització de serveis.
En concret eyeOS ofereix programació específica per a
l’adaptació de la seva plataforma als clients que ho sol·licitin;

La firma cerca
inversors per
sectorialitzar el seu
escriptori web
també posen a l’abast dels usuaris formació a mida; però és el
suport i el manteniment la part
del negoci que genera més recursos. Ara bé, eyeOS és, en bona part, recerca. Dels 700.000
euros que l’empresa va facturar
el 2009, 400.000 euros es van

destinar a R+D. «A més és una
recerca, el resultat de la qual no
és tancat sinó que la llicència és
lliure. Ho fem i ho alliberem».
La previsió per al 2010 és de facturar uns 1,2 milions.
L’acord amb IBM pot comportar l’acceleració dels plans de
futur d’eyeOS que passen per
sectorialitzar el projecte. És a
dir, desenvolupar plataformes
per sectors. En concret ja tenen
clar que volen treballar per a escoles, pimes i telefonia mòbil.
Ara cerquen inversors per tirar
endavant aquests productes.

«La pime ha de saber que pot fer grans coses»
L’oportunitat de l’acord de
col·laboració amb IBM ha
coincidit pràcticament en el
temps amb l’atorgament l’1 de
juliol passat dels primers
premis als joves valors del
Fòrum Impulsa de la Fundació
Príncep de Girona. Tots dos
reconeixements no han fet
perdre de vista a Pau
García-Milà i Marc Cercós que
de moment són una empresa
petita, condició que, fins i tot,
reivindiquen: «Quan ens
truquen dels Estats Units i ens

pregunten pel nombre de
treballadors, se sorprenen que
siguem 25 i no 500», afirma
García-Milà. «Som una pime,
i això és el més interessant de
tota aquesta aventura. No som
gent especial, simplement
hem aprofitat l’oportunitat
que hem vist». En aquest
sentit, el responsable d’eyeOS
anima les pimes a abordar
objectius ambiciosos i a no
autoimposar-se límits. Dins
d’aquesta voluntat d’assumir
projectes importants, eyeOS

participa a e-Dibam, una
plataforma d’administració
electrònica per a la Diputació
de Barcelona que
implementaran més de 170
ajuntaments de Catalunya. La
plataforma permetrà als
usuaris treballar al núvol amb
sistemes de gestió de
continguts, gestió
documental, procediments i
serveis web integrats. El
projecte, que està en una fase
molt avançada, es començarà
a aplicar a finals d’any.

