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El projecte PADICAT
(Patrimoni Digital de Catalunya)

Biblioteca de Catalunya, 
amb el suport del CESCA i el DURSI

10es Jornades Catalanes d’Informació i Documentació
25 maig 2006

La Biblioteca de Catalunya en la 
societat de la informació
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La Biblioteca de Catalunya

• Creada el 1907 per Enric Prat de la Riba
• 3.000.000 de documents apròx.
• Creixement anual de 120.000 documents
• 230 llocs de consulta en uns 3.000 m2
• Dades 2006: 11 M€ + 172 persones + 50 km de 

dipòsit

La Biblioteca de Catalunya

La missió de la Biblioteca de Catalunya és
recollir, conservar i difondre 

la producció bibliogràfica catalana 
i la relacionada amb l'àmbit lingüístic català, 

i vetllar per la conservació i la difusió 
del patrimoni bibliogràfic, 

i mantenir la condició de centre de consulta i 
recerca científica de caràcter universal.
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La Biblioteca de Catalunya

La missió de la Biblioteca de Catalunya és
recollir, conservar i difondre

la producció bibliogràfica catalana 
i la relacionada amb l'àmbit lingüístic català, 

i vetllar per la conservació i la difusió 
del patrimoni bibliogràfic, 

i mantenir la condició de centre de consulta i 
recerca científica de caràcter universal.

La producció bibliogràfica el 1971
Son objeto de depósito legal los escritos, estampas, imágenes y composiciones musicales, producidas en territorio nacional, en 

ejemplares m últiples, con fines de difusión, hechos por procedimientos mecánicos o químicos. Comprender á por tanto:

Libros, seacualquiera la índole de su contenido y la forma de impresióny estén o no destinados a la venta. 

Folletos, o sea escritos cuyo número de páginas seamayor de cuatro y no exceda de 50, y con caracter ísticas semejantes
a las señaladas en el párrafo anterior, incluy éndose en este concepto las separatas de artículos de revista que tengan la acotada 

extensión. Hojas impresas con fines de difusióny que no constituyan propaganda esencialmente comercial. 

Publicaciones periódicas (revistasy  diarios).Partiturasmusicales. Grabados: láminas sueltas, 

láminas de calendario, estampas, cromos, "chrismas", anuncios artísticos. Mapas y planos. Carteles
anunciadores de espectáculos, fiestasy  demás actos públicos, tanto religiosos como profanos; anunciadores de artículos

comerciales, siempre que lleven grabados artísticos; bandos y  edictos. Postales ilustradas. Naipes. 
“Slides"destinadas a difusión y venta. Impresiones o grabaciones sonoras
realizadas por cualquier procedimiento o sistema empleado en la actualidad o en el futuro. Producciones 

cinematográficas , tanto de tipo argumental como documental, y "filmlets". 
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El 1971

La societat de la informació, el 2006
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Prospecció d’usuaris d’internet, en milions
Font: Computer Industry Almanac
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La societat de la informació, el 2006

Fa ús diari d’Internet...

... el 22% dels catalans 

Han utilitzat Internet en els darrers tres mesos...

... el 44% dels catalans

... el 47% dels europeus

Font: DURSI, 2005

La producció bibliogràfica el 2006

Font: DURSI, 2005

Libros, Folletos, Hojas impresas, Publicaciones periódicas, 
Grabados, Mapas y planos, Carteles, Postales ilustradas, 

“Slides“, Impresiones o grabaciones sonoras, Producciones 
cinematográficas... 

+
Pàgines web: Llibres digitals, Diaris en línia, Seus 
web, Weblogs, Webcams, Votacions en línia, Xats, 

Llocs web corporatius, Comerç en línia, Webs
personals, Articles i ponències digitals, 

Documentació de software...
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La producció bibliogràfica el 2020?

El patrimoni digital



7

El patrimoni digital

Cada vegada més, els recursos fruit del 
coneixement o l’expressió dels éssers humans, 
siguin aquests de caràcter cultural, educatiu, 

científic o administratiu, o englobin informació
tècnica, jurídica, mèdica i d’altres classes, 

es generen directament en format digital o es 
converteixen en aquest a partir del material 

analògic ja existent.

Font: Unesco, 2003

El patrimoni digital

Els productes “de naturalesa digital” no 
existeixen en un altre format que no sigui 

l’electrònic digital.

Font: Unesco, 2003
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El patrimoni nascut digital

El patrimoni nascut digital
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El patrimoni nascut digital

El patrimoni nascut digital
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El patrimoni nascut digital

1997 1998 2003 2006

El patrimoni nascut digital

1999 2001 2003 2006
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Experiències

Experiències
Alemanya, 1997
Austràlia, 1996
Àustria, 1999
Canadà, 1994
Dinamarca, 1998
Estats Units d’Amèrica, 2000
Estònia, 2004
Finlàndia, 1997
França, 2000
Grècia, 2003

Islàndia, 1997
Japó, 2002
Lituània, 2002
Noruega, 2001
Nova Zelanda, 1999
Països Baixos, 1995
Quebec, 2000
Regne Unit, 2004
República Txeca, 2001
Suècia, 1996
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Internet Archive (EUA, 1996)

Captura bimensual 
de 4 milions de webs

35 milions de seus web
En línia, en obert

Kulturarw (Suècia, 1996)

2 captures globals anuals
+ de 100 diaris digitals

306 milions d’arxius
13 Terabytes de volum
350.000 seus web
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Pandora (Austràlia, 1996)

Captura sistemàtica 
selectiva

26 milions d’arxius
900 Gb de volum
9.000 seus web

Netarkivet (Dinamarca, 1998)

Model híbrid

Captura global
Dipòsit per acords
Esdeveniments
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Híbrid

Combinació dels anteriors.

És el model al qual tendeix la majoria
d’iniciatives

Selectiu

Captura selectiva en funció de 
temàtica, interès nacional o 

criteri geogràfic

Exhaustiu o integral

Captura massiva automàtica 

segons domini, temàtica o idioma 

Models
Exhaustiu o integral

Riquesa de la col·lecció i contextualització
Resultats visibles a curt termini
Cost baix

Exclou Internet invisible
Col·lecció irregular
Accés limitat als resultats

Selectiu
Col·lecció equilibrada
Màxim accés als resultats
Model estratègic
Visió parcial

Descontextualització
Cost elevat

Híbrid
Col·lecció rica i equilibrada
Contextualitzada
Model estratègic amb resultats visibles

Inclou Internet invisible
Màxim accés (en relació amb els drets d’autor)
Cost elevat similar al model selectiu

PADICAT



15

La Biblioteca de Catalunya

La missió de la Biblioteca de Catalunya és
recollir, conservar i difondre

la producció bibliogràfica catalana 
i la relacionada amb l'àmbit lingüístic català, 

i vetllar per la conservació i la difusió 
del patrimoni bibliogràfic, 

i mantenir la condició de centre de consulta i 
recerca científica de caràcter universal.

Patrimoni Digital de Catalunya

La missió del PADICAT és
recollir, conservar i difondre
la producció digital catalana 

i la relacionada amb l'àmbit lingüístic català, 
i vetllar per la conservació i la difusió 

del patrimoni digital, 
i mantenir la condició de centre de consulta i 

recerca científica de caràcter universal.
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Sistemes 
automàtics 
de captura
massiva

Acords 
amb productors

dipòsit 
voluntari

Captura 
selectiva d’ 

esdeveniments
rellevants

Model híbrid

Estratègies combinades

Legislació
DL

?

Recollir

Recollir sistemàticament per mitjà de sistemes
automatitzats de captura de llocs web.

Recollir selectivament per mitjà d’acords amb 
els productors.

Recollir periòdicament esdeveniments claus per
entendre la societat catalana.
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Captura

• Webs sota domini .CAT
• Webs a servidors de Catalunya
• Webs en llengua catalana sota altres dominis 
(.ES, .ORG,  .NET, .COM, .INF, ...)

• Altres webs relacionades temàticament amb 
Catalunya

Conservar

Conservar indefinidament el contingut i 
l’aspecte dels llocs web per mitjà de les 

tècniques de preservació actuals i futures.
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Difondre

Difondre els recursos que han format la web 
catalana, respectant les limitacions legals vigent, 

i donant accés a les eines pertinents als
investigadors, als periodistes, als escolars, 

a la societat.
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Arquitectura del sistema
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Patrimoni Digital de Catalunya
• 2005 Planificació

– Anàlisi dels projectes i recursos existents, agents implicats i 
aspectes legals. Test de maquinari i programari

• 2006 Producció: Pla pilot
– Captura global de la web catalana
– Acords per dipòsit voluntari regular
– Esdeveniment

• 2007-2008 Explotació: Oficina PADICAT
– Captura sistemàtica de la web catalana
– Acords per dipòsit voluntari regular
– Esdeveniments

Patrimoni Digital de Catalunya

Total recursos humans
50%

Despeses menors
1%

Total infraestructura
49%

Pressupost plurianual 2006-2008 : 
766.000 € (hardware + persones)
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Patrimoni Digital de Catalunya, 
el 2009

• Projecte pioner a Espanya i de referència a 
Europa (la web territorial)
• 100.000 webs
• 50 milions d’arxius
• 5 Terabytes de volum
• Acords amb 300 institucions de tot tipus
• Accés en línia a bona part de la col·lecció

PADICAT
Patrimoni Digital de Catalunya

Biblioteca de Catalunya
Ciro Llueca, cllueca@bnc.es


