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El Portal ARCA
(Arxiu de Revistes Catalanes 

Antigues)

Eugènia Serra,  M. del Tura Molas,  Paquita Navarro
eserra@bnc.es tmolas@bnc.es fnavarro@bnc.es
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Les Revistes Catalanes

• Mitjà privilegiat de comunicació
• Portantveus de la Renaixensa Catalana
• Documents imprescindibles per a la 

recerca
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Les Revistes Catalanes
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Característiques

• Dinàmiques
• Temps indefinit d’aparició
• Difícils de col·leccionar
• Ocupadores d’espai físic
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Situació actual de les col·leccions

• Localització costosa (moltes capçaleres 
encara no estan catalogades)

• Moltes col·leccions incompletes
• Distintes iniciatives de preservació i difusió
• TIC abastables
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L’Hemeroteca de la BC. Missió

• Recollir, conservar, processar i difondre la 
producció catalana de publicacions periòdiques i 
les relacionades amb l’àmbit lingüístic català.

• Vetllar per la conservació i la difusió del 
patrimoni hemerogràfic

• Mantenir la condició de centre de consulta i 
investigació científica de caràcter universal
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El nostre marc de referència
Pla Estratègic de la BC 2004-2008

• Aportar continguts catalans a la xarxa
• Identificar i recollir
• Difondre
• Preservar

...el patrimoni català
en qualsevolsuport i format analògic i digital
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Mapa de col·leccions de premsa

• Inici 1999
• Identificació dels centres que conservaven 

publicacions periòdiques i de la cronologia 
dels fons conservats

• Consulta sobre microfilmació i/o 
digitalització dels fons
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Inventari de publicacions periòdiques 
catalanes digitalitzades i/o microfimades
http://www.bnc.es/catalegs/fonsrpp/inici.php

• Eina d’ajut per a la presa de decisions
• Instrument per a la cooperació en matèria de 

preservació
• Increment 

– Any 2000: 1541 registres
– Any 2006: 3305 registres (mes de maig)
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BC. Programa de digitalització

Àmbits
• Reserva de Revistes Catalanes
• Premsa de gran format
Objectius
• Preservar
• Difondre
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Criteris de selecció

• Estat de conservació
• Completesa
• Llengua
• Format
• Freqüència d’ús i consulta
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Projectes 
de 

digitalització 
en curs

Inventari 
de fons 

digitalitzats

Experiència
Optimitzar recursos

Sumar esforços

Aprofitar iniciatives

accessibilitat
recerca
coneixement
ambit català
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És...
Un portal d’accés obert cooperatiu
Per...
Facilitar la consulta sobre les publicacions periòdiques 
completes
Recuperar, incrementar i preservar el patrimoni 
hemerogràfic català
Incrementar la presència de continguts catalans a Internet
Promoure l’ús d’estàndards i pràctiques comunes
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Què hem fet?

• Identificar els títols digitalitzats (+ 1000)
• Establir estàndards, metadades i 

procediments de digitalització
• Concretar els elements informatius afegits 

que es donen per a cada publicació (Torrent 
Tasis, Givanel)
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Què hem fet?

• Seleccionar l’eina de gestió i disseny del 
portal

• Convenis amb institucions
(CBUC, Biblioteca de l’Esport, Aula Màrius 
Torres, Arxiu Municipal d’Història de la Ciutat de 
Barcelona, Ateneu Barcelonès,...)
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La col·lecció

Condicions genèriques
• Publicacions periòdiques catalanes (editades 

en qualsevol llengua)
• Significatives des del punt de vista 

patrimonial (sigui a nivell local o nacional)
• Tancades (que s’han deixat de publicar)
• Preferentment completes
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Estàndards de digitalització

Establerts dins del marc del CBUC l’any 
2000  i validats per la BC l’any 2005
– Còpia de preservació: format TIFF (sense 

compressió) 300 punts per polzada (dpi)
– Còpia de difusió: format JPEG 150 punts per 

polzada (dpi)

Transcripció de textos mitjançant OCR
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Digitalització externalitzada de la BC 
per al portal ARCA

• Digitalització a les dependències de la BC 
(Garantir la disponibilitat d’espai)

• Comprovar l’estat de conservació i valorar 
una restauració prèvia
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Digitalització externalitzada de la BC 
per al portal ARCA

• Definir l’estructura en carpetes i la 
nomenclatura per a identificar les imatges i 
les transcripcions

• Prova de qualitat
• Suport de lliurament DVD
• Control de qualitat sobre el total de la 

col·lecció
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Gestió i accés
Selecció del gestor (I)
• Flexibilitat en la creació de col·leccions i 

subcol·leccions
• Facilitat en els procediments de creació d’objectes 

digitals
• Descripció de les imatges amb metadades, 

definició de plantilles i importació/exportació de 
metadades
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Gestió i accés

Selecció del gestor (II)
• Adaptabilitat en la definició de la interfície de 

consulta
• Personalització, per part de l’usuari, de la seva 

visualització
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CONTENTdm

Proporciona eines per a...
• Organització i gestió de les col·leccions 

digitals
• Publicació d’aquestes
• Efectuar recerques sobre les col·leccions 

des d’Internet
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Creació de metadades

prèvia configuració
• Associades al document
• Associades a les pàgines
• Visibles o recercables
• Utilització de plantilles
• Ús de vocabularis controlats
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Validació del document

L’administrador procedeix a...
• Revisar el document
• Validar el document 
• Efectuar la càrrega final
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Cerca i accés a les col·leccions

• Navegació/Cerca simple/Cerca avançada
• Resultats en forma d’imatges en miniatura 

que donen accés al document 
• Temps d’espera curt
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El maquinari

ARCA com a part d’un projecte global de 
portal cooperatiu preveu ubicar el portal i 
les col·leccions d’imatges al CESCA
(Centre de Supercomputació de Catalunya), 
aprofitant així una infraestuctura potent que 
ja existeix 
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Continguts addicionals

• Pàgina de presentació
• Bibliografia i webgrafia dels títols
• Text complet de la ressenya de la Història
de la Premsa Catalana (Torrent; Tasis, 1966)
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Avaluació
Ús
• Estadístiques d’accessos (WebTrends o OneStat)

Qualitat
• Qüestionaris virtuals a la pàgina de presentació
• Avaluació conjunta amb les institucions
participants
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Conclusions

Prioritats: 
• Construcció de dipòsits digitals
• Dotar-los de contingut
• Utilització d’estàndards que possibilitin la 

recuperació, migració i/o gestió amb les 
noves eines tecnològiques que sorgeixin
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Gràcies per la vostra atenció!!
www.bnc.es


