
 

 

POLÍTIQUES I EXPERIÈNCIES CATALANES EN DIPÒSITS 
COL·LECTIUS  

Miquel Huguet*,  Lluís Anglada** i Ricard de la Vega***        
 
L’any 1999, el Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA) va crear, conjuntament 
amb el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), un dipòsit 
cooperatiu anomenat Tesis Doctorals en Xarxa o TDX per emmagatzemar, en format 
digital, el text complet de les tesis doctorals llegides a les universitats catalanes i 
difondre-les arreu del món, en accés obert, tot preservant els drets de propietat 
intel·lectual dels autors. 
Aquest servei va iniciar-se l’any 2001 i avui dia està plenament consolidat, no només 
entre les universitats catalanes sinó també entre algunes universitats espanyoles. Des 
d’aleshores, s’han creat quatre dipòsits cooperatius més: el Dipòsit de la Recerca de 
Catalunya o RECERCAT, per a la cerca de publicacions d’investigació; Revistes 
Catalanes amb Accés Obert o RACO, per a revistes científiques, culturals i erudites 
catalanes; Patrimoni Digital de Catalunya o PADICAT, per emmagatzemar pàgines web 
catalanes; i Memòria Digital de Catalunya o MDC, per a col·leccions digitals catalanes de 
pintures, mapes, pòsters i revistes antigues, entre d’altres. 
Tots cinc dipòsits cooperatius comparteixen algunes característiques: són d’accés 
obert, és a dir, s’hi pot accedir gratuïtament des de la Xarxa; la majoria fan servir el 
protocol d'interoperabilitat Open Archives Initiative Protocol, que facilita la difusió eficaç 
dels continguts; s’han creat de manera cooperativa per tal que sigui més senzill adoptar 
procediments comuns i poder compartir els costos de desenvolupament i gestió del 
dipòsit; permeten donar més visibilitat als documents indexats gràcies als motors de 
cerca; i afavoreixen les condicions per preservar la informació a llarg termini. 
En aquest document es presenta la política comuna establerta per als dipòsits 
cooperatius catalans, es descriuen breument els cinc dipòsits, i es comenten els 
resultats obtinguts dels sis anys d’experiència des que el primer dipòsit va començar a 
funcionar. 
 
Paraules clau: e-ciència, dipòsit institucional, recerca, accés obert, emmagatzemament 
web. 
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1. Introducció i objectius 
 
L’any 1998, la Generalitat de Catalunya i Localret1, consorci de municipis catalans, van 
començar a pensar a fomentar el desenvolupament i l’ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació en diversos àmbits (administració, educació, cultura, sanitat, 
etc.). El resultat d’aquest procés va ser el Pla Estratègic per a la Societat de la 
Informació2, que va ser lliurat al Parlament de Catalunya el 14 d’abril del 1999. Gràcies 
a aquest projecte, el 8 de setembre del 1999 les universitats catalanes, juntament amb 
el Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA)3 i el Consorci de Biblioteques 
Universitàries de Catalunya (CBUC)4, van signar un acord5 per crear un dipòsit col·lectiu 
digital de tesis doctorals que permetés consultar aquests documents a distància 
mitjançant internet. Aquest dipòsit, anomenat Tesis Doctorals en Xarxa (TDX)6, va 
començar a funcionar el mes de febrer del 2001 i va ser el primer dipòsit creat a tot 
Espanya, com s’esmenta més endavant. 
 
A finals del 2003, la societat alemanya Max Planck va impulsar la Declaració de Berlín 
sobre l’accés obert al coneixement científic i humanista7, que dóna suport a la difusió 
àmplia i transparent del coneixement científic i la reflexió humana a través de les noves 
possibilitats que ofereix internet. Per aconseguir-ho, la Declaració proposava difondre el 
coneixement, a més de la manera clàssica, a través d’accés obert, és a dir, de l’accés 
lliure i gratuït de la Xarxa, per tal de donar una alternativa al paradigma de pagar per 
tenir accés a la informació generada amb fons públics. 
 
A més dels seus impulsors, 226 organitzacions de tot el món han signat aquesta 
declaració, entre elles, la Generalitat de Catalunya. Encara que no la signés formalment 
fins el 24 de març del 2006, la Generalitat va ser, com s’ha esmentat, una de les 
primeres impulsores de l’accés obert, tal com denota el fet que actualment hi hagi cinc 
dipòsits col·lectius disponibles per a la comunitat científica (TDX, RECERCAT, RACO, 
PADICAT i MDC). 
 
L’objectiu d’aquest document és presentar aquests dipòsits i les experiències que s’han 
extret del seu desenvolupament i la seva gestió. En primer lloc, es descriuen les 
polítiques establertes per a aquests dipòsits. En segon lloc, s’explica quin és l’objectiu 
de cadascun d’ells i quin programari s’empra en cada cas. I, finalment, s’inclou un 
comentari sobre les experiències obtingudes amb l’ús actual dels dipòsits. 
 

                                                 

1 <http://www.localret.net>. 
2 GENERALITAT DE CATALUNYA, 1999. 
3 Centre de Supercomputació de Catalunya, <http://www.cesca.es/>. 
4 Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, <http://www.cbuc.es/>. 
5 “La universitat, un laboratori de la Societat de la Informació” 
6 Tesis Doctorals en Xarxa (TDX), <http://www.tesisenxarxa.net/ > 
7 Declaració de Berlín sobre l’accés obert al coneixement en l’àmbit de les ciències i les humanitats, 
<http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html> 
 
 
 



 

2. Polítiques dels dipòsits cooperatius 
 
L'Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC)8 defineix els 
dipòsits electrònics institucionals com una col·lecció digital que captura i preserva els 
resultats intel·lectuals de diverses institucions. D’aquests dipòsits, se’n poden destacar 
les característiques següents: 
 
- Contenen documents generats per les institucions. 
- Són de contingut acadèmic. 
- Tenen voluntat acumulativa i persistent. 
- Són oberts i interoperables. 
 
Clifford A. Lynch9 dóna una altra definició dels dipòsits: un «dipòsit institucional és un 
conjunt de serveis que ofereix una universitat als membres de la seva comunitat per tal 
de gestionar i difondre els materials digitals generats per la institució i pels membres de 
la comunitat. Bàsicament, es tracta d’un compromís de les organitzacions per a 
l’administració d’aquests materials digitals, inclosa la preservació a llarg termini, si 
escau, l’organització i l’accés o distribució». 
 
Per tant, tots els dipòsits són d’accés obert, amb el compromís de preservar els 
documents i les URL de referència, a més de respectar el protocol d’interoperabilitat 
creat per l’Open Archives Initiative (OAI)10. 
 
2.1. Accés obert 
 
Els autors, les biblioteques, les universitats i totes les institucions que financen la 
recerca han fomentat l’accés obert (AO) a la informació científica. L’objectiu de l’accés 
obert és crear una alternativa al paradigma de pagar per tenir accés a la informació 
generada per la pròpia institució  
 
Com s’ha esmentat anteriorment, a finals de l’any 2003 es va redactar la Declaració de 
Berlín, que té com a objectiu defensar i mantenir les noves possibilitats de difusió del 
coneixement, no únicament a través de les formes tradicionals, sinó també a través de 
l’accés obert per internet, i defineix aquest accés obert com el fons universal de 
coneixement i de patrimoni cultural que ha estat aprovat per la comunitat científica. 
 
Les contribucions de l’accés obert han de complir, segons la Declaració, dues 
condicions. D’una banda, l’autor (o autors) i els qui retenen els drets sobre les 
col·laboracions han de garantir a tots els usuaris el dret a l’accés obert [...] amb llicència 
per copiar, usar, difondre, transmetre i exposar els treballs públicament [...] amb 
qualsevol propòsit responsable, a canvi del compromís d’esmentar-ne com cal l’autoria. 
D’altra banda, una versió completa d’aquesta obra [...] s’haurà de dipositar en un format 
electrònic apropiat en un lloc en línia. Aquest arxiu serà gestionat i estarà sota el 
manteniment d’una institució acadèmica, un organisme de recerca, una administració 
pública o un organisme que tingui competències a l’hora d’assegurar-ne l’accés obert.  

                                                 

8 Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC), 
<http://www.sparceurope.org/Repositories> ; < http://www.arl.org/sparc/ir/ir.html> 
9 CLIFFORD, 2003  
10 Open Archives Initiative (OAI), < www.openarchives.org>. 
 
 



 

2.2. Open Archives Initiative  
 
Els dipòsits empren un protocol d’interoperabilitat creat per l’Open Archives Initiative 
(OAI) que augmenta la visibilitat de l’e-informació, ja que permet compartir les 
metadades del dipòsit11 amb altres dipòsits internacionals, com l’OAlster12. 
 
L’OAI desenvolupa i fomenta estàndards d’interoperabilitat que els permeten agilitzar la 
difusió eficaç del contingut. L’OAI va sorgir arran dels moviments per a l’accés obert i els 
dipòsits institucionals. Amb el temps, la tasca de l’OAI s’ha anat ampliant per tal de 
fomentar l’accés complet als recursos digitals per a l’e-scholarship (publicacions 
acadèmiques electròniques), l’e-aprenentatge i l’e-ciència. 
 
Un d’aquests estàndards és el Protocol OAI per a la recollida de metadades (OAI 
Protocol for Metadata Harvesting, OAI-PMH), un mecanisme d’alta accessibilitat per a la 
interoperabilitat de dipòsits. En la compilació de metadades, hi participen dos actors: 
d’una banda, els proveïdors de dades, que són dipòsits que exposen metadades 
estructurades mitjançant l’OAI-PMH, i, d’altra banda, els proveïdors de serveis, que 
satisfan les demandes de serveis de l’OAI-PHM per recollir aquestes metadades. 
 
 
2.3. Avantatges de la cooperació 
 
Una tercera característica dels dipòsits és que s’han creat cooperativament, és a dir, 
com a iniciativa cooperativa de la majoria d’universitats catalanes que formen part de 
tots dos consorcis: el CESCA i el CBUC (Universitat de Barcelona, Universitat 
Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu 
Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili, Universitat 
Oberta, Universitat Ramon Llull).  
 
El primer avantatge per al sistema universitari català és que la participació de diverses 
institucions i universitats facilita l’adopció de procediments comuns i permet compartir 
els costos del desenvolupament i la gestió del dipòsit. D’aquesta manera, les 
universitats es poden concentrar en la seva tasca, la recerca, en lloc del disseny de les 
e-infraestructures necessàries per mantenir-la. 
 
El segon avantatge dels dipòsits cooperatius és que permeten donar més visibilitat als 
documents indexats gràcies als motors de cerca. Així s’aconsegueix una difusió més 
àmplia de l’activitat de recerca generada i s’afavoreix el desenvolupament de l’e-ciència 
i de la Societat de la Informació al nostre país. 
 
Finalment, el tercer avantatge d’aquests dipòsits és que afavoreixen les condicions per 
preservar la informació a llarg termini. La integració de tesis, documents de recerca i 
articles elaborats a Catalunya en un petit conjunt de catàlegs és una diferència 
important i innovadora respecte d’altres iniciatives semblants i contribueix a garantir la 
preservació del material. 
 

                                                 

11 REOYO, Sandra et al., 2006 
12 OAIster, <http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/>. 
 
 
 



 

3. Dipòsits catalans 
 
L’any 1999, el CESCA i el CBUC van crear conjuntament un dipòsit col·lectiu per 
emmagatzemar, en format digital, el text complet de les tesis doctorals llegides a les 
universitats de Catalunya i difondre-les arreu del món, en accés obert, tot preservant els 
drets de propietat intel·lectual dels autors. Aquest dipòsit, anomenat Tesis Doctorals en 
Xarxa (TDX), va començar a funcionar fa sis anys i avui dia està plenament consolidat. 
 
Els resultats positius d’aquesta iniciativa han fet possible que la Generalitat de 
Catalunya hagi patrocinat dos nous dipòsits d’accés obert: el Dipòsit de la Recerca de 
Catalunya (RECERCAT)13 i les Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)14. El 
primer és un dipòsit col·lectiu de documents digitals que inclou literatura de recerca de 
les universitats i centres d’investigació de Catalunya, com ara articles encara no 
publicats, actes, informes de recerca, documents de treball, tesis, etc. RACO és un 
dipòsit des del qual es poden consultar, en accés obert, els articles complets de revistes 
científiques, culturals i erudites catalanes. El setembre del 2006, la Biblioteca Nacional 
de Catalunya 15 va iniciar un ambiciós projecte per posar en marxa un altre dipòsit, en 
col·laboració amb el CESCA: el Patrimoni Digital de Catalunya (PADICAT) 16. Aquest 
dipòsit va ser creat per garantir l’accés permanent a la producció de pàgines web 
catalanes en format digital. Aquestes garanties d’accés inclouen que es mantingui el 
cicle tradicional de creació de documents (compilació, gestió, preservació i difusió) per 
al material bibliogràfic publicat a internet.  
 
L’últim dipòsit que ha entrat en funcionament ha estat la Memòria Digital de Catalunya 
(MDC) 17, coordinada pel CBUC i la Biblioteca de Catalunya. Des del passat mes de 
novembre, aquest dipòsit permet consultar col·leccions digitals de revistes, pintures, 
mapes, pòsters i ex-libris antics, entre d’altres documents. 
 
3.1. Tesis Doctorals en Xarxa o TDX 
 
Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) és un dipòsit cooperatiu que conté, en format digital, 
tesis doctorals llegides a 17 universitats, 13 dels territoris de parla catalana i 4 de la 
resta de l’Estat, i permet la consulta remota, a través de la Xarxa, del text complet de les 
tesis. A més, l’usuari pot fer cerques per autor, director, títol, matèria de la tesi, 
universitat i departament on s’ha publicat, any de la defensa, etc. Els objectius d’aquest 
dipòsit són: 
 
- Difondre, arreu del món i a través d’internet, els resultats de la recerca 

universitària. 
- Oferir als autors de les tesis una eina per incrementar l’accés públic i, per tant, 

la visibilitat de la seva feina. 
- Millorar els processos de catalogació i bibliografia de les tesis. 
- Impulsar l’edició electrònica i l’ús de biblioteques digitals. 
- Incentivar la creació científica. 
 

                                                 

13 Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT), <http://www.recercat.net/>. 
14 Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO), <http://www.raco.cat/>. 
15 Biblioteca Nacional de Catalunya, <http://www.bnc.cat/>. 
16 Patrimoni Digital de Catalunya (PADICAT), <http://www.padi.cat/>. 
17 Memòria Digital de Catalunya (MDC), <http://www.cbuc.cat/mdc/>. 
 



 

Les universitats adscrites a aquest dipòsit són responsables d’incentivar l’ús del dipòsit 
entre els estudiants de doctorat, lliurar-los recomanacions i facilitar-los la llista de 
formats electrònics acceptats per a la redacció de les tesis (un cop presentades i 
aprovades), a més d’editar-les i carregar-les a TDX. A més, a mitjà termini està previst 
digitalitzar algunes tesis presentades durant els últims anys en altres formats (microfitxa 
o paper). 
 
Els drets de l’autor de la tesi queden protegits mitjançant un contracte, mentre que la 
integritat del text queda garantida per les opcions de seguretat que incorpora el format 
d’emmagatzematge emprat: PDF. 
 
 
Figura 1 
Portada de TDX 
 

 

El dipòsit TDX forma part de la Networked Digital Library of Theses and Dissertations 
(NDLTD)18. 
Per a la gestió de les tesis, s’ha emprat l’ETD (Electronic Theses and Dissertations)19 de 
la Universitat Virginia Tech, mentre que per a la indexació i la cerca de les dades, s’han 
usat Glimse i WebGlimse20. 
 
 
3.2. Dipòsit de la Recerca de Catalunya o RECERCAT 
 
El Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT) és un dipòsit cooperatiu de 
documents digitals que inclou la literatura de recerca de les universitats i centres 
d’investigació de Catalunya. S’hi troben articles encara no publicats, comunicacions a 
congressos, informes de recerca, documents de treball, projectes de final de carrera i 
memòries tècniques.  
 
La principal finalitat de RECERCAT és fer més visible la recerca que es du a terme a 
Catalunya i, alhora, contribuir al moviment mundial de dipositar la producció acadèmica i 
de recerca a la Xarxa de manera gratuïta, organitzat per les institucions que financen la 

                                                 

18 Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD), <http://www.ndltd.org/>. 
19 Electronic Theses and Dissertations (ETD), <http://etd.vt.edu/>. 
20 WebGlimpse, <http://webglimpse.net/>. 



 

recerca per tal de crear alternatives al model de pagament per a l’accés a informació 
que ha estat generada per la institució mateix.  
 
Els objectius de RECERCAT són:  
 
- Augmentar la visibilitat dels documents, dels autors i de les institucions que els 

emparen i, en general, de la recerca produïda a Catalunya.  
- Facilitar l’edició a través de l’entrada autoalimentada dels documents.  
- Afegir valor als documents a través de citacions normalitzades, estadístiques de 

consulta, adreces permanents i mecanismes de preservació.  
 
Tots els documents inclosos a RECERCAT són d’accés lliure i estan subjectes a la 
llicència Creative Commons21 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obra 
Derivada. Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar 
públicament l’obra sempre que se’n citin l’autor original i la institució que l’empara i no 
se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. 
 
Figura 2 
Portada de RECERCAT  
 

 

RECERCAT fa servir el programari lliure DSpace22, creat pel Massachussetts Institute of 
Technology (MIT) i l’empresa Hewlett Packard (HP). És un dipòsit digital revolucionari 
capaç de capturar, emmagatzemar, indexar, preservar i distribuir el material digital de 
recerca d’una organització. 
 
Aquesta aplicació permet fer cerques per autor, títol, universitat, centre d’investigació, 
etc. A més, s’ofereix la possibilitat de subscriure’s al servei d’alerta d’una col·lecció, de 
manera que cada vegada que s’hi introdueix un nou document l’usuari subscrit rep un 
avís per correu electrònic. 
 

                                                 

21 Creative Commons (CC), <http://cat.creativecommons.org/> 
22 DSpace, <http://www.dspace.org/>. 



 

3.3. Revistes Catalanes amb Accés Obert o RACO 
 
Les Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) és un dipòsit col·lectiu des del qual 
es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, 
culturals i erudites catalanes. Els dos dipòsits presentats anteriorment han estat creats i 
són gestionats pel CESCA i el CBUC, mentre que en aquest tercer dipòsit també hi 
participa la Biblioteca de Catalunya (BC). 
 
La principal finalitat de RACO és augmentar la visibilitat i la consulta de les revistes que 
inclou i difondre la producció científica i acadèmica que es publica a les revistes 
catalanes. Els objectius d’aquest dipòsit són: 
 
- Impulsar l’edició electrònica de revistes catalanes. 
- Ser la interfície que permeti la consulta conjunta de totes les revistes. 
- Facilitar els instruments per a la seva preservació. 
 
Les revistes que s’inclouen a RACO tenen un sumari, amb articles de més de tres o 
quatre pàgines, signats i publicats dins l’àmbit d’una institució científica, cultural o 
erudita catalana.  
 
El sumari i el text complet dels articles són introduïts a RACO per les institucions 
editores. En la majoria de revistes s’ofereix el text complet de tots els números publicats. 
Tot i així, en alguna revista pot haver-hi una demora entre la introducció del sumari i la 
del text complet.  
 
Els articles a text complet inclosos en aquest dipòsit són d’accés lliure i propietat dels 
seus autors i/o institucions editores i, per tant, qualsevol acte de reproducció, 
comercialització, comunicació pública o transformació total o parcial requereix el seu 
consentiment exprés i escrit. 
 
 
Figura 3 
Portada de RACO  
 
 

 

 



 

RACO empra el programari lliure Open Journal Systems (OJS)23, desenvolupat pel 
Public Knowledge Project (PKP)24 amb l’objectiu de fomentar l’accés a la investigació, i 
facilitar la gestió i la publicació de revistes científiques. Entre altres possibilitats, aquesta 
aplicació permet fer cerques per autor i/o títol de l’article i per títol, matèria o institució 
editora de la revista. De cadascun dels articles es pot consultar la citació bibliogràfica 
recomanada, les estadístiques de consulta, les metadades que el descriuen, les 
lectures recomanades per altres usuaris, etc. A més, també ofereix la possibilitat de 
subscriure’s al servei d’alerta de qualsevol de les revistes que inclou, per rebre per 
correu electrònic l’avís de nous números publicats.  
 
El CESCA ha implementat dos nous mòduls, un per classificar les revistes per matèria, i 
un altre per simplificar el procés de publicació de l’editor. 
 
 
3.4. Patrimoni Digital de Catalunya o PADICAT 
 
L’objectiu principal d’aquest quart dipòsit, el Patrimoni Digital de Catalunya 
(PADICAT)25, és emmagatzemar els llocs web catalans. PADICAT recull, processa i 
proporciona accés permanent a tota la producció cultural, científica i general en format 
digital de Catalunya. L’entitat que gestiona aquest dipòsit és la Biblioteca de Catalunya 
(BC), a més de ser la institució responsable de compilar, processar i distribuir el 
patrimoni bibliogràfic català, mentre que el CESCA n’és el soci tecnològic. 
 
A alguns països, els projectes d’aquest tipus s’anomenen arxius digitals nacionals o 
arxius web. Els projectes més coneguts en aquest àmbit són el gegantesc internet 
Archive, localitzat a San Francisco26, l’australià Pandora27 i el suec Kulturarw328. 
PADICAT, com aquests altres exemples, forma part de l’International Internet 
Preservation Consortium (IIPC)29. 
 
D’acord amb la tendència general que s’observa a les biblioteques nacionals, el model 
d’arxiu emprat per la BC és un sistema híbrid que inclou els elements següents: 
 
- Compilar de manera massiva els recursos digitals d’accés obert publicats a 

internet.  
- Emmagatzemar sistemàticament els llocs web generats per organitzacions 

catalanes.  
- Estimular línies de recerca mitjançant la integració temàtica de recursos digitals 

relacionats amb esdeveniments específics de la vida pública catalana.  
 
 

                                                 

23 Open Journal Systems (OJS), <http://pkp.sfu.ca/ojs/>. 
24 El Public Knowledge Project (PKP) és una iniciativa de recerca fundada de forma federal a la costa 
Oest del Canadà per la Universitat de British Columbia i la Universitat Simon Fraser. Té com a objectiu 
millorar la qualitat escolar i pública de la recerca acadèmica desenvolupant entorns  en línia innovadors. 
PKP ha desenvolupat programari  lliure, d’accés obert per la gestió, la publicació i la indexació de 
revistes i conferències que facilita l’accés al coneixement, millora la gestió i redueix els costos de 
publicació. Podeu obtenir més informació a http://pkp.sfu.ca. 
25 Biblioteca de Catalunya, 2006.  
26 Internet Archive, <http://www.archive.org/ 
27 Arxiu web australià (PANDORA), <http://pandora.nla.gov.au/>. 
28 Kulturarw3, <http://www.kb.se/kw3/ENG/>. 
29 International Internet Preservation Consortium (IIPC), <http://netpreserve.org/>. 



 

 
Figura 4 
Portada de PADICAT  
 
 

 

El 21 de juliol del 2006, va començar la tasca per a la compilació automàtica de llocs 
web candidats a formar part de PADICAT. Les primeres pàgines que es van introduir en 
aquest dipòsit van ser les dels ajuntaments de Berga i Palafrugell, i les de les 
associacions professionals d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona i de 
Treballadors Socials de Catalunya. L’11 de setembre del 2006, PADICAT va iniciar els 
seus serveis per al públic general, amb una trentena de pàgines web arxivades.  
 
PADICAT es basa en l’aplicació de diversos programes informàtics que permeten 
recollir, emmagatzemar, organitzar, preservar i oferir accés permanent a les pàgines 
web publicades a la Xarxa. Heritrix30 és un capturador d’Internet Archives de gran 
qualitat que recull i emmagatzema, en arxius comprimits, les pàgines capturades. A 
continuació, NutchWAX31 genera els índexs que s’utilitzaran per cercar la informació. 
Finalment, s’empra el Web Archive Access (WERA)32, un programari lliure que permet 
fer cerques i navegar per les col·leccions de documents web arxivats. 
 
Es calcula que PADICAT estarà completament desenvolupat l’any 2009. A partir de 
llavors, aquest sistema, pioner a Espanya i eina de referència a Europa, funcionarà amb 
la seva capacitat màxima, amb indicadors quantitatius de 100.000 pàgines web 
capturades en diferents edicions. El dipòsit inclourà 50 milions d’arxius i 30 terabytes 
d’informació. A més, està previst signar acords de cooperació amb 300 institucions de 
tot tipus i els usuaris disposaran d’accés obert en línia a una part considerable de la 
col·lecció. 
 

                                                 

30 Heritrix <http://crawler.archive.org/> 
31 NutchWAX, <http://archive-access.sourceforge.net/projects/nutch/ >. 
32 WERA, <http://archive-access.sourceforge.net/projects/wera/ >. 
 



 

3.5. Memòria Digital de Catalunya o MDC 
 
La Memòria Digital de Catalunya (MDC), un dipòsit col·lectiu d’accés obert per preservar 
col·leccions digitals de revistes, pintures, mapes, pòsters i ex-libris antics, entre d’altres 
documents, va entrar en funcionament el mes de novembre del 2006. 
 
La finalitat principal d’MDC és augmentar la visibilitat i permetre la consulta remota del 
patrimoni cultural català. Els objectius d’aquest dipòsit són: 
 
- Fomentar la digitalització del patrimoni català. 
- Convertir-se en la interfície habitual per a aquest tipus de consultes. 
- Proporcionar els instruments per a la preservació d’aquest patrimoni. 
 
Figura 5 
Portada d’MDC 
 

 
 
 

MDC utilitza el programari de gestió de col·leccions digitals CONTENTdm33, creat per 
DiMeMa d’Online Computer Library Center (OCLC).  
 
4. Experiències 
 
Després de sis anys des de l’inici del primer dipòsit, l’experiència acumulada ha estat 
positiva i els objectius proposats s’han assolit. De manera resumida, es pot afirmar que:  
 
1. TDX, amb 17 universitats col·laboradores (7 de fora de Catalunya), està 

plenament consolidat. Inclou més de 4.400 tesis i, l’any 2006, va rebre més de 
tres milions i mig de visites, el 30% de les quals provenien d’Amèrica Llatina, amb 
Mèxic al capdavant.  

2. RECERCAT inclou més de 3.100 documents de recerca procedents de 13 
institucions.  

3. RACO inclou més de 29.000 articles de 117 revistes que pertanyen a 24 
institucions editorials diverses. 

                                                 

33 CONTENTdm, <http://www.dimema.com/products/>. 



 

4. PADICAT ja ha capturat 646 instàncies de 110 pàgines webs. 
5. MDC inclou més de 65.000 imatges distribuïdes en 11 col·leccions de 7 

institucions diferents. 
 
Recordant el passat, cal esmentar que els inicis del primer dipòsit (TDX) no van ser 
fàcils. Es van dedicar més de 16 mesos a reunir les primeres 500 tesis, mentre que, 
avui dia, el mateix procés es podria dur a terme tan sols en sis mesos (vegeu la figura 
6). 
 
Figura 6 
Ritme de tesis introduïdes a TDX 
 

 

Com s’aprecia a la figura 7, la proporció de tesis introduïdes cada any ha anat 
augmentant, no només perquè s’han afegit nous participants al projecte, sinó també 
perquè les universitats han aconseguit reunir i incorporar més tesis al dipòsit TDX. 
Actualment, es calcula que, aproximadament, una de cada dues tesis llegides a les 
universitats catalanes s’emmagatzema en aquest dipòsit. 
 
Figura 7 
Evolució del dipòsit TDX (2002-2006) 
 

 



 

A la figura també es pot observar la xifra de consultes, cada cop més elevada. En el seu 
inici, el dipòsit rebia unes 5.000 visites al mes, mentre que el passat mes de novembre 
es va registrar la xifra rècord de 378.930 visites. 
 
D’altra banda, també es pot verificar que l’augment de consultes ha beneficiat tots els 
àmbits de coneixement. Si s’analitzen les 30 tesis més visitades (vegeu la figura 8), 
s’observa que, durant els primers tres anys de funcionament (2001-2003), els projectes 
que rebien més visites eren els que s’englobaven dins l’àmbit tècnic (27 de 30). En 
canvi, l’any 2006, aquesta proporció va quedar reduïda a dues terceres parts (19 de 30). 
Per tant, el TDX permet observar el progrés aconseguit i la penetració positiva de la 
societat de la informació als diversos sectors del coneixement. 
 
Figura 8 El factor de penetració de la Societat de la Informació al TDX 
 
 

 

 
5. Conclusions 
 
Un cop disponibles aquests cinc dipòsits, pot semblar que la major part de la tasca ja 
s’ha complert. Però no és així. 
Només s’ha dut a terme la part més senzilla: s’han establert els mecanismes legals per 
protegir la propietat intel·lectual dels autors, i s’han creat les e-infraestructures 
necessàries per poder difondre el coneixement a través d’internet. 
A partir d’ara, cal concloure la part més difícil: aconseguir que els investigadors es 
converteixin en els millors usuaris d’aquest patrimoni cultural i hi contribueixin amb les 
seves obres, que les universitats i els centres de recerca estimulin els investigadors per 
tal que utilitzin aquests dipòsits establint procediments que en facilitin l’ús, i que la 
Generalitat de Catalunya i les organitzacions d’investigació financera fomentin l’accés 
obert a la informació científica i humanística, de conformitat amb la Societat del 
Coneixement i la seva presència a internet. 
Si la informació no està disponible a internet, és com si no existís. 
 
Agraïments 
 
La creació d’aquests dipòsits no hauria estat possible sense la col·laboració de molta 
gent, tant persones que pertanyen al consorci, com persones externes. Dins el consorci, 



 

cal esmentar la feina d’un equip humà verdaderament diligent que ha aconseguit donar 
vida a cadascun dels dipòsits quan ha estat necessari i malgrat les dificultats tècniques. 
Volem donar les gràcies a Marc Boix, Joan Cambras, Núria Comellas, Maite Novo, Jordi 
Prats, Sandra Reoyo, Ramon Ros, Marc Terrones i Natàlia Torres. També volem agrair 
la participació de personal de la Biblioteca de Catalunya en el projecte PADICAT: 
Eugènia Serra i Ciro Llueca.  
 
Pel que fa als col·laboradors externs, volem donar les gràcies a massa persones per 
esmentar-les una per una. D’altra banda, estem segurs que, sense la generositat de 
totes les universitats que participen en aquest projecte, no podríem haver-lo fet realitat.  
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