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III. RESULTATS DE LES ENTREVISTES I L’ENQUESTA A
EMPRESES I INSTITUCIONS DE TERRASSA: POSSIBILITATS
DE DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS DE
DIGITALITZACIÓ A TERRASSA

1. Valoració dels experts

1.1. Sra. Maria-Àngels Gil

Professora Titular d’Organització d’Empreses de la Universitat Pompeu
Fabra

El propòsit de la nostra visita consistia, bàsicament, en contrastar l’opinió
d’experts en matèria de digitalització i aplicació tecnològica a les empreses. En
concret, conèixer l’opinió d’una experta en la creació i direcció d’organitzacions
públiques i privades, reals i virtuals, per tant, una gran coneixedora de les
necessitats empresarials i de les noves oportunitats professionals davant la
invasió de les noves tecnologies en gairebé tots els processos productius.

La Sra. Gil afirmà que, actualment, les empreses s’han abocat més a temes de
certificació de qualitat que a organitzar sistemes d’informació i de valoració del
coneixement, quan aquests segons aporten, en realitat, més valor afegit a
l’empresa, en tant que són una forma de fer tangibles patrimoni intangible com
poden ser les metodologies de treball ( que, al cap i a la fi, formen part dels
béns de l’empresa). És a dir, des de l’empresa no es contempla el coneixement
com un patrimoni i no es dedica cap recurs a formalitzar-lo.

Davant l’exposició del nostre projecte (la possibilitat d’inserir en el mercat
laboral a persones amb poc o baix nivell formatiu a través de cursos de
formació ocupacional, concretament, en el sector de la digitalització de
documents en les empreses), la senyora Gil va manifestar, per una banda, la
inexorable immersió de les empreses –grans i petites- en el món de les noves
tecnologies. I ho faran per l’efecte sinergètic del mercat.  D’altra banda, va
afirmar que, de la mateixa manera, l’aplicació tecnològica en l’activitat
productiva i comercial aportarà un marge de beneficis molt més ample. En
qualsevol cas, el procés és lent i s’ha d’anar introduint la cultura de les noves
tecnologies a l’aplicació empresarial.

La senyora Gil veu possible la incorporació d’aquest nou perfil professional al
món de l’empresa, sempre i quan s’ampliï la formació, sumant coneixements
d’arxivística, informàtica i comptabilitat, o formant part d’un equip coordinat que
integri aquests perfils. També considera que aquesta funció la poden dur a
terme les actuals gestories, afegint al paquet de serveis que ja s’ofereix als
empresaris (assessorament legal, comptabilitat, gestió dels recursos humans,
etc.) eines i recursos per la gestió del coneixement de la pròpia empresa.
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Creu, igualment, que les petites i mitjanes empreses acabaran informatitzades
perquè la incorporació de la signatura digital obligarà a trametre tota la
documentació fiscal a través de nous sistemes d'informació i comunicació

Com a exemple d’activitat digitalitzada i informatitzada va posar la Biblioteca de
la UPF
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1.2. Sr. Josep Monterde

Director del Pla de la Societat de la Informació de Terrassa (PSIT)

L’entrevista que vam tenir amb en Josep Monterde va ser altament beneficiosa
donat que és un gran coneixedor de la realitat tecnològica de Terrassa, tant a
nivell particular  (de les persones), com global (de les institucions i les
empreses).

En primer lloc, va posar en dubte la possibilitat d’eliminar el paper de sobre la
taula. Afirma que els papers, els documents originals no són gens trivials –fins
el moment- excepte quan s’incorpori definitivament la signatura digital que,
segons ell, preveu que començarà de ple a partir de l’any 2004.

Tanmateix, va apuntar l’escassa vida del suport CD en relació a la
microfilmació: si aquesta última té una vida mitjana d’uns 500 anys o més, el
suport en CD no arriba fins els 50 anys. Aquesta realitat ha de fer pensar als
experts en quina ha de ser la manera més eficient a l’hora de plantejar-se la
digitalització d’arxius. Considera, ara per ara, que ambdós sistemes
(microfilmació i suport digital) han de conviure i complementar-se.

Entrant de ple en el nostre projecte, el Sr. Monterde va manifestar diferents
opinions: per una banda, no creu que en aquest moment les empreses mitjanes
i petites de Terrassa estiguin interessades en la digitalització de documents
malgrat que, a la llarga, hauran de fer-ho. En segon lloc, va afirmar que el cost
per a dur a terme aquesta activitat és elevat i es tracta d’un procés lent. Com
d’altres experts, va afirmar que culturitzar es empresaris en l’aplicació de noves
tecnologies és un projecte a llarg termini. Està convençut que la majoria
d’empreses petites tenen externalitzada aquesta activitat i pensa que les grans
han de disposar de programes específics però que, en última instància,
aquesta activitat és l’última de tot un procediment d’informatització empresarial.

Considera que el procés per a què aquesta cultura arribi a tots els empresaris
ha de ser tal com ara s’està donant, en forma d’embut invertit: és a dir, primer
les empreses grans i posteriorment les mitjanes i petites.

Va apuntar que hi ha diferents programes per a realitzar aquestes funcions.
D’entrada l'ACCÉS, que compleix com una base de dades ben senzilla;
l’ORACLE, que tot i sent una mica més complex, és també l’emmagatzematge
d’una base de dades. Per últim, hi ha altres programes però que resulten
enormement cars.
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1.3. Sr. Miquel Morón

Director del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de Terrassa.

L’entrevista amb el senyor Morón ens va aclarir diferents qüestions sobre el
nostre projecte. Ell pensa que els papers mai desapareixeran i que no han de
desaparèixer. Apunta que la dificultat radica en trobar aquests papers, però que
un cop informatitzats, la seva recerca és molt més efectiva. De la mateixa
manera, pensa que el paper, ben arxivat, és fàcil de trobar tot i que ocupi un
volum considerable.

Centrant-nos en el nostre projecte, el senyor Morón, a l’igual que altres experts,
no creu que els empresaris de Terrassa tinguin, ara per ara, la necessitat
d’informatitzar la seva documentació, entre d’altres motius, perquè la majoria
d’empreses terrassenques són petites i/o mitjanes. Està convençut que
empreses grans gaudeixen ja d’un sistema de digitalització i informatització
general.

Es va centrar, fonamentalment, en el camp de la fotografia i els arxius
fotogràfics, dels quals, certament, es podrien digitalitzar tots els fons i donar
ocupació a persones en situació d’atur per a un període mínim de 5 anys.
Aquesta afirmació ve avalada pel volum extraordinari de documents i imatges
emmagatzemades als arxius i altres centres de documentació sense tractament
digital.

Segons el senyor Morón, el procés de digitalització d’imatges resulta
enormement car, però tot i això és viable. D’una banda, els escànners apropiats
per a la realització d’aquesta feina costen al voltant dels 24.000 euros i són
bastant voluminosos. Per aquest motiu, es donen certes dificultats: d’una
banda, els arxius no disposen de capital per adquirir aquesta maquinària (en
aquest cas, es troben al Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia) i per
d’altra, no volen que el seu material històric surti fora per por a la pèrdua o mala
conservació del material. L’única solució és que alumnes formats i en conveni
de pràctiques es traslladin als centres de treball amb un equip d’escanneig –de
forma temporal- i realitzin la feina.

Per un altre costat, va fer menció de tot el procés de conservació, tant de les
plaques de vidre com de les imatges en format paper. A aquest procés de
conservació s’ha d’afegir el de neteja i retoc de la imatge. Posteriorment, tant la
placa de vidre original com la de format paper, s’han d’arxivar i catalogar
degudament i guardar en un lloc que permeti el seu manteniment. De la
mateixa manera, s’ha de catalogar la imatge escannejada obtinguda i arxivar-la
correctament en una base de dades que permeti la seva ràpida localització.
Considera que un dels programes de base de dades més potent és el SQL.

Respecte al nostre tema en concret, dubta que ara per ara les empreses
terrassenques vulguin participar d’aquesta novetat si no se’ls ofereixen, a més,
altres actuacions. Creu que, efectivament, al llarg dels anys, totes aquestes
empreses s’hauran d’incorporar al món tecnològic o bé mitjançant l’agrupació
gremial o bé de forma individual per la pròpia exigència del mercat global. Creu,
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però, que és molt més important que aquestes empreses s’informatitzin
completament i que posteriorment passin a efectuar aquesta acció d’escanneig
i emmagatzematge de documents. En altres paraules: creu que això és l'última
baula de la cadena en el procediment d’informatització i que, certament,
tancaria tot el cercle d’aplicació tecnològica.

Tanmateix considera que la formació de les persones que haurien de dur a
terme aquesta activitat no ha de ser forçosament superior, donat que és molt
mecànica. En qualsevol cas, es necessita d’algú (arxiver) que tingui
coneixements en el tema de catalogació i conservació de documents i per altra
banda, d’una altra persona que sigui capaç de dissenyar un programa
informàtic que respongui a les necessitats del fons documental a
emmagatzemar i al qual pugui accedir, amb facilitat, l’arxiver o el tècnic en
qüestió.

Donat que el senyor Morón es va centrar molt en l’àmbit de la fotografia, no
coneix cap empresa a Terrassa que es dediqui a l’escanneig d’imatges a
Terrassa (ni d’aquelles que es centressin més en el nostre tema ni tan sols
d’aquelles altres que es dediquin a la fotografia). Pensa que, possiblement,
alguna empresa de fotografia tingui coneixements per dur a terme l’activitat del
l’escanneig i retoc d’imatges.

Com a referent, ens va proporcionar el nom d’una empresa a Barcelona: AL
DIGITAL. Aquesta empresa sí realitza digitalitzacions, però considera que per
al seu perfecte rendiment, han d’oferir altres serveis com ara el de producció,
que consisteix en passar de format analògic a CD (pel·lícules de 8x8, vídeos,
etc.)  O la post-producció que consistiria en dissenyar les caràtules (qui ha fet
la pel·lícula, quan, etc.) i, per últim, formar a altres professionals del gremi.
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2. Catàleg de les institucions entrevistades: arxius,
biblioteques, centres de documentació i museus

La implementació de noves tecnologies de la informació i la comunicació a les
empreses en relació a la conservació d’arxius i difusió de documents, ens va
dur a plantejar-nos dos camps d’actuació:

- Per una banda, vam considerar necessari comprovar quin era el volum
de documentació que albergaven les empreses de producció, fos quina
fos la seva activitat; com estava organitzat el seu arxiu i quin tractament
informàtic hi aplicaven.

- D’altra, vam voler analitzar aquells centres, l’essència dels quals
consisteix en el registre, indexació, catalogació i conservació de
documents a fi d’avaluar el grau d’aplicació de les noves tecnologies.

Aquesta doble vessant en la investigació tenia l’objecte d’estudiar i dimensionar
les oportunitats d’inserció laboral de determinats col·lectius en situació d’atur.

La nostra impressió inicial ens conduïa cap a diferents línies de treball: la
primera, que ens impulsava a investigar el grau d’aplicació de la digitalització
documental a les empreses, el qual consideràvem ‘a priori’ molt escàs. La
segona, que ens portava a considerar els centres de documentació,
biblioteques, arxius i museus com les institucions més susceptibles d’aplicar la
digitalització documental. I una tercera, que ens abocava a considerar les
oportunitats d’inserció de col·lectius en risc d’exclusió laboral en cadascun dels
àmbits descrits, ja que, en principi, les exigències formatives i l’aparent
complexitat de les tasques de digitalització documental no havien de ser
obstacles que n’impedissin la inserció.

Així, per tant, vam disposar una sèrie d’entrevistes i enquestes entre els
diferents responsables de les entitats culturals, per una banda, i, per l’altra,
amb responsables dels departaments d’administració o de sistemes informàtics
d’empreses productives a fi de sospesar i avaluar els criteris sobre la necessitat
d’aplicació tecnològica als seus fons documentals.

D’aquesta forma i pel que fa als arxius i centres de documentació, hem elaborat
un catàleg on es detallen les fitxes tècniques de cada entitat i on s’expressen
les reflexions de les persones entrevistades en relació a possibles noves
funcions professionals i a la idoneïtat o no d’aplicacions tecnològiques en el
tractament de documents. Les aportacions de cadascun d’aquests experts ens
proporcionen una visió molt plural respecte la situació actual dels arxius i
centres de documentació, de les seves necessitats i aspiracions així com del
seu potencial cultural.
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L’OCUPACIÓ EN ACTIVITATS DE DIGITALITZACIÓ D’ARXIUS I CENTRES
DE DOCUMENTACIÓ

Dades de la institució

Nom: Arxiu Municipal Administratiu
Adreça: Raval de Montserrat, 14
E-mail i/o web: http / www. terrassa.org
Any de fundació:
Finançament: públic
Horari: de 9 a 14 h. I divendres 16:30 a 18 h.
Accés: lliure
Serveis a l’usuari: atenció, consulta, préstec, fotocòpies
Nombre de treballadors i qualificació: 3
Volum dels dipòsits: 4.000 m/l; 35.000 fotografies del fons municipal;
80.000 fotografies del fons Duran
% de fons digitalitzat:  3.000 fotografies; llibres d’actes de microfitxes a
digital

Dades de l’/ la entrevistat/da

Nom: Teresa Cardellach
Càrrec: Directora de l’arxiu
Data entrevista: 29/10/2003

Informació qualitativa

La informació qualitativament més important pel desenvolupament de l’estudi
que es pot extreure de l’entrevista mantinguda es resumeix en els següents
punts:

- Respecte dels arxius a les empreses: la impressió que la Sra. Cardellach
té és que als arxius en general i a les empreses en particular es troben
poc organitzats, tot puntualitzant que, en el cas que ho estiguessin, seria
bo conèixer si existeix personal de l’organització que se n’ocupi
específicament. Igualment important seria saber la qualificació o formació
adquirida de la persona que se n’encarrega. Sobre el potencial com a
creadora d’ocupació que pot tenir la digitalització de documents per les
empreses creu que és escàs. La raó que argüeix és que, cada cop més,
es tendeix a crear els documents en format digital i, per tant, no cal
l’escanneig.

- Respecte l’aplicació de la digitalització als arxius. En la seva opinió, la
digitalització té únicament sentit en el cas de documents de fàcil
deteriorament o de difícil maneig (fotografies, documents antics, plànols,



45

cartells…) La digitalització permet un més fàcil accés i manipulació de la
informació. Considera que digitalitzar tota la documentació és una tasca,
si més no, inútil, donat que hi ha molta paperassa que no cal conservar.
En tot cas, el que trobaria interessant és anar cap a “l’oficina sense
papers”, treballant des de l’inici del cicle de vida documental amb
documents electrònics que configuressin expedients electrònics.

- Pel que fa a la convivència de la microfilmació i la digitalització es
decanta per la complementarietat dels dos sistemes. I és així perquè el
microfilm ofereix avantatges insubstituïbles (durada més gran –500 anys-,
suport molt estable, tècnica molt senzilla i fàcilment reproduïble, poc
espai…) al costat de desavantatges que la digitalització pot pal·liar:
permet una més gran usabilitat a l’hora de fer consultes i/o difusió i és
més ràpida i flexible. Per contra, la tecnologia sobre la que se sustenta és,
segons la seva opinió, molt inestable i pot variar molt en els propers anys,
la qual cosa obliga a contínues actualitzacions que la fan molt costosa.
Els tipus documentals que considera de prioritària digitalització serien, per
ordre: les fotografies, els documents antics o mal conservats, els plànols,
els cartells, etc.

La microfilmació és una activitat que externalitzen i, la digitalització,
depenent del volum de documents, també l’haurien d’externalitzar. De
moment, la digitalització aplicada a l’arxiu municipal es concentra en:

1. S’està procedint a la digitalització del fons municipal de fotografies
(20.000 unitats) manualment i fent servir un escànner de sobretaula
amb personal del propi centre. Per tal de fer-ho s’usa un software ad-
hoc ‘Ultrafox’ que arxiva les imatges en format JPEG.

2. Està previst digitalitzar el fons composat pels llibres d’actes a partir
de les microfitxes que ja hi ha. L’objectiu és fer-lo més accessible al
públic.

3. Com a futurible, hi ha el fons Duran, compost per 80.000 fotografies i
rebut recentment i del qual s’ha demanat un informe tècnic sobre el seu
estat i possibilitats.

- En quant als perfils professionals requerits apunta que la digitalització
d’imatges i el retoc digital són tasques que les poden fer persones amb un
perfil professional baix i amb una mínima formació especialitzada. No
obstant això, remarca que les sortides professionals estarien limitades a
empreses de serveis d’arxiu que es dediquessin a digitalitzacions
massives d’imatges (totes de Barcelona). Fora d’aquest perfil, es
requereix formació com a documentalista o arxiver.

- Per últim, assenyalar que es detecta com obstacle per a la difusió
d’imatges digitals el fet d’estar moltes d’elles sota drets d’autor
(particularment, fotografies i cartells, però també plànols) cosa que només
permet una difusió amb molt baixa resolució per tal que no pugui ser
captada i publicada sense el permís corresponent.
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L’OCUPACIÓ EN ACTIVITATS DE DIGITALITZACIÓ D’ARXIUS I CENTRES
DE DOCUMENTACIÓ

Dades de la institució

Nom: Centre de Documentació i Educació Ambiental
Adreça: Cisterna, 39
E-mail o web: cdea@terrassa.org / http//:www.mediambient.terrassa.org;
http//:www.diba.es/parcs
Any de fundació: 1996
Finançament: públic
Horari: de 9:30 a 13 h. I divendres 15 a 18:30 h.
Accés: lliure
Serveis a l’usuari: atenció, consulta, préstec, assessorament
Nombre de treballadors i qualificació: 4 tècnics (2 diplomats i 2
llicenciats)
Volum dels dipòsits: CDEA 3.000 documents, Parc Natural 1.980
entrades registrades.
% de fons digitalitzat:  0

Dades de l’/ la entrevistat/da

Nom: Anna Maria López
Càrrec: Responsable del Centre de Documentació
Data entrevista: 29/11/2003

Informació qualitativa

Actualment, les activitats que duu a terme el Centre de Documentació i
Educació Ambiental no s’ajusten a les propostes del nostre estudi per tal que
no tenen previst realitzar cap mena de digitalització documental. Argumenten,
però, que en cas d’haver de realitzar alguna acció semblant, es dedicarien a
digitalitzar plànols i/o estudis no publicats fent-ho a llarg termini i de cara a
facilitar les consultes i la difusió (internet).

Hem de dir, però, que el Centre de Documentació i Educació Ambiental disposa
del programa ACCES per al fons pertanyent al CDEA pròpiament dit i el
KNOSYS per al fons corresponent al Centre de Documentació del Parc Natural.
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L’OCUPACIÓ EN ACTIVITATS DE DIGITALITZACIÓ D’ARXIUS I CENTRES
DE DOCUMENTACIÓ

Dades de la institució

Nom: Biblioteca Central de Terrassa
Adreça: Passeig de les lletres, 1
E-mail i/o web: bct@terrassa.org
Any de fundació: 1998
Finançament: públic
Horari: de 10 a 20:30 h. de dilluns a divendres i dissabtes de 10 a 14 i de
16 a 20:30 hores
Accés: lliure
Serveis a l’usuari: atenció, consulta, préstec, assessorament
Nombre de treballadors i qualificació: 6 bibliotecaris; 9 tècnics auxiliars
de biblioteca; 8 ajudants de serveis i 4 becaris
Volum dels dipòsits: llibres: 69.217; Audiovisuals: 8.998
% de fons digitalitzat:  75 % de l’hemeroteca local

Dades de l’/ la entrevistat/da

Nom: Montserrat Busquets
Càrrec: Directora de la Biblioteca Central
Data entrevista: 31/10/2003

Informació qualitativa

- La digitalització s’entén com un complement de la microfilmació, tot tenint per
objectiu facilitar l’accessibilitat de la informació als usuaris. Considera que
l’aplicació de la digitalització a la Biblioteca Central de Terrassa resultaria
imprescindible només per al fons documental - integrat bàsicament per
l’hemeroteca local- donat que la major part de documents són antics, de fàcil
deteriorament, difícil maneig i consulta freqüent.

- El programa de digitalització que en l’actualitat es duu a terme es troba en la
fase final. Fins ara s’ha digitalitzat un 75% de l’hemeroteca local, el que
significa un registre digital de 175.000 pàgines, les quals ja es poden consultar
des de la mateixa biblioteca. Està previst que el 2004, un cop s’hagi digitalitzat
tot el fons, es posi a l’abast de tothom mitjançant internet.

- Cal esmentar el procés que s’ha seguit en el procés de digitalització dels
documents: en primer lloc s’ha partit dels microfilms, digitalitzant-los i creant
arxius TIFF o JPG que, mitjançant un OCR (programa de reconeixement òptic
de caràcters), han permès incloure’ls en una base de dades específica
(NEWFILE) que permet la recuperació de la informació en format PDF, ideal
per a la difusió per internet.
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- Tot aquest procediment ha estat externalitzat donat que es requereixen
equipaments d’alt cost. Cal afegir també que el procés d’escanneig de
documents antics precisa un tractament de retoc digital força laboriós que
haurien de realitzar tècnics especialistes. S’han trobat amb força problemes en
aquest sentit (pàgines poc visibles, manca de pàgines…). PROCO i
TECNODOC són les empreses que els han proporcionat aquests serveis.

- Per últim, assenyalar que el programa de digitalització s’ha dissenyat tenint en
compte els drets derivats de la propietat intel·lectual i, per tant, s’han digitalitzat
només aquells documents que no estaven sotmesos a aquesta  normativa. El
cas del Diari de Terrassa és paradigmàtic en aquest sentit ja que no s’han
pogut digitalitzar els exemplars a partir de l’any 1976 que és quan se’n van fer
càrrec els actuals propietaris, els quals no ho permeten.
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L’OCUPACIÓ EN ACTIVITATS DE DIGITALITZACIÓ D’ARXIUS I CENTRES
DE DOCUMENTACIÓ

Dades de la institució

Nom: Arxiu Històric Comarcal de Terrassa
Adreça: Pantà, 20
E-mail i/o web: arxiu.historic@terrassa.org; http//: www.terrassa.org/ahct/
Any de fundació: 1982
Finançament: públic
Horari: De dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h. Divendres de 9 a
14 h.
Accés: lliure
Serveis a l’usuari: consulta, sala de lectura, expedició de la targeta
d’investigador de la Generalitat de Catalunya, guia, inventaris, catàleg,
assessorament.
Nombre de treballadors i qualificació: 1 tècnic superior, 1 auxiliar, 1
ajudant de servei
Volum dels dipòsits: 3.800 documents; 7.300 volums; 1.582 pergamins;
29.200 fotografies
% de fons digitalitzat: 0

Dades de l’/ la entrevistat/da

Nom: Pere Puig i Ustrell
Càrrec: Director de l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa
Data entrevista: 4/11/2003

Informació qualitativa

- L’aplicació de les NTIC a les tasques de l’arxiu és escassa i es troba
supeditada a l’elevat cost que representaria incrementar-la. Tot i la presència
d’eines com Intranet, Internet, correu electrònic… l’ús que se’n fa és escàs i
més de caire intern que no de cara al públic potencial.

- Una mostra de l’escassa aplicació de les eines informàtiques és que encara
resta pendent informatitzar tots els catàlegs dels diferents fons. El Departament
de Cultura imposa l’anomenat programa GAC que implica la informatització
dels catàlegs. Aquest però, s’aplica, ara per ara, només als fons catalogats
recentment ja que no hi ha recursos per aplicar-lo als catàlegs antics. L’altre
software utilitzat pels escassos fons informatitzats (catàlegs) és majoritàriament
l’ACCES doncs alguns dels fons (judicials, municipals…) ja es reben en aquest
programa. També fan servir el FILEMAKER però de manera molt restringida.

- Cal esmentar la doble pàgina web de què disposa l’arxiu: una inclosa dins la
pàgina municipal i l’altre dins la del Departament de Cultura de la Generalitat.
La descripció dels fons és la informació que s’hi ofereix, essent la mateixa
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aproximadament en les dues, si bé en la segona es descriuen més
detalladament alguns fons que poden ser d’interès supra-comarcal (per
exemple el Fons Jaume Colomer sobre claustres romànics europeus).

- La digitalització d’imatges no s’aplica en cap dels fons ni es preveu fer-ho a
curt termini. En opinió del responsable, caldria aplicar-se, almenys, en el que
són pergamins (1.582) i fotografies (29.200), a més de documents medievals
(445 llibres i 54 carpetes). Per exemplificar el volum de la documentació que
potencialment es podria digitalitzar es pot esmentar que en un pressupost es
van comptabilitzar fins 700.000 unitats gràfiques corresponents a documentació
de l’arxiu fins al segle XVIII.

- Cal assenyalar l’èmfasi que posa el responsable en una bona digitalització ja
que els documents antics requereixen, en primer lloc, un tractament acurat (i
fins i tot, un procés de restauració) a més del retoc digital d’imatges d’uns
documents sovint tacats, arrugats, etc. Tot plegat encareix molt els possibles
pressupostos ja que no és factible una digitalització automatitzada. En la
mateixa línia, s’opina que un ajudant o auxiliar pot estar qualificat per la feina
de digitalitzar aquests documents, sempre que tingui una formació adient i el
suport d’un arxiver i d’un informàtic.

- La microfilmació i la digitalització han de ser complementàries donat que la
primera s’entén com una “còpia de seguretat” i la segona com una eina de més
fàcil manipulació i difusió. Tampoc es disposa del pressupost suficient per
microfilmar  i no està previst fer-ho en un futur pròxim.

- S’externalitzen ben poques coses perquè el pressupost per fer-ho és limitat.
Mencionem que únicament s’emprèn anualment la restauració d’alguns llibres
per part d’especialistes.
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L’OCUPACIÓ EN ACTIVITATS DE DIGITALITZACIÓ D’ARXIUS I CENTRES
DE DOCUMENTACIÓ

Dades de la institució

Nom: Museu de Terrassa
Adreça: Gavatxons, 9
E-mail i/o web: museudeterrassa@terrassa.org;
http//:www.terrassa.org/museu/
Any de fundació: 1988
Finançament: Públic
Horari: De dimarts a dissabte de 10 a 13.30 i de 16 a 19 h. i diumenge
d’11 a 14 h.
Accés: lliure
Serveis a l’usuari: arxiu fotogràfic, centre de documentació, biblioteca,
visites, itineraris, exposicions temporals.
Nombre de treballadors i qualificació: 1 tècnic superior, 2 tècnics
mitjans, 1 auxiliar, 5 conserges
Volum dels dipòsits: 25.000 objectes; 5.000 fotografies; 4.500
publicacions
% de fons digitalitzat: 2%

Dades de l’/ la entrevistat/da

Nom: Domènec Ferran Gómez
Càrrec: Director del Museu de Terrassa
Data entrevista: 5/11/2003

Informació qualitativa

- El Museu aplica les NTIC de manera gairebé exclusivament interna com a
unitat integrada a  l’Institut Municipal de Cultura i Esports de Terrassa (IMCET).
No tenen previst, ara per ara, altres usos que no siguin els interns, com podrien
ser, per exemple, els referits a la difusió i/o consulta per part d’usuaris o
investigadors.

- El fons del Museu està composat per 25.000 objectes inventariats, 5.000
fotografies en diversos formats i 4.500 publicacions que formen el centre de
documentació. Els 25.000 objectes inventariats inclouen 1 foto i 1 fitxa i es
troben dins el programa DAC (Documentació Assistida de Col·leccions). Es
tracta d’un programa del Servei de Museus (Generalitat i Ajuntament de
Barcelona) que s’aplica a la majoria de museus de Catalunya i que es troba en
procés de revisió ja que presenta moltes limitacions pel que fa a l’exportació
d’arxius, còpia, etc.

- En l’actualitat el Museu disposa d’un percentatge mínim de fons digitalitzat, a
l’entorn del 2%. A banda del fons de l’anomenada Cinemateca (el Museu n’és
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el dipositari) hi ha digitalitzades només algunes fotos de cara a la seva difusió
i/o consulta puntual. Si hi ha una consulta o petició de préstec concreta es
cerca la fotografia, s’escanneja manualment i s’ofereix l’arxiu resultant.
L’adquisició d’una camera digital implica que, des de fa poc, la fotografia que
acompanya l’inventari ja es faci de manera digital.

- La participació del Museu en el projecte “La cinemateca del cinema amateur
terrassenc” ha estat l’acció més destacada pel que fa a la digitalització. El
Museu ha col·laborat en la comissió encarregada de dur-lo a terme i en ser el
dipositari de les còpies màster en vídeo digital.

- Els documents prioritaris per a ser sotmesos a un procés de digitalització
serien, en primer lloc, les fotografies que inventarien els objectes i, en segon
lloc, les fotografies documentals. Malauradament no hi ha cap programa de
digitalització previst a curt o mig termini a causa de la manca de pressupost.
S’insisteix en la importància que podria adquirir el Museu si es sotmetés el seu
fons a un procés de digitalització per tal de millorar la difusió i facilitar la
consulta i préstec del fons inventariat.

- Per acabar, cal mencionar que el Museu externalitza diverses funcions:
restauració, realització d’inventaris documentals, excavacions arqueològiques,
etc.
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L’OCUPACIÓ EN ACTIVITATS DE DIGITALITZACIÓ D’ARXIUS I CENTRES
DE DOCUMENTACIÓ

Dades de la institució

Nom: Fundació Arxiu Tobella
Adreça: Placeta de Saragossa, 2
E-mail i/o web: arxiutobella@terrassa.net
Any de fundació: 1978
Finançament: Privat i subvencions
Horari: de 15 a 18 h.
Accés: lliure
Serveis a l’usuari: consulta
Nombre de treballadors i qualificació: 1 treballador, 4 voluntaris
Volum dels dipòsits: Còpia fotogràfica 220.289; clixés de vidre 2.167;
vidre i acetats 6.945, mitjà format 12.000; negatius 35 mm 200.000; 31 m/l
de documentació; 5.000 volums.
% de fons digitalitzat: 5.491 unitats de 35 mm.

Dades de l’/ la entrevistat/da

Nom: Montserrat Saludes
Càrrec: Responsable de la Fundació Arxiu Tobella de Terrassa
Data entrevista: 6/11/2003

Informació qualitativa

- L’arxiu compta amb el més important patrimoni fotogràfic de la ciutat de
Terrassa composat per còpies fotogràfiques (220.289 unitats), plaques de
clixés de vidre (2.167 unitats), plaques de clixés de vidre i/o acetats (6.945
unitats), mitjà format (12.000 unitats), negatius de 35 mm (472.000 unitats
aproximadament), etc. Alhora, també compta amb 31 metres lineals de
documentació i uns 5.000 volums a la seva biblioteca. La prioritat de l’arxiu és
recopilar tota la informació, gràfica o documental sobre la ciutat i els seus
ciutadans, posant l’èmfasi en els documents gràfics. La majoria de noves
entrades són producte de donacions de particulars o organitzacions. Per altra
banda, es recopilen gràficament tots els esdeveniments públics de la ciutat i
s’edita anualment un anuari amb el recull de totes les activitats públiques
realitzades. El pressupost per adquisicions és molt escàs.

- El tractament que es fa de la informació (parlem bàsicament de fotografies)
consisteix en la reproducció i/o escannejat d’aquestes, previ inventari i
introducció en una base de dades. Per aquesta base de dades s’utilitza el
programa AXS que es basa en un ACCES. S’està procedint a la digitalització
del fons fotogràfic (format pels negatius de 35 mm) amb la finalitat de
preservar-los, però també de recuperar-los ràpidament. Es fa de manera
manual, amb un escànner de negatius i opacs i sense fer cap retoc d’imatge,
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però amb màxima resolució per a finalment gravar-los en un CD com a còpia
de seguretat.

- L’aplicació de la digitalització s’entén com imprescindible per la preservació
dels fons fotogràfics, especialment dels més antics. La reducció de la
manipulació dels negatius, clixés, etc. contribueix decisivament a la seva
preservació. Els tipus documentals de prioritària digitalització són els negatius
de 35 mm, dels que se’n porten digitalitzats 5.491.

- Actualment no s’externalitza cap funció ni servei, ni es té la intenció de fer-ho
ja que la manca de recursos és crònica.

- Sobre el perfil professional requerit es pensa que és necessari que es tingui
una formació específica en digitalització doncs és tracta d’una tasca complexa.
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L’OCUPACIÓ EN ACTIVITATS DE DIGITALITZACIÓ D’ARXIUS I CENTRES
DE DOCUMENTACIÓ

Dades de la institució

Nom: Centre de Documentació i Museu Tèxtil
Adreça: Salmerón, 25
E-mail i/o web: info@cdmt.es; www.cdmt.es
Any de fundació: 1946 (1995 Consorci)
Finançament: públic
Horari: de dimarts a divendres de 9 a 14 h. i dijous també de 16 a 21 h.
Accés: lliure
Serveis a l’usuari: servei de biblioteca, servei de consulta dels fons
tèxtils, assessorament tècnic i orientació, publicacions
Nombre de treballadors i qualificació: 4 tècnics superiors, 1 tècnic mig,
2 auxiliars tècnics, 3 administratius i 2 subalterns
Volum dels dipòsits: 50.000 documents i 20.000 fotografies
% de fons digitalitzat: 25%

Dades de l’/ la entrevistat/da

Nom: Eulàlia Morral
Càrrec: Directora Gerent del Centre de Documentació i Museu Tèxtil
Data entrevista: 07/11/03

Informació qualitativa

- El Centre de Documentació i Museu Tèxtil compta amb un fons de 50.000
documents, la majoria dels quals són teixits, mostraris o peces de roba. A
banda, hi ha un fons fotogràfic, amb 20.000 imatges aproximadament,
especialitzat en moda.  Actualment els temes prioritaris pel Museu són aquells
que li poden donar un valor diferencial respecte d’altres museus tèxtils, essent
aquests el moviment Modernista i la recuperació i preservació dels arxius tèxtils
d’empreses del nostre entorn. El tractament que se li dóna a la documentació
(parlem, sobretot, de teixits) consisteix en l’inventariat, catalogació, restauració
(si s’escau) i, en darrer lloc, digitalització, tant per preservació com per consulta
i difusió de les peces.

- L’aplicació de les NTIC i la digitalització al CDMT ha estat present a l’entitat
des dels anys vuitanta havent-se seguit un procés d’aprenentatge en aquestes
aplicacions que, en l’actualitat, han assolit un nivell modèlic. El procés
d’informatització i digitalització dels fons del centre comença ja a finals
d’aquella dècada, bàsicament per a facilitar la consulta del fons als
dissenyadors tèxtils, considerats els destinataris principals dels productes del
CDMT. Les eines informàtiques aleshores vigents estaven poc desenvolupades
i no permetien reproduccions de qualitat cosa que limitava la difusió del fons
documental entre aquests professionals. Per aquesta raó es deixa el projecte
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de banda fins el 1994 en què es reinicia, primer gràcies al suport del Servei
d’Informàtica de la Diputació, i després adquirint un soft específic d’origen
francès, el programa ORCHIS. Les mancances d’aquest programa respecte les
demandes del propi Museu i la seva intenció de posar a l’abast d’internet el seu
fons van provocar que es decidissin per dissenyar un programa ad-hoc. Amb el
suport d’una empresa terrassenca de serveis informàtics (ILIMIT), i aprofitant la
llarga experiència adquirida en l’ús d’altres programes, es dissenya un nou
programa que s’adapta millor als requeriments del CDMT. Aquest nou
programa permet vincular els arxius d’imatges amb informació associada a les
peces alhora que facilita la seva recerca per diversos criteris. La idoneïtat
d’aquest programa fa pensar als responsables del CDMT en la possibilitat de
vendre’l a d’altres centres de documentació i museus especialitzats en el tèxtil
d’arreu d’Europa.

- En l’actualitat s’ha digitalitzat ja el 25% dels fons del Museu i es continua fent
aquesta tasca. Per això, es compta amb dos tècnics especialistes i amb les
eines adients. Per una banda, hi ha un fotògraf especialitzat en el fons tèxtil
que compta amb un estudi on fer les fotografies amb cameres digitals, per
l’altra, una documentalista s’ocupa de la catalogació de les peces i la seva
inclusió en les bases de dades del programa específic abans esmentat. Alhora,
es digitalitza amb escànners de negatius i de diapositives el fons que ja es
trobava fotografiat. La digitalització es realitza en tres diferents resolucions: la
més bàsica per la difusió a la pàgina web, una d’intermitja d’ús intern bàsic i
una d’alta per les còpies de seguretat i les peticions dels clients. La
digitalització s’entén imprescindible, en primer lloc per la preservació de les
peces, però, sobretot, per la facilitat de consulta i de difusió del fons. És per
això que es dona prioritat a la digitalització tant de les peces més antigues, per
raons de preservació, com d’aquelles peces que tinguin una més gran
demanda per part dels dissenyadors o empreses tèxtils, per raons de consulta i
difusió. Els mitjans amb els què es compta i l’experiència ja adquirida fan que
s’ofereixi a empreses tèxtils i/o d’altres clients serveis d’assessorament
diversos:

- de tipus tècnic: organització d’arxius tèxtils, digitalització.
- històric: documentació i catalogació de tèxtils històrics, conservació i
restauració de materials tèxtils

- En l’actualitat, es pot accedir per Internet al fons ja digitalitzat del CDMT. Per
ara, 13.074 imatges. Mitjançant l’Imatex s’ofereixen als possibles clients
d’imatges diferents possibilitats:

- IMATEXCD: Consisteix en oferir al client la possibilitat que compri les
imatges que desitgi seleccionant-les de les que són visibles a la web
(reduïdes) i crear el seu propi CD, en aquest cas amb imatges d’alta
resolució que li serà enviat per correu electrònic.

- BONOTEX7/BONOTEX30: En aquest cas s’ofereix al client mitjançant
un sistema d’abonament temporal (7 o 30 dies) la possibilitat de navegar
pel fons de manera lliure i d’accedir des de la web tant a  les imatges
ampliades com a la informació que porten associada, de manera que es
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facilita la informació per a què el client es creï el seu IMATEXCD que li
serà enviat també per correu electrònic.

- Després d’un temps de la seva aplicació els resultats han estat per dessota de
les expectatives. Tot i la difusió que es va fer d’aquests productes entre les
empreses del sector i acudint a les fires de disseny tèxtil, el seu ús per part
d’empreses i dissenyadors és escàs i, si bé el nombre de visites a la pàgina és
acceptable, la compra d’imatges és molt minsa. És per això que, en l’actualitat,
s’han contractat uns serveis de consultoria (CMT experts en màrqueting tèxtil)
per tal de donar a conèixer en el sector les possibilitats dels serveis que ofereix
el CDMT. Es troben en plena fase d’actuació tot havent engegat una campanya
de difusió, encara que cal esperar-ne la finalització per avaluar-ne els resultats.
En tot cas, el que es detecta des del CDMT és un gran decalatge en l’aplicació
de les NTIC entre el CDMT i les empreses i els dissenyadors.

- Altres aplicacions de NTIC al CDMT són la informatització del catàleg de la
biblioteca especialitzada utilitzant el programa que ofereix l’empresa de serveis
en arxius i biblioteques DOC.6

- S’externalitzen poques funcions de l’arxiu ja que es disposa de personal
especialitzat. Únicament mencionar l’empresa de serveis informàtics amb la
que es va dissenyar l’actual soft.

- Respecte la propietat intel·lectual, aquesta es té molt en compte pel que fa a
dissenys amb menys de 80 anys que poden tenir restringit l’accés i/o estar
subjectes a drets. Així mateix, cal tenir-los en compte pel que fa al fons
fotogràfic, no només per l’autoria de les fotos sinó també dels dissenys que
apareixen a les fotos i els propis drets d’imatge dels/les models retratats/des.

- Per últim, mencionar les queixes per la poca qualitat que ofereixen les
impremtes a l’hora de treballar amb imatges digitalitzades ja que s’han trobat
que no es respecta la qualitat d’aquestes. Les publicacions que edita el mateix
CDMT s’han ressentit d’aquesta manca de fidelitat en les reproduccions
gràfiques.
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L’OCUPACIÓ EN ACTIVITATS DE DIGITALITZACIÓ D’ARXIUS I CENTRES
DE DOCUMENTACIÓ

Dades de la institució

Nom: Centre de Documentació del Museu de la Ciència i la Tècnica de
Catalunya
Adreça: Rambla d’Ègara, 270
E-mail i/o web: difusio.mnactec@gencat.es; www.manctec.com
Any de fundació: 1984
Finançament: públic
Horari: De dimarts a divendres de 19 a 19 h. dissabte, diumenge i festius,
de 10 a 14.30 h.
Accés: lliure
Serveis a l’usuari: consulta, préstec restringit
Nombre de treballadors i qualificació: 6 tècnics superiors, 2 tècnics
mitjos, 10-12 becaris
Volum dels dipòsits: 15.000 volums; 22.525 arxiu fotogràfic; 6.724
objectes
% de fons digitalitzat: 20% arxiu històric; 20% fotografies d’objectes

Dades de l’/ la entrevistat/da

Nom: Àngels Dalmases
Càrrec: Responsable del Centre de Documentació del Museu de la
Ciència i la Tècnica de Catalunya
Data entrevista: 7/11/2003

Informació qualitativa

- Dins l’estructura descentralitzada del Museu, el centre de documentació de la
seu de Terrassa pretén ser el de referència per a tots els altres museus tècnics.
Per tal d’aconseguir-ho s’està procedint a una reorganització i remodelació
completa.

- El fons del Museu és molt variat i es configura bàsicament d’objectes (6.724);
pel que respecta al centre de documentació pròpiament dit hem de dir que
inclou uns 15.000 volums a la biblioteca i unes 22.500 imatges a l’arxiu
fotogràfic (negatius, plaques…) Les bases de dades i inventaris són diferents
depenent del tipus de fons:

- Programa DAC (Documentació Assistida de Col·leccions) pels objectes
- VTLS per la biblioteca. Està previst que la biblioteca formi part de la
xarxa BEG (Biblioteques Especialitzades de la Generalitat)
- ACCES pel fons fotogràfic (només dades, no imatges digitalitzades)
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- Respecte de l’aplicació de la digitalització, ens informen que es concentra en
les fotografies dels objectes que formen la col·lecció del Museu
(aproximadament un 20% ja digitalitzades) i en l’arxiu d’imatges dels fons
fotogràfic (un 20% aproximadament). Al respecte disposen d’escànners i de
cameres digitals amb les que retraten els objectes. Els tipus documentals de
prioritària digitalització són els documents gràfics més antics, a banda de les
imatges dels objectes de les diferents col·leccions. No hi ha però establert
encara un programa de digitalització de tots aquests fons, tot i que es preveu a
mig termini tant per raons de preservació com de consulta i difusió.

- Els serveis d’arxiu i/o documentació no s’externalitzen en cap funció, excepte
en el cas de la fotografia de les col·leccions d’objectes per la seva digitalització.
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3. Interpretació qualitativa de les enquestes formulades a les
empreses

El total d’empreses amb les quals es va contactar va ser de 150, però finalment
només han respost vàlidament les enquestes un total de 35 empreses dels
diferents sectors d’activitat. És sobre aquest total que fem la interpretació
qualitativa.

Els sectors als quals pertanyen les empreses enquestades són,
fonamentalment, el del tèxtil i del metall (ambdues representades per diferents
branques d’activitat), encara que també hi han participat empreses del sector
de l’alimentació, de la construcció i del sector serveis.

Hem volgut comprovar quin era el grau d’aplicació de noves tecnologies de la
informació i la comunicació  a les empreses – donat que altre tipus de
tecnologia industrial, química, genètica, etc. ja s’aplica en la fases de recerca
i/o producció-. Aquest interès ve avalat per la necessitat inexorable a la que es
veuen sotmeses la majoria d’empreses, tant en els processos productius com
comercials, per tal com es relacionen i intercanvien informació amb altres
empreses del seu sector d’arreu del món.

D’altra banda, el sentit del nostre estudi es centra en la tercera dimensió del
procés d’informatització empresarial; a saber: la digitalització de documents per
tal “d’eliminar el paper sobre la taula”, o dit d’una altra manera: per tal
d’optimitzar al màxim els usos que les noves tecnologies de la informació i la
comunicació posen al nostre abast: internet, intranet, agendes electròniques,
correu electrònic, escànners, etc.

És evident i queda més que certificat, que les empreses que han decidit aplicar
les NTIC a tots els seus processos de producció i comercialització, han obtingut
uns beneficis superiors a aquells altres obtinguts quan els processos es feien
de forma tradicional. I és evident que aquestes empreses s’han modernitzat i
han adoptat nous sistemes de producció i gestió per tal d’obtenir major
rendiment i majors beneficis, tant pel que fa a les despeses entre els
intermediaris com en el producte final.

Cada cop més, les empreses competeixen en un mateix mercat global;
sorgeixen equips de treball separats espacialment però realitzant tasques
comunes i contínues al llarg de tot el món buscant, no només la mà d'obra més
barata, sinó també els avantatges oferts per la successió del fusos horaris. Les
empreses funcionen durant les vint-i-quatre hores del dia sense que això
signifiqui la generació d'ocupació, almenys en un únic país.

Els treballadors autònoms es veuen obligats a formar-se contínuament i de
forma particular, tant des del punt de vista professional com tecnològic i a
adquirir els últims recursos o equipaments tecnològics, tant pel que fa al
software com al hardware. Això suposa un esforç permanent per tal de satisfer
les demandes dels seus mercats concrets i canviants; i l'esforç, moltes
vegades, recau més sobre els petits i mitjans empresaris que no pas en els
grans.
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Hem de tenir molt present que les tendències en el mercat laboral es generen
des de països fortament capitalitzats i de tecnologia punta, com els Estats
Units; però aquestes tendències s'estendran tard o d'hora a tots aquells països
que vulguin participar en un mercat global fortament competitiu. Aquest mateix
efecte es produeix a nivell empresarial: només les empreses amb tecnologia
punta seran les més competitives, les més fortes i les que millor podran
competir en un inaturable mercat global.

S'han de ressaltar els avantatges que suposa la incorporació de les Noves
Tecnologies de la Informació i l'ús continuat d'Internet, donat que incideixen
directament sobre els beneficis econòmics i agiliten els processos. Si els
procediments administratius basats en processos tradicionals (paper, telèfon,
correus) es substitueixen per processos de compra o registre automatitzats a
través d'internet o altres sistemes intel·ligents, els costos es poden reduir molt
notablement, alhora que s'acceleren els processos de compra-venda.

Tot i que moltes empreses ja ho fan, una altra forma d'establir relacions
econòmiques de compra-venda seria, per exemple, exigir als proveïdors d'una
determinada empresa la connexió obligatòria al seu Web per poder fer negocis
amb la companyia.

Amb tot això s'aconsegueix, com dèiem abans (òbviament, depenent del volum
de compres i del tipus de companyia), una reducció de despeses molt
considerable. Però el que s'aconsegueix certament és estalvi. Estalvi en els
costos d'administració i estalvi en els preus de compra, afegint, a més a més,
l'estalvi que suposa l'escurçament dels processos d'adquisició.

Per tot això, es fa necessari dotar o facilitar al món empresarial de totes les
eines  virtuals que es requereixen per poder competir en el mercat global.
Promoure campanyes informatives, bé des de l'Administració o altres entitats
públiques per acabar de conscienciar els empresaris respecte de la urgència en
la incorporació tecnològica.

Seguidament, exposem els resultats obtinguts del total d’enquestes realitzades
a les empreses de Terrassa en relació a l’ús de noves tecnologies de la
informació i la comunicació i, especialment, al tractament que fan dels seus
arxius documentals també en funció de l’aplicació tecnològica.

3.1. L’organització dels arxius d’empresa i l’aplicació de Noves
Tecnologies

Del total d’empreses entrevistades, el 91% afirma disposar d’un arxiu o centre
de documentació a la seva organització, enfront un 9% que diu no mantenir cap
mena de compilació documental.
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Disposen d'arxiu i/o centre de 
documentació a l'organització

Sí
91%

No
9%

Dels que han dit mantenir un arxiu, el 70% hi apliquen un tractament
tradicional, i només el 27% hi treballen aplicant noves tecnologies. Com podem
comprovar, a la majoria d’empreses, tot i que puguin disposar de noves
tecnologies, el tractament dels documents i, especialment els referents a temes
d’administració, continua consistint en la catalogació i enregistrament de forma
tradicional .

Sistemes d'organització de l'arxiu

Tradicional
70%

Amb aplicació 
de noves 

tecnologies
27%

Ns/Nc
3%

Aprofundint en quin tipus de documentació predomina als arxius d’empresa, les
respostes obtingudes ens donen com a resultat que el 50% és documentació
relacionada amb l’àrea de comptabilitat, seguida pel 20% de documentació
administrativa, el 14% de documentació tècnica i el 9% són expedients de
personal. Segons el tipus de documentació predominant es podrà deduir el
potencial de digitalització que presenta. Així, mentre hi ha documentació de
necessària digitalització ja que ha d’estar simultàniament a disposició de
diversos departaments, n’hi ha d’altre que cal digitalitzar per preservar-la més
enllà del període que, legalment, ha d’estar a disposició de l’Administració
perquè constitueix un capital propi de l’empresa.
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Tipus de documentació predominant a 
l'arxiu

Comptabilitat
50%

Expedients de 
personal

9%

Documentació 
tècnica

14%

Altres
7%

Documentació 
administrativa

20%

Ens interessava especialment el tipus de formació que tenen els empleats que
es dediquen a la custòdia dels arxius o centres de documentació de les
organitzacions empresarials donat que, tant l’enregistrament, catalogació i
emmagatzematge com la recuperació del document, són tasques complexes
que requereix certs coneixements. Aquestes tasques poden complicar les
característiques del perfil professional si es condicionen a un tractament digital
de la documentació. Efectivament, les persones que hagin de desenvolupar
aquestes feines han de triar el software més adient o dissenyar-ne un
d’específic, establir els criteris de classificació del document, escannejar-lo
(retocant-lo si s’escau) i introduir-lo en una base de dades específica que
permeti una recuperació ràpida posterior. Així, per tant, els empleats que
formalment realitzen tasques d’arxivers associats a la digitalització haurien de
tenir una formació, si més no, de grau mig, que és la que correspon
aproximadament a la que s’ofereix als Cicles Formatius de la Formació
Reglada.

Aquesta informació ens interessava també de cara a diagnosticar les
necessitats i mancances que poden afectar actualment als departaments
administratius de les empreses. La diagnosi ens és útil per tal d’establir nous
perfils professionals així com per complementar i ampliar els cursos de
formació ocupacional i continua que s’imparteixen a Terrassa.
El 81% de les empreses enquestades manifesta no disposar de personal amb
una formació específica per al desenvolupament de les tasques relacionades
amb la custòdia i tractament de l’arxiu de l’empresa. Un 16% al·lega que el
personal que s’hi dedica posseeix un grau mig i un 3% desconeix quin és el
perfil formatiu dels empleats d’aquella secció.

Aquestes dades, particularment la que indica que el 81% de les empreses
enquestades no disposen de personal específic per l’arxiu, ens permeten
matisar l’afirmació amb la que obrim aquest apartat de resultats. És a dir, hem
de posar sota “quarantena” la resposta que donen el 91% de les empreses
enquestades quan diuen que disposen d’arxiu, ja que el fet que no es disposi
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de manera majoritària de ningú específicament encarregat de la seva cura i
custòdia és un indicador clar del concepte d’arxiu que poden tenir la majoria
d’aquestes empreses: un espai físic on, amb més o menys ordre, es dipositen
els documents al final del seu cicle de vida.

Qualificació professional del personal 
de l'arxiu

Cicle formatiu 
de grau mitjà

16%

No hi ha 
personal 
específic

81%

Ns/Nc
3%

Una altra qüestió d’interès rau en saber quin coneixement tenen els empresaris
respecte del software que fan servir per a l’enregistrament de les seves dades
administratives. Sorprenentment, un 35% manifesta que ho desconeix i un 29%
respon amb una identificació que ben bé es podria afegir al percentatge
anterior: amb la catalogació altres no se sumen a cap dels exposats en
l'enquesta però tampoc els especifiquen, amb la qual cosa, es dedueix que no
coneixen el software que fan servir. Un 12% confessa utilitzar-ne un de propi i
el 24% restant es reparteix entre l’Oracle, l’Acces, DB2 i Sql Server.

Software utilitzat a l'arxiu

Acces
6%

Oracle
6%

Sql Server
6%

DB2
6%

Altres
29%

Ns/Nc
35%

Propi
12%
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Una de les hipòtesis que ens plantejàvem era la de jerarquia-equivalència a
l’hora de fer servir les noves tecnologies. Dit d’una altra manera: a major
freqüència de consultes en l’arxiu, major predisposició a utilitzar noves
tecnologies de la informació. Paradoxalment, ens trobem que el 73% l’utilitza
diàriament ; el 15% ho fa mensualment i només el 4% el consulta
setmanalment. Per tant, observem que aquesta secció de les empreses és
important en quant que congrega tota la informació administrativa, però tot i
això, encara segueix sense modernitzar-se aplicant noves tecnologies. Per la
freqüència de consultes podem deduir que la majoria d’empreses disposen d’un
arxiu de gestió o, si més no, aquest es troba barrejat amb l’arxiu de dipòsit.
Aquesta dada ens resulta aclaridora en el sentit que ens ajuda a entendre les
respostes a la següent pregunta, alhora que caldrà posar-la en relació a la
disponibilitat d’un fons històric de l’empresa.

Freqüència de les consultes a l'arxiu

Diària
73%

Setmanal
4%

Mensual
15%

Ns/Nc
8%

Respecte l’externalització dels serveis d’arxiu a empreses especialitzades, el
94% ha respost que no l’empra, enfront un 6% que ha respost afirmativament,
mentre que el grau d’externalització d’altres funcions de les empreses (gestió
dels recursos humans, comptabilitat, etc.) és molt més elevat. És comprèn
aquest resultat en la mesura que, com hem vist abans, les empreses disposen
d’arxius de gestió que consulten diàriament, quan s’acostumen a externalitzar
els arxius de dipòsit, precisament perquè es consulten poc i ocupen un espai
preciós per l’empresa.
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Externalització dels serveis d'arxiu

Sí
6%

No
94%

El 74% de les empreses enquestades no disposa d’un fons històric a la seva
organització, en la majoria dels casos perquè són empreses de recent creació.
D’altra banda, n’hi ha que sí que conserven un fons documental de certa
antiguitat (contractacions, facturacions, processos, dissenys, plànols…), que,
en el cas de tancar, podria passar a formar part del patrimoni industrial de la
ciutat, dipositant-se als arxius de titularitat municipal. De les empreses
entrevistades només un 26% afirma disposar d’un fons documental que podem
qualificar d’històric.

Disposició d'un fons històric d'empresa

Sí
26%

No
74%

Precisament, d’aquells que van afirmar disposar d’un fons històric de la seva
organització només el 56% el té catalogat, enfront un 44% que exposa que no.
Aquest enunciat ens deixa entreveure la possibilitat d’incorporar un nou perfil
professional a les empreses, precisament per cobrir aquest aspecte.
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Catalogació del fons històric

Sí
56%

No
44%

La majoria dels empresaris enquestats, un 69%, diu conèixer les empreses que
ofereixen serveis d’arxiu (serveis d’inventariat, catalogació, dipòsits,
digitalització documental, etc.), mentre un 31% confessa no conèixer-les. No
obstant aquest alt coneixement, el 83% afirma no estar interessat en incorporar
els serveis d’inventariat i digitalització de documents. Les raons esmentades
que expliquen aquest desinterès són diverses: per una banda, es considera
que és una inversió poc rendible, mentre que, per l’altra, la utilitat que això els
pot representar és escassa sinó va acompanyada de canvis importants en el
conjunt de la gestió documental de l’empresa. Precisament, l’oferta de moltes
empreses de serveis d’arxiu no es limita a aspectes com l’inventariat o la
catalogació, de poc interès per empreses mitjanes o petites, sinó que va més
enllà i s’enfoca cap a l’oferta de sistemes integrals de gestió documental que
inclouen en el paquet aquestes opcions.

Interès per a incorporar els serveis 
d'inventariat i digitalització de 

documents 
Sí

17%

No
83%

Coneixement d'empreses de serveis 
d'arxiu

Sí
69%

No
31%

3.2. Ús de la digitalització documental

A la pregunta sobre si fan ús actualment de la digitalització documental, el 91%
de les empreses han contestat negativament, essent només el 9% els que
s’expressaven de forma positiva.
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Ús de la digitalització documental 

Sí 
9%

No
91%

D’aquest 9% que afirma utilitzar la digitalització documental, el 44% al·lega que
ho fa per les funcions d’arxiu-preservació. D’altres funcions en les que la
digitalització és present són: relacions amb els proveïdors (14%), processos de
facturació (14%) i catàlegs electrònics-comerç (14%).

Funcions per a les quals utilitzen la 
digitalització documental

Arxiu-
preservació

44%

Facturació
14%

Proveïdors
14%

Altres
14%

Catàlegs 
electrònics-

comerç
14%

Els resultats de l’enquesta ens indiquen que la digitalització documental és
encara una pràctica poc estesa entre les empreses de Terrassa, malgrat això,
hem pogut documentar diverses aplicacions interessants d’aquesta entre les
empreses enquestades:

- En alguns casos la digitalització s’aplica a determinats fons de l’arxiu,
per exemple documentació tècnica (plànols, projectes d’obra, dissenys),
tant per la seva conservació com perquè així es fa possible un accés
múltiple i ràpid a la informació que contenen.
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- En d’altres, la digitalització s’aplica sistemàticament a tots aquells
documents que entren a l’empresa i es treballa sobre els arxius generats
producte del procés d’escannejat.

- Pel que fa a la digitalització aplicada (mitjançant cameres digitals o
escannejat de fotografies) no a documents sinó a mostres de teixit o
objectes per tal de confeccionar catàlegs electrònics que són accessibles
a través de les pàgines web. En aquest sentit cal destacar la iniciativa
d’una empresa tèxtil enquestada que té previst digitalitzar totes les
mostres que composen la seva producció i posar-les a l’abast d’internet
de manera que siguin accessibles, juntament amb un catàleg de
característiques tècniques, als seus clients. És una iniciativa que va en la
línia de la que proposa el Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT)
que es descriu en un altre apartat del present estudi. Hem de destacar
que és l’única empresa tèxtil enquestada que creu en la digitalització de
mostres tèxtils com una bona eina de contacte amb els clients, mentre
que la resta d’empreses del sector s’han mostrat molt escèptiques al
respecte tot assenyalant la importància que té el sentit del tacte i, per tant,
l’enviament de mostres o la figura dels comercials.

Un altre apartat a destacar són els sistemes detectats a l’hora de digitalitzar
documents. En un dels casos s’ha adquirit un escànner múltiple i fet servir un
programa creat ad hoc per un informàtic de la mateixa empresa aprofitant un
projecte de final de carrera. Per altra banda, es fan servir escànners que
disposen de sistemes de lectura òptica de caràcters (OCR) que, gràcies a
programes estàndard, ja encaminen els arxius resultants a les carpetes
corresponents. En aquests dos casos, per les característiques dels documents
escannejats, es fa innecessari el retoc digital dels arxius resultants. Aquest
únicament pot ser aplicable en casos molt puntuals pel que fa a la digitalització
de documents antics (molt poc aplicada a les empreses) o en el cas de
digitalitzar objectes (si no s’usen cameres digitals) o mostres de teixit.

Respecte un ús futur de la digitalització documental, l’opinió majoritària
expressada per les empreses és que el creixement de l’ús de documents
electrònics o iniciatives com la implantació de la signatura electrònica
disminuiran els documents en paper i, per tant, la necessitat de digitalitzar-los.
Per altra banda, els fons antics no es preveu digitalitzar-los excepte en casos
molt concrets.

Davant el plantejament d’anar cap a una oficina “sense papers” els empresaris
enquestats es posicionen clarament a prop del 50%. El 49% diu estar disposat
a fer servir totes les eines tecnològiques al seu abast per tal d’agilitar els seus
processos productius i comercials. La qüestió és que hi ha encara un 51%
d’empresaris reticents per diverses raons (econòmiques, però també per causa
d’una ‘cultura d’empresa’ tradicional) a la utilització de les tecnologies que el
mercat posa a la seva disposició.
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Disponibilitat a una "oficina sense 
papers"

Sí
49%

No
51%

Aquesta posició amb escassa visió de futur, es manifesta fins i tot davant la
imminent posada en marxa de la signatura electrònica. Aquest és un fet
innegable que vindrà imposat des de les instàncies estatals per tal
d’homogeneïtzar diversos tràmits administratius; i davant aquest fet, els
empresaris, encara que la seva societat sigui de petit volum i amb pocs
treballadors, hauran d’adaptar-s’hi. Tot i això, el 50% sí tenen previst adaptar la
seva empresa als canvis en la gestió documental que implica la modificació
dels canals de comunicació amb les diverses administracions, mentre el 47%
continua afirmant que no.

Adaptació de l'empresa davant l'ús de 
la signatura electrònica

Sí
50%

No
47%

Ns/Nc
3%

L’aplicació de les NTIC a les funcions d’arxiu es troba poc estesa, tal com
reflecteixen els resultats de l’enquesta. De fet, hi ha moltes organitzacions que
no disposen d’un arxiu com a tal sinó que cada departament disposa del seu.
Cal destacar que la majoria d’arxius de les empreses s’organitzen de manera
mixta, en el sentit que una part de la documentació ja es troba integrada en un
sistema informàtic d’una manera o altra (en una base de dades, gravada en
CD’s, etc.) mentre que la resta es guarda de manera tradicional i, en molts
casos, estrictament el temps que marca la llei. La documentació que
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predominantment ja es guarda en arxius informàtics és aquella que es genera
electrònicament, majoritàriament dissenys, documentació tècnica, plànols, etc.
Són encara poques les empreses que tenen l’arxiu integrat en un Sistema de
Gestió Documental (SGD) i/o les que tenen el seu fons digitalitzat. En alguns
casos, la implantació d’un SGD ha anat lligada a la digitalització dels fons o de
part d’aquests, alhora que ha implicat  una reorganització de l’arxiu tradicional.
És d’esperar que l’ús creixent de la informàtica en la generació de documents
implicarà, a llarg termini, una substitució dels arxius tradicionals pels
electrònics, tot i que, per moltes empreses, “l’oficina sense papers” és lluny de
fer-se realitat. Hem d’assenyalar també el fet que hi ha empreses amb un alt
nivell tecnològic i amb aplicació intensa de les NTIC als seus processos
productius i d’administració que, en canvi, encara segueixen organitzant el seu
arxiu de manera tradicional.

3.3. Disponibilitat i ús de les Noves tecnologies

Dins dels objectius de l’enquesta hi havia també el d’obtenir informació sobre
quines NTIC disposen les empreses enquestades i quin ús en fan, entenent
que és una dada molt important, tant per posar-la en relació amb l’aplicació de
les NTIC als arxius d’empresa com per oferir-ne un recull mínimament
exhaustiu que ens doni idea del desenvolupament d’aquestes a les empreses
de Terrassa.

De quines noves tecnologies de la informació i la comunicació 
disposen a la seva empresa?

1. Intranet (xarxa interna d’ordinadors) 91,43%

2. Correu electrònic 100%

3. Connexió a internet 100%

4. Pàgina web 68,57%

5. Altres 17,14%

Quin ús en fan?

1. Buscar informació sobre el mercat 85,71%

2. Contactar amb proveïdors i clients 82,86%

3. Sistema automatitzat de comandes 37,14%

4. Organització interna de l’empresa 85,71%

5. Consultes i operacions bancàries 97,14%

6. Documentació, facturació i comptabilitat 94,29%

7. Presència a la xarxa amb pàgina web 68,57%

8. Altres

3.3.1. Ús del correu electrònic
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El 100% de les empreses enquestades fan ús del correu electrònic.
Malgrat aquest ús creixent del correu, encara hi ha empreses que no
creuen que, per la relació que tenen amb els seus clients o proveïdors,
sigui una eina útil. Concretament, pensen que el contacte telefònic i el
cara a cara són insubstituïbles en molts casos ja que permeten una
relació més fluïda i una comunicació més eficient. La figura dels
comercials és vista com irreemplaçable en molts casos i el correu
electrònic esdevé un complement al telèfon i el correu tradicional. Cal
assenyalar, finalment, que el correu electrònic té en molts sectors
limitacions greus pel fet que els clients o proveïdors no en disposen.
Aquest pot ser el cas de relacions comercials amb empreses de països
del tercer món o amb petites empreses i/o comerciants del nostre entorn.

3.3.2. Ús de la intranet

La intranet permet que els treballadors disposin d’un “magatzem únic”
d’informació disponible en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.
D’aquesta manera es faciliten molts aspectes i funcionalitats de
l’organització, ja que la intranet pot emmagatzemar tots aquells processos
de treball informatitzables fent-los més accessibles i eficients. La intranet
esdevé per les empreses un sistema de gestió del coneixement que
proporciona a les empreses una comunicació ràpida i eficaç i una millora
de la productivitat.

La intranet és l’eina de digitalització més estesa entre les empreses que
han contestat l’enquesta (91%). Les empreses que no en tenen resulten
ser les de dimensió més petita en nombre de treballadors i amb un
número d’ordinadors que oscil·la entre 1 i 5. Respecte les que sí usen la
intranet, cal dir que aquesta no està desenvolupada de la mateixa
manera. En molts casos es limita a ser una xarxa interna que permet
compartir arxius i programes, mentre que en d’altres està pensada com un
portal intern de l’empresa, en ambdós casos amb diferents restriccions en
l’accés segons els usuaris. Precisament, moltes de les empreses que
tenen la intranet poc desenvolupada tenen projectes per convertir-la en un
portal on hi hagi tota la informació rellevant de l’empresa, alhora que
permeti unes relacions fluïdes entre empresa i treballador i entre els
mateixos treballadors.

És de destacar que en alguns casos l’aplicació de procediments de
qualitat (certificats ISO) ha estat decisiva per impulsar el
desenvolupament de la intranet en algunes empreses en el sentit que, en
primer lloc, ha implicat l’estandardització de molts processos documentals
facilitant-ne el disseny, i, en segon, perquè la intranet ha estat una eina
molt adequada per posar a l’abast de tots els treballadors els voluminosos
procediments de qualitat. Per acabar, hem de mencionar que hi ha
empreses que tenen seus repartides per diversos indrets alhora que
comparteixen la mateixa intranet tot mantenint connexions directes amb
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elles i compartint arxius i programes reduint al mínim la distància que les
separa.

3.3.3. Ús d’internet

El 100% de les empreses enquestades tenen connexió a internet i l’usen
en primer lloc per buscar informació sobre el mercat (85%), en segon per
efectuar consultes i operacions bancàries -banca electrònica- (97%), en
tercer lloc per contactar amb proveïdors i clients (81%) i, finalment, per
l’ús d’un sistema automatitzat de comandes (37%). Cal dir, però, que el
grau d’ús d’aquesta eina és molt desigual ja que, mentre per a algunes
empreses és imprescindible, per d’altres, és d’un ús molt esporàdic. En
aquest sentit cal destacar el fet que algunes de les empreses
enquestades (concretament les subministradores del sector de
l’automòbil: tèxtil, metall i plàstic) han de treballar dins una xarxa d’internet
exclusiva d’aquest sector que ha estat creada pels fabricants d’automòbils
per raons de seguretat informàtica.

3.3.4. Ús de la pàgina web

Gairebé el 70% d’empreses enquestades té presència a la xarxa amb una
pàgina web. La majoria d’empreses enquestades pensen que és
imprescindible ser presents a Internet, ja que no ser-hi és desaprofitar un
canal d’informació directe amb el client. De totes maneres aquesta
presència a la xarxa la trobem plantejada de maneres diferents. Moltes es
limiten a tenir una pàgina molt poc desenvolupada, “de mínims”, perquè
creuen que “toca” tenir presència a la xarxa ja que és motiu de prestigi,
sense que això vulgui dir que es creguin realment que aquesta presència
a la xarxa ha de servir per millorar la competitivitat de la seva empresa. És
per això que cal que fem la distinció entre aquelles empreses que
plantegen la pàgina com un ”prospecte” de l’empresa on hi ha exposats
els productes o serveis, en la que el grau d’interactivitat és nul o molt baix
i d’actualització escassa, d’aquelles altres que l’entenen com una eina
efectiva de comunicació amb proveïdors i clients tot permetent un alt grau
d’interactivitat. En el segon dels casos, la usabilitat i la navegabilitat de la
pàgina esdevenen molt importants ja que faciliten el bon accés i
l’organització de la informació, alhora que la rapidesa de descàrrega de la
informació, exigint, per contra, un alt grau d’actualització.

Entre les pàgines de les empreses enquestades podem trobar-hi tots els
graus de sofisticació possibles, per simplificar les hem dividit en dos grups
segons si permeten la interacció o no:

- Més de la meitat de les pàgines web de les empreses enquestades
(58%) estan pensades com en el primer dels casos: pàgina tipus
“prospecte” amb dades sobre l’empresa i, en alguns casos, un
catàleg electrònic. De catàlegs electrònics n’hi ha de més
desenvolupats incloent-hi descripcions detallades dels productes, les
seves característiques tècniques i aplicacions. La finalitat de la
majoria és exclusivament publicitària. Algunes de les pàgines
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d’aquest tipus no són pàgines pròpies de les plantes de Terrassa
sinó que són pàgines corporatives de multinacionals presents a
Catalunya, amb molt poca informació referent a la sucursal local.

- La resta de pàgines responen al segon dels models esmentats,
anant més enllà de ser un simple prospecte i/o catàleg de l’empresa i
permetent la interactivitat amb els seus visitants. Algunes de les
possibilitats que permeten aquestes pàgines que hem pogut
documentar són:

- Consultes tècniques
- Consultes en temps real de l’estat de les comandes
- Descàrrega de projectes tècnics i dissenys
- Descàrrega de programes i aplicacions
- Relació amb clients i proveïdors via web
- Comandes i sistema automatitzat de comandes via web
- Venda electrònica
- Possibilitat de fer suggeriments i reclamacions

En molts casos cal un registre previ per part del proveïdor i client, amb
diferents nivells d’accés dins la pàgina, segons manifesten les empreses
per motius de seguretat i/o confidencialitat de les dades.

3.3.5. Aplicacions de sistemes de gestió documental (SGD)

Només dues del total d’empreses que han respost l’enquesta declaren
disposar d’un Sistema de Gestió Documental, mentre que una altra ha
declarat que tenen el projecte ja enllestit per implantar-lo i ho faran en
breu, és a dir, un 9%. Contrasta aquesta xifra tan baixa amb les empreses
que declaren tenir establerts sistemes ERP o sistemes automatitzats de
comandes, que és superior com veurem més endavant. L’explicació la
podem trobar en el fet que les empreses apliquen en primer lloc les NTIC
en aquells processos crítics de l’empresa que són els que generen valor
per al client, és a dir, principalment en la cadena de valor primària
(processos de fabricació i distribució principalment). En segon lloc,
s’apliquen les noves eines de les NTIC, en aquest cas els SGD a la
cadena de valor secundària, és a dir, a aquelles activitats que no generen
valor per al client però que cal exercir pel funcionament diari de l’empresa
(administració general, gestió de recursos humans, finances…). Cal
esmentar el fet que, en molts casos, les empreses han trobat en el
desenvolupament de la intranet una eina ideal per organitzar i
emmagatzemar la informació que generen, sense necessitat
d’implementar un sistema de gestió documental (SGD) més sofisticat,
imprescindible en el moment que la quantitat d’informació és molt gran o
els processos són més complexos.

3.3.6. Aplicació de sistemes ERP (Enterprise Resource Planning)1

                                                       
1 “Un sistema ERP és el conjunt d’activitats suportades per un programari multimodular, que ajuda els
fabricants i altres tipus de negocis a gestionar les parts importants de la seva empresa, incloent la
planificació de la producció, l’aprovisionament de material, la gestió d’inventari, la gestió de comandes,
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Entre les empreses enquestades es troba relativament estesa l’aplicació
de sistemes ERP, concretament un 26% declaren disposar-ne. Aquesta
dada ens palesa el que hem apuntat en l’anterior apartat, les empreses
apliquen les diferents eines de digitalització abans a la cadena de valor
primària que a la secundària, com així recomanen els experts i
l’administració. Els sistemes ERP es poden aplicar de manera diversa:
desenvolupant-los a mida, adoptant paquets estàndard, integrant-los amb
d’altres mòduls (Sistemes per a la gestió de la cadena de subministrament
SCM, Sistemes de gestió de clients CRM), etc. Les empreses
enquestades els han aplicat desenvolupant sistemes propis, adquirint
estàndards (per exemple BPCS)  i/o adaptant-los a les seves necessitats i
incorporant d’altres mòduls (per exemple, un sistema de workflow). La
tipologia de les empreses que l’apliquen es diversa pel que fa al sector en
el que s’ubiquen, essent totes empreses de mida mitjana: tèxtil per
l’automòbil, estampacions metàl·liques, indústria càrnica, disseny i
fabricació de sistemes de control energètic, fabricació de maquinària,
injecció de plàstic…

3.3.7. Aplicació de sistemes automatitzats de comandes

Els sistemes automatitzats de comandes es troben força estesos entre les
empreses enquestades ja que fins un 29% d’aquestes declara utilitzar-los.
Respecte el sistema utilitzat, el més implantat és l’EDI 2 (Electronic Data

                                                                                                                                                                  
etc. També inclouen mòduls per a la gestió financera i els recursos humans. Un sistema ERP integra tota
la informació de l’empresa que es fa servir per a diferents funcions i departaments en un mateix sistema
informàtic” Definició extreta d’ “Eines de digitalització” CIDEM, Generalitat de Catalunya. Barcelona 2003

2 El sistema EDI es defineix com “l’intercanvi d’informació en format estandarditzat entre els sistemes
computeritzat dels agents econòmics, amb una mínima intervenció manual”, obligant, doncs, a que es
compleixin tres condicions:

- Existència d’un estàndard reconegut.
- Disponibilitat d’un software de traducció.
- Xarxa de comunicacions.

Però realment existeixen molts problemes per complir les tres condicions abans esmentades, la xarxa de
comunicacions potser és l’única que es compleix. L'existència de més de vint normes EDI dificulta
l'estandardització, i això provoca que el software de traducció sigui molt complex quan les normes EDI
utilitzades siguin diferents.

Tot i això, la Comissió Econòmica per Europa de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), amb seu a
Ginebra, va crear la norma UN/EDIFACT, única i universal per aprofitar al màxim l’intercanvi electrònic de
dades en l’administració, el comerç i el transport.

Dins del sector comerç la coordinació necessària de les normes EDI a nivell europeu la realitza un ens
denominat COMPROS (Comitè per la Simplificació de Procediments de Comerç Internacional en les
Comunitats Europees).

SIMPROESPANYA és l’organisme que realitza la coordinació abans esmentada dintre de l’Estat
espanyol. Aquesta organització, integrada dintre de la CEOE, considera l’Intercanvi Electrònic de Dades
(EDI), com una eina de gran valor estratègic per a la gestió de les empreses espanyoles. Amb aquest
objectiu es desenvolupen dins de les seves organitzacions les següents activitats:

- Participació, en representació de l’Estat espanyol, en els treballs del Grup 4 de la Comissió Econòmica
de l’ONU.
- Organització de seminaris i congressos de sensibilització dins del sector.
- Representació espanyola en el consell de govern del EDIFACT.
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Interchange) que consisteix en l’enviament i rebuda de documents
comercials amb mitjans telemàtics. Aquests documents es transformen en
origen en un llenguatge comú adoptant uns missatges estàndard
internacionals (UN/EDIFACT) que és el que llegeixen directament els
respectius ordinadors centrals, guanyant temps i evitant errors
d’interpretació. Hi ha també empreses que apliquen aquest sistema a
través d’internet. Respecte la implantació d’aquests sistemes segons el
tipus d’empreses, cal dir que s’adapta especialment a aquelles que tenen
uns processos de fabricació molt estandarditzats i/o un producte
estàndard (per exemple, filtres industrials, estampacions metàl·liques,
injectats de plàstic, productes càrnics….). Segons l’opinió dels enquestats
hi ha força dificultats d’implantació per aquells productes que es fan “a
mida” dels clients, ja que impliquen processos molt complexos i difícilment
automatitzables. És el cas d’empreses com les que es dediquen a la
fabricació de fibres sintètiques, les arts gràfiques, la confecció, etc.

Per altra banda, és important ressaltar que la implantació de sistemes
automatitzats de comandes en moltes empreses ha estat un pas obligat
pels clients. Ha estat aquest el cas d’empreses que actuen de
subministradores de primer nivell pel sector de l’automòbil (peces
d’injecció de plàstic, tèxtil per interiors o estampacions metàl·liques)
moltes de les quals han d’admetre fins i tot l’autofacturació per part
d’aquestes. També es documenta aquest cas per algunes empreses
alimentàries subministradores de grans superfícies comercials.

3.3.8. Altres aplicacions de les NTIC detectades

3.3.8.1. Aplicacions específiques segons el sector.

Ja s’ha mencionat el cas de la integració “virtual” que hi ha entre les
empreses subministradores del sector de l’automòbil on està molt
desenvolupat el treball en xarxa (una xarxa exclusiva del sector)
degut a les exigències productives d’aquest (mínim volum dels stocs,
producció just in time, etc.) L’avenç en la implantació de les NTIC per
part d’aquestes empreses subministradores és condició sine qua non
si volen seguir essent competitives. No passa el mateix en d’altres
sectors, els clients dels quals, més que incentivar aquesta
incorporació, la desincentiven. Ens referim, per exemple, a empreses
del tèxtil que treballen per altres petites empreses o per clients
finalistes que no disposen d’accés a les noves tecnologies.

Precisament, en el sector tèxtil hi ha un projecte experimental
(desenvolupat per INDRA SYSTEMS) que implica la integració
virtual en xarxa de totes les relacions de producció i comercialització,

                                                                                                                                                                  

Més específicament, l'Associació Espanyola de Codificació Comercial (AECOC), ha desenvolupat un
llenguatge comú, AECOM, disponible des de març de 1991. Aquest llenguatge suposa un estalvi en la
comunicació entre les empreses, i és una eina fonamental per la competitivitat del sector comerç
espanyol.
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incloent-hi, per exemple, sistemes automatitzats de comandes. Es
dóna però en grans empreses fora del nostre àmbit d’estudi, i, tot i
que es preveu que en el futur s’implantarà en gran part del sector,
serà una implantació de dalt a baix i trigarà en arribar a empreses
petites i mitjanes.

Per altra banda, mencionar que les institucions enquestades
pertanyents al sector sanitari (concretament atenció sociosanitària)
disposen d'aplicatius específicament dissenyats per aquest sector,
optant per implantar sistemes ja contrastats en d'altres centres
sanitaris.

3.3.8.2. Hardware i infrastructures de comunicacions.

Gairebé la totalitat d’empreses, ja siguin petites, mitjanes o grans,
disposen de terminals d’ordinador per a desenvolupar la seva tasca
diària. Aquest fet era impensable fa només uns anys, quan la
introducció de noves tecnologies era un fet incipient i només les
empreses més avançades i amb previsions de futur havien
incorporat els ordinadors a les seves necessitats quotidianes.
Actualment, gairebé totes les empreses de tots els sectors tenen
terminals d’ordinador en funció, això si, del seu volum de producció i
del seu volum de comercialització. Si més no, l’ordinador i els
programes associats han millorat la seva feina rutinària perquè del
contrari no els haguessin incorporat. Possiblement, aquesta sigui la
tecnologia màxima que pensen mantenir moltes petites empreses.

Disposició de terminals d'ordinadors

D'1 a 15
26%

de 6 a 10
6%

Més de 10
68%

L’aplicació de les NTIC a empreses i institucions requereix
importants inversions en maquinària i infrastructures de
comunicacions. En primer lloc podem mencionar que entre les
empreses enquestades (que acumulen en total 3.584 treballadors i
1.161 ordinadors) la mitjana d’ordinadors per treballador és de 0,32,
o el que és el mateix, que per cada tres treballadors hi ha un
ordinador, oscil·lant entre un màxim de 0,10 i un mínim de 0,88. Per
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altra banda, s’ha detectat l’ús d’altres aparells com escànners
múltiples, cameres digitals, webcams, etc.

En quant a si cal tenir ordinadors o simplement terminals hi ha
diversitat d’opinions. Segons alguns dels experts informàtics de les
empreses enquestats, la inversió a efectuar per cada nova
instal·lació d’un terminal és molt inferior a la que cal efectuar per
instal·lar un ordinador. Ara bé, per la instal·lació de terminals cal
complir uns requisits previs: disposar d’un servidor (propi o aliè) prou
potent, disposar d’un sistema de connexions entre terminals prou
ràpid alhora que flexible i disposar d’un software específic i/o d’una
intranet molt desenvolupada. Aquests requisits els acompleixen
fàcilment les empreses que disposen d’un nombre elevat
d’ordinadors, mentre que amb un nombre limitat d’ordinadors la
inversió a efectuar en tots aquests equipaments no es considera
rendible. El servidor AS 400 d’IBM és un dels més estesos entre les
empreses enquestades que en tenen de propi.

Respecte les connexions, imprescindibles alhora del “treball en
xarxa” tant internament com externa, es dóna el cas que algunes de
les empreses enquestades tenen llogats servidors externs on hi ha
els programes i el “disc dur” de l’empresa amb els que estan
connectats les 24h. D’altres tenen connexió continua, mitjançant
cablejat de fibra òptica o línies convencionals d’alta velocitat llogades
a les empreses de telefonia, amb les seves centrals o sucursals. A
banda de les connexions, hem detectat l’ús de diversos aparells de
comunicació, per exemple: call centers de fibra òptica, sistemes
d’audioconferències i videoconferències, telefonia per veu sobre IP,
servidors FTP…

3.4. Limitacions detectades a la incorporació de NTIC

La principal raó que esgrimeixen les empreses per no haver adquirit aquelles
noves tecnologies que en voldrien disposar, és la manca d'utilitat pel tipus de
negoci que tenen. Aquest posicionament està relacionat amb els que creuen
que suposaria un canvi massa dràstic en la seva manera de vendre i produir, i
amb els que creuen que aquestes noves tecnologies no estan prou establertes
en el seu sector. Després de les raons econòmiques, apareixen les empreses
que ja estan treballant en la incorporació de noves tecnologies, però encara no
les tenen, o bé no tenen pressa tot i que saben que tard o d'hora en faran ús.
Precisament algunes de les empreses entrevistades declaraven tenir diversos
projectes d’incorporació de noves tecnologies que es trobaven en stand by a
l’espera d’una conjuntura més favorable per la seva empresa.

En totes aquestes raons s'intueix un cert desconeixement de les possibilitats
que ofereixen les noves tecnologies o de les condicions de pagament que es
poden aconseguir en l'actualitat, ja que en tots els negocis la tecnologia és una
valuosa ajuda en la gestió o la promoció de l'activitat comercial. Cada sector
posa èmfasi en diferents barreres que obstaculitzen la seva definitiva entrada
en la utilització de les noves tecnologies:
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- Tant els comerços, com el sector de la construcció i el sector de la
restauració consideren que les noves tecnologies no són necessàries en
les seves activitats professionals.

- El cas de l’Hostaleria és especialment accentuat ja que, juntament amb
aquesta raó, hi ha una part important que no adquireix noves tecnologies
perquè suposaria un canvi massa dràstic en la seva actual dinàmica de
treball.

- La principal raó de les empreses del sector de la fabricació i grans
distribucions és la manca de temps i, per tant, s'intueix un increment
d'adquisicions de noves tecnologies un cop superada la disponibilitat de
temps. Aquest sector és el que més n'ha incorporat darrerament.
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4. Conclusions de les aportacions dels experts, de les
entrevistes amb responsables d’institucions i de l’enquesta a
les empreses.

Després de veure amb detall les aportacions dels diferents agents entrevistats
podem extreure una sèrie de conclusions al voltant d’aquestes.

4.1. Conclusions a les opinions dels experts.

Es basen en la informació proporcionada pels experts entrevistats a l’entorn de
la percepció o coneixement que ells albergaven en relació a l’aplicació de
noves tecnologies a les empreses i molt concretament, en la digitalització de
documents. Ens interessaven les impressions  i valoracions que treien del
nostre projecte i la seva possible aplicació a les empreses; el grau de formació
per poder accedir-hi, el cost de la inversió i els beneficis posteriors. Com bé es
desprèn d’aquestes entrevistes, podem afirmar que coincideixen en molts
aspectes:

- Per una banda, consideren que la majoria d’empreses terrassenques
estan lluny d’una informatització completa que els permeti competir
a nivell global. Bàsicament, perquè la major part d’empreses del municipi
són petites i basades en sistemes de producció i comercialització molt
tradicionals.

- En segon lloc, consideren altament necessària l’aplicació de les
noves tecnologies per tal de beneficiar la capacitat de negoci de la
ciutat, tot posicionant-la a nivells d’alta competitivitat tecnològica. Aquest
benefici redundaria, lògicament, en el conjunt social, però són conscients
del procés lent que això comporta. Creuen que les grans empreses,
especialment aquelles que treballen a l’entorn de l’electrònica, han de
constituir-se com les veritables locomotores de l’economia digital per a,
posteriorment, anar estenent-se com una taca d’oli a la resta de sectors
d’activitat i/o de menys volum de producció.

- També afirmen que, tard o d’hora, la totalitat de les empreses hauran
de submergir-se en les noves tecnologies per tal de poder competir
en termes d’igualtat, assolint tota la informació i el coneixement de
l’economia global i local i, fins i tot, sectorial. Aquesta obligatorietat també
els hi vindrà imposada des dels organismes estatals per tal de fiscalitzar
els impostos d’una forma homogènia, més concretament, amb la
instal·lació de signatures electròniques. La gestió del coneixement com
un element estratègic per l’empresa implicarà la necessària aplicació
d’aquestes novetats tecnològiques.

- Un altre punt en comú és el que fa referència a l’elevat cost d’aquestes
innovacions tecnològiques per les empreses. Afirmen, no obstant, que tot
i que la inversió inicial pot suposar un important increment dels
pressupostos previstos, aquest pot veure’s compensat a curt termini
no només per l’amortització de la despesa, sinó per l’innegable augment
dels beneficis.
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- Estan a favor d’impulsar cada cop més el treball digital per tal de suprimir
el paper sobre la taula, aplicant així el concepte de sostenibilitat i
preservació mediambiental. Per aquest motiu, i en relació a la
digitalització de documents, consideren que aquest seria l’últim graó
de tot un procés d’aplicació tecnològica i informatització
empresarial, sense el qual no tindria cap sentit la digitalització de
documents.

- Per a dur a terme aquesta activitat –la de digitalització de
documents- afirmen que no calen coneixements molt elevats donat
que esdevindria una feina molt mecànica. En el que sí coincideixen és
en l’ampliació d’aquesta formació; en la de l’activitat i en la de l’oferta
ocupacional. És a dir, pensen que seria bo, per tal d’aconseguir la inserció
en el mercat laboral de determinats col·lectius socials, que l’oferta
formativa fos més completa per tal que els candidats oferissin major
polivalència i flexibilitat.

4.2. Conclusions a l’opinió dels gestors d’institucions custodiadores de
patrimoni documental

De les entrevistes fetes als responsables dels arxius, museus, biblioteques i
centres de documentació de Terrassa podem extraure’n conclusions molt
valuoses ja que són els gestors del patrimoni documental de la ciutat i els
primers interessats en la seva preservació i difusió. Resumint les seves
aportacions podem concloure que:

- la ciutat de Terrassa compta amb un voluminós patrimoni, no
només documental, potencialment digitalitzable que podem xifrar en
més d’un milió de documents i objectes en diversos suports (destaca els
fons fotogràfic, el de documentació medieval i moderna i el conformat per
mostres de teixits).

- la digitalització i la microfilmació s’entenen com procediments
complementaris i de  necessària aplicació, tot i que es destaca el fet
que la digitalització esdevé imprescindible si es vol aprofitar el potencial
que ofereixen les noves tecnologies com internet.

- hi ha una gran diversitat entre els centres entrevistats. Mentre n’hi
ha que tenen recursos propis per assumir la digitalització del seu fons,
d’altres opten per l’externalització d’aquesta funció  i, finalment, d’altres ni
se la plantegen per manca de recursos. La manera com s’assumeix la
digitalització és també diversa, comptant amb tecnologia de diversa
qualitat i amb recursos humans més o menys especialitzats.

- les diferents experiències ja portades a terme posen en evidència la
complexitat del procés de digitalització quan es tracta de documents
de certa antiguitat, tant per raons de manipulació com per raons de la
necessària aplicació del retoc digital per poder corregir defectes produïts
per arrugues, taques, etc. al mateix paper. Aquesta complexitat del procés
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en el cas de documentació antiga encareix força tot el pressupost i el fa
inassumible per molts dels nostres arxius sobre tot si s’opta per
externalitzar-lo.

- respecte el perfil professional basat en la digitalització, la opinió
generalitzada és que tindria cabuda perfectament en l’àmbit de les
empreses de serveis d’arxiu, que compten amb diversitat
d’especialistes. La inclusió en les seves institucions hauria de ser,
majoritàriament per aquesta via, ja que la digitalització de grans sèries de
documentació s’acostuma a externalitzar.

4.3. Conclusions a l’enquesta formulada a les empreses.

L’enquesta efectuada entre una mostra d’empreses de la ciutat de Terrassa i el
seu districte pretenia obtenir una aproximació sobre 3 aspectes complementaris
entre ells:

- en primer lloc conèixer de quina manera es realitza la gestió documental

-en segon, conèixer si les noves tecnologies s’apliquen a la gestió
documental i si, concretament, s’aplica la digitalització de documents com
eina no només de conservació sinó facilitadora de la gestió del
coneixement de la pròpia organització.

- en tercer, saber quines noves tecnologies (en sentit ample) s’apliquen en
els processos administratius i comercials per tal de contextualitzar l’ús que
en puguin fer.

Tot plegat amb l’objectiu d’esbrinar la potencialitat d’inserció d’un nou perfil
professional basat en la digitalització documental, arribant a les següents
conclusions:

- hi ha una escassa consciència entre l’empresariat de la importància
que per la competitivitat de l’empresa pot tenir una adequada gestió
del coneixement. La majoria d’empreses, tot i afirmar que disposen
d’arxiu, no hi destinen personal especialitzat i l’organitzen de manera
tradicional. La qualificació professional de les persones encarregades
específicament de l’arxiu es correspon amb un cicle formatiu de grau
mitjà. De les respostes a la freqüència de les consultes es dedueix que hi
ha una clara confusió entre el que s’entén per un arxiu de gestió i un arxiu
de dipòsit.

- hi ha poc interès en contractar empreses de serveis d’arxiu tot i
l’elevat coneixement que se’n té. La petita dimensió de les empreses i, per
tant, l’escàs volum de documentació potencialment arxivable i/o
digitalitzable a preus competitius, n’és la causa principal.

- la digitalització documental s’aplica molt escassament, assumint-la
la pròpia empresa i formant, si cal, internament, als treballadors. En tot
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cas es tracta de processos automatitzats que s’assumeixen incorporant
nova maquinària especialitzada (escànners múltiples amb lectors OCR…)

- es constata que la gestió documental i d’arxiu és el darrer dels
processos en que s’apliquen noves tecnologies a les empreses.
Només aquelles que ja apliquen un ample ventall d’innovacions
tecnològiques a la gestió integral de l’empresa, apliquen la digitalització
documental, habitualment associada a Sistemes de Gestió Documental
(SGD).

- es conclou que el potencial d’inserció del nou perfil proposat és
escàs a les empreses que formen el teixit productiu del districte
terrassenc. Per una banda, per la manca d’aplicació de la pròpia
digitalització, i per l’altra, perquè quan aquesta s’aplica, s’utilitza
tecnologia que permet automatitzar tot el procés fent innecessària cap
nova contractació.


