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RESUM: Amb l’impacte d’Internet s’obren noves perspectives professionals per als bi-

bliotecaris-documentalistes, que han d’assumir les tasques de disseny, construcció i

manteniment de serveis web. Adela d’Alòs-Moner i Joan Batlle analitzen els objec-

tius i els resultats d’un cas concret: la web municipal de l’Ajuntament de Barcelona

(http://www.bcn.es) i la intranet corporativa.

1. INTRODUCCIÓ

Moltes coses estan canviant per l’impacte d’Internet. Tot i que molts canvis
ja venien d’abans,1 Internet els accelera d’una forma brutal i remou els fona-
ments de moltes activitats professionals i, molt especialment, d’aquelles pro-
fessions lligades a la informació. La reinvenció o reenginyeria contínua de la
professió en un entorn tan canviant és, i serà durant alguns anys, un tema
central del col·lectiu professional.

Els bibliotecaris i documentalistes, com a professionals per excel·lència lli-
gats al tractament i a la cerca de la informació, estan plenament afectats per
aquesta revolució. Com s’està transformant la professió? Quins nous rols i
quines noves oportunitats estan apareixent? Quins nous coneixements i qui-
nes noves habilitats són necessàries? Quines actituds?

Donar resposta a això és el motiu d’aquest article, tot i que hi haurà d’ha-
ver una reflexió més profunda que els mateixos bibliotecaris i especialistes ja
han iniciat.2 L’article constata que hi ha experiències concretes que mostren
que hi ha nous camins i noves oportunitats per als professionals.
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2. Per citar alguns exemples recents vegeu l’“Informe de la SLA Global 2000 (Brighton, octubre

2000): the information age: challenges and opportunities” d’Alice Keefer i l’“Informe sobre les



A fi de contribuir en aquest procés exposem, des de la visió d’una gran
corporació com és l’Ajuntament de Barcelona, quins són els punts on la con-
tribució d’un bibliotecari és important i pot ser decisiva per a garantir l’èxit
d’un projecte Internet. Per això expliquem dos projectes que són dos clars
exemples de col·laboració entre diferents professionals de la informació: co-
municadors, informàtics i bibliotecaris. Es tracta de la web municipal, <http://
www.bcn.es>, i de la intranet corporativa, només accessible als treballadors
municipals dins la xarxa corporativa.

2. EL PAPER DELS PROFESSIONALS

Les tecnologies de la informació ofereixen als bibliotecaris i documentalistes
unes enormes possibilitats. Els seus coneixements i habilitats són importants
i en alguns casos imprescindibles per a realitzar tasques que van des del dis-
seny dels serveis telemàtics a la promoció i formació d’usuaris cobrint un am-
pli ventall de camps dels quals en posem alguns exemples.

Les tasques poden ser de diferents tipus i nivells. Sens dubte la que aporta
més valor a l’organització és aquella en què s’actua com a consultor dins de
la mateixa organització en l’àmbit de la informació: auditoria de necessitats
d’informació, fluxos interns, anàlisi de processos, integració d’informació in-
terna i externa, etc.

El paper del professional pot situar-se a diferents nivells: des de la creació
de continguts fins a la coordinació global dels projectes, cobrint un ventall de
funcions molt ampli:

Amb funcions de consultor intern:

— confeccionar propostes estratègiques per a la web i la intranet
— coordinar globalment els projectes Internet, d’intranet i de gestió del

coneixement
— participar activament en xarxes telemàtiques
— realitzar plans d’actuació i de màrqueting de serveis a través de la xar-

xa
— realitzar propostes d’innovació tecnològica
— analitzar necessitats d’informació internes i externes

VII Jornadas Españolas de Documentación, FESABID 2000 (Bilbao, 19-21d’octubre de 2000)”
d’Amadeu Pons, publicats ambdós al núm. 5 de la revista BiD, <http://www.ub.es/biblio/
bid/bid05.htm>, el desembre de 2000.
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— auditar internament la informació i els coneixements
— analitzar les preguntes més freqüents, les queixes i els suggeriments
— analitzar les dades estadístiques i fer propostes en conseqüència
— distribuir i prioritzar els continguts i els serveis
— participar activament en projectes europeus de serveis digitals

Amb funcions de tècnic:

— establir criteris d’indexació (metadades)
— analitzar el cercador i validar els resultats de les cerques
— normalitzar els formats
— presentar la informació segons el perfil del visitant
— validar l’accessibilitat de la informació
— donar d’alta cercadors externs
— recollir les dades estadístiques
— formar en l’ús de les noves eines
— recollir les queixes i suggeriments
— realitzar enquestes en línia
— validar la navegabilitat i l’accessibilitat

Depèn del bibliotecari-documentalista ser un tècnic o ser un professional.
Les diferències entre un o l’altre passen fonamentalment pel fet que el tècnic
realitza les tasques que li són encomanades. El professional parteix de la base
de conèixer, satisfer i anticipar-se a les necessitats i expectatives dels clients
(interns o externs), és capaç d’identificar-se amb la visió i missió de l’orga-
nització i d’actuar en consonància amb els seus objectius. Es planteja objec-
tius i resultats de la pròpia actuació i analitza vies per aportar valor a l’orga-
nització. El professional que actua com a consultor en temes d’informació
juga un paper de lideratge i de participació activa en la millora de processos
i en el procés de canvi cultural dins de l’organització.

Paral·lelament als coneixements necessaris, entre d’altres de gestió de les
organitzacions, són necessàries noves actituds: tenir una visió àmplia, saber
treballar en equip, ser proactiu, estar motivat i estar compromès amb la qua-
litat del servei i amb els resultats de l’organització en la seva globalitat.
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3. UN CAS CONCRET: LA WEB DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA:
HTTP://WWW.BCN.ES

Algunes dades concretes:

— Més de 10.000 pàgines d’informació
— Més de 40 milions de pàgines lliurades en sis anys
— Més de 20.000 persones al dia la consulten
— Més de 300 enllaços a entitats i empreses de la ciutat
— L’única web d’ajuntament auditada per OJD <http://www.ojd.es>

3.1. La visió

L’any 1995 l’Ajuntament de Barcelona aposta per Internet i decideix d’im-
pulsar la web municipal. Així, el maig de 1995, Barcelona es converteix en
l’ajuntament líder d’Espanya en Internet. Poc després entra a formar part ac-
tiva del comitè de Telecities, la xarxa europea de ciutats digitals.

3.2. La història

Durant els dos primers anys <http://www.bcn.es> és una web senzilla, orien-
tada sobretot al turista i que s’alimenta dels continguts que introdueix el de-
partament Barcelona Informació, responsable del servei 010.

L’any 1998 representa per a la web un moment important d’inflexió per
dos motius:

— s’aconsegueixen projectes europeus dins del IV Programa Marc que
aporten un volum important de recursos econòmics i permeten de te-
nir una visió àmplia del que estan fent altres ciutats a Europa.

— Alcaldia crea, el març de 1998, el Comissionat per a l’Impuls de la So-
cietat de la Informació i Tere Serra n’és nomenada Comissionada.

Així és possible crear una estructura mínima basada en un equip integrat
per 10-12 persones que gestionen projectes europeus, desenvolupen els pro-
jectes i les aplicacions de la web, mantenen la primera pàgina i les bases de
dades corporatives en línia sobre la ciutat (hotels, mercats, escoles, etc.) i del
mateix Ajuntament (cartipàs, tràmits, etc.).
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Arran d’aquesta mínima estructura és possible de:

— implicar els diferents departaments municipals en l’estratègia municipal
per aconseguir una acció coordinada

— preparar un pla de màrqueting per a l’any 1999
— planificar i establir prioritats per als diferents projectes telemàtics mu-

nicipals
— implicar en el projecte diferents agents de la ciutat: banca, altres adminis-

tracions, universitats i centres de recerca, sector sanitari, transports, etc.
— aconseguir més representativitat a Europa i reforçar el lideratge en re-

lació a altres ajuntaments espanyols i europeus.
— dur a terme el projecte d’intranet, que s’articula a partir d’una visió més

global Internet/intranet

El Comissionat coordina, i aquest ha estat, sens dubte, un dels motius del
creixement i de l’èxit de la web:

— un Comitè de Redacció de la Web, integrat per dos regidors i cinc di-
rectors de serveis i del qual el Comissionat n’actua com a secretari. El
Comitè permet, per una part, que la corporació en el seu conjunt faci
seva la política de la web i, de l’altra, que el Comissionat tingui un fort
recolzament per a dur a terme la seva política

— una Taula Internet que concreta les línies d’actuació i assegura la realit-
zació de les propostes. L’equip, coordinat per la Direcció Internet, es reu-
neix un cop a la setmana, i està integrat per dues persones de Barcelona
Informació i per quatre tècnics de l’Institut Municipal d’Informàtica.

3.3. L’objectiu

L’objectiu de la web és fer que l’Ajuntament sigui accessible en línia

— tots els dies de l’any
— les 24 hores
— a través de navegador i de telefonia mòbil

La web s’adreça sobretot al ciutadà, empreses i organitzacions de Barcelo-
na. Arran de diferents accions dutes a terme es passa de només el 28% de les
consultes fetes des de Barcelona l’any 1998, al 35% el juny del 2000.
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Des de 1998 la web de l’Ajuntament se centra en tres àmbits o línies d’ac-
tuació:

— Informació. Des de la web es pot accedir a tota la informació del 010 i
molt més: agenda de la ciutat, adreces d’equipaments, dades estadísti-
ques de la ciutat, serveis municipals, gaseta municipal, etc. Utilitza una
base de dades unificada amb més de 250.000 registres.

— Tramitació. Des de la web s’accedeix a una finestreta única per obtenir
informació de més de 600 tràmits, dels quals uns 230 de municipals.
Dels tràmits municipals hi ha la possibilitat de fer-ne molts en línia
(certificat de residència, pagaments de diversos impostos, etc.).

— Participació. La web disposa de diverses vies de participació i interac-
ció: un llibre de visites, una bústia per a enviar queixes i suggeriments
que s’adreça al departament de qualitat de l’Ajuntament, etc. També
s’ofereix el correu gratuït per a totes les persones empadronades a Bar-
celona, com una via de comunicació segura amb l’Ajuntament.

Dins d’aquests tres àmbits, els projectes europeus permeten desenvolupar
aplicacions avançades com són, per exemple, la integració d’equipaments
amb transport públic, l’estat del trànsit a la ciutat, la tramitació amb certifi-
cació, les aplicacions wap per a telefonia mòbil, etc.

3.4. Els resultats al cap de sis anys

Els resultats al cap de sis anys es poden considerar molt satisfactoris:

— s’ha aconseguit una gran implicació dels diferents departaments i àrees
municipals i, avui, la web integra més de 40 webs de diferents àrees i
departaments municipals.

— el nombre de visites (o persones que hi accedeixen) i de pàgines con-
sultades s’incrementa dia a dia, com pot apreciar-se en les gràfiques
anuals adjuntes.

— s’ofereix una única política informativa, a partir d’una anàlisi conjunta
de peticions i demandes fetes mitjançant el 010 i Internet.
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4. LA INTRANET I LA SEVA RELACIÓ AMB LA WEB CORPORATIVA

Amb un decalatge en el temps d’uns quatre anys respecte al web municipal,
el setembre de 1998 s’inicia el Projecte Intranet. El punt de partida va ser una
anàlisi de necessitats, a partir de la qual es va poder dissenyar el primer mo-
del consensuat. En aquesta primera fase va ser molt important la implicació
d’alguns departaments que, des del primer moment, tenien clara la utilitza-
ció d’aquesta eina. Un d’ells va ser, precisament, la Biblioteca General.

Els punts determinants de l’èxit del primer prototip van ser:

— el treball de camp amb més de 20 responsables de departaments fona-
mentals dins de l’organització

— la importància que des del principi es va donar als continguts i a la se-
va distribució

— el fet d’haver començat a introduir els continguts més necessaris (dis-
posicions legals, recull de premsa, cartipàs, gaseta municipal –amb els
acords de govern–, etc.)

— el fet d’haver dissenyat la Intranet a partir d’un esquema funcional i no
orgànic, fet que trenca amb la tradicional verticalitat de l’Ajuntament i
centra el protagonisme en la informació, per facilitar-ne el seu ús i la
seva reutilització

— el fet d’haver implementat un model d’intranet mixta (que integra ele-
ments centralitzats i descentralitzats), tenint en compte l’existència
d’alguna intranet departamental

— la formació inicial a un ampli ventall de persones –unes 60 en tres me-
sos– sobre la nova cultura que representa la intranet i sobre coneixe-
ments bàsics del navegador, d’html, FTP, etc.

Després del procés de posada en marxa del primer prototip, la intranet en-
tra en una fase de consolidació que es caracteritza per un aspecte clau: el de
la directa implicació de la Gerència de Serveis Generals de l’Ajuntament en
el seu funcionament i l’establiment de prioritats. Les decisions clau que es
prenen són:

— la incorporació de la intranet com a eina universal per a tots els treba-
lladors de l’Ajuntament

— la “reenginyeria de processos”, per a la incorporació de nous serveis a
la intranet i la millora de processos existents, que ha comportat canvis
en els procediments de treball, com són, per exemple, la unificació i
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modificació d’indicadors de gestió dels districtes, els processos de crea-
ció de la Gaseta Municipal o la gestió dels reculls de premsa

— el fet que el Departament d’Organització depenent de la Gerència de
Serveis Generals sigui ara el responsable de la seva gestió, la qual cosa
ha suposat que l’organització ha reconegut el seu valor com a instru-
ment per a la modernització i el canvi cultural de la gestió municipal.

La intranet comença a ser, a partir d’aquí, no únicament una eina de co-
municació i d’estalvi de recursos sinó, cada cop més, de millora de processos
i d’instruments per a la gestió del coneixement corporatiu.

CONCLUSIONS

El disseny, la construcció i el manteniment de serveis web, tant sigui per In-
ternet com per intranet, requereixen de la participació de professionals de la
informació com els bibliotecaris-documentalistes. Aquests, si volen ser com-
petitius avui, han de ser capaços de realitzar totes o moltes de les tasques es-
mentades en aquest article. Per a fer-ho però, cal tenir una visió àmplia, sa-
ber compenetrar-se molt bé amb l’organització per a la qual es treballa i ser
capaç de treballar en equip amb experts en comunicació, informàtics, experts
en recursos humans i en organització.

Les webs, les intranets com a eina de gestió del coneixement suposen avui
una oportunitat única per a fer el salt de tècnic en informació a professional
de la informació. No es tracta, doncs, únicament de conèixer les eines i els
nous suports, sinó de ser capaç de saber com es pot aportar valor a l’organit-
zació, com es pot contribuir a la “revolució informacional”, al necessari can-
vi cultural que les organitzacions han o hauran d’afrontar per respondre a les
necessitats dels ciutadans, usuaris o clients del segle XXI.


