
 

 
Pla d'actuació del Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal.  
Bienni 2015-16 
 

Presentem aquí la proposta d'actuacions a realitzar durant el proper bienni, plantejades amb 
l'objectiu de donar un servei de qualitat a la  investigació i a la docència que es duen a terme en l'àmbit 
de la  biodiversitat vegetal a la Universitat de Barcelona. Són actuacions  centrades a ampliar i millorar 
els serveis prestats, a augmentar la quantitat i la qualitat dels fons del centre i a donar-los a conèixer. 
Seguidament es detallen les actuacions previstes segons facin  referència a les infraestructures, a 
l'herbari, a les bases de dades, a la docència i a la difusió. 
 
Infraestructures 
 
-  Condicionar les noves instal·lacions del CeDocBiV per tal d'optimitzar l'ús dels espais a les necessitats 
actuals  
 
- Ampliar l'espai de l'herbari:  
 

 condicionar un nou espai per a l'ampliació de l'herbari 

 adquirir nous armaris compactes 
 

Herbari 
 
- Facilitar la consulta dels materials dipositats a l'herbari 

 continuar amb la digitalització dels exemplars tipus de plantes superior  

 iniciar la localització de materials tipus de les col·leccions de criptògames 

 processar l'herbari del Jardí Botànic Marimurtra i les altres donacions rebudes de cara a 
la incorporació a l'herbari general 

 continuar amb l'adequació de l'herbari J. Texidor i altres col·leccions històriques encara 
pendents  

 
 - Ampliar l'herbari docent de la biblioteca de la facultat de Biologia i preparar-ne un per la de Farmàcia 

de la UB 
 
- Vetllar pel compliment dels terminis de préstec dels materials d'herbari: 

  enviar semestralment recordatoris als herbaris deutors  

  proposar mecanismes dissuasoris d'endarreriments innecessaris 
 
 
Bases de dades 
 
- Continuar la informatització de les mostres de l'herbari.  

 buscar fonts de finançament per a la contractació de personal per a l'entrada de dades  

 optimitzar l'aplicació d'entrada de dades per a reduir el temps invertit en el procés. 
 
- Millorar la pàgina web per a facilitar l'accés a la majoria dels recursos i serveis del CeDocBiV: 

 preparar una nova pàgina d'accés a l'herbari virtual 

 facilitar l'accés des de la pàgina web als serveis que ofereix el CeDocBiV 
 
- Incorporar les col·leccions d'imatges de les mostres de l'herbari virtual a la Memòria digital de Catalunya 
 
- Potenciar la publicació de les bases de dades de l'herbari en portals internacionals 
 
- Promocionar i consolidar el fons de biodiversitat vegetal en col·laboració amb el CRAI i les unitats de 
Botànica de les Facultats de Farmàcia i Biologia.  

 Adquirir les mancances detectades de bibliografia especialitzada  



 

 
 Fomentar la coordinació amb l'adquisició de bibliografia de totes les unitats implicades 

(unitats departamentals, biblioteques respectives i CeDocBiV) 
 
 
Docència 
 
- Participar en la docència de les diferents assignatures de biodiversitat vegetal de la UB 

 organitzar seminaris o sessions informatives per als estudiants de les assignatures de 
Botànica 

 mantenir l'oferta de les diferents vies de participació dels estudiants de la UB:  
 pràcticum i treballs de fi de grau dels màsters de la UB 
 pràcticum i treballs de fi de grau dels nous graus 

 
 
Difusió 
 
- Fomentar les relacions amb altres herbaris i institucions científiques 

 continuar la participació a l’AHIM ("Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos") 

 continuar la participació a la IAPT (“International Association for Plant Taxonomy") 

 continuar la participació a la SEBICoP ("Sociedad Española de Biología de la 
conservación de plantas") 

 continuar com a herbari de referència del projecte "Flora Iberica" del "Real Jardín 
Botánico de Madrid" 

 
 
- Organitzar actes de divulgació científica o congressos 

        

 


