
 
 
 
 
 

 

 

Pla d'actuació del Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal 2017 

 El nostre principal objectiu és consolidar les col·leccions de botànica de la Universitat de 

Barcelona com a fonts documentals de referència en els estudis de biodiversitat vegetal de la 

regió mediterrània i d'arreu del món. Amb aquesta finalitat ens proposem millorar l'accés a les 

col·leccions, tant pel que fa a l'adequació de les infraestructures on es troben ubicades com pel 

que fa a la informatització i digitalització de les mostres per a que puguin ser consultades a través 

de la web.  

 Seguidament es detallen les actuacions previstes segons facin  referència a les 

col·leccions de l'herbari, a les bases de dades o a l'organització i recursos del centre 

 

1. Fons i col·leccions: l'herbari   

 - Processar com a mínim el 50 % de les donacions rebudes durant l'any. El procés inclou la 

revisió dels materials i la seva adequació als estàndards del nostre herbari 

 - Continuar amb l'adequació de les col·leccions històriques encara pendents, especialment 

les dels antics professors de la UB 

 - Redactar almenys dos protocols específics dels processos habituals a l'herbari i preparar 

el corresponent document per tal que sigui consultable a la intranet 

  - Ampliar l'herbari docent de les biblioteques de les facultats de Biologia i de Farmàcia i 

Ciències de l'Alimentació de la UB 

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

 - Promoure la recerca al voltant de les col·leccions botàniques que el centre custodia 

 

2. Recursos d'informació: Bases de dades 

 - Continuar la informatització de les mostres de l'herbari.  

 - Continuar la identificació i digitalització dels exemplars tipus nomenclaturals 

 - Mantenir actualitzada la pàgina web de les bases de dades:   

  - publicar periòdicament els nous registres de la base de dades 

  - publicar noves imatges a l'herbari virtual 

 - Publicar una nova col·lecció d'imatges a la Memòria Digital de Catalunya 

 - Potenciar la publicació de les bases de dades de l'herbari en portals internacionals 

 - Adequar la base de dades de l'herbari per tal que relacioni els plecs amb les publicacions 

que s'han fet 

 - Augmentar el nombre de registres al Banc de dades de biodiversitat de Catalunya 

 - Completar la cartografia d'hàbitats a escala 1:10.000 

 

3. Organització i recursos 

- Explorar noves fonts de finançament per a contractar personal de suport 

- Ampliar l'espai de la sala de l'herbari per a acollir les donacions previstes en aquest període. 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

1. Herbari 

Processar com a mínim el 50 % de les donacions rebudes durant l'any  
Nombre de plecs informatitzats/ 

Nombre de plecs rebuts 

Adequació de les col·leccions històriques  
Nombre  de plecs processats/ 

Nombre de plecs pendents estimat 

Redactar protocols específics dels processos de l'herbari Document amb el nou protocol 

Ampliar l'herbari docent de les CRAI biblioteques de Biologia i de Farmàcia i Ciències de 
l’Alimentació de la UB 

Nombre de plecs incorporats 

Vetllar pel compliment dels terminis de préstec  
Nombre de reclamacions efectives/ Nombre  

reclamacions realitzades 

Promoure la recerca al voltant de les col·leccions botàniques que el centre custodia Nombre de publicacions on es cita l'herbari BCN 

2.     Bases de dades 

Continuar la informatització de les mostres de l'herbari Nombre de plecs informatitzats 

Continuar la identificació i digitalització dels exemplars tipus nomenclaturals Nombre de plecs digitalitzats 

Potenciar la publicació de les bases de dades de l'herbari en portals internacionals Nombre de plecs publicats per portal 

Publicar periòdicament els nous registres de la base de dades Nombre de plecs publicats  

Publicar noves imatges a l'herbari virtual Nombre d'imatges publicades  

Publicar una nova col·lecció d'imatges a la Memòria digital de Catalunya Nova col·lecció 

Adequar la base de dades de l'herbari per tal que relacioni els plecs amb les publicacions que s'han 

fet 
Nombre de registres enllaçats 

Augmentar el nombre de registres al Banc de dades de biodiversitat de Catalunya mínim 25.000 

Completar la cartografia d'hàbitats a escala 1:10.000 mínim 150.000 Ha 

3. Organització i 
recursos 

Explorar noves fonts de finançament per a contractar personal de suport  

Ampliar l'espai de la sala de l'herbari   


