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1 Introducció 
 
 
A l’inici del curs 2002-03 es va constituir el primer Consell del Departament de 
Biblioteconomia i Documentació i es va procedir a l’elecció de la direcció del Departament. 
Aquest era el pas que mancava després que, el juny de 2002,  la Universitat de Barcelona 
aprovés la creació del nostre Departament. També cal destacar, en aquest apartat, la 
constitució de la Comissió de Doctorat del Departament i l’inici de les seves activitats. 
L’aprovació de l’Estatut de la Universitat de Barcelona (maig de 2003) obligarà el nostre 
Departament, com a tots els altres, a adaptar-se a l’estructura, funcionament i òrgans de 
govern que s’estableixen. Aquesta serà, sens dubte, una de les tasques prioritàries del proper 
curs. 
 
Pel que fa al professorat, el fet més destacable ha estat la resolució d’onze places de professor 
titular d’escola universitària que havien estat convocades al desembre de 2001, una categoria 
a extingir en la nostra àrea de coneixement, ja que la nova legislació estableix que en l’àrea de 
Biblioteconomia i Documentació només es poden convocar places de professorat a temps 
complet per a doctors (titulars d’universitat, en la via funcionarial o contractats-doctors, en la 
via laboral). Pel que fa al context general, s’ha de ressenyar la posada en funcionament dels 
dos instruments fonamentals del nou marc de contractació del professorat: per un costat,  
l’aprovació de la Llei d’Universitats de Catalunya (LUC) i, per l’altra, la creació de les 
agències d’acreditació (ANECA, a Espanya, i AQU, a Catalunya), que emeten els informes 
necessaris per a presentar-se a places de professorat laboral a temps complet.  
 
En l’apartat de docència, s’ha iniciat el programa de doctorat interuniversitari “Informació i 
documentació en l’era digital”, organitzat conjuntament amb l’Àrea de Documentació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i cal dir que ha tingut molt bona acollida ja que ha cobert 
les 25 places previstes. 
 
Finalment, tal i com venim fent de manera habitual, el Departament ha realitzat diverses 
activitats científiques (dos cursos, un seminari i tres conferències) adreçades al seu professorat 
i també als professionals de l’arxivística, la biblioteconomia i la documentació, que han servit, 
entre altres coses, per a contribuir a la seva formació permanent. 
 
La memòria s’inicia amb la descripció de l’activitat interna del Departament (òrgans de 
govern, comissions, etc.) i s’estructura en els apartats fonamentals que articulen la tasca i les 
competències d’un departament universitari: professorat, docència i recerca. Al final s’inclou 
un annex que detalla amb precisió les assignatures impartides pel professorat del Departament 
en els diversos ensenyaments en els quals hi són presents. 
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2 Activitat interna (òrgans de govern i comissions) 
 

2.1 Òrgans de govern 
 
2.1.1 Direcció del Departament 
 
Director Ernest Abadal Falgueras 
Secretària Mònica Baró Llambias 
 
2.1.2 Consell del Departament 
 
(Sessió constitutiva de 25/10/2002) 
Professorat ordinari 
Ernest Abadal Falgueras, Mònica Baró Llambias, Miquel Centelles Velilla, Maite Comalat Navarra, 
Assumpció Estivill Rius, Teresa Mañà Terré, Àngels Massísimo Sánchez de Boado, Carina Rey 
Martín, Josep Manuel Rodríguez Gairín, Anna Rubió Rodón, Montserrat Sebastià Salat i Cristóbal 
Urbano Salido. 
Altre professorat 
Jordi Andreu Daufí, Ferran Burguillos Martínez, Maria Elvira Silleras, Constança Espelt Busquets, 
Jesús Gascón García, Núria Jornet Benito, Amadeu Pons Serra i Andreu Sulé Duesa. 
Alumnat 
Aixa Martí Blancafort, Miquel Ernest Navas Fernández, Anna Pérez Comamala i Roger Serrano 
Conesa. 
Personal d’administració i serveis 
Enrique Francés Aznar. 
 
(A la reunió de 04/06/2003) 
Professorat ordinari  
Ernest Abadal Falgueras, Jordi Andreu Daufí, Sílvia Argudo Plans, Mònica Baró Llambias, Miquel 
Centelles Velilla, Maite Comalat Navarra, Maria Elvira Silleras, Constança Espelt Busquets, 
Assumpció Estivill Rius, Jesús Gascón García, Núria Jornet Benito, Teresa Mañà Terré, Àngels 
Massísimo Sánchez de Boado, Amadeu Pons Serra, Carina Rey Martín, Josep Manuel Rodríguez 
Gairín, Concepción Rodríguez Parada, Anna Rubió Rodón, Marina Salse Rovira, Montserrat Sebastià 
Salat, Andreu Sulé Duesa, Miquel Térmens Graells, Cristóbal Urbano Salido. 
Altre professorat  
Ferran Burguillos Martínez. 
Alumnat 
Aixa Martí Blancafort, Miquel Ernest Navas Fernández, Anna Pérez Comamala, Roger Serrano 
Conesa. 
Personal d’administració i serveis 
Enrique Francés Aznar. 
 
El Consell va tenir la seva reunió constitutiva el 25 d’octubre de 2002 i després ha realizat tres 
sessions més, el 18 de desembre de 2002, el 4 de març i el 4 de juny de 2003, en la que s’han 
incorporat els professors que han guanyat els concursos realitzats aquest curs. Entre les aprovacions 
més destacables cal ressenyar la normativa d’inscripció de tesis doctorals i les primeres tesis inscrites, 
el programa interuniversitari de doctorat, el reglament del departament i tota la planificació docent 
corresponent al curs 2003-04. 
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2.2 Grups de treball 
 
Els grups de treball estan formats pel professorat que imparteix una mateixa àrea temàtica i 
tenen per objectiu coordinar totes les qüestions relatives a la programació docent (continguts, 
metodologia, avaluació, etc.) de les assignatures de la seva matèria.  
 
A part de les activitats que es duen a terme habitualment (l’elaboració de les guies de treball 
de les assignatures, la revisió dels plans docents d’algunes assignatures, i la presentació de 
propostes de noves assignatures optatives) aquest curs cal destacar especialment el treball en 
la planificació de les assignatures seguint el model dels crèdits europeus (ECTS). 
 
 
2.2.1 Anàlisi i llenguatges documentals 
 
Coordinador: Jesús Gascón 
Membres: Ferran Burguillos, Miquel Centelles, Maite Comalat, Constança Espelt, Assumpció 
Estivill, Alice Keefer, Pilar Martínez-Carner, Concepció Miralpeix, Miquel Àngel Plaza-
Navas, Rosa Seguí, Andreu Sulé. 
 
 
2.2.2 Arxivística 
 
Coordinadora: Anna Rubió 
Membres: Jordi Andreu, Rafael Anglès, Mònica Baró, Isabel Campos, Maria Elvira, Núria 
Jornet, Jordi Serra. 
 
S’ha organitzat la "Jornada sobre l'administració digital i la gestió de documents” que ha 
tingut lloc el dia 19 de juny. També s’ha preparat la programació d’una nova assignatura 
optativa de la diplomatura: Valoració documental i accés als documents administratius. 
D’altra banda, s’ha dut a terme una revisió dels programes de les assignatures que imparteixen 
els professors del grup per tal de detectar-hi mancances i/o solapaments i s’ha modificat 
lleugerament l’enunciat d’alguns punts de les programacions. Finalment, s’ha endegat el 
procés de conversió a ECTS de les assignatures obligatòries de diplomatura del grup de 
treball, corresponents al primer semestre de curs i s’ha treballat en les guies de programació 
d’algunes assignatures. 
 
 
2.2.3 Bibliografia i Documentació 
 
Coordinador: Àngel Borrego 
Membres: Jordi Casadellà, Jorge Franganillo, Carles Gibernau, Cecília Jaques, Ciro Llueca, 
Marta López, Anna Planet,  Amadeu Pons,  Josep Manuel Rodríguez, Marta Somoza, Cristina 
Soy, Cristóbal Urbano, Leonor Vela, David Vivancos. 
 
Durant el curs 2002-03 s’han realitzat les guies de programació de tres de les quatre 
assignatures obligatòries del grup en la diplomatura: Informació i documentació científica, 
Fonts i serveis d’informació i Introducció a la documentació. Així mateix s’ha revisat i 
modificat el contingut de diverses assignatures del grup. Recentment, s’ha endegat el procés 
de conversió a ECTS de les assignatures obligatòries de la diplomatura del grup de treball. Per 
últim, durant aquest curs s’ha creat la pàgina web pròpia del grup dins la intranet del 

 5



Departament de Biblioteconomia i Documentació. Memòria de docència i recerca: curs 2002-2003 

Departament amb la finalitat de reunir la documentació relativa al grup (resums de reunions, 
guies de programació, etc.). 
 
 
2.2.4 Biblioteconomia 
 
Coordinadora: Concepción Rodríguez 
Membres: Núria Balagué, Maite Comalat, Teresa Mañà, Àngels Massísimo, Ester Omella, 
Anna Planet, Carina Rey, Anna Rovira, Andreu Sulé. 
 
L’activitat del grup durant aquest curs ha girat a l’entorn de tres eixos: la redacció de les guies 
de programació de “biblioteques publiques”, “biblioteques de recerca”, “CF en 
biblioteconomia” i  “planificació i avaluació de sistemes d’informació i documentació”. La 
segona gran línia de treball ha estat l’actualització dels continguts de las assignatures de 
Biblioteconomia que apareixeran a la guia de l’estudiant de proper curs. Finalment el tercer 
gran eix d’actuació ha estat la preparació de la convergència ECTS. Des de la Comissió 
Acadèmica, i per aquest mes de juny, el grup té l’encàrrec d’omplir la “graella de planificació 
d’activitats ECTS”, és a dir, calcular aproximadament el nombre d’hores que els alumnes 
dediquen a cadascuna de les activitats programades des de cada assignatura. 
 
 
2.2.5 Tecnologies de la informació 
 
Coordinador: Andreu Sulé 
Membres: Ernest Abadal, Sílvia Argudo, Albert Boada, Manel Candeal, Magda Lorente, 
Mireia Ribera, Josep Manuel Rodríguez, Marina Salse, Montserrat Sebastià, Jordi Serra, 
Marta Somoza, Miquel Térmens. 
 
S’han dut a terme dues reunions, el 6 de novembre 2002 i el 6 de març 2003, que s’han 
dedicat a preparar els plans docents (s’han coordinat i elaborat els plans docents de les 
assignatures de Tecnologies de la informació dels ensenyament de Biblioteconomia i 
Documentació per al curs 2003-04) i a l’elaboració de les planificacions europees de les 
assignatures obligatòries del primer semestre del curs 2003-04, així com de l’optativa 
Tècniques d’edició. Finalment, s’ha realitzat el manteniment i actualització de la pàgina web 
pròpia del grup de treball dins la intranet del Departament 
(http://www.ub.es/udbd/grups_treball/tecnol/). 
 
 

2.3 Comissió de Doctorat 
 
Coordinador: Cristóbal Urbano 
Membres: Ernest Abadal, Assumpció Estivill, Carina Rey, Montserrat Sebastià i Nora Vela. 
 
El 10 de setembre de 2002 es va constituir la Comissió de Doctorat del Departament 
normalitzant així una mica més el funcionament del doctorat. D’aquesta manera, al llarg 
d’aquest curs 2002-03, la Comissió de Doctorat, tal i com és preceptiu, ha elevat informes 
previs i ha fet propostes d’aprovació de normativa al Consell del Departament, com ara: 
normativa d’inscripció de tesis doctorals, aprovació d’inscripcions, resolucions de trasllats 
d’alumnes vers el nostre doctorat, acceptació d’alumnes amb titulació estrangera, proposta de 
nou programa per al bienni 2003-2005, nomenament de tribunals de DEA, etc. També s’ha fet 
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un seguiment i avaluació del funcionament del programa en els seus dos biennis actius, i 
s’han marcat els calendaris d’avaluació i signatura d’actes. 
 
 

2.4 Representants a altres òrgans 
 
2.4.1 Consell d’Estudis de Biblioteconomia i Documentació 
 
Anàlisi Documental (2): Ferran Burguillos i Jesús Gascón 
Arxivística (1): Maria Elvira 
Bibliografia i fonts d’informació (1): Cristóbal Urbano (fins al 4 de març de 2003), Àngel 
Borrego (des del 4 de març de 2003) 
Biblioteconomia (1): Concepción Rodríguez 
Documentació (1): Rosa Seguí 
Tècniques historiogràfiques (1): Núria Jornet 
Practicum (1): Maite Comalat  
Tecnologies de la informació (2): Marina Salse i Andreu Sulé 
 
 
2.4.2 Consell d’Estudis de Documentació 
 
Constança Espelt, Carina Rey, Josep Manuel Rodríguez Gairín, Montserrat Sebastià 
 
 
2.4.3 Consell d’Estudis de Gestió i Administració Pública 
 
Jordi Serra 
 
 
2.4.4 Comissions de la Divisió V 
 
Comissió Coordinadora d’Extensió Universitària i Relacions Internacionals: Rosa Seguí 
Comissió Econòmica: Ernest Abadal 
Comissió d’Informàtica: Andreu Sulé 
Comissió de Biblioteca: Mònica Baró 
Comissió de Doctorat: Cristóbal Urbano 
Comissió de Professorat: Ernest Abadal 
Comissió de Recerca: Carina Rey (fins al 4 de març de 2003) i Cristóbal Urbano (des del 4 de 
març de 2003) 
Consell de Divisió: Ernest Abadal 
 
 
2.4.5 Altres Comissions 
 
Comissió de la Biblioteca de la secció de Biblioteconomia: Concepción Rodríguez 
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2.5 Professorat  
 
Per al curs 2002-03 es va incrementar en una plaça la dotació de professorat per tal de fer front a 
l’inici del segon curs del nou grup de matí de la llicenciatura en Documentació. De tota manera, es 
continua patint una càrrega excessiva de docència en relació al nombre de professors, que es tradueix 
en el fet que tot el professorat imparteix la docència màxima i que els càrrecs no poden descomptar els 
crèdits establerts per la normativa acadèmica.  
 
Pel que fa a les baixes, cal destacar la jubilació de Carme Mayol, professora de la Diputació de 
Barcelona, que havia estat directora de l’Escola, i que abandona la docència després de molts anys de 
dedicació, i també el retorn al Servei d’Educació de la Diputació de Barcelona de la professora Rosa 
Seguí, tot i que segueix vinculada al Departament amb un contracte a temps parcial. 
  
Pel que fa a les incidències, cal assenyalar la contractació temporal del professor Àlex Cosials, al 
primer semestre, per a substituir la baixa per malaltia de la professora Pilar Martínez-Carner. 
 
L’esdeveniment més important en aquest apartat ha estat la resolució, durant els mesos de març i abril, 
d’onze places de professor titular d’escola universitària que han estat guanyades per Jordi Andreu, 
Sílvia Argudo, Maria Elvira, Constança Espelt, Jesús Gascón, Núria Jornet, Amadeu Pons, 
Concepción Rodríguez, Marina Salse, Andreu Sulé i Miquel Térmens. 
 
 
Taula 1. Nombre de professorat per categories (les dades corresponen a juny de 2003) 
 
 

Tipologia Nombre  
Ordinaris 5 TU 

18 TEU 
1 TEU (interí) 

Temps complet 4 Diputació Barcelona 
1 associat 8P (24 cr.) 

Temps parcial 1  associat 6P (18 cr.) 
1  ass. temps parcial 12 h (18 cr.) 
9  associats 4P (12 cr.) 
12 ass. temps parcial 8 h  (12 cr.) 
1 associat 3P (9 cr.) 
1 associat A (9 cr.) 
4 ass. temps parcial (9 cr.) 

Total 58 
 
 

2.6 Professorat ordinari 
 
Titulars d’universitat 
Ernest Abadal Falgueras, Assumpció Estivill Rius, Carina Rey Martín, Montserrat Sebastià Salat, 
Cristóbal Urbano Salido. 
 
Titulars d’escola universitària 
Jordi Andreu Daufí, Sílvia Argudo Plans, Mònica Baró Llambias, Miquel Centelles Velilla, Maite 
Comalat Navarra, Maria Elvira Silleras, Constança Espelt Busquets, Jesús Gascón García, Núria 
Jornet Benito, Teresa Mañà Terré, Àngels Massísimo Sánchez de Boado, Amadeu Pons Serra, Josep 
Manuel Rodríguez Gairín, Concepción Rodríguez Parada, Anna Rubió Rodón, Marina Salse Rovira, 
Andreu Sulé Duesa, Miquel Térmens Graells. 
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Titulars d’escola universitària (interins) 
Àngel Borrego Huerta. 

2.7 Professorat no ordinari a temps complet 
 
Funcionaris de la Diputació de Barcelona i associats UB 
Rafael Anglès Guerri, Pilar Martínez-Carner Ascaso, Concepció Miralpeix Ballús, Nora Vela 
González. 
 
Associats 8P (24 crèdits) 
Ferran Burguillos Martínez. 
 

2.8 Professorat no ordinari a temps parcial 
 
Associats 6P (18 crèdits) 
Alice Caroline Keefer. 
 
Associats a temps parcial 12 h (18 crèdits) 
Jorge Franganillo Fernández. 
 
Associats 4P (12 crèdits) 
Núria Balagué Mola, Isabel Campos González, Jordi Casadellà Saladas, Ester Omella Claparols, 
Mireia Ribera Turró, Anna Rovira Fernández, Jordi Serra Serra, Marta Somoza Fernández, Cristina 
Soy Aumatell. 
 
Associats a temps parcial 8 h (12 crèdits) 
Cristina Aguiriano López de Armentia, Jordi Ardanuy Baró, Genís Berbel Navarro, Manuel Candeal 
Domínguez, Carles Gibernau Crespo, Ciro Llueca Fonollosa, Marta López Vivancos, Anna Maria 
Planet Rabascall, Anna Rovira Jarque, Rosa Seguí Palou, Aurora Vall Casas, Enric Vilagrosa 
Alquézar. 
 
Associats 3P (9 crèdits) 
Albert Boada Abad. 
 
Associats A (9 crèdits) 
Miquel Àngel Plaza Navas.  
 
Associats a temps parcial 6 h (9 crèdits) 
Cecília Jaques Querol, Magdalena Lorente Martínez, César de los Santos Villodres, David Vivancos 
Allepuz.
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3 Activitat docent 
 
A l’annex 7.1 es pot consultar el detall de totes les assignatures impartides pel professorat del 
Departament com també del nombre d’alumnes matriculats. 
 

3.1 Primer i segon cicle 
 
El Departament concentra la seva activitat docent de primer i segon cicle a la diplomatura en 
Biblioteconomia i Documentació, en la qual s’han impartit 651,5 crèdits (501,5 de troncals i obligats, 
132 d’optatius i 18 de lliure elecció), a la llicenciatura en Documentació, en la qual s’han impartit 237 
crèdits (130 de troncals i obligats, 104 d’optatius i 3 de lliure elecció), al Curs de complements de 
formació per a l’accés a la llicenciatura (45 crèdits) i en la diplomatura en Gestió i Administració 
Pública (7,5 crèdits troncals). 
 

3.2 Doctorat 
 
Aquest curs es va iniciar el bienni 2002-04 del programa “Informació i documentació en l’era digital” 
organitzat pel nostre Departament conjuntament amb l’Àrea de Documentació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). S’hi han matriculat un total de 26 alumnes (20 a la UB i 6 a la UAB). 
 
El segon any del programa “Documents i sistemes documentals en l’entorn digital” (2001-03) ha 
comptat amb 7 alumnes matriculats. 
  
Finalment, pel que fa al DEA (Diploma d’Estudis Avançats), una comissió formada per Lluís 
Izquierdo (UB), Ernest Abadal (UB) i Montserrat Sebastià (UB) va avaluar, el setembre de 2002, els 
primers quatre alumnes del programa “Documents i sistemes documentals en l’entorn digital” (bienni 
2000-02). 
 

 10



Departament de Biblioteconomia i Documentació. Memòria de docència i recerca: curs 2002-2003 

 

4 Recerca 
 

4.1 Grups de recerca del Departament 
 
4.1.1 Ars Magna 
 
Responsable: Montserrat Sebastià 
Equip: Conxa Álvarez, Maite Comalat, Antoni Josep Gómez (UPF), Marta Marin (Univ. 
Ramon Llull), Pilar Martínez-Carner i Carina Rey. 
 
Línies de recerca:   
Indagar, detectar, avaluar i reflexionar sobre l’estat de la qüestió del canvi de paradigma 
educatiu en Biblioteconomia i Documentació a l’estat espanyol, per tal de determinar quines 
són les possibilitats de dimensionar la sinergia entre la comunitat docent i la comunitat 
professional tot incidint en la realitat de la formació presencial, la formació a distància i 
l’autoaprenentatge amb criteris de qualitat. També es volen produir protocols per a l’avaluació 
curricular i produir prototipus de multimèdia educatiu. 
 
 
4.1.2 DENEA (Detecció de Necessitats de l’Audiència) 
 
Responsable: Carina Rey 
Investigadors: Núria Balagué, Mònica Baró, Maite Comalat, Núria Jornet, Teresa Mañà, 
Concepción Rodríguez, Anna Rubió, Aurora Vall. 
 
Línies de recerca: 
Detectar, determinar, conèixer, analitzar i reflexionar sobre quina és la influència de 
l’audiència en els sistemes d’organització i recuperació de la informació, i com es manifesta a 
través de les necessitats expressades i ocultes. 
 
 
4.1.3 Organització i Recuperació de Continguts Digitals (ORCD) 
 
Responsables: Ernest Abadal, Assumpció Estivill. 
Investigadors: Miquel Centelles, Jesús Gascón, Josep Manuel Rodríguez, Marina Salse, 
Andreu Sulé. 
Becari de recerca: Sergi Chávez. 
 
Línies de recerca: 
Es vol avaluar l’eficàcia de l’ús de les metadades, de les taxonomies i de les interfícies 
avançades per a l’organització i recuperació d’articles en portals de revistes científiques. Es 
tracta d’analitzar en quina mesura aquests instruments d’anàlisi de contingut i de recuperació 
de la informació poden facilitar l’organització i la recuperació de continguts digitals científics. 
Aquesta línia de recerca té un doble vessant: per una banda, consisteix en un estudi teòric per 
a establir les concrecions d’aplicació de les metadades, les taxonomies i les interfícies de 
consulta i, per altra banda, consisteix en la implementació d’aquests instruments en un portal 
de revistes científiques digitals espanyoles per tal d’avaluar el seu rendiment i eficàcia.  

 11



Departament de Biblioteconomia i Documentació. Memòria de docència i recerca: curs 2002-2003 

 
 
Resum de l’activitat: 
- Establiment d’un llibre d’estil per a l’assignació de les metadades. 
- Establiment d’acords per a la creació d’un consorci d’editors de revistes espanyoles de 
Biblioteconomia i Documentació. (Acord amb la revista Anales de documentación i primeres 
converses amb els editors d’Item). 
- Establiment d’un conveni amb CINDOC per a la utilització del Tesauro de biblioteconomía 
y documentación. 
 
Convocatòries presentades: 
Organització i recuperació de recursos web especialitzats 
Convocatòria d’ajuts per a projectes de recerca de la Divisió V (octubre 2002) 
Resolució: Concedit. 
 
Aplicación de metadatos y taxonomías a la distribución de revistas científicas en Internet 
PLANICYT (desembre 2002) 
Resolució: Pendent. 
 
Organització i recuperació de continguts digitals 
Convocatòria d’ajuts per a grups de recerca de la Divisió V (juny 2003) 
Resolució: Pendent 
 
 
4.1.4 Plataforma d’Integració d’Estudis Mètrics i Estadístics d’Informació-Pol VIU 
 
Responsable: Cristóbal Urbano 
Investigadors: Jordi Ardanuy, Àngel Borrego, Carme Cantos, Antoni Cosculluela, Elena 
Guardiola, Amadeu Pons, Marta Somoza. 
 
Línies de recerca: 
- Estadístiques de biblioteques digitals i híbrides: recursos, ús i usuaris en l’entorn digital. 
- Avaluació de la visibilitat, la repercussió i la qualitat de revistes d’humanitats i ciències 
socials. 
 
Resum de l’activitat:  
El grup es va constituir a principi de l’any 2003, per tant, l’activitat fonamental ha estat la de 
coordinar les persones interessades a participar en el grup i que ja realitzaven tasques de 
recerca individualment. A final de juny, el grup s’ha coordinat amb el grup DENEA del nostre 
Departament, dedicat a estudis d’usuaris, per tal de tenir suficient massa crítica 
d’investigadors i així cobrir els estudis d’usuaris, tant els que empren mètodes directes, com 
de indirectes. De tota manera, malgrat la recent creació del grup, s’ha arribat a un acord de 
col·laboració amb el CBUC per tal d’explotar les dades estadístiques d’ús de les revistes 
electròniques de compra consorciada d’aquest consorci, com també per estudiar els fonaments 
metodològics en la recollida de dades estadístiques de biblioteques universitàries.  
 
Convocatòries presentades:  
PIEMEI (Platafomra d’integració d’estudis mètrics i estadístics de la informació) 
Convocatòria d’ajuts per a grups de recerca de la Divisió V (juny 2003) 
Resolució: Pendent 
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4.2 Participació en grups externs al Departament 
 
Nom del grup: DIDPATRI - Grup de Didàctica del Patrimoni, Noves Tecnologies i 
Museografia Comprensiva 
Investigador principal: Xavier Hernández Cardona 
Departament: Didàctica de les Ciències Socials 
Membres del Departament de BiD: Montserrat Sebastià 
 
Nom de grup: DUODA. Grup de Recerca de Dones de la Universitat de Barcelona 
Investigadora principal: Milagros Rivera 
Membres del Departament de BiD: Núria Jornet 
 
Nom del grup: TAEDIUM. Tecnologies i Docència de la Història Medieval. 
Investigadora principal: Teresa M. Viñolas 
Departament: Història Medieval i Paleografia. Universitat de Barcelona 
Membres del Departament de BiD: Mònica Baró, Anna Rubió 
 
Xarxa Temàtica Interuniversitària de Literatura Infantil i Juvenil 
Membres del Departament de BiD: Mònica Baró, Teresa Mañà 
 
 

4.3 Projectes de recerca i desenvolupament  
 
Aplicatiu per a la gestió via WWW de la borsa de treball 
Josep Manuel Rodríguez Gairín 
COBDC 
 
Base de dades d’imatges de materials promocionals de biblioteques 
Responsable: Àngels Massísimo  
Col·laboradors: Jorge Franganillo, Josep Manuel Rodríguez Gairín (UB), José Antonio 
Gómez, Tomás Saorín (Univ. Murcia), Marielle de Miribel (Univ. Paris X)  
Realització d’una base de dades d’imatges d’objectes dedicats a la promoció i difusió de les 
biblioteques, de base internacional, finançada per l’IFLA. 
 
 
Disseny i implantació d’un sistema de gestió documental per a la fàbrica Anís del Mono de 
Badalona (Grupo Osborne) 
Jordi Andreu, Isabel Campos 
Projecte de disseny  i implantació d'un sistema integral de gestió documental (documentació 
activa i històrica) per a l’empresa Anís del Mono. La classificació i identificació de la 
documentació mantindrà els mateixos criteris per a tot el cicle vital amb un doble objectiu: 
facilitar una gestió administrativa eficaç i eficient -actual i futura- i tractar amb criteris tècnics 
i estratègics el fons documental històric de l’empresa. 
 

4.4 Tesis doctoral inscrites 
 
Balagué Mola, Núria 
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Títol: Les normes de qualitat ISO 9000 a les biblioteques universitàries 
Directora: Carina Rey Martín 
 
Rodríguez Gairín, Josep Manuel  
Títol: Impacto de Internet en el acceso al documento primario en España: propuesta de un 
modelo autónomo de gestión basado en agentes  
Directors: Cristóbal Urbano, Antoni Cosculluela 
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5 Activitats 
 

5.1 Seminaris i jornades 
 
Seminari sobre taxonomies aplicades a intranets = Workshop on planning an intranet 
taxonomy (21 d’octubre de 2002) 
 
Organitzat pel Departament de Biblioteconomia i Documentació en col·laboració amb el 
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. Els continguts van ser 
preparats per la consultora britànica TFPL (http://www.tfpl.com) i va ser impartit per un dels 
grans experts en la matèria, Alan Gilchrist, autor de publicacions fonamentals en la seva àrea 
de coneixement.  
 
El seminari es va centrar a descriure què són les taxonomies, un tipus d’organització dels 
continguts web que permeten als seus usuaris localitzar i intercanviar informació d’una forma 
ràpida i eficaç i a presentar les seves possibles aplicacions en entorns web. La metodologia 
utilitzava sessions expositives, conjuntament amb estudis de casos i discussions moderades 
pel professor. Es combinava, d’aquesta manera, un enfocament teòric amb un vessant pràctic 
d’aplicabilitat.  
 
El seminari va comptar amb 25 assistents, que era el nombre màxim de places fixat, 
procedents tant del sector dels professionals de la informació com del professorat del 
Departament. 
 
 
Fòrum sobre la recuperació de la informació a la web (24 i 26 de febrer de 2003) 
 
L’objectiu del Fòrum era reunir estudiants, docents, investigadors i professionals interessats 
en les tendències de la RI en la societat del coneixement. El programa contemplava dues 
activitats complementàries: un seminari restringit (24 de febrer) i una conferència oberta (26 
de febrer), i estava impartit per Ricardo Baeza-Yates professor titular en el Departamento de 
la Computación de la Universidad de Chile i autor de diverses obres sobre recuperació de la 
informació entre les quals cal destacar: Modern information retrieval (New York: Addison-
Wesley, 1999). 
 
El seminari es va centrar en la recuperació de la informació a la web i va contemplar, d’una 
banda, els aspectes relacionats amb la problemàtica de la cerca a la web i, d’altra banda, 
l’anàlisi  dels problemes dels usuaris i els resultats recents tant en rànquing com en cerca 
directa per text comprimit i visualització de les respostes. El nombre total d’assistents al 
seminari fou de 43. 
 
La conferència, titulada “Mineria de dades a la web”, estava adreçada especialment a 
l’alumnat de la llicenciatura en Documentació i també als professionals. Es va exposar l’estat 
de la qüestió sobre l’extracció d’informació oculta i predectible que fan els cercadors en les 
diferents parts de la web: en el seu contingut, la seva estructura i el seu ús. El nombre 
d’assistents fou gairebé un centenar. 
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Aquesta activitat va comptar amb el suport de la Divisió V de la Universitat de Barcelona, 
dins del Contracte-Programa de suport a la docència. 
 
 
Jornada sobre l'administració digital i la gestió de documents (19 de juny de 2003) 
 
L’objectiu de la jornada era aplegar representants de l’administració, arxivers, informàtics i 
experts en la gestió de la documentació administrativa per tal de presentar i discutir 
conjuntament les implicacions que pot tenir l’administració digital en l’organització i la 
conservació dels documents administratius. 
 
Els continguts es van estructurar a partir d’un doble eix temàtic: l’administració digital i la 
seva relació amb la nostra àrea de coneixement. Les intervencions del matí es van dedicar a 
descriure el concepte d’administració digital, amb una perspectiva panoràmica a la ponència i 
aprofundint en aspectes informàtics i jurídics de tot el que aquesta nova dimensió suposa, en 
la taula rodona subsegüent; i les intervencions de la tarda es van centrar a reflexionar sobre les 
aplicacions o les conseqüències que l’administració digital genera en l’organització i la gestió 
de la documentació administrativa. 
 
A la jornada hi participaren 13 persones entre ponents i membres de les taules rodones, i hi 
assistiren 57 persones procedents de diversos col·lectius, entre els quals destacaven els 
professionals de l’arxivística, el professorat universitari, personal de diversos serveis de la UB 
(gestió econòmica, informàtica, assessoria jurídica, etc.), i l’alumnat de doctorat. 
 
Aquesta activitat va comptar amb el suport de la Divisió V de la Universitat de Barcelona. 
 
Es podrà consultar un informe més detallat al número 11 de la revista BiD (www.ub.es/bid) 
que apareixerà el desembre de 2003. 
 
 
També es va participar per videoconferència a les I Jornadas profesionales sobre 
publicaciones electrónicas de ByD (Madrid, 13-14 de maig de 2003). 
 
 

5.2 Conferències 
 
Carme Mayol. “Passat i present de la professió bibliotecària” (25 d’octubre de 2002) 
Conferència organitzada conjuntament amb la Facultat de Biblioteconomia i Documentació 
amb motiu de la seva jubilació. 
 
Carles Viladiu, responsable del GREC. “L’aplicació de la base de dades GREC a l’avaluació 
de la recerca” (26 de juny de 2003) 
 
Ivan Torrens, Centre d’Informàtica de Sants. “El nou sistema de correu de la UB” (3 de juliol 
de 2003) 
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5.3 Presència pública 
 
El Departament va signar el manifest “La cultura, per la pau i la democràcia” que van elaborar 
les associacions del patrimoni, la documentació, les biblioteques i la gestió cultural de 
Catalunya i que es va presentar a l’acte de constitució de l’Assemblea Permanent 
d’Intel·lectuals, Professionals i Artistes que va tenir lloc el passat dilluns 5 de maig a 
l’Auditori de Barcelona. 
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6 Annexos 
 

6.1 Ordenació acadèmica 
 
6.1.1 Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació 
 

Assignatura Professor Gr. Alumnes
1r curs    

Biblioteques de recerca Rodríguez, Concepción M1 57 
Biblioteques de recerca Rodríguez, Concepción M2 55 
Biblioteques de recerca Rovira Fernández, Anna T1 38 
Biblioteques de recerca Omella, Ester T2 39 
Biblioteques públiques Mañà, Teresa M1 56 
Biblioteques públiques Mañà, Teresa M2 54 
Biblioteques públiques Comalat, Maite T1 39 
Biblioteques públiques Omella, Ester T2 42 
Fonts i serveis d’informació Vela, Nora M1 59 
Fonts i serveis d’informació Pons, Amadeu M2 54 
Fonts i serveis d’informació Pons, Amadeu T1 32 
Fonts i serveis d’informació Pons, Amadeu T2 35 
Història de la producció documental Baró, Mònica M1 59 
Història de la producció documental Baró, Mònica M2 53 
Història de la producció documental Baró, Mònica T1 52 
Història de la producció documental Baró, Mònica T2 44 
Introd. a l’ús dels ordinadors i Internet en el món de la inform. Franganillo, Jorge M1 32 
Introd. a l’ús dels ordinadors i Internet en el món de la inform. Berbel, Genís M2 34 
Introd. a l’ús dels ordinadors i Internet en el món de la inform. Berbel, Genís T0 34 
Introducció a la catalogació Miralpeix, Concepció M1 56 
Introducció a la catalogació Martínez-Carner, Pilar M2 56 
Introducció a la catalogació Martínez-Carner, Pilar T1 55 
Introducció a la catalogació Aguiriano, Cristina 

Rovira Jarque, Anna 
T2 53 

Introducció a la documentació Borrego, Angel M1 56 
Introducció a la documentació Borrego, Angel M2 54 
Introducció a la documentació López Vivancos, Marta T1 30 
Introducció a la documentació Llueca, Ciro T2 41 
Metodologia del treball científic Andreu, Jordi M0 47 
Metodologia del treball científic Borrego, Angel T0 33 
Organització d’arxius Jornet, Núria M1 59 
Organització d’arxius Rubió, Anna M2 53 
Organització d’arxius Jornet, Núria T1 48 
Organització d’arxius Rubió, Anna T2 42 
Recursos tecnològics en unitats d’informació Ardanuy, Jordi  

Argudo, Sílvia 
M1 57 

Recursos tecnològics en unitats d’informació Argudo, Sílvia  
Ribera, Mireia 

M2 56 

Recursos tecnològics en unitats d’informació Ardanuy, Jordi T1 29 
Recursos tecnològics en unitats d’informació Argudo, Sílvia  

Lorente, Magdalena 
T2 47 
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Tècniques historiogràfiques de la recerca documental Jornet, Núria M1 58 
Tècniques historiogràfiques de la recerca documental Rubió, Anna M2 53 
Tècniques historiogràfiques de la recerca documental Jornet, Núria T1 31 
Tècniques historiogràfiques de la recerca documental Rubió, Anna T2 39 

2n curs    
Anàlisi de contingut i fonaments dels llenguatges docum. Argudo, Sílvia M1 43 
Anàlisi de contingut i fonaments dels llenguatges docum. Gascón, Jesús M2 44 
Anàlisi de contingut i fonaments dels llenguatges docum. Burguillos, Ferran T0 77 
Anàlisi de fons arxivístics Elvira, Maria M1 41 
Anàlisi de fons arxivístics Elvira, Maria M2 45 
Anàlisi de fons arxivístics Andreu, Jordi T0 77 
Arxius de l’administració i l’empresa Elvira, Maria M0 38 
Automatització d’unitats d’informació Salse, Marina M1 46 
Automatització d’unitats d’informació Sulé, Andreu M2 51 
Automatització d’unitats d’informació Boada, Albert  T12 31 
Automatització d’unitats d’informació Salse, Marina T12 48 
Bibliografia general i sistemàtica Vela, Nora M1 48 
Bibliografia general i sistemàtica Vela, Nora M2 45 
Bibliografia general i sistemàtica Jaques, Cecília  T0 85 
Biblioteques i llibres per a infants Mañà, Teresa T0 36 
Catalogació descriptiva Miralpeix, Concepció M1 57 
Catalogació descriptiva Martínez-Carner, Pilar M2 62 
Catalogació descriptiva Estivill, Assumpció T1 56 
Catalogació descriptiva Miralpeix, Concepció T2 56 
Classificació i indexació Seguí, Rosa  

Vall, Aurora 
M1 48 

Classificació i indexació Gascón, Jesús M2 36 
Classificació i indexació Burguillos, Ferran T0 78 
Gestió electrònica de documents multimèdia Lorente, Magdalena T0 47 
Informació a l’empresa Soy, Cristina M0  
Informació i documentació científica Franganillo, Jorge M1 48 
Informació i documentació científica Franganillo, Jorge M2 45 
Informació i documentació científica Somoza, Marta T0 76 
Publicacions en sèrie Keefer, Alice T0 37 
Recursos electrònics Keefer, Alice M0 40 
Serveis especials Sulé, Andreu M0 41 
Tècniques d’edició Ribera, Mireia M0 38 
Tècniques d’edició Térmens, Miquel M0 32 
Tècniques d’edició Térmens, Miquel T0 32 

3r curs    
Accés al document i literatura grisa Gibernau, Carles T0 22 
Automatització d’arxius Serra, Jordi T0 20 
Classificació i indexació en ciències socials Seguí, Rosa M0 46 
Difusió i promoció de les unitats d’informació Llueca, Ciro M0 23 
Documentació musical Plaza, Miquel  M0 15 
Elaboració d’indexs i resums Salse, Marina M0 34 
Estudis i formació d’usuaris Comalat, Maite M0 32 
Fonts d’informació en ciències socials Vivancos, David T0 40 
Fonts d’informació en ciència i tecnologia Casadellà, Jordi M0 28 
Fonts d’informació en ciència i tecnologia Casadellà, Jordi T0 12 
Material no-llibre Plaza, Miquel  M0 45 
Organització de catàlegs en línia Aguiriano, Cristina M1 33 
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Organització de catàlegs en línia Rovira Jarque, Anna M2 47 
Organització de catàlegs en línia Sulé, Andreu T0 78 
Practicum Elvira, Maria; Gascón, 

Jesús; Mañà, Teresa; 
Rey, Carina; Salse, 
Marina; Sulé, Andreu; 
Térmens, Miquel; 
Comalat, Maite; Espelt, 
Constança (coord) 

 102 

Preservació i conservació Anglès, Rafael M1 39 
Preservació i conservació Anglès, Rafael M2 38 
Preservació i conservació Anglès, Rafael T1 32 
Preservació i conservació Anglès, Rafael T2 21 
Recursos i serveis en unitats d’informació Rodríguez, Concepción M1 37 
Recursos i serveis en unitats d’informació Rodríguez, Concepción M2 42 
Recursos i serveis en unitats d’informació Llueca, Ciro  

Planet, Anna 
T0 72 

Sistemes d’organització i recuperació de continguts al web Gibernau, Carles M0 29 
Tècniques d’enquadernació Anglès, Rafael T0 26 
Tractament de la imatge Keefer, Alice M0 16 
Tractament de la imatge Keefer, Alice T0 44 
 
 
6.1.2 Complements de Formació 
 

Assignatura Professor Gr. Alumnes
CF en Anàlisi documental Gascón, Jesús T0 38 
CF en Arxivística Campos, Isabel T0 31 
CF en Bibliografia i fonts d’informació Urbano, Cristóbal 

Vivancos, David 
T0 43 

CF en Biblioteconomia Rovira Fernández, Anna T0 33 
CF en Documentació general Planet, Anna T0 31 
CF en Llenguatges documentals Burguillos, Ferran T0 42 
CF en Tecnologies de la informació Salse, Marina T0 37 
 
 
6.1.3 Llicenciatura en Documentació 
 

Assignatura Professor Gr. Alumnes
1r curs    

Administració d’unitats d’informació Massísimo, Àngels M1 37 
Administració d’unitats d’informació Balagué, Núria 

Massísimo, Àngels 
T1 61 

Edició electrònica  Rodríguez Gairín, J.M. M1 25 
Edició electrònica  Rodríguez Gairín, J.M. T1 27 
Edició electrònica  Candeal, Manuel T2 27 
Fonaments d’edició electrònica Franganillo, Jorge M1 10 
Fonts d’informació econòmica i empresarial Soy, Cristina M1 17 
Màrqueting i qualitat Laporte, Antoni T1 72 
Planificació i avaluació de sistemes d’inf. i docum. Rey, Carina M1 38 
Planificació i avaluació de sistemes d’inf. i docum. Balagué, Núria T1 60 
Polítiques d’informació López Vivancos, Marta T1 44 
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Recursos i serveis de referència especialitzats Urbano, Cristóbal M1 37 
Recursos i serveis de referència especialitzats Urbano, Cristóbal T1 54 
Tècniques d’indexació i resum en doc. científica Vall, Aurora M1 43 
Tècniques d’indexació i resum en doc. científica Sebastià, Montserrat T1 35 
Tècniques d’indexació i resum en doc. científica Sebastià, Montserrat T2 41 

2n curs    
Administració de bases de dades Abadal, Ernest M1 30 
Administració de bases de dades Santos, César de los T0 48 
Avaluació de la recuperació de la informació Argudo, Sílvia T1 26 
Fonts d’informació en ciències de la salut Rodríguez Gairín, J.M. M1 12 
Gestió de col.leccions Massísimo, Àngels T1 10 
Gestió de col·leccions Massísimo, Àngels M1 13 
Gestió de recursos informatius Andreu, Jordi M1 30 
Gestió de recursos informatius Campos, Isabel T1 54 
Màrqueting i qualitat Rey, Carina T1 72 
Organització de continguts digitals en entorns corporatius Centelles, Miquel M1 15 
Organització de continguts digitals en entorns corporatius Centelles, Miquel T1 31 
Pràctiques Espelt, Constança T1 6 
Programació per al web Berbel, Genís M1 31 
Programació per al web Candeal, Manuel T1 25 
Representació del coneixement i llenguatges doc. Espelt, Constança M1 30 
Representació del coneixement i llenguatges doc. Espelt, Constança T1 56 
Sistemes avançats d’emmagatz. i recup. de la inform. Borrego, Angel M1 42 
Sistemes avançats d’emmagatz. i recup. de la inform. Sebastià, Montserrat T1 62 
Tècniques documentals aplicades a la investigació Abadal, Ernest; Borrego, 

Angel; Massísimo, 
Àngels; Seguí, Rosa; 
Andreu, Jordi 

M1 96 

Unitats d’informació en un entorn municipal Vilagrosa, Enric M1 20 
 
 
6.1.4 Diplomatura en Gestió i Administració Pública 
 
 

Assignatura Professor Gr. Alumnes
Informació i documentació administrativa Borrego, Àngel  

Serra, Jordi 
T0 132 

 
 
6.1.5 Doctorat 
 

Assignatura Professor Gr Alumnes
1r curs    

L’anàlisi de citacions en la gestió de col·leccions Urbano, Cristóbal T0 8 
Bibliografia catalana  Vela, Nora T0 6 
Ecologia de la informació  Sebastià, Montserrat T0 8 
Mètodes i tècniques de recerca en Biblioteconomia i 
Documentació  

Abadal, Ernest T0 18 

Organització dels recursos electrònics  Estivill, Assumpció T0 16 
Satisfacció i fidelització d’usuaris Rey, Carina T0 16 

2n curs    
Creació i distribució de bases de dades Abadal, Ernest T0 4 
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Disseny d’interfícies intel·ligents Sebastià, Montserrat T0 2 
Estudis bibliomètrics Urbano, Cristóbal T0 3 
Interacció entre indexació i recuperació Sebastià, Montserrat T0 2 
Recursos electrònics i metadades Estivill, Assumpció T0 2 
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