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Presentació  
  
La Unitat de Procés Tècnic és una de les unitats tècniques transversals del Centre de Recursos per a 
l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat de Barcelona  
Funcions de la Unitat:   

• Catalogar els diferents recursos d’informació, en diversos formats i en les diferents 
aplicacions del CRAI:  

o Catàleg de les biblioteques del CRAI  
o Col·leccions digitals i especials en els diferents repositoris en què el CRAI difon els 
fons patrimonials: Biblioteca Patrimonial Digital de la UB (BiPaDi), Memòria Digital de 
Catalunya (MDC), Universitat de Barcelona Documents (UBDoc)  
o Dipòsit Digital de la UB  

• Marcar les directrius i concrecions catalogràfiques en el Catàleg de la UB d'acord amb les 
pautes acordades en el CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya).  
• Elaborar eines de normalització per facilitar l’accés als recursos: Thesaurus de la 
UB i Catàleg d'autoritats.  
• Administrar i mantenir el sistema automatitzat i del Catàleg de consulta en línia, i integrar 
serveis i eines per millorar l'accés als recursos d'informació.   

  
Personal i organització  
 
Pel que fa al personal, l’any ha acabat amb un equip format per 12 catalogadors, 5 unitats 
tècniques, 4 auxiliars i una cap d’unitat.   
 
Les tasques de l’equip de catalogadors es divideixen entre la catalogació corrent (dedicació del 60% 
de la jornada) i tasques de suport en diferents equips de treball (dedicació de l’altre 40%). 
 
L’organització de la unitat es basa en diferents equips de treball i grups de suport a les unitats 
tècniques en les seves tasques.   
  

1. Equips interns de PT de suport CRAI  
  

Equip de docència i recerca: Dipòsits i compra consorciada de recursos-e  
Equip dedicat a la validació i manteniment de recursos integrats el DDUB, i catalogació dels 
paquets de recursos-e, format per Anna Salvadó, Mònica Anglada, Montse Casadellà , Núria 
Rosell i coordinat Georgina Basomba . Aquest equip compta amb el suport d’una becària  
 
Equip de recursos continus 
Equip permanent de catalogació publicacions periòdiques, en format físic i electrònic, format 
per Carme Font i coordinat per Carme Sabater. 
  
Equip de Fons patrimonials i Col·leccions Digitals:   
Equip dedicat a la tutela i participació en el tractament dels fons personals i les col·leccions 
digitals i format Irene Castells, Elisa Jiménez, Mònica Anglada i Ester Plana (Col·leccions digitals i 
Fons institucionals i personals) i Dolors Florensa (Fons antic) i coordinat per Carme Masagué  i 
Anna Rovira. Aquest equip compta amb els suport d’una becària.  
  
Equip d’Innovació i millora: Sierra/Cercabib  

http://cataleg.ub.edu/
http://bipadi.ub.edu/cdm/landingpage/collection/manuscrits
http://mdc1.cbuc.cat/
http://mdc1.cbuc.cat/
https://www.ub.edu/ubdoc/
http://diposit.ub.edu/dspace/
http://ccuc.cbuc.cat/
http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/thub
http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/thub
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/autoritats/
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Equip dedicat a projectes de millora i ampliació de funcionalitats del Sistema de 
gestió Millenium/Sierra així com el manteniment i millora de l’opac, coordinat per 
Àngels Bonsón.  
  
2. Equips interns de PT de suport a les Unitats Tècniques de la unitat  

  
• Suport en Indexació: coordinat per Carme Masagué i format per Núria Rosell, Marta 
Mercader i Elisa Jiménez 
• Suport en Fons patrimonials i col·leccions especials: coordinat per Carme Masagué i format 
per Mònica Anglada  
• Suport en Descripció: coordinat per la Georgina Basomba i format per:   

o Pautes i formació:  Anna Salvadó, Marta Mercader   
o Càrregues i recursos-e: Irene Castells, Imma Farré 

• Suport en Encapçalaments: coordinat per l’Anna Rovira. i format per Anna Playa i Ester 
Plana  
• Suport en Automatització/Manteniment: coordinat per l’Àngels i format per Imma Farré.  

 
Memòria d’activitats  
 
La memòria d’activitats segueix l ’estructura memòria del CRAI i recull els apartats en què la Unitat 
aporta les dades globals   
 
2.2 Grups de treball de PT 
 

Revisió de la política de gestió de la col·lecció. Grup de treball en diferents fases que pretén 
fer una revisió del protocol de fons personals i de la difusió dels fons i col·leccions especials i 
elaborar un document unitari de política de gestió de la col·lecció. En formen part Carme 
Cambrodí, Rosa Fabeiro, Anna Rovira i Carme Masagué.  
 
Durant l’any 2010 s’ha dut a terme la revisió del protocol i la elaboració de l’estructura del 
document general de gestió de la col·lecció, com a objectius establerts en la primera fase del 
grup de treball. 

 
 
3.3 Fons i col·leccions especials 
 
Fons d’arxius personals   
 
 S’ha treballat, amb el recolzament de 3 becaris en l’organització, inventari i classificació de 2 
importants fons d’arxiu.  
 

- Fons Miquel Porter Moix 
- Fons Oriol Martorell 

 
També s’ha finalitzat amb la redacció de l’inventari final del Fons Ramon Margalef que ha passat a 
ser gestionat per la Biblioteca de Biologia que n’és la dipositària del fons.  
 
3.4. Col·leccions digitals   
Noves col·leccions creades a la MDC: 
 
-  Segells del Pavelló de la República      1069 docs  
-  Banderins del Pavelló de la República - també descrits a catàleg      96 docs 
 
La Memòria Digital de Catalunya (MDC) ja es troba consultable des de la Biblioteca Multimèdia 
Europeana, a partir d'aquest mes de juliol de 2010. 
 
3.5 Dipòsits digitals  

http://mdc.cbuc.cat/collections.php#segells
http://mdc.cbuc.cat/collections.html
http://www.europeana.eu/
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3.5.1 Dipòsit Digital de la UB   
 
La intervenció de PT en la catalogació de documents durant aquest any ha estat la següent: 

- 1819  registres validats des de PT a  les diferents col·leccions del  Dipòsit Digital 
- 11 registres validats en el RECERCAT de la col·lecció de documents de treball de la Xarxa 

de Referència en Economia Aplicada (XREAP) corresponents a la ecerca realitzada pels 
més de 100 investigadors dels 7 grups de recerca que composen aquesta xarxa, 
reconeguda per la Generalitat de Catalunya. 
Aquests grups estàn vinculats a la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) i la Universitat Rovira i Virgili (URV). 

           
3.5.5 Tesis Doctorals en Xarxa (TDX)   
 
La catalogació de les tesis doctorals dipositades al TDX durant aquest any ha estat de 533 títols. 
 
3.5.6. Col·laboració UBTV.  
Durant l’any 2010 s’ha iniciat un projecte de col·laboració de la Unitat de Procés Tècnic amb la 
Unitat d’Àudio-visuals en la revisió i indexació per Maria Balcells dels registres creats en la 
plataforma UBTV. Des del mes de juliol s’han validat 340 registres. 
 
3.6 Catàleg 
3.6.1 Millennium 
Durant el 2010 s’han dut a terme dos canvis de versió del programari fins a disposar actualment de 
la versió 2009B que incorpora millores per a la gestió del catàleg. Des de PT s’han incorporat 
millores a l’OPAC per oferir més funcionalitats a l’usuari:  
 
3.6.2 Millores a la interfície del catàleg per a l’usuari (OPAC) 
 
Les millores incorporades a la interfície de l’OPAC són les següents: 
― S’ha finalitzat la revisió de les adreces d’enllaç de les revistes electròniques per enviar 
directament a l’editor i s’han fet visibles a l’Opac juntament amb el botó del SFX per oferir a l’usuari 
un accés directe als recursos 
― S’han incorporat a la cerca per gènere/forma del catàleg, termes pensats per a facilitar la 
localització de recursos adaptats als usuaris amb discapacitats. 
― S’han millorat les reserves des de l’OPAC sobre documents prestats: ara l’usuari pot escollir 
quin exemplar vol reservar i també la biblioteca on vol recollir el document, i també indicar 
la data que li interessa que es conservi la reserva. 
― S’han incorporat 1569 cobertes de llibres i imatges d’altres materials, com ara documents gràfics. 
― Implementació d’un nou canal RSS per a la difusió de les noves adquisicions bibliogràfiques  04-
10-10 
― Personalització de l’accés als diferents scopes en les 3 llengües. 11-03-2010 
― Millores en l'accés a "El meu compte" del catàleg de les Biblioteques CRAI per als usuaris de la 
comunitat UB   05-03-2010 
― Nou portal de Revistes Científiques UB a l’opac a través d’un nou scope  13-10-2010 
― Millora dels índexs per a una millor recuperació dels punts d’accés. 
  
 
3.6.3 Millores generals a Millennium 
Altres actuacions: 
― Estudi del mòdul de kàrdex per a la gestió de revistes 
― Càrrega de registres de revistes i llibres electrònics recuperats del CBUC pendents de 
catalogar i de registres de nous recursos adquirits proporcionats pels editors. 
― Integració del Magatzem GEPA al catàleg de la UB i procediment d’informació als registres 
bibliogràfics i d’exemplars de la nova ubicació 
 
  3.6.4 Documentació de procediments i pautes 
Durant el 2010 desde PT s’han actualitzat 128 pàgines de la intranet que corresponen bàsicament a 
pautes o procediments creats o actualitzats amb l’objectiu de unificar els procediments de gestió 
dels registres de catàleg i facilitar la feina al personal del CRAI. 
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També s’han realitzat les següents sessions de formació interna al personal del CRAI:  
∗ 4 sessions de formació a tots els catalogadors- 16 h. – 4 pers. 
∗ 1 sessió de 4 h. Nous catalogadors – 4 pers. 
∗ 2 sessions 4 h  nous catalogadors revistes – 2 pers. 
∗ 1 sessió de 3 h. Per a videos – 1 pers 
 

 
3.6.4.  Catalogació i metadades 
 
Amb el progressiu augment de la compra i adquisició de recursos en línia i gràcies a que el 
Millennium permet la càrrega massiva de registres de catalogació consorciada, així com dels 
registres MARC 21 proporcionats per determinats proveïdors, el catàleg ha sofert un increment 
considerable en registres de recursos electrònics que donen (i per tant en donar) accés directe a un 
gran nombre de documents, la majoria dels quals són publicacions periòdiques. 
 
3.6.4.1. Catàleg bibliogràfic i d’autoritats 
 
Les dades estadístiques que es donen a continuació reflecteixen la catalogació anual de fons 
modern i la de fons antic.   
 
Fons al catàleg 
 
L’increment dels registres bibliogràfics al catàleg durant l’any 2010, ha estat de  34.796  registres, 
dels quals s’extreuen les xifres per aquests conceptes: 
 
 
Procedència de la 
catalogació 

Catalogació original 11.520 34.796 
Còpia del CCUC 20.182 

Còpia d’OCLC 353 

Còpia d’altres catàlegs 2741 

Per tipus de suport Material imprès 29.126 34.796 
Material no-llibre Tots els 

suports 
624 

Electrònics en 
línia 

5.046 

  Per tipologia Monografies 30.350 34.796 
Publicacions periòdiques 3720 

Parts components 726 

 
 
El catàleg d’autoritats ha sofert un important creixement durant l’any 2010 per la participació en el 
projecte Càntic del CBUC i per la integració de registres d’autoritats setmanals via càrregues 
automàtiques de registres creats per les altres institucions consorciades en el CCUC. 
Actualment el catàleg d’autoritats conté 233.031 registres dels quals 207.623 són registres 
complerts i 19.560 tenen nivell Càntic. 
 

Registres d'autoritat  Creats el 2010 
Descriptors  484 
Noms geogràfics  101 
Gènere/Forma 30 
Autors 10.983 
Autors com a Matèria 2.547 
Títols  256 
Títols com a Matèria 50 
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Autors / títols 445 
Autors/títols com a Matèria 43 
Col·leccions  1.099 
Total  16.038 

 
 
Nombre d’exemplars 
 
L’increment del nombre d’exemplars desglossats segon l’origen del document ha estat::  
 
 
Origen Registres d’exemplar 
Compra   17.826 
Dipòsit Legal                          527 
Donatiu   27.319 
Reconversió 11.193 
Còpia   281 
Lliure accés, altres i no informats                               843 
Total  57.989 
 
 
 
 

Mètode d’adquisició Registres de fons 
Dipòsit Legal 59 
Intercanvi 11 
Donatiu 454 
Compra 285 
Desconegut 670 
Total 1.426 
 
3.6.4.2. Catalogació en metadades  
 
Des de PT també es cataloga en altres format a diferents repositoris institucionals. 
MDC – Memoria Digital de Catalunya 
Creació de 2 noves col·leccions dels fons patrimonials de la UB 
 
Col·leccions especials     Registres catalogats 
-  Segells del Pavelló de la República      1069 docs  
-  Banderins del Pavelló de la República         96 docs 
 
Dipòsit Digital de la UB 
Des de PT es realitza la validació dels punts d’accés dels diferents documents dipositats en les 
diferents col·leccions del repositori institucional. 
 
Registres validats de les diferents col·leccions del  Dipòsit Digital    1819 
Registres validats la col·lecció XREAP de Rercercat          11 
 
 
 
 
7.2.2 Grups de treball de catalogació 
 
Rosa Fabeiro, de la Unitat de Procés Tècnic,  forma part del grup d’interlocutors de catalogació del 
CCUC, que té com a objectius elaborar les pautes de catalogació del CCUC i proposar actuacions 
de qualitat i mesures per incentivar la catalogació cooperativa. 
Anna Rovira i Carme Masagué, de la Unitat de Procés Tècnic,  són membre del projecte consorciat 
CANTIC per aprovar les pautes i els procediments per a la redacció dels registres d’autoritat de 
noms i títols que formaran el Catàleg d’autoritats de Catalunya. 
 

http://mdc.cbuc.cat/collections.php#segells
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7.2.3 Grup de treball de Millennium 
 
Rosa Fabeiro, de la Unitat de Procés Tècnic, com a administradora de Millennium forma part el grup 
d’implementadors del CBUC. Un cop finalitzada la implementació, l’objectiu d’aquest grup és 
coordinar les diferents actuacions entre institucions, implementar nous mòduls i projectes lligats al 
SIGB Millennium i compartir experiències i recursos. 
L’altre objectiu important és participar en el grup d’usuaris d‘Innovative espanyol aportant propostes 
de millora que solucionin els problemes detectats en el programari i fer-ne el seguiment. 
 
 
 
9.2.1 Assistència a cursos i sessions. Formació externa 
 
∗ Millennium Makeover Workshop. Organitzat per Innovative Interfaces el 25 i 26 de març de 2010 

a Madrid. Assistència: Rosa Fabeiro 
 

∗ Formació Càntic organitzada per la Biblioteca de Catalunya (20 i 21 d’octubre de 2010) .2 
sessions de 4 h. cada una / Assistència 6 persones  

 
 
9.2.2 Assistència a jornades 
 
- Jornada del Grupo Español de Usuarios de Innovative (GEIUN). Sevilla , 23-24 de març.)  Assitent: 
Rosa Fabeiro 

 
- Jornada: "Biblioteques Patrimonials: Conservant el futur, contruint el passat" organitzada per 
l’Ateneu Barcelonès - 24 novembre 2010 . Assitents: Carme Masagué i Anna Rovira. 
 
 


