
 
 

Memòria 2016 – CRAI. Unitat de Procés Tècnic 
Març 2017 
 

 1 

 

CRAI Unitat de Procés Tècnic. Memòria 2016 
 
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, 
3 auxiliars i una cap d’unitat. Durant l’any hem tingut la incorporació de Roberta Boscaro i la 
reincorporació de Marta Mercader desprès d’un temps de dedicació al CEDI a l’equip de catalogadors 
i la jubilació de la Carme Font i Carme Sabater. 

 
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, Marta Fornaguera, Montse Casadellà , i 
coordinat Georgina Basomba . Aquest equip compta amb el suport d’una becària. 
 

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://www.bib.ub.edu/fileadmin/autoritats/
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/autoritats/


 
 

Memòria 2016 – CRAI. Unitat de Procés Tècnic 
Març 2017 
 

 2 

 

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 i Ester Plana (Col·leccions digitals), Roberta Boscaro 
i Arantxa Cazorla (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 
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, format per Anna Playà i Imma Farré 
i 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 Marta Mercader, Elisa 

Jiménez i  Arantxa Cazorla 
• Suport en Fons patrimonials i col·leccions especials: coordinat per Carme Masagué i format 

per Roberta Boscaro i Arantxa Cazorla 
• 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, Marta Fornaguera  

• 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 

1. Planificar 

1.1. Desenvolupar i comunicar l’estratègia 
 
1.2. Gestionar la comunicació externa, les relacions i les aliances 
1.2.1. Grups de treball externs 

1.2.1.1. Grups de treball del CSUC 
1.2.1.3. Altres grups de treball  

1.2.4. Publicacions del personal del CRAI. Unitat de Procés Tècnic 
1.2.5. Campanyes en col·laboració amb institucions de caràcter social 
1.2.6. Col·laboració amb institucions i organitzacions de caràcter professional 
1.2.7. Presència i contribució del CRAI en els mitjans de comunicació 
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1.3.  Planificar i desenvolupar l’oferta de serveis 
1.3.1. Projecte d’integració dels fons personals del CRAI a UBDoc 
1.3.4. Sistema compartit 
 
2. Lliurar serveis 

2.2. Gestionar serveis per a la docència, l’aprenentatge i la investigació 
2.2.1. Facilitar l’accés als recursos d’informació 

2.2.1.1. Catàleg / OPAC 
2.2.1.2. Biblioteca Digital 
2.2.1.3. Gestionar repositoris 

2.2.1.3.1. Repositoris de la UB 
2.2.1.3.2. Repositoris amb aliats 

2.2.1.5. Dialnet 

2.3. Gestionar recursos d’informació  
2.3.1. Seleccionar, captar i adquirir 

2.3.1.1. Seleccionar  
2.3.1.1.1. Col·leccions digitals 
2.3.1.1.2. Col·leccions especials i patrimonials 

 
2.3.2. Processar i descriure 

2.3.2.1. Documentació de procediments i pautes 
2.3.2.2. Fons del Catàleg de la UB 
2.3.2.3. Catàleg d’autoritats 
2.3.2.4. Catalogació i metadades 

 
3. Dotar-se de recursos 
3.1. Gestionar i administrar l’equip humà 

3.1.3. Formació rebuda pel personal del CRAI 
3.1.3.2. Formació externa 
3.1.3.3. Assistència a jornades, congressos, etc. 
3.1.3.4. Col·laboració i participació en jornades i tallers  

3.1.5. Formació externa impartida pel personal del CRAI 

1. Planificar 
 
 
1.2. Gestionar la comunicació externa, les relacions i les aliances 
1.2.1. Grups de treball externs 
1.2.1.1. Grups de treball del CSUC  
 
CCUC-Sistema compartit    
Unitat de Procés Tècnic i Unitat de Projectes 
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Objectiu: Implementació del nou sistema compartit 
Participants: Judit Casals i Rosa Fabeiro. 
 
Principals actuacions: 

• Inici del projecte d’implementació del nou sistema compartit. S’han creat diferents grups per 
a dur a terme el calendari d’implementació que preveu dos fases d’implementació:  

o Fase 1: Discovery a finals de 2016. En el tancament de l’any l’empresa no ha lliurat 
els diferents discovery completament configurats i funcionament correctament com 
per iniciar la fase de definició i personalització per part de les institucions, ni de 
revisió de la migració de les dades de SFX. Aquest retard en el calendari previst obliga 
a les institucions a renovar durant uns mesos més les subscripcions als productes Ex-
Libris.  

o Fase 2: Sistema compartit en Sierra a finals de octubre de 2017. S’han treballat 
intensament des del grup d’implementadors i circulació per a la preparació de la 
configuració inicial del sistema i la preparació de dades per a la primera migració de 
prova prevista per a finals de gener.  El principal problema en aquesta fase és la 
dificultat que suposa integrar les particularitats i necessitats de codis de gestió de 
cada una de les institucions en un únic sistema amb moltes limitacions com per a 
permetre mantenir els codis actuals, que implica la pèrdua de control de molts valors 
per a la gestió de les dades en cada institució. 

Grups creats:  
 

Grup Objectiu Membres 
Task Force Coordinació del projecte Rosa Fabeiro i Judit Casals 
Eina de descoberta Configuració de l’eina de descoberta Rosa Fabeiro i Judit Casals 
Implementadors Configuració del sistema compartit 

(SIERRA) 
Rosa Fabeiro i Àngels 
Bonsón 

Catalogació i 
Autoritats 

Suport en temes de catalogació i 
autoritats. Configuració i migració de 
de dades de catalogació  

Rosa Fabeiro i Anna Rovira 

Circulació i préstec 
consorciat 

Suport en temes de préstec i 
configuració i migració del préstec  

Rosa Fabeiro i Marcial 
Rubio 

Adquisicions Configuració del mòdul d’adquisicions Rosa Fabeiro i Assumpta 
Pujol 

Control de 
Publicacions en 
sèrie 

Configuració i migració de les dades de 
revistes 

Àngels Bonsón i Àngels 
Vendrell  

ERM Configuració del mòdul ERM i gestó 
dels recursos electrònics 

Rosa Fabeiro i Assumpta 
Pujol 

Informàtics Suport en temes de configuració 
tècnica 

Domingo Iglesias i Josep 
Sau 

CCUC-Interlocutors de Catalogació    
Unitat de Procés Tècnic 
Objectiu: elaborar les pautes de catalogació del CCUC, proposar actuacions de qualitat i 
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incentivar la catalogació cooperativa. 
Participants: Rosa Fabeiro  
 
Principals actuacions: 

• Implementació RDA:  
o S’ha intensificat i conclòs la feina del grup de treball de RDA en el que participa la UB 

amb la participació de l’Àngels Bonsón amb la definició dels nivells RDA i l’elaboració 
de les pautes per a documents textual.  

o S’han posat en marxa els grups especialitzats que han d’elaborar les pautes d’ altres 
suports sobre la base de les pautes fetes per als llibres.  De la UB, s'ha incorporat la 
Georgina Basomba en el grup d'Àudio-visuals, Cartogràfics i Recursos continus. 

o Inici de la feina de pautes RDA del grup de fons patrimonials amb la participació de 
Neus Verger 

o Acord del CSUC per a l’inici de la catalogació en RDA a partir de desembre de 2016. 
(Reunió d’interlocutors de catalogació el 28 de juny)  

• Càrrega d’Autoritats en el CCUC.  
S’ha dut a terme el projecte de càrrega de les RA locals en el CCUC en diferents fases, per 
aprofitar la feina feta per les institucions. Ha estat un procés delicat que ha la càrrega en diferents 
fases i que per tant ha implicat un procediment diferent de càrrega per a diferents casuístiques 
(càntics, no càntics complets, col·leccions, altres RA, etc.) i la creació de màsters en molts dels 
casos de la fusió de les dades aportades per cada institució. Els resultats d’aquest projecte pel 
que fa a la gestió de les autoritats de la UB es detallen en l’apartat 2.3.3.3. Catàleg d’autoritats. 
• Projecte Sistema compartit:  

o Definició per part del grup d’interlocutors dels camps locals i les informacions 
pròpies dels catàlegs locals, que caldrà migrar als registres del CSUC per a la creació 
del registre màster en la fase de migració del nou sistema compartit 

o Establiment i consens dels codis per a la implementació dels registres bibliogràfics 
en el nou sistema com a preparació per a la fase de migració de prova. 

 
CCUC-RDA 
Unitat de Procés Tècnic 
Objectiu: creat l’any 2012, estudia les RDA i les seves aplicacions i si s'escau fa propostes de treball o 
marca tendències alhora de crear noves pautes. 
Participants: Àngels Bonsón 
 
Principals actuacions:  

• Finalització de l’elaboració dels documents que especifiquen els  nivells bàsic, mínim i parcial  
de la catalogació i de la guia de catalogació RDA per a material textual 

 
1.2.1.2. Altres grups de treball  

 
Subcomissió Tècnica RDA, dins la Comissió Assessora de Catalogació de la Biblioteca de Catalunya 
Unitat de Procés Tècnic 

http://wikis.cbuc.cat:6095/catalogadors/doku.php?id=rda
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Objectiu: creat l’any 2014,  planifica i difon el canvi cap a RDA durant el 2015 i inicia la implementació 
el 2016, fa les recomanacions necessàries per assegurar la coexistència dels actuals registres 
d’autoritat i bibliogràfics amb els futurs registres en RDA i fa el seguiment del desenvolupament del 
BIBFRAME. 
Participants: Rosa Fabeiro i Anna Rovira 
 
Principals actuacions:  
Tancament de la fase 2,  definició de les tasques a dur a terme en la fase 3 i 4 a desenvolupar al llarg 
del 2016.  
Fase 3.  

o Publicar al web “Cap a RDA” les fases establertes per la STRDA 
o Elaborar documents simples que puguin ser d’ajut als catalogadors durant el període 

d’implementació. 
o Elaborar “plantilles” de catalogació  

Fase 4.  
o Actualitzar els documents de la STRDA del 2015. 
o Elaborar un document sobre l’ús del Toolkit 
o Elaborar un document sobre les relacions que s’estableixen a RDA. 
o Elaborar documents de temes específics tipus “RDA Refreshers” 

 
1.2.4. Publicacions del personal del CRAI 
Unitat de Procés Tècnic 
 
Casals, Judit; Fabeiro, Rosa; Termens, Miquel. “A l’entorn de BiPaDi: un projecte de gestó del 
patrimoni bibliogràfic per al futur” Comunicació presentada a : 14es Jornades Catalanes d’Informació 
i Comunicació. Barcelona 3 i 4 de març de 2016. http://www.cobdc.net/14JCID/wp-
content/uploads/comunicacions/entorn-bipadi.pdf [Consulta 15 de maig de 2016] 
 
“Adaptación RDA para documentos cartográficos. Grupo trabajo de documentos cartográficos del 
Catálogo colectivos de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CCUC). “ VII Ibercarto 29 i 30 de 
setembre de 2016 . Participació en la ponència de Georgina Basomba 
http://biblioteca.icc.cat/ibercarto/IBERCARTO_2016_programa_provisional.pdf  [Consulta 15 de 
novembre de 2016] 
 
Rovira Jarque, Anna. “RDA, un primer pas cap a la visibilitat i usabilitat de les dades bibliogràfiques a 
la xarxa”. En Block del BiD, 21/12/2016. http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/rda-un-primer-
pas-cap-la-visibilitat-i-usabilitat-de-les-dades-bibliografiques-la-xarxa   [Consulta 23 de desembre de 
2016] 
 
 
1.3. Planificar i desenvolupar l’oferta de serveis 
1.3.1. Projecte d’integració dels fons personals del CRAI a UBDoc 
Unitat de Procés Tècnic 

http://www.cobdc.net/14JCID/wp-content/uploads/comunicacions/entorn-bipadi.pdf
http://www.cobdc.net/14JCID/wp-content/uploads/comunicacions/entorn-bipadi.pdf
http://biblioteca.icc.cat/ibercarto/IBERCARTO_2016_programa_provisional.pdf
http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/rda-un-primer-pas-cap-la-visibilitat-i-usabilitat-de-les-dades-bibliografiques-la-xarxa
http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/rda-un-primer-pas-cap-la-visibilitat-i-usabilitat-de-les-dades-bibliografiques-la-xarxa
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El 2016 s’ha reprès les tasques de classificació i descripció del Fons Oriol Martorell per a detecció de 
noves sèries que caldrà incorporar en el fons ja creat a l’aplicatiu UBDoc, en el marc del projecte per 
millorar la gestió i la difusió dels fons patrimonials de la UB en col·laboració amb la Unitat de Gestió 
Documental i Arxiu. 
En aquest projecte participa personal de la Unitat de Gestió Documental i Arxiu, personal d’ATIC, 
personal de Procés Tècnic i algunes biblioteques que en l’actualitat disposen de fons d’arxiu per 
treballar com per exemple el CRAI Biblioteca de Biologia i el CRAI Biblioteca de Medicina. 
Al febrer de 2016 s’ha integrat el Tesaurus UB a dins de l’aplicatiu UBDoc com a eina per a la indexació 
dels documents.  
 
2.2. Gestionar serveis i productes per a la docència, l’aprenentatge, la recerca i la 
transferència del coneixement 
 
2.2.1. Facilitar l’accés a la informació 
Unitat de Procés Tècnic 
 
2.2.1.1. Catàleg / OPAC 
Unitat de Procés Tècnic 
 
Implementació de la funcionalitat LOD  del CSUC en el OPAC per afegir dades externes als autors i 
veure els tràilers de pel·lícules en el nostre catàleg . Això ha implicat retocar una mica la visualització 
del registre complet per incloure la 001 del CCUC. El funcionament d'aquesta funcionalitat es basa 
en les dades de Càntic i en el muntatge que el CSUC fa per a obtenir aquestes dades de bases de 
dades com themoviedb.org. Per tant pot haver alguna diferència quant a enllaços o informació 
respecte del que apareix en els nostres registres d'autoritat. 

 
2.3. Gestionar recursos d’informació  
2.3.1. Seleccionar i captar 
 
2.3.1.1. Col·leccions especials i patrimonials 
 
Biblioteca Patrimonial Digital de la UB (BiPaDi)  
Unitat de Projectes/Unitat de Procés Tècnic 
 
Durant l’any 2016, i una vegada integrat el CEDI a l’organigrama del CRAI, s’ha intensificat el projecte 
de digitalització i difusió del patrimoni de la UB amb la participació d’altres CRAI Biblioteca en el 
procés de selecció i enviament de documents al CEDI.  
 
S’han ingressat 300 documents a les diferents col·leccions, entre els quals trobem alguns dels Tresors 
de la UB, Incunables i Manuscrits. 
S’ha revisat i modificat algunes de les digitalitzacions que no tenien la qualitat desitjada. 
 
Fons d’arxius personals 
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Unitat de Procés Tècnic 
 
Continuant les tasques de treball conjunt amb la Unitat de Gestió Documental i Arxiu per a la 
integració dels fons personals d’arxiu del CRAI en el sistema de gestió d’arxius UBDOC, s’han realitzat 
les següents tasques  
 
- Fons personal Martorell-Solanic 

Revisió del estat de descripció, classificació i conservació del fons Martorell-Solanic, desprès 
d’haver aturat el seus processament al 2015. Durant aquest curs s’han revisat la documentació 
de 71 caixes i encara queden per revisar 273. Paral·lelament s’ha fet la revisió dels 2.135 
expedients ja descrits en el UBDoc i s’han descrit 97 nous expedients.  

- Fons del CRAI de la UB 
Durant aquest any s’han iniciat la selecció i tractament del fons del CRAI de la UB, en un estadi 
encara molt incipient. L’objectiu és crear un fons institucional a partir de la documentació 
conservada a Direcció des de la creació de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona fins als 
nostres dies i incloure també, en una segona fase, la documentació conservada a les diferents 
CRAI Biblioteques.  

 
Altres col·leccions 
Unitat de Procés Tècnic 
 
Aquest any s’ha donat accés des del catàleg a 32 noves col·leccions del BiPaDi i elaborat eines de 
descripció de diferents reculls de documentació diversa disponibles al DDUB i descrites al catàleg 
del CRAI per a facilitar la seva recuperació: 
 
 Fons bibliogràfic Mercè Durfort i Coll del CRAI Biblioteca de Biologia 
 Plaques de vidre d’anatomia del CRAI Biblioteca de Medicina 
 Documentació personal i diversa de Francesc Roca i Rosell del CRAI Biblioteca Pavelló de la 

República 
 Fons de goigs, auques i fulls de poesia religiosa del CRAI Biblioteca de Lletres 
 Documentació política i diversa de Patrícia Gabancho Ghielmetti del CRAI Biblioteca Pavelló 

de la República 

2.3.1.2. Col·leccions digitals      
Unitat de Procés Tècnic i Unitat de Projectes 
 
MDC (Memòria Digital de Catalunya) 

 
• Herbari virtual a la MDC. Publicació de la col·lecció de l’ Herbari virtual a la MDC el 18 de 

desembre de 2015 amb una mostra de més de 400 imatges de plantes, distribuïes en 4 
col·leccions, de les més de 400.000 que conformen el fons del Herbari de la Universitat de 
Barcelona.  Durant el 2016 s’afegeix l’aplicació per a la Geolocalització de les llavors i plantes 
del fons 

• Ampliació de la col·lecció de gravats amb 110 noves imatges 
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2.3.3. Catalogar 
2.3.3.1. Documentació de procediments i pautes 
Unitat de Procés Tècnic 
 
La major part de la feina realitzada per la Unitat en l’elaboració de pautes durant aquest any s’ha 
centrat en la feina realitzada pels seus membres en els grups de treball en què es participa destinats 
a facilitar el canvi de normativa RDA, tan en l’àmbit del CSUC i com en la Subcomissió Tècnica RDA, 
dins la Comissió Assessora de Catalogació de la Biblioteca de Catalunya i en la preparació dels 
materials per a la formació duta a terme aquest any. 
 
2.3.3.2. Fons del Catàleg de la UB 
Unitat de Procés Tècnic 
 
L’increment del nombre de registres bibliogràfics al Catàleg durant l’any 2016 ha estat de 30.623 
registres, dels quals s’extreuen les xifres per aquests conceptes: 
 

Per procedència 
de la catalogació 

Catalogació original 10.713 

30.623 
Còpia del CCUC           

13.660 
Còpia d'OCLC  2.161 
Còpia d'altres catàlegs  4.089 

Per tipus de suport  

Material imprès 26.562 

30.623 Material no-
llibre 

Tots els suports 774 

Electrònics en línia 3.287 

Per tipologia 

Monografies 28.454 

30.623 
Publicacions periòdiques 1.188 
Bases de dades 3 
Parts components 939 
Reculls 39 

 
 
Nombre d’exemplars i hòldings 
 
L’increment del nombre d’exemplars desglossats segon l’origen del document ha estat: 
 

Origen  Registres d'exemplar 
Compra 8.432 
Donatiu 22.982 
Reconversió 11.504 
Publicacions UB 125 
Còpia 164 
No informat i altres 7.414 
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Total 50.621 
 
L’increment del nombre de hòldings desglossats segon el mètode d’origen del document ha estat: 
 

Mètode d'adquisició  Registres de fons 
Reconversió 136 
Dipòsit legal 24 
Intercanvi 15 
Publicacions UB 4 
Donatiu 344 
Compra 64 
Desconegut 87 
Altres mètodes 40 
Total 714 

 
 
2.3.3.3. Catàleg d’autoritats 
Unitat de Procés Tècnic 
 
En l’àmbit del catàleg d’autoritats, les actuacions de 2016 s’han centrat a:  

• Consolidar i potenciar la participació en el projecte Càntic liderat per la BC amb una aportació 
del 18,29% de registres nous en el projecte per part de la UB. Del total de 15.044 registres 
creats al CCUC pel conjunt de les institucions membres, la UB ha aportat 2.752. La disminució 
del nombre total de autoritats creades durant aquest curs respecte al d’anys anteriors respon 
a l’aturada de 4 mesos que es va haver de produir durant el procés d’integració dels registres 
d’autoritat dels catàlegs locals i que s’explica més avall.  

• Consolidar la tasca iniciada el 2012 a partir del catàleg d’autoritats per ampliar la llista de 
“Professors UB” per facilitar la recuperació de la producció de la comunitat docent de la 
Universitat de Barcelona. Aquest any s’ha ampliat amb 106 nous registres. La dada global dl 
d’autoritats de professors existent és de 4.484.  

• Nova actuació per a la incorporació del identificador ORCID als registres d’Autoritat UB dels 
professors i investigadors, base per a la seva visualització en el nou Portal de la Recerca de 
Catalunya. A finals de 2016 disposem de 2.920 autors amb identificador ORCID.  

• Treball de col·laboració amb el CSUC i la BC per a la integració en el CCUC dels registres 
d’autoritat UB que no formen part del projecte CANTIC i que contenen dades locals com a 
tasca preparatòria per a la migració al futur sistema compartit. Aquest projecte ha implicat 
diferents fases de càrrega i revisió de les dades migrades i una aturada en la creació de nous 
registres de 4 mesos. Del total de 218.634 registres que complien els requeriments acordat 
enviats  des de la UB s’han pogut integrar un total de 198.893 registres i han quedat pendents 
de revisió i càrrega manual 19.741. Aquesta feina permetrà simplificar la càrrega d’autoritats 
de cara al projecte de Sistema compartit.   
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Com a dades globals, actualment el catàleg d’autoritats UB conté 257.569 registres, dels quals 
230.178 són registres complets i 92.665 tenen nivell Càntic.  
 
En l’àmbit del Thesaurus de la UB, les actuacions de 2016 s’han centrar a  continuar l’ampliació del 
nombre de termes en versió multilingüe com a fase preparatòria per a l’elaboració del tesaurus 
multilingüe de la UB. Del total de 27.391 termes del tesaurus, al final de desembre 20.332 són 
registres multilingües, fet que representa un 74,23 % del total.  

 
Tipus d'autoritat Registres creats al 2016 
Autors 3549 
Autors matèries 266 
Descriptors 167 
Col·leccions 132 
Geogràfic 67 
Autor/Títol 82 
Autor/Títol matèries 3 
Títol matèries 16 
Títols 32 
Total 4315 

 
 
 
2.3.3.4. Catalogació i metadades 
Unitat de Procés Tècnic 
 
L’any 2016, la catalogació ha estat marcada per quatre grans actuacions: 
 
• Línia 2.2 del Pla estratègic Acció 2018- Que té com a objectiu la reducció d’un 15% anual els 

fons pendents de reconversió del CRAI. La UPT és la responsable de l’assoliment d’aquest 
objectiu amb la participació de les biblioteques implicades en la catalogació d’aquests fons. Es 
van acordar uns compromisos de catalogació compartida entre les diferents biblioteques i UPT, 
tenint en compte el volum de feina de cada una i les seves possibilitats d’assolir l’objectiu 
marcat. A finals d’any, s’ha finalitzat la catalogació dels llibres pendents a  Medicina, FGH, i 
Lletres, i Lletres ha finalitzat també la catalogació de material menor (no llibre).  De l’objectiu 
de 8953 RB (15%), s’han catalogat 10823 RB. 

• Integració de Centres adscrits. Durant el 2016 s’ha signat conveni d’adscripció de 3 nous 
centres adscrits (CETT, Biblioteca de Sant Joan de Déu i Mediateca ESCAC). Des de la UPT s’ha 
treballat per a la integració dels seus fons en el Catàleg de la UB i així com en la formació del 
seu personal en la creació d’exemplars i posteriorment en la catalogació.  
 
 

 
 
 
  

 BSJD ESCAC CETT 
Volum d’exemplars creats 3.252 1.618 2.382 

Fons total aproximat 10.000 2.000 6.000 
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• Inici del projecte del Sistema Compartit. La coordinació del projecte a la UB recau en la 

responsable de la Unitat i diferents membres de la mateixa participen de manera molt intensa 
en els diferents grups de treball creats i descrits en un altra apartat d’aquesta memòria. D’altra 
banda durant tot l’any s’han dut a terme diferents actuacions de revisió de les dades i dels 
lligams amb el CCUC de cara a la migració. 

• Implementació de les RDA. Tal i com es va acordar al juny de 2016 es decideix implementar el 
canvi de normativa catalogràfica abans d’acabar l’any. Durant l’últim trimestre de l’any, des de 
la UPT es planifica un calendari de formació de tots els catalogadors del CRAI que inclou rebre la 
formació de formadors prevista per la BC, així com l’elaboració de tots els materials necessaris 
per a realitzar la formació en cascada.  
Es proposa un pla de formació pensat per a apropar la formació als centres de treball i adequar-
los als horaris del personal i al volum de catalogadors a formar (68 catalogadors). Per això es 
realitzarà la mateixa formació en diferents sessions al mateix temps a diferents llocs de la ciutat 
i en les dues franges horàries (2 sessions de matí i 2  de tarda per a cada bloc de formació). Es 
realitzen 3 blocs de formació: 
- Bloc 1:  presentació del pla d’implementació de les RDA -- 19 i 21/09/ 2016 . (1:30 h. ).   
- Bloc 2 : Formació RDA i pautes del CCUC – del 24-27/10/2016 . 3h. Diàries 
- Bloc 3: Pràctiques de catalogació en RDA -- del 15-17/11/2016  – 4 h. diàries 
Equip de formació de PT:  Georgina Basomba, Anna Salvadó, Marta Mercader, Anna Playà, 
Anna Rovira i Àngels Bonsón.  

Continuem amb l’exportació periòdica de les actualitzacions dels fons del CRAI al WorldCat  
 
 
 
 

2.3.3.5. Millennium 
Unitat de Procés Tècnic 
 
Durant el 2016 no s’han dut a terme millores ni noves implementacions al SIGB Millenium. Però s’ha 
dut a termr la configuració i inci del préstec per a la Mediateca de l’ESCAC (juliol de 2016) i la BSJD 
(desembre de 2016) 

 
2.3.5. Gestionar repositoris 
2.3.5.1. Repositoris de la UB 
 
UBTV  
Unitat de Procés Tècnic 
 
Dins el projecte de col·laboració de la Unitat de Procés Tècnic amb la Unitat d’Audiovisuals per a la 
revisió i indexació dels registres creats en la plataforma UBTV, s’han validat 678 registres. 
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2.3.6. Conservar 
2.3.6.1. Dipòsit de Cervera 
Responsable memòria 
 
3. Dotar-se de recursos 
3.1. Gestionar i administrar l’equip humà 
3.1.3. Formació del personal 
3.1.3.1. Formació externa rebuda 
 

o Formació RDA per a formadors (bibliogràfics), impartit per la BC, 3, 4, 5 i 7 
d’octubre de 2016 – 3 assistents de UPT (Anna Salvadó, Marta Mercader, Anna 
Playà) 

o Formació RDA: Autoritats i Càntic, impartit per la BC, 22,23,25,28 i 29 de novembre  
de 2016. 8 assistents de la UPT (Anna Playà, Anna Salvadó, Elisa, Irene, Dolors, 
Ester,  Imma, Montse) 

 
3.1.3.2. Formació interna realitzada per personal de PT 

El personal de la Unitat de Procés Tècnic, enguany ha  impartit diferents sessions i cursos al 
personal del CRAI:  
 
Pla de formació del PAS de la UB: 

• Curs de formació UB “Formació RDA (Recursos, descripció i accés)”, impartit per Georgina 
Basomba, Anna Salvadó, Marta Mercader, Anna Playà, Anna Rovira i Àngels Bonsón. 
Enguany s’han impartit 4 edicions  d’aquest curs del 24-27/10/2016 i del del 15-17/11/2016 
amb una durada de 24 hores de durada cada una i amb l’assistència global de  68 
catalogadors del CRAI 

 
3.1.3.3. Formació externa realitzada per personal de PT 
Unitat d’Administració, CRAI Biblioteques, Unitats i CeDocBiV 
 
Durant l’any 2016 membres del personal de la Unitat de Procés Tècnic han impartit 3 cursos fora de 
la Universitat de Barcelona: 
- Curs pràctic de catalogació en RDA, organitzat pel CSUC els  dies 13, 14 i 15 de desembre de 

2016 i impartit per Anna Rovira, Àngels Bonsón i Georgina Basomba.  
     

- Cursos d’Introducció a les RDA, impartit per Anna Rovira en dues edicions a diferents 
universitats  

- 20 i 21 de gener: Biblioteca de la Universitat de Lleida 
- 17 i 18 de maig: Biblioteca de la Universitat Jaume I (Castelló) 

 
 
3.1.3.3. Assistència a jornades, congressos, etc. 
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• OCLC EMEA Regional Council Annual Conference - The Selfie Generation: Their Digital Lives, 
Social Spaces and Education Needs – 1-2 de març de 2016. Assistents: Adelaida Ferrer i 
Rosa Fabeiro 

• Jornadas Liderazgo REBIUN, 7 i 8 d’abril de 2016. Assistents: Adelaida Ferrer i Rosa Fabeiro 

 
3.1.3.4. Col·laboració i participació en jornades i tallers  
 
Quatre comunicacions presentades amb la participació de personal de UPT: 
 
Casals, Judit; Fabeiro, Rosa; Termens, Miquel. “A l’entorn de BiPaDi: un projecte de gestó del 
patrimoni bibliogràfic per al futur” Comunicació presentada a : 14es Jornades Catalanes 
d’Informació i Comunicació. Barcelona 3 i 4 de març de 2016. http://www.cobdc.net/14JCID/wp-
content/uploads/comunicacions/entorn-bipadi.pdf [Consulta 15 de maig de 2016] 
 
Ferra, Imma; Rovira, Anna. “Preparant-nos per les normes RDA”. Taller presentat a: : 14es Jornades 
Catalanes d’Informació i Comunicació. Barcelona 3 i 4 de març de 2016 
http://www.cobdc.net/14JCID/wp-content/uploads/programa/rda_imma-ferran_anna-rovira.pdf 
[Consulta 15 de maig de 2016] 
 
Grupo trabajo de documentos cartográficos del Catálogo colectivos de Bibliotecas Universitarias de 
Cataluña (CCUC).  “Adaptación RDA para documentos cartográficos. “ Comunicació presentada a:  
VII Ibercarto 29 i 30 de setembre de 2016 . Participació en la ponència de Georgina Basomba 
http://biblioteca.icc.cat/ibercarto/IBERCARTO_2016_programa_provisional.pdf  [Consulta 15 de 
novembre de 2016] 
 
Playà, Anna; Plana, Ester. “Autoritats UB, una eina més enllà del catàleg “ a II Jornada de bones 
pràctiques, 26 abril 2016 
Formació impartida per personal de PT a dins de la UB.  
 
 
3.1.3.5. Participació en programes d’intercanvi 
Secretària de Direcció 
 
La Unitat de Procés Tècnic ha rebut diferents visites dins del programa Erasmus staff.  

• Visita de 4  professionals de diferents institucions de Grècia (maig 2016) 
 

 

 
Equips interns de PT de suport CRAI 

 
Equip de docència i recerca: Dipòsits i compra consorciada de recursos-e 

http://www.cobdc.net/14JCID/wp-content/uploads/comunicacions/entorn-bipadi.pdf
http://www.cobdc.net/14JCID/wp-content/uploads/comunicacions/entorn-bipadi.pdf
http://www.cobdc.net/14JCID/wp-content/uploads/programa/rda_imma-ferran_anna-rovira.pdf
http://biblioteca.icc.cat/ibercarto/IBERCARTO_2016_programa_provisional.pdf
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Equip dedicat a la validació i manteniment de recursos integrats el DDUB i catalogació dels 
paquets de recursos-e, format per Anna Salvadó, Irene Castells, Ester Plana, Dolors Florensa, 
Montse Casadellà, Marta Fornaguera, i coordinat per Georgina Basomba.  
 
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 per Irene Castells, Elisa Jiménez i Ester Plana (Col·leccions digitals), Marta 
Mercader (Fons personals) i Dolors Florensa (Fons antic) i coordinat per Carme Masagué i Anna 
Rovira. 
 
Equip d’Innovació i millora: Millennium/OPAC 
Equip dedicat a projectes de millora i ampliació de funcionalitats de Millennium així com el 
manteniment i millora de l’opac, format per Imma Farré i Anna Playà i coordinat per Àngels 
Bonsón. 
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