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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.  Durant aquest any es jubila Nieves Ugarte, auxiliar de 
la 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.  

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 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, 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. 
- Grup de treball de Càrdex format per Carme Sabater (PT) Carme Font (PT), Carme Cabo 
(Lletres), Eva Bartomeus (Bellvitge ) i Anna Gomar (Física i Química) per dur a terme les proves 
i detectar/aportar solucions aixi com recolçar la formació als responsables de revistes de les 
diferents biblioteques 
- Grup de treball de Validació de Dipòsits  - Conxa Porcar  i Marta Fornaguera. 
 
3.3 Fons i col·leccions especials 
 
Cal destacar les actuacions dutes a terme en els fons següents. Aquest any s’han creat tres 
noves col·leccions: 
 

• Biblioteca Jacint Nadal Puidefàbregas 
• Biblioteca Arturo Caballero López 
• Fons Agustí Pedro i Pons 

 
De les col·leccions s’ha fet una pàgina web explicativa amb la descripció de la col·lecció i del 
fons que aplega, i unes breus notes biogràfiques. 
S’ha continuat la feina, amb l’ajut de 2 becaris, d’organització, inventari i classificació de 3 
importants fons d’arxiu: el Fons Miquel Porter Moix i el Fons Oriol Martorell. S’ha procedit a la 
catalogació de tots els fons personals i revisió de les diferents eines de cerca posades a l’abast 
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dels usuaris per la seva consulta (fitxes de fons, inventaris, etc.) 
 

3.4 Col·leccions digitals 
 
Aquest any s’han publicat 3 col·leccions digitals de fons patrimonial a la Memòria Digital de 
Catalunya:  
 

• Fullets de teatre 
• Marques d’impressors catalans 
• Juntas Literarias del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona de la 

Universitat de Barcelona 
 
 
3.5 Dipòsits digitals  
3.5.1 Dipòsit Digital de la UB (UP) 
A part de la validació permanent dels recursos dipositats en el DDUB, durant el 2011 Procés 
Tècnic ha participat en la prova pilot realitzada per impulsar la gestió de la recerca en el 
context de les biblioteques. D’aquesta prova pilot es desprèn un informe de resultats i 
l’establiment d’un projecte previst pel proper curs. 
La intervenció de Procés Tècnic en la catalogació de documents durant aquest any ha estat la 
següent: 1.537 registres validats des de Procés Tècnic a les diferents col·leccions del Dipòsit 
Digital i 24 registres validats al RECERCAT.     
 
3.5.6. Col·laboració UBTV.  
Durant l’any 2011 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  298 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 Procés 
Tècnic s’han incorporat millores a l’OPAC per oferir més funcionalitats a l’usuari: 
 
3.6.1.1 Millores a la interfície del catàleg per a l’usuari (OPAC) 
 
Les millores incorporades a la interfície de l’OPAC són les següents: 

o Estudi i reconfiguració dels índexs de catàleg per a la millora de la recuperació 
o Integració a l’OPAC de la opció de reserva anticipada de sales (Selfbooking) com a 

prova pilot i d’ús a dues biblioteques implementat l’abril de 2011. 
o S’han incorporat 3.835 cobertes de llibres i imatges d’altres materials, com ara 

documents gràfics. 
o Prova pilot per a l’estudi de la integració de continguts externs a l’OPAC a partir dels 

productes que ofereix LibraryThing for Libraries. 
o Estudi de possibles eines per a la implementació d’una eina de descobriment per 

accedir conjuntament a tots els recursos d’informació del CRAI. 
 
3.6.1.2 Millores generals a Millennium 
Altres actuacions: 

o Posada en marxa del mòdul de kàrdex per a la gestió de revistes i l’enviament 
automàtic de les reclamacions als editors 
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o Càrrega de registres de revistes i llibres electrònics de nova adquisició proporcionats 
pels editors  

o Integració del Magatzem GEPA al catàleg de la UB i procediment d’informació als 
registres bibliogràfics i d’exemplars de la nova ubicació 
 

3.6.2 Documentació de procediments i pautes 
Durant el 2011, des de la Unitat de Procés Tècnic s’han actualitzat 91 pàgines de la intranet 
que corresponen bàsicament a pautes o procediments creats o actualitzats amb l’objectiu 
d’unificar els procediments de gestió dels registres de catàleg i facilitar la feina al personal del 
CRAI.  
Aquest any també s’ha realitzat un llarg procés d’adequació de les pautes de punts d’accés a 
les AACR2 i MARC21 i una simplificació important de la seva consulta com a eina de referència 
per a la catalogació. 
 
També s’han realitzat les següents sessions de formació interna al personal del CRAI: 
 
• 2 sessions de 4h de formació a nous catalogadors (4 persones) 
• 3 sessions de 4h per a la implementació del kàrdex i les reclamacions 
 
3.6.3.  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. 
 
3.6.1.  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. 
 
Amb l’objectiu de facilitar la recuperació de la producció de la comunitat docent de la 
Universitat de Barcelona, el 9 d’abril de 2011 es donà accés, en el marc del Catàleg d’Autoritats 
del CRAI, a “Professors UB”, una llista elaborada per donar a partir d’aquest catàleg un enllaç a 
VIAF: Fichero de Autoridades Virtual Internacional. 
 
El nombre actual d’autoritats de professors existents és de més de 1.800, quantitat que anirà 
augmentant progressivament en les posteriors actualitzacions setmanals amb la intenció 
d’anar incloent tots els professors que consten en el catàleg, tant si estan exercint actualment 
com si han tingut relació amb la UB al llarg de la seva història. 
 
3.6.1.1.  Fons al catàleg 
 
Les dades estadístiques que es donen a continuació reflecteixen la catalogació anual de fons 
modern i de fons antic. 
L’increment dels registres bibliogràfics al catàleg durant l’any 2011 ha estat de 35.670 
registres,dels quals s’extreuen les xifres per a aquests conceptes: 
 
Procedència de la Catalogació original 11.906 35.670 
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catalogació Còpia del CCUC 19.751 

Còpia d’OCLC 420 

Còpia d’altres catàlegs 3.593 

Per tipus de suport Material imprès 30.891 35.670 

Material no-llibre Tots els suports 432 

Electrònics en 
línia 

4.347 

  Per tipologia Monografies 32.270 35.670 

Bases de dades  20 

Publicacions periòdiques 3.241 

Recull 13 

Parts components 126 

 
 
El catàleg d’autoritats ha tingut un important creixement durant l’any 2011 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 i 
com a conseqüència de la feina que se’n deriva de la validació de recursos de recerca en el 
DDUB. 
A desembre de 2011, el catàleg d’autoritats conté 219.137 registres, dels quals 33.741 són 
registres Càntic. 

Registres d'autoritat  Creats el 2011 
Descriptors  438 
Noms geogràfics  122 
Gènere/Forma 21 
Autors 14.143 
Autors com a Matèria 
Títols  120 
Títols com a Matèria 
Autors / títols 435 
Autors/títols com a Matèria 
Col·leccions  1.062 
Total  16.341 

 
 
3.6.1.2. Nombre d’exemplars 
 
L’increment del nombre d’exemplars desglossats segon l’origen del document ha estat::  
 
 
Origen Registres d’exemplar 
Compra   13.311 
Dipòsit Legal                          72 
Donatiu   23.216 
Reconversió 14.766 
Còpia   1.215 
Lliure accés, altres i no informats                               825 
Total  53.405 
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L’increment del nombre de holdings desglossats segons el mètode d’origen del document ha 
estat: 
 

Mètode d’adquisició Registres de fons 
Dipòsit Legal 55 
Intercanvi 5 
Donatiu 973 
Compra 164 
Desconegut 61 
Total 1.258 
 
 
 
7.2.2 Grups de treball de catalogació 
 
Representant: Rosa Fabeiro 
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 Têcnic, són membres del projecte 
consorciat CANTIC, que ha d’aprovar les pautes i els procediments per a la redacció dels 
registres d’autoritat de noms i títols que formaran part del Catàleg d’autoritats de Catalunya.  
 
7.2.3 Grup de treball de Millennium 
 
Representant: Rosa Fabeiro 
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. 
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. 
 


