
 
 
CRAI Unitat de Procés Tècnic. Memòria 2015  
  
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 s’ha jubilat Núria Rosell. 
 
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 i Ester Plana (Col·leccions digitals),  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.  
  

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/


 
 

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, Elisa Jiménez 
i  Arantxa Cazorla  
• Suport en Fons patrimonials i col·leccions especials: coordinat per Carme Masagué i format 
per Arantxa Cazorla  
• Suport en Descripció: coordinat per la Georgina Basomba i format per:   

o Pautes i formació:  Anna Salvadó 
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  
  

1.2. 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  
Unitat de Procés Tècnic 
 
CCUC-Interlocutors de Catalogació    
Unitat de Procés Tècnic 
Objectiu: elaborar les pautes de catalogació del CCUC, proposar actuacions de qualitat i 
incentivar la catalogació cooperativa. 
Participants: Rosa Fabeiro  
 
Principals actuacions: 

• Estudi  de les implicacions catalogràfiques i reptes del projecte del CSUC a mitjà termini 
anomenat sistema compartit i aportació de propostes per a la redacció dels requeriments 
tècnics del concurs públic per a l’adjudicació del programari 

• Inici de l’activitat dels diferents subgrups d’especialistes per treballar pautes específiques 
per a diferents tipologies de materials amb la participació, en tots ells, de membres del 
CRAI: 

o Grup de mapes: Georgina Basomba 
o Grup de fons antic: Neus Verger 
o Grup d’autoritats: Anna Rovira 
o Grup de recursos continus: Carme Sabater 

• Realització de tasques de qualitat i finalització del lligam del registres bibliogràfics entre el 
catàleg local i el CCUC com a fase preparatòria per a la migració cap al nou sistema 
compartit. 



 
 

• Estudi per part de les diferents institucions 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 

• Treball de consens per a la incorporació de les dades pròpies de cada institució en els 
registres d’autoritat CANTIC, en el cas de la UB, lligades a diferents projectes i bases de 
dades institucionals (Impressors, Posseïdors, Professors UB, Rectors UB, etc.) 

 
 
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:  

• 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, encara pendent d’acabar. 

 
CCUC-Sistema compartit    
Unitat de Procés Tècnic i Unitat de Projectes 
 
Objectiu: examinar els sistemes de nova generació que hi ha al mercat i elaborar els 
requeriments tècnics. 
Participants: Judit Casals i Rosa Fabeiro. 
 
Principals actuacions: 

• Redacció dels requeriments tècnics del plecs del concurs públic, publicat al juliol de 2015,  
de manera distribuïda i consensuada pel sis subgrups creats durant el 2014 i encarregats de 
definir les prestacions del sistema en els diferents àmbits tècnics ( aplicacions 
informàtiques, catalogació, préstec, adquisicions i gestió dels recursos electrònics, eina de 
descoberta, aspectes generals i annexos) 

• Avaluació dels informes tècnics i les demostracions de les empreses participants en el 
concurs i elaboració dels informes de valoració tècnica requerits per la Mesa de 
contractació. 

 
Subcomissió Tècnica RDA, dins la Comissió Assessora de Catalogació de la Biblioteca de Catalunya 
Unitat de Procés Tècnic 
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:  
Definició de les fases a assolir per la subcomissió i els grups de treball necessaris. Les fases 
finalitzades durant el 2015 han estat: 
 
Fase 1. Divulgació del canvi de normativa:  

http://wikis.cbuc.cat:6095/catalogadors/doku.php?id=rda


 
 

• Creació del portal “Cap a RDA”  en el web de la BC per a la difusió de la documentació 
elaborada per la subcomissió i eina de divulgació per a tots els professionals.  

• Creació de tres grups de treball (planificació i difusió, autoritats i bibliogràfics) 
• Elaboració de la documentació relativa a Autoritats i Bibliogràfics com a base per a la 

implementació de les RDA:  
o Principals diferències entre AACR/ISBD i RDA 
o Elements bàsics definits a RDA i els elements addicionals recomanats per la 

Subcomissió 
o Recomanacions per a l’ús dels nous camps MARC 21 
o Exemples de registres catalogats amb RDA 

• Realització d’una entrevista sobre el tema amb la participació de directors de les principals 
institucions bibliotecàries catalanes 

Fase 2.  
• Document de canvis a realitzar i les recomanacions per a la coexistència de registres pre-

RDA i RDA en autoritats i bibliogràfics 
 
1.2.4. Publicacions del personal del CRAI 
Unitat de Procés Tècnic 
 
Bonsón, Àngels, Rovira, Anna. “RDA: les noves normes per a un catàleg en obert”  Comunicació 
presentada a: CRAI: RDA: noves normes per un catàleg en obert. Barcelona, 2 de desembre de 
2015. Disponible a  <http://hdl.handle.net/2445/68335> [Consulta: 7 de gener 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 
 
El 2015 s’ha iniciat el procés d’introducció dels expedients del subfons de la Coral Sant Jordi del 
Fons Oriol Martorell  i de les sèries complertes del Fons Jordi Sabater Pi en l’aplicacitiu 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. 
 
 
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 

http://hdl.handle.net/2445/68335


 
 
 
Al llarg 2015 es va dur a terme una actuació de classificació temàtica dels més de 17.000 llibres-e 
que ofereix el CRAI per facilitar un nou accés per àmbit temàtic amb l’objectiu d’incrementar el seu 
ús i facilitar l’accés a través del Catàleg.  
Aquest accés es mostra al Subcatàleg de Recursos en línia com un núvol d'etiquetes que permet 
d'una manera ràpida i molt gràfica, aproximar-nos a aquesta col·lecció per grans àrees temàtiques i 
trobar els documents de la nostra matèria disponibles en línia. Al setembre es va publicar el núvol i 
es va fer una campanya de difusió a tot el CRAI.  
 
2.2.1.1. Catàleg / OPAC 
Unitat de Procés Tècnic 
 

Al desembre de 2015 es va incorporar una millora al OPAC per mostrar dades externes relacionades 
amb autors i títols de pel·lícules amb l’objectiu d’enriquir les dades que ofereix el catàleg a l’usuari 
amb altres continguts de la xarxa. Les dades s’incorporen a partir d’un desenvolupament del CSUC 
que afegeix en la visualització dels registres bibliogràfics informacions extres dels autors (enllaços a 
Càntic, ORCID i VIAF) quan tenen un registre d'autoritats CANTIC i dades sobre les pel·lícules   
cinematogràfiques i tràilers, extretes de la base de dades IMDB a partir dels títols uniformes. 
Aquestes informacions s'afegeixen a partir d'una plataforma en Linked Open Data en la que s'està 
experimentant des del CSUC amb la col·laboració del CRAI de la UB i la BC. 
 
No és per tant una informació que aparegui en tots els registres sinó quan es troben dades en 
aquesta plataforma externa del CSUC.  
 
 
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 2015 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.  
Noves col·leccions creades durant el 2015: 
 

• Catàlegs d'impressors, editors i llibreters (76 docs.) 
• Dret canònic  (74 docs.) 
• Dret civil. Dret processal (67 docs.) 
• Dret penal. Dret processal penal (11 docs.) 
• Guerra de Successió (1702-1714)  (36 docs.) 
• Història del dret  (24 docs.) 
• Història de la medicina (203 docs.) 
• La lluita contra les epidèmies  (44 docs.) 
• Matemàtica  (87 docs.) 
• Medicina interna i patologia  (56 docs.) 
• Química  (232 docs.) 

http://cataleg.ub.edu/search%7ES6*cat


 
 

• Universitat de Barcelona: ordinacions i estatuts  (14 docs.) 
 
 
Fons d’arxius personals 
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 Jordi Sabater Pi 

Identificació i finalització de la redacció de 125 fitxes de sèrie corresponents a 5.817   
expedients. Treballs de preparació per a la càrrega dels expedients a l’UBDOC (2a fase). 

 

- Fons personal Martorell-Solanic 
Incorporació al sistema de gestió d’arxius UBDOC de 712 expedients de  la sèrie “Repertori de 
partitures de la Coral Sant Jordi dirigida per Oriol Martorell” i de 52 expedients de la sèrie 
“Programes de concert de la Coral Sant Jordi dirigida per Oriol Martorell” 
 

- Subfons del CRAI de la UB  
Aquest any s’ha iniciat el tractament,  ordenació i descripció del Subfons del CRAI de la UB amb 
documentació d’arxiu recopilat al llarg de la seva història i que serà custodiat pel CRAI i descrit 
també en el UBDOC. En aquest moments s’ha iniciat ja la redacció de l’inventari de la  
documentació administrativa i de la fitxa del productor del subfons, que és el propi CRAI de la 
UB, així com la identificació i classificació de la sèrie de fotografies. 

 
 
Altres col·leccions 
Unitat de Procés Tècnic 
 
Aquest anys s’ha iniciat el treball de descripció de dues noves col·leccions especials del CRAI 
Biblioteca del Campus de l’Alimentació de Torribera amb l’assessorament de la Unitat de Procés 
Tècnic: 
 
- Col·lecció de Cartes de restaurant del CRAI Biblioteca del Campus de l’Alimentació de Torribera 

Identificació de la col·lecció,  establiment de les línies generals i concrecions específiques per a 
la redacció de l’inventari de la Col·lecció de Cartes de restaurant del CRAI Biblioteca del Campus 
de l’Alimentació de Torribera.  Inici de l’inventari. Seguiment del treball i assessorament tècnic.  

        
- Col·lecció d’equip i estris de cuina del Campus de l’Alimentació de Torribera    

Establiment línies generals i concrecions específiques per al tractament dels objectes de la 
Col·lecció d’equip i estris de cuina del Campus de l’Alimentació de Torribera. Redacció de 
concrecions per al tractament de la col·lecció, que inclouen entre d’altres el registre, marcatge, 
descripció i instal·lació dels objectes. Inici de l’inventari. Seguiment del treball i assessorament 
tècnic. 

 



 
 
També s’han 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: 
 
 “Documentació diversa del Fons Bultaco (Compañía Española de Motores, S.A.)” 
 “Documentació diversa de Salvador Serra Cantavella” 
 “[Fons de fullets de documentació jurídica]” 
 “Documentació diversa del Moviment estudiantil de l'esquerra independentista|” 
 “Documentació diversa del Partit dels Socialistes de Catalunya|” 
 “Fons Documental AENTDE (Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y 

Diagnósticos de Enfermería)” 
 “Documentació personal i diversa dels ascendents de la familia de Carme Viladevall al segle 

XIX  

 
2.3.1.2. Col·leccions digitals      
Unitat de Procés Tècnic i Unitat de Projectes 
 

• Fotografies de l’Escola de Bibliotecàries (Universitat de Barcelona). Publicada a l’abril de 
2015, coincidint amb el centenari de la creació de l'Escola de Bibliotecàries, actual Facultat 
de Biblioteconomia i Documentació de la UB, la col·lecció aplega unes quatre-centes 
fotografies de les distintes etapes de l'Escola de Bibliotecàries, des del seu inici l'any 1915 
fins a la integració a la Universitat de Barcelona l'any 1999.  
Una part de la col·lecció procedeix de l'arxiu de l'antiga Escola, mentre que la resta prové 
de donatius diversos. Entre aquestes donacions destaca l'àlbum que Joana Casals cedí a 
l'Escola en els anys vuitanta, amb nombroses fotografies relatives al període en què fou 
secretària de l'Escola (1924-1939), i que reflecteixen l'activitat de les alumnes: les visites a 
biblioteques, les excursions, les estades al castell d'Escornalbou, etc. El gruix més important 
de la col·lecció es concentra en les primeres etapes del centre, fins a 1938. 
 
Tota la col·lecció ha estat introduïda a la MDC per Assumpció Estivill Rius, autora també 
de l'extensa i interessant introducció.   

• 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.  

 
 
2.3.3. Catalogar 
2.3.3.1. Documentació de procediments i pautes 
Unitat de Procés Tècnic 
 
A llarg del 2015 s’ha elaborat dos nous procediments per avançar en la implementació de la gestió 
per processos i s’ha dut a terme una revisió i adequació de la pàgina de Procediments per a 
catalogar per tal d’oferir la documentació dels principals procediments de manera més accessible i 
adient al nou model de gestió. Els dos procediments afecten a dues dels subprocesos principals  en 
aquest procés:  
 

• Procediment per a la catalogació de recursos d’informació en el CCUC i en el Catàleg de la 
UB, publicat al desembre de 2015  

http://mdc.cbuc.cat/cdm/landingpage/collection/fotobib
http://www.ub.edu/centenaribid/
http://www.directorioexit.info/ficha250


 
 

• Procediment de creació de registres d'autoritat en el Catàleg de la UB i en el CCUC, publicat 
a l’abril de 2015 

 
Pel que fa a noves pautes o concrecions, a l’abril de 2015 es van publicar a la intranet les Pautes per 
a la catalogació de publicacions en sèrie impreses, lligades a la formació que es va dur a terme 
durant el mateix mes d’abril , impartit per Carme Sabater i Carme Font, de Procés Tècnic del CRAI, a 
dins del pla de formació de la UB.  
 
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 
 
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 2015 ha estat de 32.806 
registres, dels quals s’extreuen les xifres per aquests conceptes: 
 

Per procedència 
de la catalogació 

Catalogació original 13.912 

32.806 
Còpia del CCUC      

13.887 
Còpia d'OCLC  859 
Còpia d'altres catàlegs  4.148 

Per tipus de 
suport  

Material imprès 26.307 

32.806 Material no-
llibre 

Tots els suports 566 

Electrònics en línia 5.681 

Per tipologia 

Monografies 28.787 

32.806 
Publicacions periòdiques 2.390 
Bases de dades 3 
Parts components 1.613 
Reculls 13 

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

Origen  Registres d'exemplar 
Compra 8.822 
Donatiu 22.144 
Reconversió 11.631 
Publicacions UB 188 
Còpia 251 
No informat i altres 2.182 
Total 45.218 

http://intranet.crai.ub.edu/es/content/procediment-de-creaci%C3%B3-de-registres-dautoritat-en-el-cat%C3%A0leg-ub-i-en-el-ccuc


 
 
 
L’increment del nombre de hòldings desglossats segon el mètode d’origen del document ha estat: 
 

Mètode d'adquisició  Registres de fons 
Reconversió 959 
Dipòsit legal 12 
Intercanvi 33 
Publicacions UB 23 
Donatiu 254 
Compra 142 
Desconegut 37 
Altres mètodes 26 
Total 1.486 

 
 
2.3.3.3. Catàleg d’autoritats 
Unitat de Procés Tècnic 
 
En l’àmbit del catàleg d’autoritats, les actuacions de 2015 s’han centrat a:  

• Consolidar i potenciar la participació en el projecte Càntic liderat per la BC amb una 
aportació del 29,21%  de registres nous en el projecte per part de la UB, que significa un 
creixement de quasi un 5% respecte de l’aportació del 2014. Del total de 23.403 registres 
creats al CCUC pel conjunt de les institucions membres, la UB ha aportat 6.835 (29,21%)  

• 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. Al final de 2015 el nombre d’autoritats de professors existents és 
de 4.155.  

• Consolidar el paper de Procés Tècnic en el flux de treball per al desplegament del suport a 
la recerca al CRAI, amb la normalització de registres d’autoritat i tesaurus segons les 
necessitats de les biblioteques a l’hora de validar els documents dels investigadors en el 
Dipòsit Digital de la UB. Al juny de 2015 s’ha incorporat a la base de dades del GREC els 
registres d’autoritats dels PDI, per a facilitar la validació i la normalització dels autors i s’ha 
previst l’enviament d’actualitzacions setmanals, de la mateixa manera que des del 2013 es 
fa amb el Thesaurus de la UB.  

• Nova actuació per a la Incorporació del identificador ORCID als registres d’Autoritat UB dels 
professors i investigadors que el van sol·licitar el primer semestre de l’any.  A setembre de 
2015 disposem de 1.872 autors amb identificador ORCID. 

• Participar en el projecte “Rectors de la UB”, amb la creació de 116 registres d’autoritats  
que recullen dades  sobre la seva personalitat i trajectòria professional.  

• Primeres aplicacions de la nova normativa en RDA en l’àmbit del catàleg d’autoritats i 
concretament en les autoritats de rectors, impressors i posseïdors com a primera fase de 
coneixement de la normativa.  

• 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. Al mes de desembre es van 
acordar l’ús de camps locals per codificar la informació pròpia de cada institució i assegurar 



 
 

la convivència de les dades en el mateix registre d’autoritat sense perdre el seu ús en 
projectes propis. En el nostre cas els registres d’autoritat serveixen per a la publicació web 
de diferents subproductes com són els portals d’Antics Posseïdors o Marques d'impressors, 
els projectes de Professors UB i Rectors UB i el seu lligam amb el GREC per a la validació de 
documents al Dipòsit UB, o els mateixos Autoritats UB i Thesaurus UB consultables via web. 
  

Actualment el catàleg d’autoritats UB conté 251.194 registres, dels quals 229.728 són registres 
complets i 86.077 tenen nivell Càntic.  
 
En l’àmbit del Thesaurus de la UB, les actuacions de 2015 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 27.157 termes del tesaurus, al final de desembre 19.931  són 
registres multilingües, fet que representa un 73,3 % del total.  

 
Tipus d'autoritat Registres creats al 2015 
Autors 10.524 
Autors matèries 985 
Matèries 197 
Col·leccions 491 
Gènere/Forma 12 
Geogràfic 79 
Autor/Títol 392 
Autor/Títol matèries 47 
Títols matèries 120 
Títols 80 
Total 12.929 

 
 
 
2.3.3.4. Catalogació i metadades 
Unitat de Procés Tècnic 
 
L’any 2015, la catalogació ha estat marcada per quatre grans actuacions: 
  

• Manteniment mensual del lligam del catàleg de la UB amb els registres del CCUC, 
mitjançant l’identificador 001, com a preparació per a la migració futura al catàleg del 
sistema compartit previst.  

• Suport a la catalogació de fons de donatiu i/o reconversió de les biblioteques. Enguany des 
del les diferents CRAI Biblioteques s’han catalogat 29.357 títols provinents de donatius o 
reconversió de fons. Com a suport a aquesta tasca la Unitat de Procés Tècnic ha assumit la 
catalogació de 3.144 registres bibliogràfics de fons de donatiu o reconversió, amb especial 
atenció als fons de Medicina dipositats a Cervera pendents de reconversió. També es va 
finalitzar la catalogació de partitures impreses del donatiu del Fons Oriol Martorell.  

• Participació en el grup de sistema compartit en diferents àmbits dels projecte:  
o Anàlisi dels reptes que pot suposar el projecte per a integrar i gestionar els recursos 

i serveis de les diferents institucions en un únic sistema de gestió.   
o Definició i redacció del plec de requeriments tècnics per al concurs per a l’adquisició 

del programari del projecte 

http://www.bib.ub.edu/fileadmin/posseidors/
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/impressors/
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/autoritats/professors.htm
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/autoritats/rectors.htm
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/autoritats/
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/tesaurus/


 
 

o Avaluació de les memòries tècniques de les empreses presentades i elaboració dels 
informes pertinents per a la Mesa de contractació.  

• Subscripció del mòdul Collection Manager d’OCLC al febrer de 2015 per a oferir les dades 
de cobertura dels recursos electrònics en el catàleg d’OCLC i adequació de les polítiques de 
préstec interbibliotecari a què aquests recursos estan subjectes segons les llicències, amb 
l’objectiu de facilitar dades reals de les nostres subscripcions i millorar el nivell de 
satisfacció de peticions que es reben en aquest servei.  Durant aquest any s’han dut a 
terme dues càrregues en aquest mòdul, la primera per a incorporar les dades de la 
col·lecció digital consorciada i una segona càrrega dels títols adquirits individualment des 
de la UB.  

• Exportació al WorldCat de tots els registres del catàleg amb posteriors actualitzacions 
trimestrals que incorporen els nous registres creats i eliminen els esborrats. Un cop els 
registres formen part d’aquest Catàleg global de l’OCLC i donen fe de la ubicació dels 
documents descrits a la Universitat de Barcelona, s’afegeix als corresponents registres del 
Catàleg del CRAI un camp amb el número identificatiu de l’OCLC . 
 

2.3.3.5. Millennium 
Unitat de Procés Tècnic 
 
Durant el 2015 s’han realitzat diferent millores i actuacions a l’OPAC orientades a donar resposta a 
les noves necessitats dels usuaris:  
 
Millores per als usuaris a la interfície del Catàleg (OPAC):  

• Incorporació d’un núvol de tags en el subcatàleg de Recursos en línia que permet l’accés 
per grans àmbits temàtics als llibres electrònics disponibles a través del catàleg per facilitar 
l’accés i promoure el seu ús. 

• Enriquiment del catàleg amb una recuperació de dades externes que permeten oferir més 
dades sobre els autors (enllaç a ORCID, VIAF o CANTIC) i els títols de pel·lícules 
cinematogràfiques (visualització del tràiler, els repartiment, etc.). Aquesta informació 
s’incorpora en el OPAC a partir dels registres d’autoritat del CANTIC i una eina dissenyada 
pel CSUC per a recuperar dades enllaçades i en obert a la xarxa. 

 
Millores generals a Millennium:  

• Creació de noves ubicacions per al CRAI Lletres per a facilitar l’accés als fons dispersos 
en diferents espais per part dels usuaris. L’acció de millora es va dur a terme a l’abril de 
2015 i va consistir en la creació de  9 nous codis d’ubicació per a identificar fàcilment a 
través de l’OPAC els diferents espais i millorar l’autonomia dels usuaris en la localització 
dels documents. 

• Configuració d'un login especial amb lletra més gran per a catalogadors de biblioteca 
amb problemes de visió 

 
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 521 registres. 



 
 
 
2.3.6. Conservar 
2.3.6.1. Dipòsit de Cervera 
Responsable memòria 

Actuacions a Cervera (al llarg de 2015) 

Primera actuació de revisió dels fons pendents de catalogar a Cervera per part de Josep Turiel dels 
fons, seleccionant només els considerats d’interès per al fons del CRAI, un total de 288 exemplars. 
Aquest documents han estat catalogats des de PT i oferts als CRAI Biblioteca per incloure en els 
seus fons que han seleccionat un 21% dels exemplars. La resta es retornen a Cervera. 

Amb l’objectiu de oferir els documents més consultats del fons de Cervera des dels CRAI Biblioteca, 
des de PT s’ha coordinat una actuació per a detectar els documents amb més préstecs des del 2014 
ubicats a Cervera i oferir-los als CRAI Biblioteca també per incloure’ls en els seus fons. Del total de 
215 documents detectats s’han incorporat als fons dels CRAI Biblioteca 123 (58%).  
 
3. Dotar-se de recursos 
3.1. Gestionar i administrar l’equip humà 
 
3.1.3. Formació del personal 
3.1.3.1. Formació interna 
Administració  
 

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 en el “Nou format de catalogació RDA”, impartit per Àngels Bonsón i Anna 
Rovira. Enguany s’han impartit una edició d’aquest curs el 12, 14 i  18 de maig de 2015 amb 
una durada de 7,30 hores de durada i amb l’assistència de  10 catalogadors del CRAI 

• Curs de “Catalogació de publicacions en sèrie impreses”, impartit per Carme Sabater i 
Carme Font, de Procés Tècnic del CRAI, a l’abril de 2015 amb una durada de 9 hores amb 
 l’assistència d’11 catalogadors del CRAI. 

Altres sessions formatives: 
• Sessió “RDA: noves normes per un catàleg en obert” – El  2 de desembre de 2015 PT va 

preparar una sessió de 2,30 h orientada per a tot el personal del CRAI amb l'objectiu 
d'explicar i contextualitzar el canvi de normativa catalogràfica, quines són les raons i 
objectius, i quina renovació proposen dels catàlegs per adaptar-se millor a les noves 
tecnologies aplicades a les eines de cerca i a la creació de la web semàntica. Es van fer dues 
sessions per facilitar l’assistència del personal segons el seu torn de treball. L’assistència va 
ser molt alta, amb un total de 100 persones entre les dues sessions i el grau de satisfacció 
recollit en l’enquesta també va ser molt alt. 

• 2a edició del  “Taller pràctic: manteniment de monografies al catàleg”, realitzat per 
personal de PT orientat als responsables de monografies per a conèixer les diferents 
possibilitats que ofereix Millennium per a fer tasques de revisió i manteniment dels fons 
monogràfics. El Taller es va realitzar al setembre de 2015 amb una durada de 2 hores i amb 
una assistència de 32 persones dels diferents CRAI biblioteques.  

 



 
 
3.1.3.2. Formació externa 
Unitat d’Administració, CRAI Biblioteques, Unitats i CeDocBiV 
 
 
3.1.3.3. Assistència a jornades, congressos, etc. 
Unitat d’Administració, CRAI Biblioteques, Unitats i CeDocBiV 
 
3.1.3.4. Col·laboració i participació en jornades i tallers  
CRAI Biblioteques, Unitats i CeDocBiV 
 
Durant l’any 2015 membres del personal de la Unitat de Procés Tècnic han impartit 6 cursos fora de 
la Universitat de Barcelona: 
     

• Introducció a les RDA : les noves normes de catalogació, impartit el 20, 22 i 27 d'octubre de 
2014 al COBDC per Rosa Fabeiro (10h.) 

• Introducció a les RDA: les noves normes de catalogació impartit el 3 i 4 de març de 2015 al 
CSUC per Anna Rovira  (10 h.) 

• Introducció a les RDA: les noves normes de catalogació,  impartit l'1 i 3 de juliol de 2015 a la 
UdG per Anna Rovira. (10 h.) 

• Introducción a las  RDA, impartit el 20 i 21 de juliol de 2015 a la Universidad de Cádiz  per 
Rosa Fabeiro (10 h.) 

• RDA: noves normes per a un catàleg en obert, impartit el 15 d'abril 2015 al CRAI de la UPF 
per Anna Rovira (3 h.) 

• Introducció a les RDA: noves normes per a un catàleg en obert, impartit els dies 11 i 12 de 
novembre de 2015 a la UdL per Anna Rovira (10h.) 

 
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.  

• Signe Bachmann, University of Tartu, Estònia (abril 2015) 
• Natalija Popkova, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lituània (setembre 2015) 
• Membres de la Universidade Federal do Amazonas (UFAM , Manaus) 6 bibliotecàries i un 

professor (Directora: Célia Regina Simonetti Barbalho) (novembre 2015) 
• Vista de una bibliotecària de la Università Ca’Foscari (setembre 2015) 

 
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., Núria Rosell, Ester Plana, Dolors Florensa, 
Montse Casadellà, Marta Fornaguera, Carme Font i coordinat per Carme Sabater i 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, Ester Plana, Elisa Jiménez 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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