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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
El curs 2005–06 ha estat important per a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació: hem celebrat el 90è 
aniversari de la creació de l’Escola Superior de Bibliotecàries de la qual som hereus. La celebració ha coincidit amb 
un any complex d’inici de la construcció de l’oferta docent adaptada a l’espai europeu d’educació superior (EEES), 
marcat pels canvis en la política universitària, amb un nou equip rectoral a la Universitat de Barcelona (UB) i amb 
una manca de definició en les línies polítiques del Ministeri i de la Generalitat en matèria de convergència europea. 
 
La celebració del 90è aniversari ens ha donat l’oportunitat de realitzar una important tasca de projecció social, tant 
dins la UB com en l’àmbit professional en general, i ens ha permès actualitzar el vincle amb els nostres antics 
alumnes. El record de la inauguració de l’Aula Jordi Rubió i Balaguer i de la clausura del curs al Paranimf de la UB, 
plens a vessar d’assistents de totes les edats, així ho testimonien. Les felicitacions que vam rebre ens fan renovar la 
nostra aposta pel futur de la Facultat. Ho fem, sens dubte, gràcies al bagatge que dóna una història tan dilatada i 
pionera en molts moments. Al llarg dels seus 90 anys d’història, la Facultat ha estat capaç d’evolucionar i adaptar-se 
al canviant món de la informació i la documentació, com ho demostra la positiva i variada inserció professional dels 
seus titulats, que han col·laborat a fer del conjunt del sistema bibliotecari de Catalunya un referent espanyol i 
internacional, que han obert camins ferms en la gestió d’informació i documentació en les organitzacions i que 
comencen a tenir un paper destacat en la dimensió documental de multitud de productes i projectes d’Internet 
(portals, intranets, publicacions digitals, directoris de recursos, etc.). 
 
L’altre gran eix del curs, l’activitat dirigida cap a la convergència amb l’EEES, ha estat marcada per la posada en 
funcionament del màster pilot en Gestió de Continguts Digitals i la tramitació de la seva transformació en màster 
oficial; per la continuació de la prova pilot de la Generalitat per a estudis de grau segons el model europeu en la 
nostra diplomatura actual; pel treball amb la resta de centres espanyols del nostre àmbit amb l’objectiu de defensar 
l’espai propi de les nostres titulacions en el nou marc universitari, i per la continuada revisió dels plans docents de 
totes les assignatures des de l’òptica dels crèdits ECTS (European Credit Transfer System) i de la formació basada 
en el treball tant en continguts com en competències. 
 
Pel que fa a l’organització interna, ha estat un curs de trànsit, ja que a la Facultat hi ha hagut relleus tant en el 
Deganat com en el Departament, mentre que en el conjunt de la Universitat el nou equip rectoral també iniciava la 
posada en marxa de noves polítiques i accions que han obligat a un intens treball de gestió per donar la resposta que 
se’ns demanava a les facultats. A més, al repte ordinari d’actualitzar l’organització interna d’acord amb els nous 
equips, hi hem d’afegir el repte de donar continuïtat a la molta i bona feina que Assumpció Estivill, com a degana, i 
Ernest Abadal, com a director del Departament, han fet els darrers anys. Bona part de les fites assolides al llarg 
d’aquest curs 2005–06 són la materialització de propostes i treballs encetats per ells i els seus equips, i els ho hem 
d’agrair. 
 
Per acabar, la lectura de la Memòria que teniu a les mans posa de manifest que, a banda de l’activitat bàsica de 
formació reglada, la Facultat ha desplegat una remarcable activitat en matèria de recerca, congressos, jornades, 
publicacions, cursos d’extensió universitària i intercanvis internacionals. Totes les dades que s’hi consignen, i en 
especial el manteniment significatiu del nombre d’alumnes de nou accés, són una prova fefaent que la Facultat 
avança gràcies a una multitud d’accions i de gestos quotidians d’alumnat, de professorat i de personal 
d’administració i serveis, de tutors de centres de pràctiques, d’antics alumnes, etc. A tots ells, el nostre més sincer 
agraïment. 
 
Cristóbal Urbano 
Degà 
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2 ACTIVITAT INTERNA (ÒRGANS DE GOVERN I COMISSIONS) 
 
 
2.1 Càrrecs i òrgans de govern 
 

Equip deganal 
Degà:  Cristóbal Urbano Salido 
Vicedegans: Àngel Borrego Huerta, Anna Villarroya Planas 
Secretària: Núria Jornet Benito 
 

La Junta per a l’elecció del nou degà va tenir lloc el 21 de juny de 2005. El nou equip deganal va prendre possessió dels 
càrrecs el 22 de juliol de 2005. 

 
Caps d’estudis 

Biblioteconomia i Documentació: Andreu Sulé Duesa 
Documentació: Jordi Andreu Daufí (a partir del juny de 2005) 
 

Administradora del Centre de Biblioteconomia i Documentació / campus de Sants 
 Maria Lluïsa Padilla Andrade 

 
Cap de la Secretaria 
 Montserrat López Martos 
 
Cap de l’Oficina d’Afers Generals 
 Miquel Àngel Esteva Saló 

 
 
Junta de Facultat 
 
Al llarg del curs 2005–2006 s’han dut a terme quatre reunions ordinàries de la Junta de Facultat —el 9 de novembre de 
2005, els dies 17–24 de gener, el 3 de maig i el 27 de juny de 2006— i una de extraordinària el 28 de setembre de 2005. 
La Junta de gener va tenir, en realitat, dues parts: en la primera part, a la qual ha assistit de manera excepcional el rector 
de la Universitat de Barcelona, Dr. Màrius Rubiralta, es va parlar del Pla territorial de la UB i del futur emplaçament de la 
Facultat, com a únic punt de l’ordre del dia, i en la segona part es van debatre els altres punts de la convocatòria. Pel que 
fa a la sessió extraordinària d’aquest òrgan de govern, va servir per debatre i aprovar el POP (Programa oficial de 
postgrau) de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, que amb el nom Informació i Documentació en la Societat 
del Coneixement, estableix l’horitzó estratègic d’aquest programa i els seus diversos elements o continguts (màsters i 
mòduls), i activa per al curs 2006–07 una d’aquestes línies, la del màster en Gestió de Continguts Digitals. En aquestes 
reunions, la Junta també ha estat informada dels acords presos en els òrgans de govern de la UB, d’afers relatius a 
l’organització i el funcionament de la mateixa Facultat i dels ensenyaments que s’hi imparteixen, de les instal·lacions i les 
activitats programades, etc. Entre els acords presos per la Junta destaquen els següents: informe i aprovació del calendari 
d’actes de celebració del 90è aniversari de la creació de l’Escola Superior de Bibliotecàries (1915); participació en el 
Projecte institucional de política docent de la UB; nomenament dels coordinadors del POP, del màster en Gestió de 
Continguts Digitals i dels membres de la Comissió del màster; establiment del calendari i mètode de treball del Pla 
estratègic de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, i vistiplau a la resolució de la Comissió Acadèmica sobre 
les equivalències entre el màster pilot i el màster oficial. 
 
El curs 2005–06, la Junta ha estat formada per les persones següents:  

— Professorat ordinari: Ernest Abadal, Jordi Andreu, Mònica Baró, Àngel Borrego, Miquel Centelles, Maite 
Comalat, Constança Espelt, Assumpció Estivill, Jesús Gascón, Núria Jornet, Teresa Mañà, Carina Rey, Anna 
Rubió, Andreu Sulé, Miquel Térmens i Cristóbal Urbano. 

— Altre professorat docent i investigador: Ferran Burguillos, Aurora Vall i Anna Villarroya. 

— Personal d’administració i serveis: Mercè Alsina, Miquel Àngel Esteva i Marta Segarra. 

— Alumnat: Cristina Andrade, Manel Campos, Maria Garcia, Susana Gil, Gemma Josa, Gemma Medina, Francesc 
Xavier Mundet, Daniel Peral i Montserrat Romagosa (fins al 30 de març). El 30 de març de 2006 van tenir lloc 
les eleccions d’estudiants de la UB, que van implicar un canvi en la composició dels alumnes representants a la 
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Junta de Facultat: Marta Batet, Cristina Cuní, Pau de la Fuente, Meritxell Graupera,  Laura Pinilla, Rosa 
Salvador, Mireia Sandoval i Helena Vilardell. 

 
També formen part de la Junta, sense vot, els vicedegans, el secretari, els directors dels departaments adscrits, els 
caps d’estudis dels ensenyaments adscrits, la cap de la Secretaria, la cap de la Biblioteca, el professor responsable 
de les aules d’informàtica i l’Administració de centre, en cas que no en siguin membres elegits. També hi poden 
assistir els directors de departaments no adscrits al centre que hi exerceixen docència. 
 
 
2.2 Comissions 
 
Comissió Acadèmica 
 
La composició de la Comissió Acadèmica és la següent: Cristóbal Urbano, que la presideix; Andreu Sulé i Jordi 
Andreu, caps d’estudis de Biblioteconomia i Documentació i Documentació, respectivament; Mònica Baró, Sílvia 
Argudo, Maite Barrios, Constança Espelt i Àlex Haro, com a representants dels departaments que tenen docència 
assignada en els ensenyaments; Patrícia Aleu, Manuel Campos i Francesc Xavier Mundet, en representació de 
l’alumnat (fins al 30 de març), i Marta Batet, Pau de la Fuente i Rosa Salvador (a partir del 30 de març), i 
Montserrat López, que actua com a secretària de la Comissió per delegació de l’administradora de centre. A partir 
del 3 de maig de 2005, s’ha incorporat com a membre de la Comissió, amb veu i sense vot, el coordinador del POP 
de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació (Àngel Borrego) i un dels coordinadors del màster en Gestió de 
Continguts Digitals (Miquel Centelles). 
 
Una de les línies d’actuació d’aquesta Comissió ha estat la participació de la Facultat en el Projecte institucional de 
política docent de la UB. El ponent de la proposta, el cap d’estudis de Documentació, Jordi Andreu, ha recollit les 
aportacions i esmenes que han fet arribar els diferents grups de treball del Departament de Biblioteconomia i 
Documentació, i la Comissió acadèmica ha tancat el text, que ha adreçat al Vicerectorat de Política Docent 
(http://www.ub.es/comint/projdocent/ comissions/comasses.htm). 
 
 
Comissió de Professorat 
 
Entre altres funcions, aquesta Comissió proposa els membres de les comissions d’accés i de contractació de 
personal acadèmic, vetlla pel desenvolupament correcte dels concursos per a la provisió de places del personal 
acadèmic contractat, informa sobre les peticions de canvi de situació administrativa del professorat adscrit al centre 
i informa sobre l’elaboració de la relació de llocs de treball i els canvis de denominació, d’amortització, de 
minoració i de redistribució de les places docents.  
 
La seva composició actual és la següent: Anna Villarroya, que la presideix per delegació del degà; Andreu Sulé i 
Jordi Andreu, com a caps d’estudis dels ensenyaments homologats de la Facultat; Mònica Baró, en representació del 
Departament de Biblioteconomia i Documentació; Meritxell Graupera, com a representant de l’alumnat, i Marta 
Segarra, com a secretària per delegació de l’administradora de centre. 
 
Aquest curs la Comissió ha treballat especialment en la convocatòria de places de professorat per a la Facultat; en 
concret, una plaça de professor agregat (Mario Pérez-Montoro), una plaça de lector (finalment deserta), tres places de 
professor col·laborador (Ferran Burguillos, Mireia Ribera i una altra de vacant passats alguns mesos), i diverses places de 
professor associat. Com a línia estratègica aquest òrgan treballa per aconseguir a mitjà termini un percentatge més elevat 
de professorat a temps complet. 
 
 
Comissió de Doctorat 
 
Les seves funcions, establertes també al Reglament de la Facultat, tenen a veure amb la planificació i gestió dels 
programes de doctorat (calendaris de gestió dels estudis; procediments de l’accés, trasllats, convalidacions o 
adaptacions; aprovació dels tribunals per al DEA; admissió a tràmit de les tesis doctorals; etc.).  
 
Formen la Comissió: Àngel Borrego, que la presideix per delegació del degà; Carina Rey i Antoni Cosculluela, en 
representació dels departaments que tenen docència en el programa; Candela Ollé, en representació de l’alumnat, i 
Montserrat López, que actua com a secretària de la Comissió per delegació de l’administradora de centre. 
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La Comissió de Doctorat ha aprovat aquest curs 2005–06 la lectura i la composició del Tribunal de la tesi de Pedro 
Manuel Cardina Maximino Metodologia para a avaliação de colecções: estudo aplicado a una biblioteca 
portuguesa i el calendari de les proves del DEA. 
 
 
Comissió de Recerca 
 
D’acord amb el Reglament de la Facultat, aquest òrgan ha de proposar a la Junta els plans anuals i pluriennals de 
promoció de la recerca a càrrec dels contractes programa de recerca de la Universitat i de la Facultat; ha d’aprovar 
les convocatòries d’ajuts a la recerca i nomenar les comissions d’avaluació pertinents; ha de dur a terme els 
informes relacionats amb les atribucions i les competències de la Facultat en el camp de la recerca que la Junta de 
Facultat li encomani, i ha d’elaborar els informes que li demani la Comissió de Política Científica de la Universitat.  
 
La seva composició és la següent: Àngel Borrego, que la presideix per delegació del degà; Mònica Baró i Lluís 
Bonet, com a representants dels departaments adscrits a la Facultat; Carina Rey, en representació dels grups de 
recerca; Candela Ollé, en representació de l’alumnat, i Teresa Utrera, com a secretària per delegació de 
l’administradora de centre.  
 
Al llarg d’aquest curs, la Comissió ha publicat convocatòries d’ajudes per a l’elaboració de tesis, per a projectes i 
grups de recerca en forma d’hores de dedicació d’un becari de recerca, i borses de viatge.  
 
 
Comissió de Biblioteca 

 
El Reglament de la Facultat determina els objectius, les funcions i la composició de la Comissió de Biblioteca. Té com a 
missió principal ser un espai de comunicació entre el professorat, l’alumnat de la Facultat i els responsables del servei, i 
vetllar perquè se satisfacin les necessitats i els interessos de tots els usuaris i perquè la Biblioteca pugui donar suport 
adequat a la docència i la investigació que es duu a terme al centre. Entre les funcions específiques que se li assignen hi 
destaquen: treballar les qüestions de polítiques generals que la mateixa Biblioteca o els seus usuaris considerin oportunes 
per traslladar-les a la Comissió de Biblioteques delegada de la Junta de Govern; col·laborar en les polítiques de 
desenvolupament de la col·lecció; fer propostes de nous serveis; etc.  
 
Formen la Comissió de Biblioteca: Anna Villarroya, que la presideix per delegació del degà; Conxa Álvarez, directora de 
la Biblioteca de Biblioteconomia i Documentació; Concepción Rodríguez i Nora Vela, representants del professorat, i 
Cristina Cuní, representant de l’alumnat.  
 
El curs 2005–06 aquesta Comissió ha discutit l’informe sobre l’avaluació de les biblioteques del CRAI de la Universitat 
de Barcelona, i ha presentat noves propostes o modificacions a l’informe elaborat pel Comitè d’Avaluació Interna. 
 
 
Comissió de Dinamització Lingüística 
 
La Comissió de Dinamització Lingüística (CDL) és un altra de les comissions delegades de la Junta. Com preveu el 
Reglament de la Facultat, els seus àmbits d’actuació són la detecció de necessitats lingüístiques i la proposta d’actuacions 
de normalització; la difusió d’informació sobre propostes i serveis de normalització lingüística i l’organització 
d’actuacions d’animació lingüística. Finalment, esdevé un canal de comunicació entre el centre i els Serveis Lingüístics 
de la UB. 
 
Aquesta Comissió està formada per Núria Jornet, que la presideix per delegació del degà; Anna Rubió, com a 
representant del professorat; M. Lluïsa Padilla, en representació del PAS, i Helena Vilardell, en representació de 
l’alumnat. Joan Mulero ha estat el becari que la Comissió de Biblioteconomia ha compartit amb les facultats de Filologia 
i Matemàtiques.  
 
La CDL publica El full de la CDL, que té l’objectiu de divulgar-ne els serveis. Altres activitats de la CDL al llarg 
d’aquest curs han consistit a organitzar els concursos amb motiu de Sant Jordi. Coincidint amb els actes de 
celebració dels 90 anys de la Facultat, la Comissió ha apostat per dues modalitats que volen potenciar la participació 
dels estudiants en aquesta celebració (vegeu més endavant). Com a activitat centrada en Sant Jordi, festa 
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institucional de la UB, la Comissió ha organitzat també una taula d’intercanvi de llibres, en què han participat els 
diferents col·lectius de la Facultat i els altres estadants del campus de Sants. 
 
Finalment, el Servei de Llengua Catalana ha editat a l’inici d’aquest curs 2005–06 el Vocabulari d’arxivística, dins 
de la col·lecció “Vocabularis bàsics de l’alumnat”. El text ha estat preparat pel grup de professors d’Arxivística de 
la Facultat Jordi Andreu, Maria Elvira, Núria Jornet i Anna Rubió, i ha estat coordinat per la CDL de la Facultat. 
 
  
Participació dels càrrecs de la Facultat en els òrgans de govern de la UB  
 
La Facultat té representació en el Consell de Govern de la UB i en la Conferència de Degans (Cristóbal Urbano), i també 
en les comissions següents, delegades del Consell de Govern: Comissió Acadèmica (Cristóbal Urbano), Comissió de 
Professorat (Anna Villarroya), Comissió de Doctorat (Àngel Borrego), Comissió de Biblioteca (Àngel Borrego), Agència 
de Postgrau (Àngel Borrego) i Claustre Universitari (Cristóbal Urbano, com a membre nat, i Anna Villarroya i Ernest 
Abadal, com a membres elegits). 
 
 
2.3 Consell Assessor de la Facultat 
 
Aquest Consell, previst en el Reglament del centre, té l’objectiu principal d’incentivar les relacions entre l’activitat 
acadèmica i el món laboral i professional en els seus àmbits respectius. Les funcions generals que se li assignen són les 
següents: promoure la participació de la Facultat en la societat i la col·laboració de la societat en el finançament 
d’activitats del centre; contribuir a l’enfortiment de la implicació dels ensenyaments del centre en la realitat social, i 
participar en els processos d’avaluació dels ensenyaments.  
 
La composició del Consell és la següent: Ramon Plandiura, representant del Consell Social de la UB; Alícia Conesa, 
Televisió de Catalunya, i Arturo Ortega, Fundació Barcelona Digital, representants d’empreses o d’associacions 
empresarials amb presència de professionals del sector; Gabriel Planella, Direcció General de Cooperació Cultural de la 
Generalitat de Catalunya, representant de la xarxa de biblioteques públiques municipals de Catalunya; Lluís Anglada, 
director del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, representant de les biblioteques universitàries; Dolors 
Lamarca, directora de la Biblioteca de Catalunya; Amèlia Poves, directora de l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-
Sant Gervasi, i Jordi Serra, responsable de gestió documental i de l’arxiu central del DURSI, representants del sector dels 
arxius; Eugènia Serra, presidenta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya; Amanda Marín, 
representant dels antics alumnes; Mònica Baró, representant del Departament de Biblioteconomia i Documentació; 
Miquel Martínez, director de l’ICE, professor representant d’un altre departament de la UB; Cristóbal Urbano, degà de la 
Facultat; Núria Jornet, secretària de la Facultat i del Consell. La reunió constitutiva del Consell va tenir lloc el 14 de juny 
de 2005. 
 
El 20 de març de 2006 ha tingut lloc la segona reunió d’aquest òrgan d’assessorament de la Facultat. La trobada ha servit, 
en part, per presentar el nou equip deganal i per explicar als membres del Consell els principals reptes i projectes que té la 
Facultat en marxa, entre els quals la futura ubicació del centre en el Pla territorial de la UB i el procés de reforma de les 
titulacions de postgrau (presentació del Programa oficial de postgraus de la Facultat i del màster oficial en Gestió de 
Continguts Digitals) i de grau. Pel que fa a la primera qüestió, el Consell s’ha pronunciat favorablement respecte a la 
decisió de la Facultat de prioritzar el campus de Diagonal com a millor ubicació de la Facultat en el marc del nou Pla 
territorial de la Universitat de Barcelona.  
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3. ACTIVITAT DOCENT 
 
3.1 Dades de matriculació 

 
a) Alumnat matriculat 
  
— diplomatura: 547 alumnes (148 de nou accés a primer curs) 
— llicenciatura: 313 alumnes (112 de nou accés a primer curs) 
— màster pilot en Gestió de Continguts Digitals: 15 alumnes 
— doctorat: 38 alumnes 
— extensió universitària: 298 alumnes 
 
b) Estudis finalitzats 
 
— diplomatura: 75 
— llicenciatura: 71 
— doctorat: un doctor + 12 DEA (diploma d’estudis avançats) 
 
 
3.2 Ensenyaments de primer i segon cicles 
 
La diplomatura en Biblioteconomia i Documentació és un ensenyament de primer cicle, amb una durada de tres 
anys. La llicenciatura en Documentació és un ensenyament de segon cicle, amb una durada de dos anys; s’hi 
accedeix directament amb la diplomatura en Biblioteconomia i Documentació. Des de qualsevol altra titulació cal 
superar uns complements de formació amb els coneixements fonamentals de l’àrea.  
 
Una gran part de la docència de l’ensenyament de Biblioteconomia i Documentació és assignada al Departament de 
Biblioteconomia i Documentació. També hi imparteixen algunes assignatures optatives els departaments següents: 
Dret Civil, Economia Política i Hisenda Pública, Filologia Catalana, Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en 
Educació, Metodologia de les Ciències del Comportament i Psicologia Bàsica. En la docència de la llicenciatura 
col·laboren, a més del Departament de Biblioteconomia i Documentació, els departaments següents: Dret Civil, 
Economia i Organització d’Empreses, Economia Política i Hisenda Pública, Lingüística General, Matemàtica 
Aplicada i Anàlisi, i Metodologia de les Ciències del Comportament. 
 
Una de les prioritats que s’han mantingut al llarg d’aquest curs ha estat l’adaptació de les titulacions que 
s’imparteixen al centre en el marc de l’espai europeu d’educació superior (EEES). Tanmateix, no s’ha pogut 
avançar en la redacció del nou títol de grau, en l’espera de la definició d’aquest ensenyament en el marc del sistema 
universitari espanyol. En aquest sentit el centre ha estat a l’aguait dels canvis en el model i en la seva orientació; en 
concret, d’un catàleg de títols i directrius generals de cada titulació a un altre que prioritza l’autonomia de cada 
universitat en la definició de títols, que seran perfilats a grans trets per unes línies de cada àrea de coneixement i 
acreditats convenientment per les agències universitàries. D’altra banda, la Facultat ha continuat treballant amb la 
xarxa d’universitats que participaren en la proposta de titulació Título de grado en Información y Documentación 
(Madrid: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 2004) amb vista sobretot a garantir la 
presencia i ubicació adequades dels ensenyaments de Biblioteconomia i Documentació en la nova estructura dels 
estudis superiors. En la darrera reunió entre aquests centres (Madrid, 24 de maig de 2006) s’ha decidit rellançar 
l’activitat de la xarxa i reestructurar-ne la composició, i el degà de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 
Cristóbal Urbano, ha estat elegit secretari de la nova permanent. 
 
Una altra línia de treball ha estat la participació de l’ensenyament de Biblioteconomia i Documentació en el pla pilot 
per a l’adaptació de titulacions a l’espai europeu d’educació superior promogut per la Generalitat de Catalunya. 
Aquest curs 2005–06 ha continuat l’adaptació d’aquest ensenyament a la nova metodologia docent que implica el 
sistema de crèdits europeus (ECTS). D’acord amb aquestes proves pilot, i després d’haver-se aplicat a les 
assignatures de primer curs, han estat les assignatures de segon curs les que s’han integrat en aquesta nova 
metodologia docent, més centrada en l’aprenentatge de l’alumnat. D’altra banda, i com a accions concretes, s’està 
treballant en la recollida de dades sobre l’assistència a classe de l’alumnat i s’ha continuat la tasca encetada pel 
professorat de primer curs de la diplomatura en el tema de les competències transversals juntament amb Mercedes 
Rodríguez, assessora de l’Institut de Ciències de l’Educació en aquesta matèria. En aquest sentit, s’ha pogut 
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elaborar una taula plantilla, amb la qual s’han recollit al llarg del segon semestre les activitats que es duen a terme 
des de cada assignatura de primer amb vista a desenvolupar aquestes destreses, i s’ha estès el procés al segon curs 
de diplomatura. Finalment els professors Maite Comalat i Amadeu Pons, membres del Consell de d’Estudis de la 
diplomatura, han preparat una pàgina web RIEU (Recursos sobre Innovació Educativa Universitària d’interès per a 
l’adaptació a l’EEES) que ha de servir com a plataforma per recopilar i organitzar recursos docents d’interès, en 
especial per al professorat. És previst que el proper curs es presenti de manera oficial aquesta pàgina web. 
 
Aquest curs també s’ha aprovat el Pla d’acció tutorial (PAT), en l’àmbit de l’ensenyament de diplomatura, que té 
per objectiu que l’alumnat rebi la informació i l’orientació necessàries per optimitzar el trànsit a la universitat, el 
procés d’aprenentatge i el pas al mercat de treball. El PAT es començarà a aplicar el proper curs 2006–07, a 
l’alumnat de nou ingrés, al qual s’assignarà, en matricular-se, un tutor o tutora que li donarà suport al llarg dels 
estudis. La coordinadora d’aquest Pla és Sílvia Argudo, i els tutors responsables són Maite Comalat, Marina Salse, 
Aurora Vall, Adelaida Ferrer i Jesús Gascón. 
 
En el marc dels ensenyaments de llicenciatura i complements de formació, s’ha reorganitzat la càrrega per grans 
matèries i s’ha aprovat una nova assignatura optativa per programar el curs vinent (Disseny d’enquestes).  
 
Encara en el pla acadèmic i docent, aquest curs s’ha treballat activament en una nova eina creada en l’àmbit de la 
UB, el GR@D, una aplicació informàtica que ha de ser la base per a la gestió de diversos eixos de l’activitat dels 
centres: part relativa a la gestió dels plans d’estudis amb un mòdul de gestió dels plans docents; la de planificació de 
l’oferta docent, amb els mòduls de gestió de l’oferta, planificació i horaris; i la part d’explotació de dades que inclou 
la creació de subproductes d’informació en línia (horaris de classes, aulari, calendari d’exàmens, plans docents de 
les assignatures, etc.) i la possibilitat de generar una guia docent publicable i amb informació permanentment 
actualitzada al web dels centres. El segon semestre d’aquest curs s’ha fet una primera sessió de presentació a l’equip 
directiu del centre i una altra de formació bàsica per al personal administratiu i docent de la Facultat i del 
Departament implicats en aquesta plataforma. L’objectiu final és que, per al curs vinent, 2006–07, gran part dels 
elements de la gestió docent estiguin integrats en aquest programa. Andreu Sulé, cap d’estudis de Biblioteconomia i 
Documentació, participa en el grup de treball del GR@D i és l’encarregat de la millora dels formularis de la 
bibliografia dels plans docents de les assignatures.  
 
 
3.3 Ensenyaments de tercer cicle i altres cursos 
 
Programa de doctorat 
 
Des del curs 2002–03 s’imparteix el programa interuniversitari del doctorat en Informació i Documentació en l’Era 
Digital, a càrrec de professorat del Departament de Biblioteconomia i Documentació de la UB i de l’Àrea de 
Documentació del Departament de Filologia Catalana de la UAB. El programa és coordinat per Carina Rey (UB) i 
Alexandre López (UAB). Durant el curs 2005–06 s’ha comunicat als alumnes que el bienni 2006–08 serà el darrer 
segons el model anterior a Bolonya, i que durant el curs 2007–08 no s’oferiran places de nou accés per prioritzar la 
preparació del nou doctorat adaptat a l’EEES, i els esforços del professorat es dedicaran a tancar el gran volum de 
les tesis inscrites i de treballs de recerca de segon any pendents. 
 
 
Màster en Gestió de Continguts Digitals 
 
Una altra línia de treball en el marc de l’EEES ha estat en l’esfera dels a nivell de postgraus i màsters, és a dir en el 
segon nivell dels ensenyaments de l’espai europeu. Durant el curs 2005–06 s’ha impartit el màster en Gestió de 
Continguts Digitals com a títol propi adaptat als requeriments de l’espai europeu de l’educació superior. La finalitat 
d’aquest màster és la formació d’un professional amb perfil d’arquitecte de continguts digitals, un professional que, 
d’acord amb la definició del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, “selecciona i organitza 
recursos d’informació amb l’objectiu de facilitar l’accés per part dels usuaris finals, amb especial atenció a la 
usabilitat i orientació de l’usuari”. El màster té caràcter interuniversitari i està organitzat per la nostra Facultat i el 
Departament de Periodisme i Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra. Els coordinadors han estat 
Miquel Centelles i Josep Manuel Rodríguez Gairín. A part de professorat del Departament de Biblioteconomia i 
Documentació de la UB (11), també hi participa professorat de la Secció de Ciències de la Documentació de la 
Universitat Pompeu Fabra (3) i dos d’altres departaments de la UB. Amb una matriculació de 15 alumnes, dos dels 
quals eren de nacionalitat estrangera, el màster ha impartit dotze assignatures, de quatre crèdits ECTS cada una, i 
estructurades en tres mòduls: Planificació o avaluació; Aplicació i eines, i Organització de continguts.  
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Cursos d’extensió universitària 
 
El curs 2005–06, la Facultat també ha organitzat cursos d’extensió universitària oberts i l’Escola d’Hivern destinada 
al personal de les biblioteques públiques municipals de Catalunya. En el primer cas s’han aprofitat com a cursos 
d’extensió algunes de les assignatures que s’ofereixen en el títol propi de la Facultat, el màster en Gestió de 
Continguts Digitals. Pel que fa a l’Escola d’Hivern, aquest curs arriba a la segona edició. Gestionada per la Facultat, 
s’organitza juntament amb la Direcció General de Cooperació Cultural de la Generalitat de Catalunya i el Servei de 
Biblioteques de la Diputació de Barcelona, i amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya. Se n’han programat dos mòduls: el d’auxiliars de biblioteca, amb cinc grups, i el de 
bibliotecaris, amb quatre.  
 
 

1r semestre 2n semestre 
Anàlisi de l’entorn de la informació 
Professorat : Cristina Soy 
Alumnes matriculats : 1 

Escola d’Hivern: 
El paper de la biblioteca pública en la societat 
del coneixement 
Mòdul destinat a auxiliars de biblioteca 
Professorat: Montserrat Busquet, Laura Padró, 
Carme Renedo i Sheila Vilaseca 
Dates: 23 de gener – 2 de febrer de 2006 
Alumnes matriculats: 119 

Organització i representació de la informació 
digital 
Professorat: Carles Gibernau 
Alumnes matriculats: 1 

Escola d’Hivern: 
Gestió de projectes i serveis 
Mòdul destinat a bibliotecaris 
Professorat: Pedro A. Bravo, Carme Fenoll, Roser 
Lozano i Carina Rey 
Dates: 23 de gener – 2 de febrer de 2006 
Alumnes matriculats: 170 

 Sistemes de gestió de continguts al web (CMS) 
Professorat: Josep Manuel Rodríguez Gairín 
Alumnes matriculats: 1 
 

 Preservació i conservació de la informació 
digital 
Professorat: Alice Keefer, Miquel Térmens i Jordi 
Serra 
Alumnes matriculats: 3 
 

 
 
 
4 ACTIVITATS ACADÈMIQUES 
 
 
Trobada del Professorat de la Facultat 
 
El 14 de setembre de 2005 ha tingut lloc la Cinquena Trobada del Professorat de la Facultat, reunió anual que té 
l’objectiu de donar orientacions al professorat sobre aspectes relatius a la docència, i d’informar-lo sobre qüestions 
administratives i d’organització. La sessió s’ha encetat amb les paraules de benvinguda del degà, que també ha fet la 
presentació de la jornada de treball i dels seus objectius. A la primera part de la jornada, els caps d’estudis —
Andreu Sulé i Jordi Andreu— han informat el professorat de qüestions pràctiques, com ara la normativa d’exàmens, 
l’atenció a l’alumnat, els dossiers electrònics i impresos, etc. A continuació la secretària docent ha presentat el 
document Com i qui, 2005, un recull de preguntes i respostes relatives al funcionament quotidià del centre. El 
coordinador del màster en Gestió de Continguts Digitals, Miquel Centelles, ha informat d’aquest màster pilot que es 
programa el curs 2005–06. La vicerectora de Política Acadèmica i Convergència Europea, Rosa Nonell, ha tancat la 
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jornada amb la presentació de les principals línies d’actuació del Rectorat en matèria de postgrau adaptat al nou 
espai europeu d’educació superior.  
  
 
Seminaris amb la Professió 
 
Aquest curs 2005–06, la Facultat ha continuat organitzant la sèrie Seminaris amb la Professió, que té l’objectiu de posar 
en contacte l’alumnat amb professionals en exercici, presentar serveis i productes i debatre temes d’interès professional. 
Enguany han tingut lloc els seminaris següents:  

—   Seminari organitzat conjuntament pel CBUC i la UB “La implementación de un repositorio institucional: 
procesos, retos y estrategias”, a càrrec de Carol G. Hixson, coordinadora del dipòsit institucional de la 
Universitat d’Oregon, conegut com a Scholars’ Bank i construït sobre el programari Dspace (22 de setembre). 

—   Jornada sobre sistemes d’informació geogràfica “Noves tècniques per conèixer els nostres usuaris: els 
sistemes d’informació geogràfica (GIS) i la seva utilitat en la planificació i disseny de serveis bibliotecaris”. 
Organitzada conjuntament per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, el Departament de 
Biblioteconomia i Documentació i amb la col·laboració del Servei de Biblioteques de la Diputació de 
Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Va incloure un taller d’aplicació dels 
GIS a les biblioteques públiques dirigit per la Dra. Christie Koontz (27 de febrer). 

— Taula rodona sobre “Gestió de continguts digitals, arquitectura de la informació i llenguatges documentals: 
l’experiència de tres professionals”. L’acte ha comptat amb la participació d’Adela d’Alòs-Moner, sòcia 
fundadora de DOC6; Lluís Anglada, director del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, i 
Lleonard del Río, director de tecnologia de Raona Software Engineering. La taula ha estat presidida per 
Miquel Centelles, professor de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació i coordinador del màster en 
Gestió de Continguts Digitals (15 de desembre). 

 
 
Conferències impartides en el marc de les classes 
 
Com ja és tradicional, les intervencions de professionals dels diferents sectors de la biblioteconomia i la documentació en 
el marc de les classes han estat molt nombroses i interessants. Aquestes col·laboracions són molt valorades per l’alumnat, 
ja que porten a l’aula els casos pràctics i la perspectiva professional, i ajuden a enfortir les necessàries relacions del centre 
amb tots els àmbits de la professió. A continuació es dóna la llista de les intervencions en les distintes assignatures dels 
tres ensenyaments. En alguns casos el professor o la professora pot determinar que aquesta activitat (xerrada o 
conferència a la seva classe) sigui oberta a la resta de l’alumnat o al professorat: 
 

—  “Gestió d’edificis”, Santi Romero, arquitecte del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona 
(Recursos i serveis en unitats d’informació, 24 d’octubre). 

—  Presentació del Portal Social del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, Guifré 
Miquel (Recursos i serveis de referència especialitzats, 3 de novembre).  

—  “Els perfils professionals”, Lluís Salvador (Recursos i serveis d’unitats d’informació, 7 de novembre). 

—  “L’aplicació de Vignette al web de l’Ajuntament de Barcelona”, Joan Batlle, cap de Projectes Internacionals de 
l’Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona (màster en Gestió de Continguts Digitals, 10 
de novembre). 

—  “Els diccionaris”, José Martínez de Sousa (Fonts i serveis d’informació, 14 de novembre). 

—  “La gestió de recursos i serveis en una biblioteca pública”, Àngels Gisbert, directora de la Biblioteca Miquel 
Martí i Pol de Sant Joan Despí (Recursos i serveis d’unitats d’informació, 18 de novembre). 

—  Xerrada d’Iria Aparicio, Marián Gómez i Ruth McLauchin, bibliotecàries documentalistes del Knowledge 
Center de DiamondCluster (Recursos i serveis de referència especialitzats, 24 de novembre). 

—  “El Consorci de Biblioteques de Barcelona”, Judit Terma (Biblioteques públiques, 12 de desembre). 

—  “La catalogació compartida al CCUC”, Marta Tort (Organització de catàlegs en línia, 13 de desembre). 

—  Xerrada de Àngels Bogunyà, autora de llibres per a infants (Biblioteques i llibres per a infants, 14  de 
desembre). 
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—  “El Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona”, Núria Ventura (Biblioteques públiques, 16 de 
desembre).  

—  Xerrada de Cristina Tomàs, del Servei d’Informació Metropolitana 010 (Fonts i serveis d’informació), 19 de 
desembre).  

—  “El procés d’implantació de la ISO 9000 al Servei de Biblioteques de la UAB”, Núria Balagué (Recursos i 
serveis d’unitats d’informació, 19 de desembre). 

—  “El màrqueting a les biblioteques”, Marta Reyes, tècnica superior en Gestió Comercial i Màrqueting i alumna 
de la Facultat (Recursos i serveis d’unitats d’informació, 21 de desembre). 

—  “Què ens diuen les estadístiques respecte a les biblioteques públiques?”, Toni Feliu, responsable de la Unitat 
d’Estadístiques del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona (Unitats d’informació en un entorn 
municipal, 23 de febrer). 

—  “Accés a Internet a través d’un sintetitzador de veu (JAWS)”, Santi Moese, tiflotècnic de l’ONCE (Interacció i 
visualització, assignatura del màster en Gestió de Continguts Digitals, 3 de març). 

—  Xerrada de Ruth McLauglin i Marian Gómez, del Knowledge Center, DiamondCluster International (Fonts 
d’informació econòmiques i empresarials, 3 de març). 

—  “Visió estratègica de la Xarxa de Biblioteques Judicials de Catalunya”, Ivet Adell, de la Xarxa de Biblioteques 
Judicials de Catalunya (Difusió i promoció de les unitats d’informació, 8 de març). 

—  Xerrada de Xavier Miret, director de l’Arxiu Històric Municipal de Sitges (Unitats d’informació en un entorn 
municipal, 9 de març). 

—  Xerrada de Lourdes Bohé, cap del Servei del SIAJ Alt Penedès – Garraf (Unitats d’informació en un entorn 
municipal, 9 de març). 

—  “De la idea al projecte: els projectes en l’àmbit patrimonial”, Núria Serra, codirectora d’UB Projects i 
investigadora del Taller de Projectes, Museologia i Patrimoni (Màrqueting, 9 de març).  

— “Els sistemes d’adquisició de la Biblioteca de Catalunya”, Neus Llisterri, cap del Servei d’Adquisicions de la 
Biblioteca de Catalunya (Biblioteques de recerca, 13 de març). 

—  “El control bibliogràfic dels recursos digitals: el projecte PADICAT”, Ciro Llueca (Bibliografia general i 
sistemàtica, 17; Biblioteques de recerca, 22 de març). 

—  Xerrada de Joan Carles Lluch, director de Neàpolis de Vilanova i la Geltrú (Unitats d’informació en un entorn 
municipal, 21 de març). 

— Xerrada d’Héctor Milla, consultor i expert en Internet multimèdia (Unitats d’informació en un entorn 
municipal, 21 de març). 

—  Xerrada d’Albert Armengol, soci fundador d’E-conozco, sobre gestió de projectes (màster en Gestió de 
Continguts Digitals, 4 d’abril). 

—  “L’aplicació del 5S com a tècnica de millora al Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya”, Pilar 
Roqué (Gestió de la qualitat, 24 d’abril). 

—  “L’organització dels ajuntaments i el treball transversal”, Jaume Amill, economista i director de l’empresa 
consultora Grup d’Aleph (Unitats d’informació en un entorn municipal, 25 d’abril). 

—  “Libqual, una eina per mesurar la qualitat a la Biblioteca d’Humanitat de la UB”, Adelaida Ferrer (Gestió de la 
qualitat, 26 d’abril). 

—  “Les estratègies de la comunicació”, Diana Escobar, responsable de comunicació del CBUC (Màrqueting, 27 
d’abril). 

—  “El funcionament del grup de biblioteques catalanes de la Xarxa Unesco catalana”, Àlex Cosials, coordinador 
del Grup de Biblioteques catalanes associades a la Unesco i Margarida Llabrés, directora de la Biblioteca 
municipal de Binissalem (Mallorca) (Unitats d’informació en un entorn municipal, 4 de maig). 

—  “El màrqueting a l’Arxiu del Museu Marítim de Barcelona”, Fina Solà (Màrqueting, 9 de maig). 

—  “La gestió de la informació i el coneixement a l’empresa”, Mercè Muntada, responsable de gestió de la 
informació a Mútua Universal (Unitats d’informació en un entorn municipal”, 10 de maig). 



Memòria 2005–06 

 13

—  “El web de l’Ajuntament de Barcelona”, Carles Cereijo (Difusió i promoció d’unitats d’informació, 10 de 
maig). 

—  “Sis visions sobre què és la biblioteca digital”, Lluís Anglada, director del CBUC (Biblioteques de recerca, 15 
de maig). 

—  “L’experiència en el tractament de la imatge a TVC”, Imma Panyella, cap de la Videoteca de TVC (Tractament 
de la imatge, 17 de maig). 

—  “Archivo 3000 web”, Empresa 3000 Informática (Automatització d’unitats d’informació, 18 de maig). 

—  “Les biblioteques especialitzades”, Neus Bertomeu (Biblioteques de recerca, 19 de maig). 

—  “El disseny d’equipaments culturals”, Jordi Sàbat, dissenyador gràfic i professor de l’Escola Superior de 
Disseny Elisava (Difusió i promoció d’unitats d’informació, 24 de maig). 

—  “La biblioteca del Parlament de Catalunya”, Inés Montobbio, cap de la biblioteca del Parlament de Catalunya 
(Biblioteques de recerca, 29 de maig). 

 
 
Visites d’estudi 
  
Entre les visites organitzades com a complement de la docència de diverses assignatures, hi destaquen les dutes a terme 
als centres següents:  
 

—  Biblioteques públiques: Vapor Vell, Tecla Sala de l’Hospitalet de Llobregat, El Carmel – Juan Marsé de Barcelona. 

—  Biblioteques especialitzades: Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès, Biblioteca Pública Arús, Biblioteca de Catalunya. 
 
Enguany la Facultat també ha organitzat una visita a l’Arxiu Històric Comarcal de Sant Feliu de Llobregat i a la 
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer de Sant Boi de Llobregat, que va tenir lloc el 7 de febrer. L’activitat s’inclou dins 
la programació que la Facultat presenta a petició del Vicerectorat d’Estudiants de la UB, que recull la planificació i 
el disseny de les accions que es duen a terme per a l’alumnat, tant el potencial —amb activitats de captació i difusió 
dels ensenyaments— com el que està ja matriculat a la Facultat —i en especial el de nou ingrés—, i també l’antic 
alumne.  
 
Com ja és habitual, i en començar el segon semestre, l’alumnat de Pràcticum ha fet un seguit de visites a diversos 
arxius, centres de mitjans de comunicació i audiovisuals, biblioteques públiques i biblioteques especialitzades i 
universitàries. Enguany els centres que s’han visitat són els arxius de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, 
de Televisió Espanyola a Sant Cugat i de la Filmoteca de Catalunya; la Biblioteca Gual i Pujades de Canet de Mar, 
la Jordi Rubió i Balaguer de Sant Boi de Llobregat i la Jaume Fuster de Barcelona; la Biblioteca i Centre 
d’Informació Empresarial d’ESADE, la biblioteca d’Història de l’Art del MNAC, la biblioteca i cartoteca de 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya, la del Pavelló de la República (UB) i la de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Barcelona. 
 
 
 
Conferències i altres activitats d’interès acadèmic  
 
Durant el curs 2005–06, la Facultat ha acollit diversos actes que en la majoria dels casos han estat oberts a 
professionals i a la comunitat universitària. Hi destaca la conferència de Laura Campbell, Associate Librarian for 
Strategic Initiatives, de la Library of Congress, amb el títol “La preservació digital a la Library of Congress: el 
National Digital Information Infrastructure an Preservation Program (NDIIPP) (20 de març). La d’Isidro Agullo, de 
l’InternetLab del CINDOC–CSIC, “Estudios de producción científica a través del web: indicadores cienciométricos 
y webmetría” (23 de març). La d’Alfons Cornella, fundador i president d’Infonomia.com, amb el títol “Sortides 
laborals més enllà dels arxius, les biblioteques i els centres de documentació” (22 de febrer). La presentació 
comercial del programa Redianet Class, desenvolupat pel professor de la UPC Leandro Navarro (13 de febrer). La 
conferència de clausura de la 2a edició de l’Escola d’Hivern, pronunciada per Dídac Martínez, director de la 
Biblioteca de la UPC, amb el títol “Les biblioteques després dels llibres: vivint i gestionant el canvi” (2 de febrer), 
també es pot incloure en aquest apartat. 
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Exposicions 
 
Des de fa anys, el Deganat promou o organitza una sèrie de petites exposicions que pretenen complementar o ampliar el 
contingut d’algunes assignatures, desvetllar l’interès de l’alumnat per qüestions relacionades amb l’exercici professional i 
els seus aspectes històrics, tècnics, de servei, etc., i en general col·laborar en la dinamització de la vida de la Facultat més 
enllà del marc estricte de les classes. En els darrers anys, hi col·labora activament la Comissió de Dinamització 
Lingüística de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. En molts casos la mostra respon al desig d’algun 
professor o grup de professors de la Facultat i es fa amb materials cedits pel professorat, el personal d’administració del 
centre i l’alumnat. La mostra s’instal·la a l’espai expositiu de la primera planta. 
 
Aquest curs acadèmic, al marge de la mostra organitzada amb motiu del 90è aniversari i que es comenta més endavant, 
s’han fet les exposicions següents: 

—  “Postals de preservació i conservació”. Postals fetes pels alumnes de l’assignatura Preservació i conservació 
que pretenen ser una guia de bones pràctiques en l’accés i ús dels materials dels arxius i les biblioteques. Amb 
votacions per seleccionar la millor. La guanyadora ha estat la dissenyada pels alumnes Laia Bonastre, Albert 
Bosch i Laura Cans.  

—  “El llibre vist per Joma”. Mostra de dibuixos d’aquest artista, Josep Maria Rius i Ortigosa, que tenen com a eix 
vertebrador el llibre i que originàriament es van publicar a la revista de l’Òmnium Cultural Escola Catalana, 
entre el desembre de 2002 i l’octubre de 2005. 

 
 
 
5 ÀMBIT PROFESSIONAL: PRESÈNCIA DE LA FACULTAT EN CONGRESSOS, 
GRUPS DE TREBALL, ORGANISMES I ALTRES ACTIVITATS ACADÈMIQUES I 
PROFESSIONALS 
 
La Facultat ha continuat la seva presència activa en grups de treball, comissions, jornades, etc. de caràcter professional. 
La llista següent recull aquesta presència institucional de la Facultat a través d’alguns dels seus professors en organismes 
o activitats dutes a terme al llarg del curs 2005–06: 
 

—  BOBCATSSS (Praga, 29 de gener – 31 de gener de 2006). 15a edició d’aquest seminari organitzat per 
EUCLID (European Association for Library & Information Education and Research). (Cristóbal Urbano, que 
es presenta a més com a membre del Board d’EUCLID.) 

—  Codi deontològic del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, a càrrec de la Comissió 
de Redacció del Codi Deontològic, formada, entre altres, pels professors de la Facultat Concepción Rodríguez 
Parada i Nora Vela. 

—  Comissió Assessora de Catalogació de la Biblioteca de Catalunya (Assumpció Estivill). 

—  Comité 50 de Documentación de AENOR (Ferran Burguillos, Constança Espelt, Assumpció Estivill). 

—  Consell de Biblioteques de Catalunya (Teresa Mañà). 

—  Comissió de Lectura Pública de l’Ajuntament de Barcelona (Cristóbal Urbano, degà, en representació de la 
Facultat; Mònica Baró i Àlex Cosials, professors de la Facultat, per l’Associació Amic de Paper – Servei de 
Biblioteques Escolars.  

— Diàlegs Universitat – Món del Treball (1rs, 2005, 30 de novembre). Consell Interuniversitari de Catalunya 
(Cristóbal Urbano i Andreu Sulé, “Com definir competències professionals per a la societat del 
coneixement?”). 

—  EUCLID, European Association for Library & Information Education and Research. Junta de Govern. Les 
professores Assumpció Estivill i Constança Espelt col·laboren en el treball coordinat per la Royal School of 
Library and Information Science de Copenhagen “European Curriculum Reflections on Library and 
Information Science Education”. 

—  IFLA. Congres and General Conference (71a, 2005, 13–19 d’agost: Oslo). Standing Comittee Section of 
Education and Training (Cristóbal Urbano). 



Memòria 2005–06 

 15

—  IFLA. Congres and General Conference (71a, 2005, 13–19 d’agost: Oslo). Management Section and 
Marketing (Àngels Massísimo). 

—  IFLA. Standing Committee de la Section of Management and Marqketing l’IFLA (Àngels Massísimo, 
presidenta). 

—  Jornades Educació–Arxius (2es, 2005, Barcelona) (2005, 6–7 de setembre: Barcelona) (Núria Jornet i Anna Rubió, 
comitè organitzador). 

—  Jornades Catalanes d’Informació i Documentació (10es, 2005, 25–26 de novembre: Barcelona) (Carles Gibernau i 
Amadeu Pons, comitè científic; Ciro Llueca, comitè organitzador; Anna Planet. Ciro Llueca, Mireia Ribera, Miquel 
Térmens, Concepción Rodríguez, Aurora Vall, Ferran Burguillos, Àlex Cosials: comunicacions; Àngel Borrego, 
Cristóbal Urbano, Jordi Ardanuy, Josep Manuel Rodríguez Gairín, Marta Somoza, Guifré Miquel, Josep Martínez 
Roca, Miquel Térmens, Mireia Ribera, Miquel Centelles: pòsters; Mònica Baró, Ernest Abadal, Maite Comalat: 
moderadors o presència en taules rodones). 

—  Jornades Biblioteca Pública i Lectures (2005, 2–4 de novembre: Barcelona). Secretaria tècnica: Facultat de 
Biblioteconomia i Documentació. Comitè organitzador: Ferran Burguillos, Assumpció Estivill, Ciro Llueca i 
Teresa Mañà. El degà de la Facultat, Cristóbal Urbano, participa en l’acte inaugural i Assumpció Estivill, antiga 
degana de la Facultat, en la clausura de les jornades. 

—  LIS Education in Europe. Seminari organitzat per la Royal School of Library and Information Science, 
Copenhaguen, en col·laboració amb EUCLID (2004, 11–12 d’agost: Copenhaguen, Dinamarca). (Constança Espelt 
i Assumpció Estivill). 

—  Taula de debat sobre la lectura – Pla estratègic de cultura de Barcelona (Mònica Baró)  

—  UNESCO. Conferència General. Sessions de treball de la Comissió V (Informació i Comunicació) (París, 11 
d’octubre – 13 d’octubre de 2005) (Àlex Cosials). 

 
De totes les relacions professionals, esmentem les mantingudes amb la Direcció General de Cooperació Cultural de la 
Generalitat de Catalunya i amb el Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. D’acord amb aquests 
organismes, la Facultat ha organitzat la segona edició de l’Escola d’Hivern, destinada a la formació del personal de 
les biblioteques públiques catalanes, i les Jornades Biblioteca Pública i Lectures, que han tingut lloc del 2 al 4 de 
novembre de 2005 (Institut del Teatre, Barcelona) en el marc de l’Any del Llibre i la Lectura.  
 
En el capítol de relacions amb l’exterior, també cal destacar que la Facultat ha rebut les visites de Gianluigi Bozza, 
director del Servei d’Activitats Culturals de la província autònoma de Trento; Margherita Cogo, vicepresidenta de la 
província; Daniela Dalla Valle, directora del sistema bibliotecari italià, i d’un grup d’alumnes de Biblioteconomia 
d’aquest país (11 d’octubre). Erik J. Kostelijk, professor de la Universitat de Groningen, amb la qual tenim relació 
dins del Programa Sòcrates–ERASMUS, ha visitat la Facultat i ha tingut una trobada amb el degà, Cristóbal 
Urbano, i el responsable de beques i relacions internacionals, Amadeu Pons, en què s’han explorat les possibilitats 
d’ampliar les relacions entre els dos centres. 
  
El 16 d’octubre de 2005 el president de la República Dominicana, Leonel Fernández, ha mantingut una trobada amb 
els professors i centres de la UB que tenen endegat algun projecte de col·laboració acadèmica amb el seu país. En 
representació de la Facultat hi ha assistit Ernest Abadal i Cristóbal Urbano. S’ha parlat del projecte de formació 
continuada per al personal de biblioteques públiques d’aquest país centreamericà que es prepara des del nostre 
centre i que es durà a terme en col·laboració amb la Fundació Funglode (Fundación Global Democracia y 
Desarrollo). La trobada s’ha desenvolupat en el marc d’una recepció institucional a càrrec del rector de la UB, 
Màrius Rubiralta; l'adjunta per a Mobilitat i Convergència Europea del Vicerectorat de Política Internacional, Mar 
Campins, i l’exvicerector de Relacions Internacionals, Jordi Martinell, qui havia iniciat aquests contactes amb 
l’anterior equip rectoral. El projecte de col·laboració ha estat encarregat pel Deganat a Maite Comalat i Rosa Seguí, 
les quals han dissenyat un programa de cursos de formació professional que s’ha fet efectiu el mes de gener de 
2006, quan un grup de professors de la Facultat (Maite Comalat, Sílvia Argudo, Rosa Seguí i Miquel Centelles) han 
viatjat a la República Dominicana. Aquesta col·laboració ha servit per iniciar converses amb la Generalitat de 
Catalunya per tal d’explorar possibles espais de treball conjunt amb la Facultat per a iniciatives de cooperació amb 
l’Amèrica Central i el Carib en matèria de formació de bibliotecaris. 
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6 PUBLICACIONS DE LA FACULTAT 
 
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació. Núm. 1 (juny de 1998). Barcelona: Escola Universitària de 
Biblioteconomia i Documentació, 1998. Semestral. ISSN 1575-5886.  

El curs 2005–06 s’han publicat els números 15 i 16 de BiD, la revista electrònica editada per la Facultat. S’hi 
inclouen articles, experiències, informes d’assistència a activitats científiques, ressenyes, etc. El juliol de 2006, la 
revista tenia 795 subscriptors (http://temaria.net/bid_subscriptors.php) i estava indexada a les bases de dades 
següents: Bedoc; Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC); Datathéke; Dialnet, de la 
Universitat de la Rioja; Directory of open access journals (DOAJ); Documents in information science (DoIS); E-
revistas –Tecnociencia; Gold Rush; ISOC: Biblioteconomía y Documentación; ISSN Portal; Latindex; Library and 
information science abstracts (LISA); Newjour; Open Journals Gate; The serials directory; Ulrich’s periodicals 
directory.  
 

Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Barcelona: La Facultat. <http://www.ub.es/biblio/>. [Consulta: 
29/07/2005]. 

Web del centre, estructurat en els grans apartats següents: “La Facultat”, “Ensenyaments”, “Accés nous alumnes”, 
“Publicacions”, “Departaments” i “Biblioteca i recursos Internet”. També inclou una secció de “Novetats” i 
l’“Agenda d’activitats” setmanal. La informació de les pàgines sempre està actualitzada.  
 

Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Barcelona: Universitat de Barcelona, [2005]. Un quadríptic. 
Fullet d’informació general sobre la Facultat i els ensenyaments que s’hi imparteixen, destinat a donar a conèixer 
l’existència d’aquests ensenyaments i a donar resposta a les peticions puntuals d’informació. Enguany s’hi ha inclòs 
la notícia dels principals actes del 90è aniversari de la Facultat, amb imatge de l’antiga Escola i els elements gràfics 
de l’efemèride. 
 

Estivill Rius, Assumpció. Una mirada retrospectiva: de l’Escola Superior de Bibliotecàries a la Facultat de 
Biblioteconomia i Documentació: 1915–2005: exposició 90 anys. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació, 2006. [56] p. ISBN 84-475-3071-X. 
 
90 anys. Facultat de Biblioteconomia i Documentació <http://bd.ub.es/90anys/>. [Consulta: 29/10/2006]. 

Web creada amb motiu de la celebració dels 90 anys de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Disseny i 
manteniment a càrrec de Jorge Franganillo. 

 
Full dels dijous. 7 de setembre de 1999. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de 
Barcelona, 1999. Setmanal. 

Full de distribució interna amb les notícies més rellevants que afecten el centre o el personal: resums d’acords 
d’òrgans de govern de la Facultat (Junta, consells d’estudis, etc.) o de la UB; informació del treball de comissions, 
de les activitats programades, de l’assistència de convidats a les classes, de les activitats docents i de recerca del 
professorat, de les activitats de l’alumnat, etc. El Full dels dijous es publica a Internet des de setembre de 2001 
(http://www.ub.edu/biblio/fdijous.htm).  

 
Guia de l’estudiant: Curs 2006–07. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona, 
2006. 30 p.  

La guia inclou les informacions bàsiques del centre: presentació de la Facultat (òrgans de govern, ensenyaments, 
informació acadèmica, recursos i serveis). 

 
Sortir a l’estranger. Informació per al curs 2006–07. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 
Universitat de Barcelona, 2006. 30 p.  

Guia específica dedicada als programes d’intercanvi internacionals i en general les opcions que té l’alumnat de 
sortir a l’estranger per completar la seva formació o trobar feina: programes ERASMUS, pràctiques a l’estiu i 
beques per a graduats. 
 

 
 
7 RECERCA I TRANSFERÈNCIA 
 
Tret d’una professora lectora del Departament d’Economia Política (Anna Villarroya) i d’una altra lectora del 
Departament de Metodologia de Ciències del Comportament (Maite Barrios), la resta del professorat adscrit a la 
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Facultat pertany al Departament de Biblioteconomia i Documentació. A hores d’ara l’activitat de recerca gestionada 
des de l’Oficina de Recerca de la Facultat correspon a projectes liderats per membres d’aquest departament, que ens 
ha facilitat les dades següents: 
 
 
Grups de recerca del Departament 
 
Ars Magna 
 
Responsable: Montserrat Sebastià. 
Equip investigador: Conxa Álvarez, Maite Comalat, Antoni Josep Gómez (Universitat Pompeu Fabra), Marta Marín 
(Universitat Ramon Llull) i Carina Rey.  

 
Línies de recerca:  
Gestió de continguts digitals sobre patrimoni i ciències socials 
Sistemes d’organització del coneixement i tesaurus 
Recuperació de la informació i personalització de serveis 

 
Projectes: 
ARCONPATRI: Plataforma digital de transferència de coneixement sobre Patrimoni Ministerio de Educación y 
Ciencia: I+D: 37.000 € 
MUSEION: Tutorial sobre cultura informacional del patrimoni i les ciències socials. Generalitat de Catalunya: 
ARIE: 6.600 € 
MULTHESPATRI: Tesaurus multilingüe sobre patrimoni ACDC: 8.000 € 

 
 
DENEA (Detecció de Necessitats de l’Audiència) 
 
Responsable: Carina Rey. 
Equip investigador: Núria Balagué, Maite Comalat, Teresa Mañà, Concepción Rodríguez, Aurora Vall, Cristina 
Soy, Adelaida Ferrer, Montse Álvarez, Javiera Atenas i Cristina Casas. 

 
Finalització del projecte Ciber@ula una finestra virtual oberta a un món real. 
Finançament: Fundació “la Caixa”, per un import de 4.500 euros (Fundació Bosch Gimpera 302998). 
 
 
Organització i Recuperació de Continguts Digitals (ORCD)  
 
Responsables: Ernest Abadal i Assumpció Estivill.  
Equip investigador: Jorge Franganillo, Jesús Gascón, Gonzalo Mochón i Josep Manuel Rodríguez. 
Becaris de recerca: Adán Server i Gemma Medina. 

 
Línies de recerca:  
Aplicació de metadades en l’organització i la recuperació d’articles en portals de revistes científiques.  
Difusió de revistes digitals. 
Utilització de tesaurus per a la recuperació de continguts al web. 

 
Resum de l’activitat: 
S’ha continuat amb el manteniment i actualització del portal Temària (www.temaria.net), que indexa articles de 
revistes digitals espanyoles de Biblioteconomia i Documentació. A les revistes ja indexades se n’han incorporat de 
noves durant el curs 2005–06: Documentación de las ciencias de la información, Item, Revista general de 
información i Bibliodoc. S’han signat convenis amb els editors de les revistes Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios i El profesional de la información, per tal d’incorporar-les pròximament a la base de dades. A l’agost 
de 2006 hi havia 1.800 articles indexats. 
 
Paral·lelament també s’han completat diversos instruments metodològics per al funcionament del portal, entre els 
quals destaca el desenvolupament d’una faceta, de caràcter general, que permet representar matèries que queden 
fora del domini del Tesauro de Biblioteconomía y Documentación (elaborat pel CINDOC). A més, s’ha 
desenvolupat una altra faceta de noms de lloc i dues llistes normalitzades de termes de noms de persones i d’entitats. 
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S’hi han incorporat les relacions d’equivalència i associatives del tesaurus i se n’ha fet la traducció respectiva al 
català. També s’ha millorat la interfície de consulta desenvolupant noves opcions de presentació dels resultats 
(ordenació per autor o data, visualització de resums i matèries) i de refinament de la cerca a partir de termes 
relacionats o específics. S’ha mantingut la col·laboració amb el CINDOC per a l’actualització del Tesauro, 
elaborant una llista de correspondències de descriptors i no descriptors al català, i proposant nous descriptors i 
relacions. D’altra banda, s’ha desenvolupat un sistema de sindicació de continguts que permet la difusió selectiva 
dels continguts del portal (per títol de revista, autor o temàtica). S’han publicat diversos textos en revistes (El 
profesional de la información) i actes de congressos i jornades (per exemple International Conference on Dublin 
Core and Metadata Applications), on s’han explicat algunes d’aquestes actuacions. 

 
Finançament: Plan Nacional I+D+I. “Distribución de revistas científicas españolas en Internet utilizando metadatos 
y taxonomías” (HUM2004-02152). 

 
 
Estudio de la accesibilidad de la documentación científica en soporte digital  
 
Equip investigador: Miquel Térmens Graells (Departament de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de 
Barcelona), Mireia Ribera Turró (Departament de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona), 
Maria Teresa Barrios Cerrejón (Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament. Universitat de 
Barcelona), Daniel Guasch Murillo (Càtedra d’Accessibilitat: arquitectura, disseny i tecnologia per a tots. 
Universitat Politècnica de Catalunya), Marta Díaz Boladeras (Laboratori d’Usabilitat del campus de Vilanova. 
Universitat Politècnica de Catalunya), Pere Ponsa Asensio (Grup de recerca GREC del campus de Vilanova. 
Universitat Politècnica de Catalunya). 

 
Línia d’investigació: Estudi experimental de l’accessibilitat dels articles científics publicats de forma digital en els 
formats HTML i PDF. 

 
Entitat convocant: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación. Programa de Estudios y Análisis, convocatòria 2006. 20.900 euros (EA2006-0049). 
 
 
Grup de recerca “I-Viu: grup d’estudis mètrics sobre el valor i ús d’informació” 
 
Responsable: Àngel Borrego. 
Investigadors: Jordi Ardanuy, Antoni Cosculluela, Elena Guardiola, Alice Keefer, Amadeu Pons, Mireia Ribera, 
Marta Somoza, Miquel Térmens i Cristóbal Urbano. 
El grup de recerca “I-Viu” va ser reconegut com a grup de recerca emergent en la convocatòria d’ajuts per donar 
suport a les activitats dels grups de recerca de l’AGAUR de l’any 2005. 
 
Línies de recerca: 
Estudis mètrics sobre el valor i l’ús de la informació en entorns acadèmics. 
Estadístiques de biblioteques digitals i híbrides: recursos, ús i usuaris en l’entorn digital. 
Avaluació de la visibilitat, la repercussió i la qualitat de revistes d’humanitats i ciències socials. 
 
Projecte “Datos e indicadores para la medición del rendimiento bibliotecario: desarrollo de un modelo para 
bibliotecas universitarias en el entorno digital”.  
Import: 10.400 euros. 
Finançament: Plan Nacional I+D+I (2004–2007). 

 
Projecte: Identificación y evaluación de revistas en procesos de evaluación de la investigación española en 
humanidades y ciencias sociales: análisis de las áreas de arte, educación, geografía, historia, psicología, religión y 
sociología. Coordinat per Àngel Borrego. 
Finançament: Programa d’Estudios y Análisis del Ministerio de Educación y Ciencia, 18.860 euros. 
 
 
Participació en grups externs al Departament 
 
Nom de grup: DUODA. Grup de Recerca de Dones de la Universitat de Barcelona. 
Investigadora principal: Milagros Rivera. 



Memòria 2005–06 

 19

Membres del Departament de Biblioteconomia i Documentació: Núria Jornet. 
 
Nom del grup: ContraTAEDIUM. Tecnologies i Docència de la Història Medieval. 
Investigadora principal: Teresa M. Viñolas. 
Departament: Història Medieval i Paleografia. 
Membres del Departament de Biblioteconomia i Documentació: Mònica Baró i Anna Rubió. 
 
Nom del grup: Xarxa Temàtica Interuniversitària de Literatura Infantil i Juvenil. 
Membres del Departament de Biblioteconomia i Documentació: Mònica Baró i Teresa Mañà. 
 
Nom del grup: Xarxa Temàtica de Documentació Digital. 
Coordinador: Jesús Tramullas (Universitat de Saragossa). 
Membres del Departament de Biblioteconomia i Documentació: Ernest Abadal. 
 
 
Altres projectes de recerca i desenvolupament  
 
En aquest apartat es recullen projectes de recerca i desenvolupament que han obtingut el finançament de diverses 
organitzacions, però que no procedeix de convocatòries públiques: 
 
 

• Gestió del préstec interbibliotecari en els centres que formen part del catàleg de ciències de la Salut C17 
Responsable: Josep Manuel Rodríguez Gairín 
Finançament: Compact Software International, SA 
Dotació econòmica: 12.000 euros 
Dates d'inici i de finalització: 01/11/2003 / – [ 
 

• Carpetiki: Eines per a metodologies de carpeta d’aprenentatge (portfolio), usant eines de programari lliure. 
Responsable: Lluïsa Núñez 
http://gclub.ub.es/carpetiki/  
Participants: Antoni Font (Dret), Xavier de Pedro (Biologia) i Joan-Lluís de Yebra (Educació)  
 

• Awikiforum: Avaluació de contribucions dels estudiants en fòrums i wikis, usant eines de programari lliure 
Responsable: Lluïsa Núñez  
http://gclub.ub.es/awikiforum/Home  
Participants: Teresa Romañà i Begoña Gros (Educació), Xavier de Pedro i Maria Rieradevall (Biologia) i 
Jordi Sancho (Treball Social) 

 
• Projecte per a la creació de l’arxiu històric i museu del grup Banc Sabadell 

Finançament: Banc Sabadell, SA 
Responsable: Jordi Andreu 
Dotació econòmica: 105.177,13 € 
Dates d’inici i de finalització: abril de 2005 / febrer de 2008 

 
• Organització de l’arxiu d’activitats formatives de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UB 

Responsable: Jordi Andreu 
Finançament: UB/ICE 
Dotació econòmica: 2.000 € 
Dates d’inici i de finalització: abril de 2006 / agost de 2006 
 

• Organització del trasllat dels arxius de les facultats de Geografia i Història i de Filosofia 
Responsable: Jordi Andreu 
Finançament: Secretaria General de la UB 
Dotació econòmica: 2.000 € 
Dates d’inici i de finalització: abril de 2006 / agost de 2006  
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Tesis doctorals llegides per membres del Departament en altres departaments 
Núria Jornet Benito 
Títol: Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona: origen d’un monestir i configuració d’un arxiu monàstic 
Directora: Blanca Garí de Aguilera 
 
Tesis doctorals llegides al Departament 
Pedro Manuel Cardina Maximino 
Títol: Metodología para la evaluación de las colecciones: estudio de aplicación en una biblioteca portuguesa 
Director: Ernest Abadal Falgueras 
 
Tesis doctorals inscrites durant el curs 2005–06 
Sílvia Argudo. Títol: Identificació del patró de cerca dels diplomats en Biblioteconomia i Documentació de la 
Universitat de Barcelona. 
 
Mariela Ferrada. Títol: Bitácoras españolas: aproximación a la blogosfera y comunidad blogger en Biblioteconomía 
y Documentación. 
 
Amparo Frías. Títol: Els estudis d’usuaris en els serveis personalitzats d’informació d’actualitat dels mitjans de 
comunicació a través d’Internet. 
 
Adelaida Ferrer. Títol: La satisfacció del personal a les biblioteques universitàries: anàlisi dels processos 
d’avaluació. 
 
Marina Salse. Títol: L’automatització de biblioteques a Catalunya i Espanya: els models de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals de la Diputació de Barcelona i de les biblioteques públiques espanyoles. 
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Publicacions 
 
 
Les publicacions del professorat adscrit a la Facultat figuren en la base de dades GREC (Gestió de la recerca), 
desenvolupada per la Universitat de Barcelona. Els registres són públics i es poden consultar a l’adreça següent: 
https://webgrec.ub.edu/.  
 
 

Facultat de Biblioteconomia i Documentació 

Personal docent en actiu Altres Nivell actualització 
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Accions especials i 
complementàries 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Ajuts a la recerca 1 0 2 1 0 3 0 1 1 1 0 10
Grups consolidats 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Projectes de recerca 0 0 0 0 1 0 0 3 1 3 0 8 
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Total 

Publicacions en revistes 176 28 36 39 42 50 30 27 40 20 4 492
Tesis, tesines i treballs 
d'investigació 8 1 1 1 2 5 5 2 7 2 0 34

Patents 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Contribucions a congressos 238 37 41 36 35 47 44 38 47 35 0 598
Publicacions en llibres 110 16 20 18 28 31 12 20 23 12 0 290 
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Publicacions en revistes SCI 1 3 0 2 0 0 1 2 1 4 14
Σ Factor d'impacte – 11,760 – 1,184 – – – 5,108 0,288 5,223 23,563
Mitjana – 3,920 – 0,592 – – – 2,554 0,288 1,306 1,683
Les dades de factors d’impacte relatives als anys 2006 i 2007 s’han assimilat a les del darrer any disponible: 
2005.  
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8 ATENCIÓ A L’ESTUDIANT 
 
8.1 Mobilitat i ofertes de beques 
 
L’alumnat de la Facultat gaudeix d’una àmplia oferta de beques i d’oportunitats per complementar la formació amb 
programes de mobilitat. Algunes són genèriques per a tots els estudiants matriculats a la UB o als joves en general, i 
altres són específiques per als que estan matriculats al nostre centre. 
 
Aquest capítol, que inclou una activitat destacada de relacions i contactes a escala internacional, el porta a la 
Facultat de Biblioteconomia i Documentació Amadeu Pons. Enguany aquest professor ha preparat una guia breu de 
presentació i difusió dels intercanvis internacionals a què es pot presentar l’alumnat de la Facultat i ha incorporat a 
la pàgina web de la Facultat un catàleg de les preguntes més freqüents que es pot fer l’estudiant sobre aquest tema i 
un formulari de presentació de les sol·licituds. 
 
 
Ofertes per als estudiants 
 
Programa Sòcrates–ERASMUS  
 
Mitjançant la cooperació entre universitats europees, el programa Sòcrates–ERASMUS vol millorar l’educació superior, 
augmentar el coneixement d’Europa entre els estudiants, i promoure el domini de llengües. La mobilitat d’estudiants 
entre universitats és una de les accions que es porten a terme dins d’aquest programa. L’alumnat de la Facultat té l’opció 
de cursar un semestre en alguna de les universitats següents: 

 
Alemanya (Hamburg) – Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 
Bèlgica (Brussel·les) – Université Libre de Bruxelles 
Bèlgica (Brussel·les) – Haute École Paul-Henri Spaak, IESSID 
França (Grenoble) – Université Pierre Mendès (dues places) 
Gran Bretanya (Aberystwyth) – University of Wales 
Grècia (Tessalònica) – TEI of Thessaloniki 
Itàlia (Parma) – Università degli Studi (dues places) 
Itàlia (Roma) – Università degli Studi “La Sapienza” (dues places) 
Itàlia (Viterbo) – Università degli Studi della Tuscia 
Noruega (Oslo) – Oslo University College 
Països Baixos (Groningen) – Hanzehogeschool, Hogeschool van Groningen (dues places) 

 
El nombre total de places que ha ofert aquest programa ha estat disset, de les quals s’han cobert onze. Els estudiants 
escollits per marxar fora (un de doctorat, dos de llicenciatura i vuit de diplomatura) han estat: Javiera Atenas 
(Hamburg), Laura Cans (Roma), Elisabeth Cantos (Groningen), Salomé Cerezuela (Aberystwyt), Sílvia García 
(Roma), Sabina Panadero (Parma), Mireia Pérez (Roma) Eli Ramírez (Viterbo), Agnès Salvador (Brussel·les – Haute 
École), Victòria Torrente (Brussel·les – ULB) i Eva Xaver (Groningen).  
 
La Facultat ha acollit diversos estudiants estrangers dins d’aquest programa. En el primer semestre: Theodora 
Arambatzi (Tessalònica), Sophie Brynart (Brussel·les – ULB) i Maja Kristina Wettmark (Oslo). En el segon 
semestre, ens han visitat dues alumnes procedents de la Universitat de Parma i de la de Groningen: Rosella Morcia i 
Lotte Helmus, respectivament. Cal dir que també hem tingut amb la presència de tres estudiants estrangeres més, 
assignades a altres facultats però que han fet amb nosaltres algunes assignatures: Rossella Lambardozzi i Virginia 
Aurora Barchi, de Parma (Itàlia), i Léa Villeflayoux, de Nantes (França). 
 
 
Estades en pràctiques a l’estiu en biblioteques estrangeres  
 
Fa uns quants anys que la Facultat ofereix als seus estudiants la possibilitat de fer pràctiques durant un mes a l’estiu, 
en biblioteques o arxiu d’institucions situades en països estrangers. Amb cada institució se signa un conveni de 
cooperació educativa que permet als estudiants obtenir un crèdit de lliure elecció.  
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El curs 2005–06 la convocatòria oferia un total de 25 places: 12 per a la Biblioteca Catalana de Frankfurt (creada 
pel catalanòfil Til Stegmann), 11 per a biblioteques de l’Instituto Cervantes, una per a la biblioteca del Centre 
Georges Pompidou de París i una per als Arxius Departamentals Orientals, a Perpinyà. Només en 16 casos els 
centres oferien algun ajut econòmic. Els alumnes escollits, amb les seves destinacions, foren: Alicia Aguado 
(Tunis), Rocío Álvarez (Frankfurt), Francesc J. Alzamora (Frankfurt), Antoni Angulo (Frankfurt), Berta Blasi 
(Frankfurt), Roser Duran (Munic), Eva Fàbregas (Berlín), Laia Gras (Utrecht), Cristina Hombrados (Munic), 
Margarita Mulet (Tolosa), Rosa Padrós (Perpinyà), Onofre Pouplana (Londres), Eli Ramírez (Frankfurt), Daniel Rio 
(Frankfurt) , Sònia Rodríguez (Lisboa), Alba Sala (París), Núria Segura (Frankfurt), Laura Serrate (Frankfurt), 
Sílvia Subirana (París – Pompidou), Aurora Toboso (Frankfurt), Marta Torrents (Roma) i Laura Vicens (Nova 
York).  
 
Cal destacar l’èxit de la convocatòria, ja que s’han rebut un total de 48 candidatures, fet que ens permet considerar 
aquesta línia com una de les prioritats que cal estudiar i explotar en els pròxims cursos.  
 
 
Beques Sèneca 
 
Les beques Sèneca, que ofereix el Ministerio de Educación y Ciencia, volen incentivar la mobilitat d’estudiants 
universitaris dins de l’Estat espanyol. Els estudiants de la diplomatura poden optar a les universitats següents: 
Carlos III, Complutense, Granada, A Coruña, Lleó, Múrcia i Salamanca. Els estudiants de la llicenciatura poden 
optar a les universitats següents: Alcalá de Henares, Carlos III, Extremadura, Granada, Múrcia, Politècnica de 
València i Salamanca. Els estudiants de la Facultat que enguany han passat una temporada fora han estat Sònia 
Suárez (Universitat de Salamanca), Alba Nogués (Universitat de Granada), Jordi Sarabia (Universitat de Granada). 
HI va haver tres renúncies. 
 
Per la seva banda, la Facultat ha rebut quatre estudiants d’altres universitats: Patricia Irene Blanco (Múrcia), Tania 
Cerezo (Politècnica de València), Inmaculada Iglesias (Salamanca) i Laura Vicens (Granada). 
 
 
Ofertes per a diplomats i llicenciats recents 
 
Estada en pràctiques a l’Istituto Universitario Europeo (Florència) 
 
Com cada any, aquest centre de recerca, especialitzat en ciències socials, i situat a San Domenico di Fiesole 
(Florència), ha ofert a la Facultat la possibilitat que diplomats o llicenciats recents facin pràctiques, d’una durada 
d’onze mesos, a la biblioteca del centre i de forma remunerada (1.000 euros mensuals). En la convocatòria ordinària 
per al curs 2005–06 ha resultat escollida Anna Gonzàlez Fort, que s’afegirà a la labor que ja duu a terme des de 
l’octubre passat l’alumna Valle Caballero.  
 
 
Estada al Centre d’Estudis Catalans de París  
 
La biblioteca d’aquest centre, adscrit a la Université de Paris–Sorbonne i dedicat a la docència i la recerca en 
llengua i cultura catalanes, és responsabilitat d’un graduat recent de la Facultat. El compromís és per treballar-hi 
durant dos anys i es rep una remuneració d’uns 1.300 euros mensuals. El juny de 2005 va ser escollida la nova 
becària, que va començar el mes de setembre d’aquest any: Laura Sahún Ribas.  
 
 
Beques específiques de la Facultat 
 
Beques Adelina Giménez de Colet 
 
Aquest curs s’han reactivat les ajudes que la Fundació Dr. Melchor Colet oferia als estudiants de la Facultat, la 
darrera convocatòria de les quals data del curs 2002–03. Aquestes beques, amb el nom Adelina Giménez de Colet, 
van ser establertes l’any 1977 amb la finalitat d’ajudar econòmicament (restitució del cost de la matrícula i ajuda per 
a llibres i materials) els alumnes amb un bon expedient econòmic, amb dificultats econòmiques i que no hagin estat 
beneficiats amb una ajuda general de l’Estat per a l’ensenyament. En la convocatòria 2005–06 han estat beneficiaris 
d’aquestes ajudes els alumnes Martina Moll i Laura Expósito (1r de diplomatura); M. Auxiliadora Montarroyos i 
Daniel Río (2n de diplomatura), Laura Serrate i Marta Reyes (3r de diplomatura); Maria Farràs (1r de llicenciatura) 
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i Cristina Hombrados (2n de llicenciatura). El 14 de setembre de 2006 s’ha fet l’acte de lliurament formal de les 
beques a la seu de l’entitat, amb assistència del president de la Fundació, José Antonio García Miranda; el degà de 
la Facultat, Cristóbal Urbano, i els alumnes beneficiats.  
 
Beca Rosa Ricart i Ribera  
 
La Generalitat de Catalunya (Àrea de Biblioteques) posa a disposició d’estudiants de la Facultat un pis que va ser 
llegat per la bibliotecària i antiga alumna de l’Escola Superior de Bibliotecàries, Rosa Ricart i Ribera (1911–2005), 
com a residència temporal per a un alumne del nostre centre. Al llarg d’aquest curs acadèmic aquesta ajuda no s’ha 
ofert ja que la Generalitat ha endegat obres de condicionament d’aquest pis situat al carrer Comerç de Barcelona. 
 
 
Altres beques 
 
El curs 2005–06 s’ha convocat una beca de col·laboració per donar suport a les activitats de recerca de la Facultat. 
La beneficiària d’aquesta beca ha estat l’alumna de doctorat Amparo Frías. També s’han convocat la beca del 
SIAA, la beneficiària de la qual ha estat l’alumna Rocío Álvarez, i la beca del 90è aniversari de la Facultat, que ha 
estat concedida a l’alumne Daniel Peral (vegeu més endavant). 
 
L’alumnat de la Facultat també gaudeix de les beques de col·laboració amb la Universitat destinades a serveis 
generals, com ara Biblioteca, Informàtica, Esports, Serveis Lingüístics, Esports, Comunicació, etc. 
 
 
Altres programes de mobilitat 
 
Rosa Martí Secall, estudiant de primer de llicenciatura, farà el curs vinent una estada d’estudis a la Universitat 
Nacional Autònoma de Mèxic, gràcies a un conveni d’intercanvi d’estudiants que la Universitat de Barcelona té 
signat amb aquesta universitat. 
 
 
8.2 Pràctiques curriculars i no curriculars 

 
El treball pràctic té un pes rellevant en els estudis. Una de les vies fonamentals és a través del Pràcticum, que 
s’inclou com a assignatura dels plans d’estudis dels nostres ensenyaments (obligatòria en la diplomatura). A més 
d’aquestes pràctiques curriculars, la Universitat de Barcelona ofereix als seus estudiants la possibilitat d’aprofundir 
en la formació pràctica dels estudis mitjançant estades de pràctiques en empreses o centres. En aquestes pràctiques, 
denominades no curriculars, l’alumnat rep una remuneració econòmica en concepte d’ajut a l’estudi; a més, també 
poden ser objecte de reconeixement com a crèdits de lliure elecció. Es formalitzen mitjançant un conveni de 
cooperació educativa signat pel degà de la Facultat, el representant de l’empresa i l’estudiant. 
 
Les dades següents s’han distribuït segons els dos tipus de convenis establerts —de pràctiques curriculars i no 
curriculars—, i l’ensenyament en què es duen a terme —diplomatura i llicenciatura. En cada un dels grups es fa la 
distinció entre les entitats de l’Administració pública i les empreses privades. 
 

Convenis de pràctiques curriculars (diplomatura, Pràcticum) 
Arxius....................………………………………………. 29 
Biblioteques públiques.................................................  20 
Biblioteques especialitzades........................................  19 
Biblioteques universitàries...........................................    5 

Convenis de pràctiques no curriculars (diplomatura) 
En institucions públiques ……………………………………… 73 
En empreses privades …………………………………………. 52 

Convenis de pràctiques no curriculars (llicenciatura) 
En institucions públiques ……………………………………… 46 
En empreses privades …………………………………………. 27 

 
 
TOTAL DE CONVENIS SIGNATS (curs 2005–06) ....................................... 271 
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Des de febrer de 2003, la Universitat de Barcelona aplica unes tarifes a les empreses que signen convenis de 
cooperació educativa. Aquestes tarifes reverteixen en la Facultat i s’apliquen a la millora dels equipaments destinats 
a la docència i els serveis a l’alumnat. 
 
En la gestió de les pràctiques i els convenis intervé un gruix de persones important que voldríem destacar: des de la 
gestió administrativa, que es fa a la Secretaria d’Estudiants i Docència i a l’Oficina d’Afers Generals, fins al disseny 
de les pràctiques curriculars, tutories de l’alumnat i visites als centres implicats per part del grup de professorat del 
Pràcticum, coordinat a partir d’aquest curs pel professor Jesús Gascón. 
 
Com a novetat d’aquest curs 2005–06 cal destacar que els alumnes que cursen el Pràcticum han de presentar i 
defensar públicament, davant d’un tribunal format pel tutor o tutora del grup de pràctiques i per dos professors del 
Departament, la memòria de la seva estada de pràctiques. 
 
 
8.3 Accions d’informació i orientació adreçades a l’alumnat 
 
 
Alumnat potencial: activitats de captació i difusió dels ensenyaments 
 
Jornada de Portes Obertes 
 
Activitat adreçada majoritàriament als estudiants de secundària que estan interessats en els nostres ensenyaments. 
Enguany l’activitat ha convocat un total de 34 assistents, repartits en dues sessions, de matí i tarda. A banda de la 
presentació dels ensenyaments a càrrec dels caps d’estudis, i del recorregut guiat per les instal·lacions de la Facultat, s’ha 
programat un taller sobre creació de blocs i agregadors de continguts dirigit pel professor Jorge Franganillo. El fet que la 
Jornada coincideixi amb la celebració del 90è aniversari ha possibilitat també una visita guiada a les dues exposicions 
històriques organitzades en el marc d’aquest aniversari (19 d’abril). 
 
FesInternet  
 
La nostra Facultat s’ha sumat un cop més a la Festa d’Internet promoguda per VilaWeb, que enguany porta el nom 
Internet és fàcil, és útil, i que ha tingut lloc entre el 2 i el 17 de maig. I ho ha fet a través d’un concurs, “Qui vol...i pot, 
IPOD”, concebut com una activitat per promoure l’ús de la xarxa com a eina d’informació, aprenentatge i entreteniment 
entre els estudiants de secundària, amb un seguit de preguntes de cerca d’informació plantejades pels professors Jesús 
Gascón, Amadeu Pons i Josep Manuel Rodríguez Gairín. Les solucions encertades en el concurs donen dret a participar 
en el sorteig de dos iPod, que s’ha fet el dia 17 de maig, coincidint amb el Dia Mundial de la Societat de la Informació. 
 
Estudia 
 
Estudia és el nom del saló que enguany ha substituït el Saló de l’Ensenyament, que té com a objectiu ajudar a concretar i 
decidir el futur professional dels estudiants i, en especial, l’alumnat d’ESO i de batxillerat. En aquesta edició la nostra 
Facultat, a part d’integrar-se en l’oferta de centres i ensenyaments de la Universitat de Barcelona, ha presentat una 
activitat centrada en l’experiència d’una documentalista a la televisió pública catalana, Agnès Lucena, del Servei de 
Documentació de TVC. L’acte s’ha complementat amb una presentació dels ensenyaments de Biblioteconomia i 
Documentació a càrrec d’Andreu Sulé, cap d’estudis de la diplomatura. Estudia ha estat obert del 22 al 26 de març a la 
Fira de Barcelona de Montjuïc. 
  
Futura 
 
És el nom del saló internacional que reuneix tota l’oferta formativa existent en màsters i postgraus. La nostra Facultat hi 
és present a través del màster en Gestió de Continguts Digitals. Futura ha estat obert del 24 al 25 de març a la Fira de 
Barcelona de Montjuïc. 
 
 
 
 
 
Alumnat de la Facultat 
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Jornades d’acollida dels estudiants de nou accés 
 
Enguany s’ha mantingut el format de la Jornada d’acollida que es va dissenyar el curs passat, i que consisteix en un 
conjunt d’activitats concentrades en dos dies, a l’inici del curs acadèmic. La primera sessió, que s’ha repetit en torns 
de matí tarda, ha consistit en la presentació dels aspectes pràctics de l’ensenyament i l’organització i els serveis de 
la Facultat. El segon dia, els alumnes han visitat la Secció d’Humanitats i la de Reserva de la Biblioteca de la 
Universitat de Barcelona (15 i 16 de setembre).   
 
Jornada d’orientació professional  
 
Aquest curs ha tingut lloc una nova jornada destinada a informar l’alumnat i les persones titulades de la Facultat de 
Biblioteconomia i Documentació dels recursos per cercar feina i a orientar-los en habilitats que complementin la 
seva formació amb vista a la seva incorporació òptima al mercat laboral. Aquesta activitat ha estat organitzada 
conjuntament per la Facultat i el Servei d’Inserció i Orientació Laboral – Feina UB, i té reconeguda 1 crèdit de 
lliure elecció. Amb el títol “La inserció laboral des de cada un dels ensenyaments de la Facultat de Biblioteconomia 
i Documentació”, el programa ha comptat amb la intervenció de Montserrat López, cap de la Secretaria d’Estudiants 
i Docència de la Facultat, i Rocío Álvarez, responsable del Servei d’Informació i Atenció a l’Alumnat, que han 
parlat dels serveis d’inserció laboral de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació; Isidre Ribot, vocal de la 
Junta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris–Documentalistes de Catalunya, que ha presentat la conferència “El 
mercat laboral després de la facultat: sortides professionals clàssiques i nous mercats”, i Montserrat Naranjo, tècnica 
d’orientació professional de Feina UB, que ha parlat de diversos instruments de recerca de feina i dels processos de 
selecció de personal. La jornada ha finalitzat amb els testimonis i les experiències reals d’experts i antics alumnes 
en el món laboral (26 de maig). 
 
Alumnes representants 
 
Aquest curs s’ha iniciat una línia de trobades entre el Deganat i els alumnes representants, que poden servir per 
copsar les inquietuds de l’alumnat o per donar resposta a algunes demandes, de manera prèvia i menys formal que 
en els òrgans de representació habituals (Junta de Facultat, consells d’estudis, etc.). La primera reunió d’aquestes 
característiques ha tingut lloc el 21 de març de 2006. S’ha acordat de fer-ne dues per curs acadèmic, cada una al 
final de trimestre, i d’encetar una convocatòria d’ajudes destinades a dinamitzar la vida estudiantil amb activitats 
culturals, esportives o lúdiques.  
 
D’altra banda, cal mencionar que el 30 de març s’han celebrat les eleccions d’estudiants a Claustre, Junta de 
Facultat i consells d’estudis. Van resultar escollits: Albert Dubé, d’Estudiants en Acció (per a Claustre Universitari); 
Marta Batet, Cristina Cuní, Pau de la Fuente, Meritxell Graupera, Mireia Sandoval i Helena Vilardell, membres de 
la candidatura Esquerra Independentista (per a Junta de Facultat i el Consell d’Estudis de Biblioteconomia i 
Documentació), i Laura Pinilla i Rosa Salvador, de la candidatura Documentalistes (per a Junta de Facultat i Consell 
d’Estudis de Documentació). 
 
 
Antics alumnes 
 
Al llarg d’aquest curs, i en el marc també del 90è aniversari, s’ha activat la línia de col·laboració amb Antics UB, el 
servei de la Universitat de Barcelona que manté el contacte amb els qui s’han format a les seves aules, i que ofereix 
la possibilitat de mantenir el vincle amb la Universitat i gaudir dels seus serveis (carnet d’antic alumnes de la UB i 
un seguit d’avantatges). S’ha aconseguit que s’oferís aquest carnet a tots els antics alumnes de la Facultat, 
independentment de l’any en què es van diplomar al centre; és a dir, encara que no tinguin pròpiament una titulació 
de la UB. 
 
En l’acte de clausura del curs acadèmic i de comiat a les promocions que acaben els estudis, s’ha dissenyat i s’ha 
previst mantenir una secció, “Universitaris d’ahir, companys per sempre”, que vol mantenir aquest lligam amb els 
exalumnes de la Facultat o de l’antiga Escola. 
 
 
 
8.4 Altres activitats de l’alumnat de la Facultat 
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Equips de futbol d’alumnes de la Facultat 
 
Aquest curs tant l’equip masculí com el femení d’alumnes de la Facultat han participat en la lliga de futbol de la 
UB. Mentre que l’equip masculí ha estat eliminat de la competició força aviat, l’equip femení —format per Patrícia 
Aleu, Gara Planells, M. Carmen Montesinos, Carme Montserrat, Mireia Sandoval, Marta Batet, Cristina Andrade, 
Lourdes Casacuberta, Meritxell Viscarro i Helena Vilardell— ha continuat endavant fins a caure just abans de 
passar al play off. 
 
Viatge de fi de curs de segon de diplomatura 
 
Com ja és habitual, els alumnes de segon curs de la diplomatura organitzen, a l’equador dels seus estudis, un viatge a 
Madrid, on visiten diferents equipaments culturals, com ara la Biblioteca Nacional. Enguany la sortida s’ha fet entre l’1 i 
el 6 de febrer.  
 
Acte de clausura del curs acadèmic i comiat de les promocions que acaben els estudis  
 
Aquest curs s’ha fet per primera vegada un acte de final de curs, de comiat de les promocions que acaben. Amb motiu del 
90è aniversari de la Facultat aquesta activitat ha tingut un marc especial, el Paranimf de la UB. Per a les edicions futures 
es preveu una estructura semblant (discurs del padrí de les promocions, lliçó inaugural a càrrec d’alguna personalitat 
destacada, secció dedicada als exalumnes, foto de grup), amb la col·laboració dels alumnes representants. 
 
Premis rebuts per alumnes de la Facultat 
 
Dues alumnes de la Facultat han rebut el I Premi COBDC al millor treball acadèmic realitzat durant els estudis de la 
diplomatura en Biblioteconomia i Documentació, que convoca el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes 
de Catalunya: Emily Burgos i Gisela Ruiz, amb el projecte “Taxonomia per a la Intranet del Centre d’Estudis 
Avançats de Blanes”. 
 
 
 
9 INSTAL·LACIONS I SERVEIS DE SUPORT A LA DOCÈNCIA I A LA RECERCA 
 
 
9.1 Edifici i instal·lacions 
 
El curs 2005–06 s’han fet una sèrie d’actuacions a l’espai que la Facultat ocupa a l’edifici de Sants de la UB i a les seves 
instal·lacions. De les actuacions fetes, hi destaquen les següents: 
 

—  Canvi de finestres a la façana del carrer Melcior de Palau i de les que donen al patí de l’escola veïna. 

—  Dotació de tres punts Wi-Fi: un a la Biblioteca, un altre a la sala d’alumnes de la planta baixa i el darrer a la 
sala d’estudis de la tercera planta. 

—  Recuperació per a la Facultat del despatx que havia ocupat Feina UB (espai 022). Nou ordinador per a aquest 
espai, que s’ha equipat també amb unes taules de treball. 

—  Equipament docent/aulari: nou ordinador per a l’aula 308. Totes les aules tenen un canó i un PC. 

—  Reparació de les lloselles de la façana que estaven en mal estat. 

—  Dotació d’equips d’aire condicionat per als tres despatxos de professorat de la tercera planta i un despatx de la 
primera planta. 

—  Trasllat de l’aula d’informàtica 312 a la primera planta. Aquesta aula queda com a espai per a seminaris, 
tutories o reunions amb grups petits. Aquest trasllat ha comportat també una ampliació del nombre de PC a 30 
unitats. 

—  Equipament de la nova aula d’informàtica de la primera planta (113), amb el cofinançament de la Facultat, 
l’Administració de centre i el rènting del Centre d’Informàtica de la UB. 

—  Nou mobiliari per a la sala de juntes: taules mòbils que permeten la creació d’espais de treball. 
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—  Pintura del vestíbul del centre i de la Secretaria de la Facultat. 

—  Pintura i decoració de l’aula Jordi Rubió i Balaguer. 

 
 
9.2. Aules d’informàtica 
 
Serveis i equipaments 
 
Les aules d’informàtica estan destinades sobretot a la docència i als exercicis pràctics que l’alumnat ha de fer en el 
marc de les diverses assignatures del Pla d’estudis. Els serveis bàsics que es presten des d’aquestes aules són els 
següents: 

— Sessions informatives a l’inici de curs destinades a l’alumnat de nou accés. 

— Reserves de les aules, individuals i per a classes. 

— Servei d’impressió —les targetes per pagar el servei es venen a la Secretaria del centre. 
 
L’autenticació dels usuaris està integrada a Món UB.  
 
La Facultat disposa de tres aules d’informàtica —els espais 303, 304 i la nova aula 113— destinades principalment 
a la docència, amb un total de 75 PC, i una aula d’usuaris amb 15 PC. En total, es disposa de noranta PC connectats 
mitjançant una xarxa Ethernet, un servidor de fitxers institucional i un servidor NT —on l’alumnat pot 
emmagatzemar exercicis d’assignatures, com ara pàgines web. Des dels PC de les aules es té accés a Internet sense 
restriccions i a un ampli programari d’aplicacions bibliotecàries, documentals i d’ofimàtica. Tant l’aula 303 com la 
305 tenen un escàner per a l’ús del professorat i de l’alumnat, i les aules 303, 304 i 113 disposen d’un canó de 
projecció fix. Totes les aules de docència disposen de canó de projecció fix, fins a un total d’onze canons que se 
sumen als tres de les aules d’informàtica. L’equipament de les aules d’informàtica es renova de manera sistemàtica. 
El programari es manté actualitzat, tant pel que fa al sistema operatiu com pel que fa als navegadors, al programari 
d’ofimàtica i al que s’utilitza en assignatures específiques, com ara Edició electrònica, Administració de bases de 
dades, etc. 
 
Aquest any s’ha adquirit una nova impressora làser, molt més ràpida i amb funcionalitats com ara la impressió a 
doble cara. Actualment hi ha instal·lat un sistema que retorna l’ordinador al seu estat inicial quan s’obren de nou les 
màquines i s’esborra qualsevol canvi fet durant la sessió. 
 
 
Ús de les aules 
 
Les aules han estat a disposició de l’alumnat i del professorat en un horari de tretze hores (de vuit del matí a nou del 
vespre). Els dies feiners de les vacances de Nadal i del mes de juliol han estat obertes en un horari reduït (de deu del 
matí a set de la tarda). Durant tot l’any, l’ocupació de les aules ha estat molt alta en les diverses modalitats 
d’utilització: classes —en una gran majoria—, però també exercicis obligatoris i ús lliure i personal. Actualment es 
disposa d’un espai Wi-Fi al costat de l’aula, que permet que l’alumnat pugui connectar el portàtil propi a la xarxa.  
 
 
Responsables 

 
El personal que ha prestat serveis a les aules ha estat el següent: el professor Josep Manuel Rodríguez Gairín, que té 
l’encàrrec de coordinar les aules d’informàtica, i quatre becaris amb dedicació de cinc hores diàries. Enguany han 
estat becaris de les aules els alumnes següents: Jordi Mundet, Manuel Campos, Gabriel Sáez i Begoña González. Els 
Serveis als Usuaris de l’Àrea de Tecnologies de la UB donen suport informàtic a les aules i a l’administració del 
servidor de l’alumnat. 
 
 
 
9.3 Servei d’Informació i Atenció a l’Alumnat (SIAA) 
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Des del curs 1997–98, la Facultat disposa del SIAA amb l’objectiu de recollir i difondre la informació sobre els 
ensenyaments i la integració laboral d’interès per a l’alumnat del centre, i per atendre les consultes individuals sobre 
aquests mateixos temes.  
 
Aquest curs 2005–06 s’ha iniciat una reorientació d’aquest servei i de la feina del seu becari o becària. D’una banda 
es manté com a tasca específica del SIAA el Servei d’Ofertes de Feina de la Facultat, creat el curs 2001–02, amb 
algunes modificacions. Des del curs 2004–05 el SIAA també ha estat la unitat responsable de la creació i ara 
manteniment de la bitàcola Mòbils BiD, adreçada a l’alumnat que s’acull a programes de mobilitat o que fa 
pràctiques en centres d’altres països, i que coordina Amadeu Pons, professor responsable de beques i relacions 
internacionals. D’altra banda, a aquest becari o becària li ha correspost també el manteniment i actualització del web 
institucional de la Facultat. Puntualment, el becari o la becària del SIAA pot donar suport a la Secretaria 
d’Estudiants i Docència del centre quant a la gestió i la informació sobre les beques i ofertes de convenis de 
cooperació educativa per a pràctiques no curriculars en empreses i institucions. 
 
El Servei està coordinat per la Secretaria docent del centre i l’atén un becari amb una dedicació de 25 hores a la 
setmana. Aquest curs, la becària del SIAA ha estat Rocío Álvarez.  
 
 
9.4 Servei d’Informació d’Ofertes de Feina (SIOF) 
 
El Servei d’Ofertes de Feina es va posar en marxa l’11 de febrer de 2002 amb l’objectiu de difondre gratuïtament, 
entre els titulats de la Facultat que ho sol·licitessin, les ofertes de feina i les beques que arribessin al centre. Les 
persones inscrites al SOF reben setmanalment, a l’adreça de correu electrònic, les ofertes en format PDF. La creació 
d’aquest Servei respon a la voluntat de promoure la inserció laboral dels titulats. Les ofertes també es fan públiques 
a la Facultat, als taulers corresponents. El Servei és exclusiu per als antics alumnes de la Facultat i no s’atenen les 
peticions d’alumnes actuals ni de graduats d’altres universitats. La subscripció al Servei es fa mitjançant un 
formulari que hi ha a la pàgina web del SOF (http://www.ub.edu/biblio/siaa7.htm).  
 
Des d’aquest curs aquest servei pren el nom de Servei d’Informació d’Ofertes de Feina (SIOF), per tal d’adequar-lo 
millor a la tasca de selecció i difusió d’ofertes de feina extretes dels portals de treball, llistes de distribució, 
documentació i convocatòries que es publiquen en el BOE i en el DOGC, o les que arriben directament a la Facultat 
o a aquest servei. El becari o becària té cura, en aquest sentit, del tauler d’informació de feina del vestíbul, al costat 
de la Secretaria d’Estudiants i Docència del centre.  
 
Durant aquest curs s’han inscrit al SIOF 76 usuaris nous. El nombre total d’usuaris el juny de 2006 és de 484, la 
majoria dels quals —un 75 %— són diplomats; la resta són llicenciats. Al llarg d’aquest període s’han fet 56 
trameses, que representen un total de 158 ofertes. Pel que fa al sector, un 77 % ha estat per treballar en l’àmbit 
privat i un 23 % en el públic. La principal via d’arribada de les ofertes de feina i de les beques és la mateixa 
Facultat, amb un 39 %, una xifra que ha augmentat de manera significativa respecte del curs anterior. Pel que fa a 
les fonts d’on s’ha extret informació, se situen en primer lloc les llistes de distribució (Iwetel, Bibcat), els portals de 
feina (InfoJobs), les publicacions oficials (BOE, DOGC), els blocs (weblogs) (documentacion.com, 
docuweb5.com), i els llocs web propis (Consorci de Biblioteques de Barcelona, UOC, etc.), i per aquest ordre 
d’importància. 
 
 
9.5 Mòbils BiD 
 
Mòbils BiD és una bitàcola creada a mitjan curs 2004–05 (http://mobilsbid.blogspot.com). El seu objectiu és 
difondre informació sobre els programes de mobilitat nacionals i internacionals destinats a l’alumnat i ser, alhora, 
un espai de comunicació entre l’alumnat de la Facultat que duu a terme estades en centres d’altres països. Durant 
aquest curs aquest bloc ha continuat servint de canal de comunicació entre els estudiants que han gaudit d’alguna 
experiència a l’exterior, ja sigui dins del programa Sòcrates–ERASMUS, amb les pràctiques de l’estiu o amb altres 
oportunitats. També ha servit per difondre convocatòries i notícies relacionades específicament amb la mobilitat 
internacional. Durant aquest curs s’hi ha publicat un total de 28 missatges. També s’ha creat una secció amb 
entrevistes a exalumnes que han destacat per haver efectuat diverses experiències d’estada a l’estranger. 
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9.6 Web 
 
Aquest curs el deganat ha encarregat a un grup de professors de la Facultat liderat per Miquel Térmens la reforma 
del web institucional de la Facultat. La proposta s’adequa, pel que fa al disseny i a la imatge institucional, al model 
general de la UB, però incideix en un seguit d’elements descentralitzadors que permetran una millor i més eficaç 
gestió dels continguts a través d‘un gestor de continguts, en concret el programa Joomla. 
 
 
9.7 Intranet 
 
Al llarg del curs 2005–06 s’ha treballat també en el disseny de la Intranet de la Facultat, un espai que permeti 
gestionar la documentació corporativa i la comunicació interna de la Facultat, tant a nivell dels diferents organismes 
(Junta de Facultat, consells d’estudis), grups de treball o altres espais de treball (espais del Pla estratègic). En aquest 
sentit s’ha adquirit un servidor, on s’ha instal·lat  aquesta nova eina i s’ha encarregat al professor Josep Manuel 
Rodríguez Gairín el disseny de la plataforma amb el programa Moodle. El nou servidor adquirit per la Facultat 
també servirà per oferir una nova quota de disc disponible via Internet a tot el professorat adscrit a la Facultat. Al 
llarg del curs també s’han traslladat a la Intranet les antigues llistes de distribució. 
 
El 27 d’abril ha tingut lloc una primera sessió informativa sobre el funcionament de la Intranet, en concret per al 
professorat i PAS membre o membre convidat a la Junta de Facultat, ja que, en un primer moment, s’ha començat a 
treballar en la secció de la Intranet dedicada a la gestió i difusió de la documentació d’aquest òrgan de govern, la 
Junta de Facultat. El desenvolupament d’aquesta nova eina de gestió i comunicació s’ha planificat per etapes i es 
preveu que s’arribi a la seva aplicació completa al llarg del proper curs 2006–07. 
 
 

 
10 CELEBRACIÓ DEL 90È ANIVERSARI 
 
 
Comitè organitzador 
  
Cristóbal Urbano, degà de la Facultat; Assumpció Estivill, promotora de la celebració durant la seva etapa com a 
degana; Jesús Gascón, Anna Rubió, Andreu Sulé i Teresa Mañà, en representació del professorat; Gemma Josa, en 
representació de l’alumnat; Mercè Alsina, en representació del PAS. 
 
 
Activitats 
 
Brindis de benvinguda al 90è aniversari. Dijous, 22 de desembre del 2005, 13.45 hores. Escales i vestíbul d’entrada 
a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. 
 
Amb motiu de la finalització del període lectiu del primer semestre del curs 2005–06 i per celebrar l’inici dels actes 
de commemoració del 90è aniversari de la creació de l’Escola. L’acte coincideix amb la instal·lació d’una pancarta 
a la façana en què s’anuncia l’efemèride. 
 
BiblioTrobada. Trobada i acte festiu amb els estudiants de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació amb 
motiu de la celebració del 90è aniversari i de la inauguració de l’Aula Jordi Rubió i Balaguer. Dimecres, 19 d’abril 
del 2006, 13 hores. 
 
Sala d’actes del Centre Sants-UB. Acte festiu organitzat pels alumnes (i coordinat per Rocío Álvarez, becària del 
SIAA, i Daniel Peral, becari del 90è aniversari) en el marc de la celebració del 90è aniversari. Hi han estat convidats 
l’alumnat de la Facultat, el professorat i el personal d’administració i serveis. En una primera part s’ha llegit una 
selecció de textos de la vida i obra de Jordi i Rubió i Balaguer a càrrec de les alumnes Mireia Sandoval (“Apunt 
biogràfic de Jordi Rubió i Balaguer”), Cèlia Millán (“Rubió, director de l’Escola de Bibliotecàries”), Marta Reyes 
(“La biblioteca, segons Rubió”), Maria Moreno (“Les bibliotecàries, segons Rubió”). A la segona part s’han 
projectat les imatges del documental de l’Escola Superior de Bibliotecàries dels anys vint que s’havia localitzat a 
l’Arxiu de la Facultat i, com a contrast, les imatges del present de la Facultat, amb el documental que s’ha filmat al 
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centre amb la participació d’alumnes, professors i PAS de la Facultat. L’acte es tanca amb un refrigeri, que inclou el 
tradicional aperitiu de Sant Jordi que tradicionalment ofereix la Diputació de Barcelona. 

 
Inauguració de l’Aula Jordi Rubió i Balaguer. Dijous, 20 d’abril del 2006, a les 19 hores. Aula 210 de la Facultat 
de Biblioteconomia i Documentació.  

 
Acte de bateig d’una de les aules de la Facultat com a Aula Jordi Rubió i Balaguer, amb la idea que esdevingui 
també, a part d’un espai d’organització de conferències i seminaris, una àgora/càtedra per a la reflexió i la 
investigació en l’àrea de la biblioteconomia i la documentació. Descobriment d’un plafó amb imatges i textos del 
que fou bibliotecari i professor de la UB, director de l’Escola Superior de Bibliotecàries, erudit estudiós de la 
literatura, de la història del llibre i de la cultura, director de la Biblioteca de Catalunya i autor de l’adaptació de la 
Classificació Decimal Universal per a les biblioteques catalanes, i encara en ús a les biblioteques públiques, Jordi 
Rubió i Balaguer (1887–1982).  

 
Lectura pública de textos de la seva vida i obra a càrrec de:  

• Antoni Rubió i Guilleumas, fill de Jordi Rubió i Rosalia Guilleumas, que llegeix en nom de la seva mare, 
antiga directora de l’Escola (nota biogràfica de Jordi Rubió que Pere Bohigas escrigué per a la Gran 
enciclopèdia catalana). 

• Gabriel Planella, sotsdirector general del Llibre i de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, que 
llegeix en nom d’Assumpta Bailac, directora general de Promoció Cultural del Departament de Cultura i 
antiga directora del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona (notes de la primera lliçó donada a 
les alumnes de Bibliologia del curs 1917–18 a l’Escola de Bibliotecàries). 

• Mercè Bosch, antiga directora de l’Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer (paràgraf final de la nota 
preliminar de l’Anuari de les Biblioteques Populars de 1923). 

•  Jordi Permanyer, director del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona (fragment de “Les 
biblioteques populars”, article publicat a La revista dels llibres, 1926). 

•  Dolors Portús, antiga cap del Servei de Biblioteques i Patrimoni Bibliogràfic de la Generalitat (fragment 
de “Les biblioteques populars”, article publicat a La revista dels llibres, 1926). 

• Carme Mayol, antiga directora de l’Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i 
Documentació (fragment de la nota preliminar de l’Anuario de las Bibliotecas Populares de l’any 1927). 

• Ernest Abadal, antic director del Departament de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de 
Barcelona (fragment de “Les biblioteques a Barcelona: camí fet i camí encara a fer”, publicat a la Revista 
de Catalunya de l’any 1930). 

• Joana Escobedo, bibliotecària de la Biblioteca de Catalunya, que llegeix en nom de Dolors Lamarca, 
directora de la Biblioteca de Catalunya (fragment de “La gran biblioteca de demà”, publicat al diari La 
Publicitat, el 31 de març de 1931). 

• Eugènia Serra, presidenta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (paràgraf de 
la nota preliminar de l’Anuari de les Biblioteques Populars, de l’any 1931). 

• Mònica Baró, directora del Departament de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de 
Barcelona (fragment de l’article “Organització de biblioteques populars”, publicat al Butlletí dels mestres 
de l’any 1931.  

• Teresa Pagès. Directora de la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer de Sant Boi de Llobregat (fragment de 
l’article “El estatuto y las bibliotecas de Cataluña”, publicat al diari Euzkadi, el 8 de novembre de 1932). 

• Constança Espelt, antiga directora de l’Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer (fragment del pròleg a 
l’adaptació per a les biblioteques catalanes de la classificació decimal, escrit el 1938).  

• Nora Vela, antiga directora de l’Escola (fragment de l’article “Les enciclopèdies”, publicat a La revista 
dels llibres, l’any 1925). 

• Núria Ventura, antiga directora de la Xarxa de Biblioteques Populars de la Diputació de Barcelona 
(fragment de l’article “Les biblioteques sota les bombes”, publicat a la Gaseta setmanal radiada de la 
Institució de les Lletres Catalanes, setembre de 1938). 

• Concepció Miralpeix, antiga directora de l’Escola (fragment d’una carta escrita per Manuel Rubió i Lois al 
seu pare Jordi Rubió des del front d’Agramunt el juny de 1938). 

• Anna Rubió, néta de Jordi Rubió i Balaguer (fragment de l’obra autobiogràfica de Miquel Batllori De la 
Edad Media a la Contemporánea, on rememora el mestratge de Jordi Rubió).  

• Assumpció Estivill, antiga degana de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de 
Barcelona (paraules adreçades per Jordi Rubió a Rosa Leveroni, antiga alumna de l’Escola el 1940). 
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L’acte ha comptat amb l’assistència i els parlaments de Gabriel Planella, sotsdirector general del Llibre i 
Biblioteques de la Generalitat de Catalunya; dels presidents delegats de l’àrea de Cultura i de l’àrea d’Educació de 
la Diputació de Barcelona, A. F. Merino Benito i C. Ruiz Novella, respectivament, i d’Ernest Abadal, adjunt per a 
Sistemes d’Informació i Documentació en representació del rector de la Universitat de Barcelona. Familiars de Jordi 
Rubió i Balaguer, alumnes, antics alumnes, professors i personal d’administració i serveis, i persones vinculades a 
la història del centre, omplen l’acte que es clou amb la inauguració formal de les dues exposicions retrospectives 
sobre la història i la biblioteca de l’Escola. 

 
Audiovisuals de la UB ha gravat l’acte, una còpia del qual es conserva a l’Arxiu de la Facultat. Durant tota la 
celebració de l’efemèride i al llarg del curs 2006–07 també s’ha pogut visualitzar al web dels 90 anys creat ad hoc. 
Se n’ha obsequiat amb una còpia els principals protagonistes de l’acte.  

 
Exposició “De l’Escola Superior de Bibliotecàries a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació: una mirada 
retrospectiva en el seu norantè aniversari (1915–2005)” 
 
Exposició que recull de forma sintètica, amb imatges i documents de l’Arxiu de la Facultat, els 90 anys d’història de 
l’Escola de Bibliotecàries, fundada per la Mancomunitat el 1915, i les denominacions successives de la institució, 
fins als temps actuals. Comissariada per la Dra. Assumpció Estivill. Oberta del 20 d’octubre de 2005 al 3 de 
novembre de 2006. Espai expositiu del primer pis de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. S’ha editat un 
catàleg de la mostra. Oberta del 20 d’octubre al 3 de novembre de 2006. 

 
Exposició “La biblioteca de l’Escola: els primers anys (1920–1930)”  
 
Mostra que recull amb material procedent de l’Arxiu de la Facultat i de la secció de Reserva de la Biblioteca, els 
primers anys d’aquest servei en el marc de l’Escola Superior de Bibliotecàries. Comissariada per Lourdes González, 
bibliotecària de la Biblioteca de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Oberta del 20 d’octubre de 2005 al 
15 de novembre de 2006.  
 
Concursos de Sant Jordi organitzats per la CDL amb motiu del 90è aniversari 
 
Concurs de fotografia o documental, amb l’objectiu de premiar la imatge o les imatges que captessin millor la vida 
universitària del centre en els seus múltiples aspectes (“La Facultat a ulls dels seus estudiants”). Concurs de 
narrativa breu, que obria la porta a reflexions i vivències dels nostres alumnes en experiències d’intercanvi o estades 
de pràctiques fora de Catalunya, amb la particularitat que es difonguessin a través de la plataforma creada ad hoc 
per la Facultat i el professor Amadeu Pons “Mòbils BiD – El bloc dels estudiants en intercanvi” (“Mòbils BiD: els 
estudiants d’intercanvi relaten la seva experiència”). 
 
En el primer cas, ha resultat guanyadora, en la modalitat de fotografia individual, Lourdes Casacuberta, amb el títol 
“Despulla’t davant els llibres”, i Mario Gómez en la modalitat de reportatge, pel titulat “El meu petit món”. Pel que 
fa al premi al millor relat del bloc Mòbils BiD, el primer premi ha estat per a Miguel Navas, amb “Miguel a 
Florència”. El jurat, format per Anna Rubió i Núria Jornet com a membres de la CDL, Amadeu Pons (professor del 
Departament de Biblioteconomia i Documentació) i Joan Manuel (professor del Departament de Filologia 
Catalana), ha tingut en compte les votacions que de manera informal s’han recollit durant l’exposició de les 
fotografies a la sala d’alumnes. 
 
Acte acadèmic de final de curs i de comiat de les promocions que finalitzen la carrera, amb motiu del 90è 
aniversari de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Dimarts, 23 de maig del 2006, a les 19 hores. 
Paranimf de la Universitat de Barcelona. 

 
Amb l’assistència del rector de la UB, Dr. Màrius Rubiralta, ha tingut lloc aquest acte acadèmic que, a banda de 
servir com a comiat de les promocions que finalitzen els estudis, pretén reunir l’antic alumnat a l’entorn de la figura 
d’un company o companya destacat de la història del centre. Amb l’epígraf “Universitaris d’ahir, companys per 
sempre”, s’ha volgut iniciar aquesta tradició amb Rosa Ricart (1911–2005), alumna de l’Escola a partir del 1935 i 
durant la Guerra Civil, presidenta de l’Asociación de Antiguas Alumnas de la Escuela de Bibliotecarias de 
Barcelona (1974–1975), presidenta de l’Associació de Bibliotecàries (1975–1977) i bibliotecària de l’Institut 
Britànic de Barcelona (1945–1981). 

  
La trobada ha reunit professors i personal d’administració i serveis, alumnes i exalumnes, familiars, i ha comptat 
amb les intervencions següents: benvinguda a càrrec de l’Excm. i Mgfc. Sr. Màrius Rubiralta; intervenció de l’Il·lm. 
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Sr. Cristóbal Urbano, degà de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona; la Sra. 
Marta Fernández, alumna de la llicenciatura en Documentació de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, i 
el Sr. Amadeu Pons, padrí de les promocions que acaben la carrera. D’altra banda, la Sra. Gemma Bierge, 
bibliotecària de la UB, i la Sra. Carme Camps, excap del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i 
exbibliotecària de l’Institut Britànic, ens apropen amb sengles discursos a la personalitat de Rosa Ricart: “Rosa 
Ricart: in memoriam” i “Testimoni i records dels valors universitaris i bibliotecaris de Rosa Ricart i Ribera”. El Dr. 
Miquel Barceló, professor de la Facultat d’Informàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha impartit la 
lliçó magistral amb el títol “Tecnologia, documentació i saber” (de pròxima publicació a BiD. Textos universitaris de 
biblioteconomia i documentació). L’acte ha finalitzat amb el cant del Gaudeamus igitur per part de tots els 
assistents. El professorat i l’alumnat també s’han fet una fotografia de grup a les escales de l’ensenyament. La 
trobada es clou amb un refrigeri servit als jardins de l’edifici històric de la Universitat de Barcelona. 

 
 

Difusió 
 

—  Edició quadríptic. Marc Creus, dissenyador. Fullet amb la presentació de la Facultat i els seus ensenyaments, 
en què s’incorpora la referència a les activitats del 90è aniversari i els seus elements gràfics (marques i logos). 
Tirada de 5.000 exemplars. 

—  Edició del catàleg de l’exposició: Estivill Rius, Assumpció. Una mirada retrospectiva: de l’Escola Superior de 
Bibliotecàries a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació: 1915–2005: exposició 90 anys. Barcelona: 
Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 2006. [56] p. ISBN 84-475-3071-X.  

—  Edició de la targeta d’invitació a l’acte d’inauguració de l’Aula Jordi Rubió i Balaguer. 

—  Streming dels dos vídeos del 20 d’abril i 23 de maig al web dels 90 anys. 

—  Web dels 90 anys (http://bd/ub.es/90anys). Pàgina web creada i mantinguda pel professor de la Facultat Jorge 
Franganillo, que ha recollit imatges i notícies dels principals actes de l’efemèride, com també de les altres 
activitats ordinàries o extraordinàries realitzades al llarg del curs i sota el paraigua del 90è aniversari: Jornada 
de Portes Obertes, concursos de Sant Jordi de la CDL, FesInternet, etc. 

—  Tramesa de la targeta d’invitació a l’acte del 20 d’abril i la carta d’invitació a l’acte del 23 de maig. 
Actualització del mailing institucional, iniciat en el Deganat anterior. 

—  Tramesa del catàleg de l’exposició als principals estaments polítics, degans de la UB, membres del Consell 
Assessor, àmbit professional (biblioteques i arxius), antics professors, als principals mitjans de comunicació 
del país, revistes culturals i revistes, i butlletins de l’Àrea de Biblioteconomia i Documentació. 

—  Difusió a Mòbils BiD. Punt de trobada d’estudiants d’intercanvi de la Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació de la Universitat de Barcelona http://mobilsbid.blogspot.com/. 

  
 
Ressò en els mitjans 
 

—  Article “Noranta anys ordenant el coneixement”, de Xavier Codony. Revista La Universitat, núm. 36 (juliol 
2006), p. 32–33. 

—  Comunicacions (http://www2.ub.edu/comunicacions/) [13/04/2006]. 

—  Agenda d’actes (http://www.ub.edu/comint/agenda/2006_16.htm) [13/04/2006].  

—  Notícies del CRAI. Exposició de la biblioteca (http://www.ub.edu/noticies)  [20/04/2006]. 

—  La Vanguardia. Vivir en Barcelona. 20 d’abril de 2006. Inauguració de l’Aula Jordi Rubió i Balaguer. 
20/04/2006. 

—  On anem. Pestanya del Departament de Cultura inserida a tots els diaris del país el segon divendres de mes en 
què es difon l’exposició sobre la història del centre. 13 d’octubre de 2006. 

—  Document. Butlletí del COBDC, núm. 160. 

—  L’Avenç, núm. 315 (juliol-agost, 2006). Agenda: Exposició sobre la història del centre. 
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—  Article “90 anys de l’Escola Superior de Bibliotecàries, actualment Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació de la UB”, de Carmen Olivar. Diari L’informatiu. Sants. Hostafrancs. La Bordeta, núm. 144 
(maig, 2006), p. 11. 

—  Article “Biblioteconomia celebra els 90 anys”. Publicat a Gazeta universitaria, núm. 553 (abril 2006), p. 16. 

—  Pàgina de l’AELC – Escriptors en Llengua Catalana (http://escriptors.cat) [20/04/2006]. Actes: Inauguració 
Aula Jordi Rubió i Balaguer. 

— Article “Biblioteconomia i Documentació de la UB celebra els seus 90 anys obrint una aula al seu primer 
director”, per Anna Massa. Publicat a laMalla.net (http://www.lamalla.net/canal/ educacio/noticies/article) 
[20/04/2006]. 

—  Text de difusió dels diferents actes del 90è aniversari a la llista de distribució de biblioteconomia i 
documentació BibCat [20/04/2006]. 

—  Butlletí electrònic INFO BIBCAT: Punt de trobada dels gestors de la informació dels Països Catalans, núm. 
170 (del 20 al 27 d’abril de 2006) (http://www.bibcat.info). 

—  Bit de cultura, revista digital creada per Andreu Sotorra (http://www.andreusotorra.com/bitdecultura) 
[20/04/2006]. 

—  Entrevista a Assumpció Estivill al programa ràdio d’Ona Catalana El tren de la història, dirigit i presentat per 
Xavier Carmeniu (maig de 2006). 
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Apèndix. Centres que han rebut alumnat de Pràcticum el curs 2005–06  
 
 
ARXIUS: 16 
 

Empresa 
ARXIU COMARCAL D’IGUALADA 
ARXIU DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
ARXIU DE LA UPC. SERVEI DE PATRIMONI 
ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BADALONA 
ARXIU MUNIC. DISTRICTE CIUTAT VELLA 
ARXIU MUNICIPAL SARRIÀ – SANT GERVASI 
CATALUNYA RÀDIO 
EL MUNDO DEPORTIVO 
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA 
GENERALITAT. DEPT. DE BENESTAR I FAMÍLIA 
INSTITUT DEL TEATRE 
INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS 
INSTITUT D'ESTUDIS FOTOGRÀFICS 
RADIO NACIONAL DE ESPAÑA 
TELEVISIÓ DE CATALUNYA 
TVE - SANT CUGAT 
 
 
BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES: 16 
 
ARXIU DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
BIBLIOTECA ARENYS DE MAR 
BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA 
BIBLIOTECA CAN PEDRALS 
BIBLIOTECA CENTRAL DE TERRASSA 
BIBLIOTECA EL CARMEL – JUAN MARSÉ 
BIBLIOTECA GRAL. AJUNTAMENT DE 
BARCELONA 
BIBLIOTECA IGNASI IGLESIAS 
BIBLIOTECA JOAN OLIVA 
BIBLIOTECA JORDI RUBIÓ I BALAGUER 
BIBLIOTECA POMPEU FABRA 
BIBLIOTECA SANT FELIU DE GUÍXOLS 
BIBLIOTECA VAPOR BADIA 
BIBLIOTECA VAPOR VELL 
BIBLIOTECA XAVIER BENGUEREL 
BIBLIOTEQUES EL CASINO/JOSEP MAS 
CARRERAS 
 
 

BIBLIOTEQUES ESPECIALITZADES: 15 
 
ASSOCIACIÓ DE MESTRES ROSA SENSAT 
BAKER & MACKENZIE 
CEDOCPOL 
CENTRE DE LECTURA DE REUS 
CENTRE DE RECURSOS JOAN AMADES 
CSIC. DEPARTAMENT DE MUSICOLOGIA 
DOC 6 
ESCOLA SUP. DE MÚSICA DE CATALUNYA 
FUNDACIÓ LA CAIXA. MEDIATECA 
FUNDACIÓ PRIVADA CUATRECASAS 
IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE 
BARCELONA 
INSTITUT CATALÀ DE LA DONA. CENTRE DE 
DOCUMENTACIÓ 
INSTITUT DEL TEATRE 
INSTITUT D'ESTUDIS NORD-AMERICANS 
KPMG 
 
 
BIBLIOTEQUES UNIVERSITÀRIES: 4 
 
FAC. ECONOMISCHE 
UAB. SERVEI DE BIBLIOTEQUES 
UB. PAVELLÓ DE LA REPÚBLICA 
UPF. BIBLIOTECA RAMBLA 
 
 
TOTAL DE CENTRES: 51 


