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1.   OBJECTIUS DE LA BIBLIOTECA DE MATEMÀTIQUES 
 
 
L’any 2014, el CRAI-Biblioteca de Matemàtiques ha desenvolupat els següents 
objectius: 
 
 
Certificació digital 
 
Un dels objectius prioritaris per a l’any 2014 ha estat l’emissió de certificats digitals per 
a tot el personal docent que els requereix per a la signatura d’actes. 
 
La Facultat de Matemàtiques ha estat escollit entre pilot per desenvolupar la campanya 
d’emissió de certificats digitals i per la posterior signatura d’actes. 
 
Per aquest objectiu s’ha dissenyar i realizat una campanya en col·laboració amb el 
Deganat i la Secretaria d’Estudiants i docència de la Facultat de Matemàtiques. 
 
 
Revisió i actualització de la informació sobre el CRAI-Biblioteca de Matemàtiques 
 
Per indicació de la Direcció del CRAI s’ha procedit a la revisió i actualització de la 
informació disponible a l’espai Matemàtiques de l’apartat Biblioteques de la Intranet del 
CRAI, al que s’ha afegit la revisió, ordenació i actualització de la documentació 
continguda  al disc T.  S’ha procedit a:  
 

- Eliminació de duplicitats entre la informació del disc T i la intranet del CRAI 
Eliminar duplicitats entre la informació disponible a l’espai Matemàtiques de l’apartat 
Biblioteques de la Intranet del CRAI i altres apartats de la intranet, per exemple 
l’apartat Procediments. 

- Eliminació d’informació obsoleta: procediments inactius, directoris 
telefònics, etc. 

- Actualització de la informació obsoleta: informació relativa a les 
instal·lacions, plànols, etc. 

- Incorporació de nova informació 
- Traspàs d’ informació al disc T: memòries anteriors, classificacions, etc. 

 
L’execució d’aquest objectiu ha permès tenir revisada i actualitzada la informació del 
disc T i a l’espai CRAI-Biblioteca de Matemàtiques de l’apartat Biblioteques de la 
Intranet del CRAI, amb data d’1 d’abril de 2014.  A partir d’aquesta data es procedirà a 
una revisió anual de la informació continguda als dos espais. 
 
 
Revisió i actualització de la informació sobre les mesures de seguretat 
 
Aquest objectiu ha permès la revisió i actualització de la informació sobre les mesures 
de seguretat del CRAI-Biblioteca de Matemàtiques: extintors, portes d’emergència, etc. 
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S’han detectat dues disfuncions importants; la primera relacionada amb l’alarma 
acústica de la porta de sortida d’emergència de la Sala 2 de la Biblioteca, i la segona 
amb la porta de sortida del depatx del cap de la biblioteca. 
 
 
Revisió i actualització de la informació sobre el parc informàtic 
 
Amb l’objectiu d’actualitzar la informació del parc informàtic del CRAI-Biblioteca de 
Matemàtiques, s’ha procedir a la revisió de la informació de tots els aparells.   
 
La informació obtinguda s’ha contrastat amb la informació del Punt d’Atenció a 
l’Usuari (PAU) del Campus centre i s’ha actualitzat la informació obsoleta. 
 
 
Millora dels espais 
 
En relació als espais del CRAI-Biblioteca de Matemàtiques, s’ha dut a terme el pulit i 
l’envernissat del tema de fusta del despatx del personal. 
 
També s’ha procedit a la substitució de catifes i altres elements de la zona d’entrada del 
CRAI-Biblioteca. 
 
 
Ampliació del servei wifi 
 
A petició de la Direcció del CRAI s’ha procedit a la revisió dels punts disponibles 
d’endolls elèctrics i del servei de wifi al CRAI-Biblioteca de Matemàtiques. 
 
De la revisió dels punts wifi, n’ha resultat un servei insuficient per les instal·lacions i el 
nombre d’estudiants. 
 
 
 
 
 
 
 
2.   PRESSUPOSTOS 
 
2.1 Monografies: 
 
Import inicial:  6.737 euros 
Despesa 2014:  7.679 euros   
 
 
2.2 Publicacions periòdiques: 
 
Despesa 2014:   93.000 euros 
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Baixes de revistes al 2014 
 

Titol 
A 
Advanced in geometry 
Algebra Colloquium 
Asian Journal of Mathematics  (donar de baixa la versió paper i mantenir l'electrònica) 
B 
Beitrage zur Algebra und Geometrie (accés a través de paquet de revistes consorciat) 
C 
Contemporary Mathematics (compra dels volums amb pressupost de monografies) 
E 
ESAIM : Mathematical Modeling and Numerical Analysis 
ESAIM : Probability and Statistics 
F 
Far East Journal of Mathematical Science 
Forum Mathematicum 
G 
Graduate Studies (compra dels volums amb pressupost de monografies) 
I 
Infinite Dimensional Analysis, Quantum … 
Interdisciplinary Applied Mathematics (compra dels volums amb pressupost de 
monografies) 
J 
Journal d'Analyse Mathematique 
(accés a través de paquet de revistes consorciat) 
Journal für reine und angewandte … 
Journal of Group Theory 
Journal of the European Mathematical … 
Journal of the Institute of Mathematics of Jussieu (donar de baixa la versió paper i 
mantenir l'electrònica) 
Journal of the Korean Mathematical Society  (baixa per accés obert) 

M 
Mathematika  (donar de baixa la versió paper i mantenir l'electrònica) 
P 
Panoramas et Synthèses  (baixa de l'editor; a partir 2014: compra dels volums Individualment) 

PC World   (cessada) 
S 
Studies In Logic and the Foundations (compra dels volums amb pressupost de 
monografies) 
R 
RAIRO. Operations Research 
RAIRO. Theoretical informatics … 
Random Operators 

 
 
2.3 Material i manteniment: 
 
Import inicial:  4.490 euros 
Despesa 2014:  3.470 euros 
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3.  EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS  
 
Durant l’any 2014 s’ha substituït la impressora làser per una de nova. 
 
S’ha dut a terme la intervenció necessària per arreglar la zona de la cantonada de 
l’edifici del carrer de la Diputació, malmesa per la instal·lació de nius de gavines i pel 
trencament de la juntura de dues peces del caneló d’aigua.   
 
També s’ha fet una intervenció al terra de fusta de la zona del despatx del personal. 
 
 
 
4.  FONS BIBLIOGRÀFICS  
 
IV.1 Bibliografia recomanada 
 
Nombre d’assignatures revisades: 
 
 
Ensenyaments Nombre d’assignatures revisades 
Enginyeria Informàtica 71 
Matemàtiques Grau Llicenciatura (en extinció) 
 81 29 
Total 181 
 
 
4.2  Monografies 
 
Durant l’any 2014 s’han comprar un total de 152 exemplars de monografies i s’han 
recepcionat 87 exemplars procedents de donatius 
 
Les tasques realitzades al fons de la col·lecció de monografies són les següents: 
. revisió del fons de monografies de tota la biblioteca 
. revisió del fons disponible en format vídeo VHS 
 
 
 
 4.3  Publicacions periòdiques  
 
Adquisició:  XX  títols de publicacions periòdiques 
Donatius: 15 títols de publicacions periòdiques 
Intercanvi: XX 
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4.4  Tesis 
 
Durant l’any 2014 s’han rebut les tesis doctorals següents: 
 
18 de juny: Michal Drozdzal i Gergely Farkas 
 
 
4.5  Conservació i restauració 
 
Al llarg de l’any 2014 s’han realitzat 385 intervencions de conservació i restauració en 
els volums del fons antic de matemàtiques que conté obres publicades entre 1820 i 
1945. 
 
 
 4.6 Treballs de Final de Grau penjats al DDUB 
 
Ensenyament TFG 
Matemàtiques 6 
Enginyeria 
Informàtica 

52 

Total 58 
 
4.7 Articles de professors, provinents del GREC, per penjar al DDUB 
 
Tancats 27 
Actius (pendents de penjar) 5 
Total 32 
 
Tancats: El procés s'ha completat i l'article ja és al DDUB 
Actius: El procés està aturat, o bé perquè no hem aclarit encara la política d'autoarxiu de 
la revista o perquè la versió del fitxer proporcionat pel professor no és la que ens permet 
la política. 
 
 
 
5.    PERSONAL 
 
5.1 Incorporacions i substitucions 
 
Al CRAI-Biblioteca de Matemàtiques no s’ha produït cap moviment de personal durant 
l’any 2014. 
 
Becaris: 
Incorporació de Jhon Mujica el dia 1 de setembre, en horari de tarda, en substitució de 
David Capilla. 
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5.2  Assistència a cursos de formació 
 
24 i 25 d’abril de 2014.  Terceres Jornades sobre Gestió de la Informació Científica. 
Observatori de la Recerca. Institut d’Estudis Catalans.  Assistent: Ana Martínez 
 
10 d’abril de 2014.  Reunió de responsables de revistes amb l’empresa Ebsco.  
Assistent: Ana Martínez 
 
30 d’abril de 2014. Taller de Drupal. Assistent: Ana Martínez 
 
5-15 de maig de 2014. E-administració i signatura electrònica a la UB. Assistents: 
Elena Jacas i Roger Angela. 
 
7, 12, 14 i 16 de maig de 2014. Aspectes generals de la gestió de la recerca. Assistent: 
Marta Massegur. 
 
21 de maig de 2014.  Simposi La universitat a Catalunya, ahir i avui.  Institut d’Estudis 
Catalans.  Assistent: Montserrat Garrich 
 
21 de maig de 2014. Reunió/formació sobre Antavo i promocions a través de Facebook. 
Assistent: Roger Angela  
 
22 i 23 de maig de 2014.  MOOCs & CRAIs. Universitat Pompeu Fabra. Assistent: Ana 
Martínez 
 
27 de maig de 2014: Taller pràctic. Manteniment de monografies al catàleg.  Assistent:  
Marta Massegur 
 
27 de maig  de 2014. Sessió de pràctiques de E-administració i signatura electrònica a la 
UB. Assistents: Elena Jacas i Roger Angela. 
 
2 al 16 de juny de 2014.  Gestió de la col·lecció. Assistent: Marta Massegur 
 
14 de novembre de 2014.  L'aula Moodle: aprendre i ensenyar a la UB. Assistent: Ana 
Martínez 
 
20 de novembre de 2014. III Jornada sobre biblioteques patrimonials: Re-
informació:patrimoni d’anada i tornada.  Assistent: Marta Massegur. 
  
 
 
6   SERVEIS 
 
6.1 Usuaris i consulta en sala 
 

Nombre total d’entrades a la biblioteca durant l’any 2014:  XXXXXX  usuaris   
 
Nombre total de consultes a sala durant l’any 2014:    XXXXX documents 
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6.2 Servei de préstec 
  

Nombre total de préstecs de l’any 2014:  XXXXX 
 
 
6.3 Servei de fotocòpies gratuïtes 
 

Nombre total de fotocòpies gratuïtes rebudes:  22 serveis??? 
 
Nombre total de fotocòpies gratuïtes servides:  19  serveis??? 
 
 
6.4  Obtenció de documents i préstec interbibliotecari 
 
 
Nombre total de peticions de Préstec Interbibliotecari:  196    peticions, de les quals: 
 
Peticions servides :         182  (92,86%) 
Peticions denegades:        7  (3,57%)  
Peticions derivades al CRAI- Bca. Física i Química:    7  (3,57%)  
Pàgines fotocopiades:       606 
Pàgines enviades per Ariel:       1.282 
Llibres prestats:        72 
 
 
6.5 Servei de certificació digital 
 
Nombre total de certificats digitals emesos:  
 
 
 

Mes Certificats 
Abril 10 
Maig 6 
Juny 2 
Juliol 1 
Agost 0 
Setembre 0 
Octubre 35 
Novembre 21 
Desembre 3 
Total any 2013 78 
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7.  ACTIVITATS 
 
7.1. Reunions del CRAI-Biblioteca de Matemàtiques 
 
- Reunió de seguiment del mes de febrer  
Assistents: Roger Angela, Elena Jacas, Ana Martinez,  Marta Massegur i Montserrat 
Garrich,  17 de febrer de 2014 
 
- Reunió de seguiment del mes de març  
Assistents: Roger Angela, Elena Jacas, Ana Martinez,  Marta Massegur i Montserrat 
Garrich,  3 de març de 2014 
 
- Reunió de seguiment del mes d’abril 
Assistents: Roger Angels, Elena Jacas, Ana Martinez,  Marta Massegur i Montserrata 
Garrich, 4 d’abril de  de 2014 
 
- Reunió de seguiment del mes de maig  
Assistents: Roger Angela, Elena Jacas, Ana Martinez,  Marta Massegur i Montserrat 
Garrich, 26 de maig de  de 2014 
 
 
7.2. Reunions de Direcció del CRAI amb caps de biblioteca 
 
- Reunió de seguiment del mes de febrer   
Assistent: Montserrat Garrich,  19 de febrer de 2014 
 
- Reunió de seguiment del mes d’abril   
Assistent: Montserrat Garrich,  2 d’abril de 2014 
 
- Reunió de presentació web 
Assistent: Montserrat Garrich,  7 d’abril de 2014 
 
- Reunió de valoració dels resultats de les enquesta i propostes de millora 
Assistent: Montserrat Garrich,  29 d’abril de 2014 
 
 - Reunió de seguiment del mes de maig.    
Assistent: Montserrat Garrich, 30 de maig de 2014 
 
 
 
 
7.3.  Reunions al CRAI (serveis i unitats) 
 
- Unitat de suport a la recerca. Procediments de publicació al Dipòsit mitjançant GREC, 
ORCID, Hortitzo 2020, Portal de la recerca. Assistent: Roger Angela, 20 de gener.  
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- Direcció CRAI. Reducció de pressupost de subscripció a publicacions periòdiques.  
Montserrat Garrich. 27 de gener de 2013 
 
- Unitat de suport als usuaris. Suport a la docència.  Campus virtual.  Assistent: Ana 
Martínez, 3 d’abril de 2014 
 
- Unitat d’Administració. Presentació Ebsco.  Assistent: Ana Martínez, 10 d’abril de 
2014 
 
- Unitat de Serveis als usuaris. Presentació Intranet.  Assistents: Roger Angela, Elena 
Jacas, Marta Massegur.  Edifici Històric, Aula Magna, 10 d’abril de 2014 
 
- Taller repàs Drupal.  Assistents: Roger Angela, 24 d’abril de 2014 
 
 Taller pràctic. Manteniment de monografies al catàleg.  Assistent: Marta Massegur, 27 
de maig de 2014 
 
 
7.4.  Reunions de caps de Biblioteques 
 
 
- Reunió de seguiment del mes de febrer:  Assistent: Montserrat Garrich. 19 de febrer de 
2013 
 
- Reunió de seguiment del mes de març:  Assistent: Montserrat Garrich. 11 de març de 
2013 
- Reunió de seguiment del mes de maig:  Assistent: Montserrat Garrich. 13 de maig de 
2013 
 
 
 
 
 
7.5.   Reunions d’usuaris de la Facultat de Matemàtiques 

 
Reunió de seguiment; baixes de publicacions periòdiques.  Assistent: Montserrat 
Garrich; convidades: Ana Martínez i Marta Massegur, 11 de febrer de 2014 
 
 
7.6  Reunions de la Facultat de Matemàtiques 
 
- Reunió de la Comissió d’Espais de la Facultat de Matemàtiques.  Assistent: 
Montserrat Garrich. 12 de març de 2014 
 
- Junta de Facultat de Matemàtiques.  Asssistent: Montserrat Garrich. 19 de març de 
2014 
 



12 
 

- Reunió del Deganat amb els representants d’estudiants de la Facultat de 
Matemàtiques.  Asssistent: Montserrat Garrich. 20 de maig de 2014 
 
- Junta de Facultat de Matemàtiques.  Asssistent: Montserrat Garrich. 21 de març de 
2014 
 
 
7.7  Assistència a activitats de la Facultat de Matemàtiques 
 
Assistència a la taula rodona organitzada per les Comissions d’igualtat del Campus 
Centre amb els ponents de la taula rodona.  Asssitent: Montserrat Garrich. 4 de març de 
2013 
 
Assistència en representació de la Facultat de Matemàtiques al dinar de les Comissions 
d’Igualtat.  .  Asssitent: Montserrat Garrich. 4 de març de 2013 
 
Comiat de la sra. Dèlia Monfort del seu càrrec de cap de la Secretaria d’Estudiants i 
Docència. Asssitent: Montserrat Garrich. 9  d’abril de 2013 
 
Obertura del curs 2014-2015.  Assistent:  
 
 
7.8  Assistència a jornades, trobades, congressos, etc. 
 
30 de maig. XXIII Reunión Documat.Madrid.  Asssistent: Montserrat Garrich 
 
 
7.9  Jornada de Portes Obertes 
 
7.10. Formació d’usuaris 
  
Sessió Erasmus 
Divendres 7 de febrer 
 
Sessions per a l’obtenció del codi ORCID: 
Dimecres 28 de maig 
12’30 a 1’30   Sessió de matí. Professorat 
15 a 16  h. Sessió de tarda. Professorat 
 
Sessions de benvinguda: 
Dimecres 10 de setembre 
10’45 a 11’30h. Alumnes de màsters 
11’30 a 12’15h. Alumnes de primer del Grau de Matemàtiques 
13’45 a 14’30 h. Alumnes de primer del Grau d’Enginyeria Informàtica 
 
Elaboració de TFG:  
15 d’octubre de 2014 
Alumnes de 4t. de grau dels ensenyaments de matemàtiques i enginyeria informàtica 
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7.11 Exposicions 
 
Col·laboració en:  
 
L’àtom de Bohr : 100 anys en òrbita.  
CRAI-Biblioteca de Física, del 1 de gener a  
Cessió d’una obra del fons antic del CRAI-Biblioteca de Matemàtiques 
 
Producció de: 
 
Professores de la Facultat de Matemàtiques: obra publicada. 
CRAI-Biblioteca de Matemàtiques, del 3 al 31 de març 
Exposició bibliogràfica del CRAI- Biblioteca de Matemàtiques amb motiu del Dia 
Internacional de la dona treballadora. 
 
Professores de la Facultat de Matemàtiques  
Publicada el 8 d’abril 
Recurs virtual organitzat pel CRAI- Biblioteca de Matemàtiques que complementa 
l’exposició bibliogràfica realitzada amb motiu del Dia Internacional de la dona. 
Adreça:   
 
 
7. 12 Visites 
 
13 de novembre. Institut Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat.  
Visita de 15 alumnes acompanyats pel professor de Matemàtiques 
 
 
7.13 Estades i pràctiques professionals 
 
16 de setembre. Estada de Durhan Torlak, bibliotecària catalogadora de la Sabanci 
University de Túrquia 
 
 
VII.14  Altres – Cooperació – Col·laboracions ???? 
 
XXXXX Entrevistes de Marta Milán Lombraño, alumna de l’ensenyament d’Enginyeria 
Informàtica de la Facultat de Matemàtiques, per obtenir informació del personnal del 
CRAI-Biblioteca de Matemàtiques destinada al treball de final de llicenciatura.  
Entrevistats: Roger Angela, Montserrat Garrich i Anna Martínez 
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VII.15  BLOC de la Biblioteca de Matemàtiques 
 
Dades recollides el 13/01/2014 
Nombre total d’apunts publicats el 2014: XXX 
 
Nombre total de consultes del 2014: XXXXXX 
 

Mes Consultes 
Gener  
Febrer  
Març  
Abril  
Maig  
Juny  
Juliol  
Agost  
Setembre  
Octubre  
Novembre  
Desembre  
Total any 2014  

Apunts més llegits durant el 2014: 

1. Confirmat, Mallorca és visible des de Barcelona (1.481) 

2. La successió de Fibonacci feta monument a Barcelona (241) 

3. Enquesta de valoració del CRAI per als estudiants (148) 

4. La premsa es fa ressò de la mort de Vicent Caselles (141) 

5. La Borsa de Treball de la Facultat de Matemàtiques al web (132)  

 
 
VII.13  Twiter de la Biblioteca de Matemàtiques 
 
Dades recollides el 13/01/2014. 
Data d'inauguració del perfil: 17 d'abril 
Nombre total de seguidors: 161 
Nombre total de perfils que seguim: 131  
Nombre total de piulades durant el 2013: 1.109 
Índex Klout: 41 
 

http://blocmat.ub.edu/2013/11/15/confirmat-mallorca-es-visible-des-de-barcelona/
http://blocmat.ub.edu/2009/05/18/la-successio-de-fibonacci-feta-monument-a-barcelona/
http://blocmat.ub.edu/enquesta-de-valoracio-del-crai-per-als-estudiants/
http://blocmat.ub.edu/2013/09/17/la-premsa-es-fa-resso-de-la-mort-de-vicent-caselles/
http://blocmat.ub.edu/2012/06/20/la-borsa-de-treball-de-la-facultat-de-matematiques-al-web/
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Mes Consultes 
Gener  
Febrer  
Març  
Abril  
Maig  
Juny  
Juliol  
Agost  
Setembre  
Octubre  
Novembre  
Desembre  
Total any 2013  

 
 
 
 
 
 
VII.8.2 Notícies publicades al Full del Divendres de la Facultat de 
Matemàtiques 
 
Agenda de la Facultat de Matemàtiques  
 

   
3 de març de 2014 
 
Professores de la Facultat de Matemàtiques: obra publicada.  Exposició bibliogràfica 
del CRAI- Biblioteca de Matemàtiques amb motiu del Dia Internacional de la dona 
treballadora. 
 
Amb motiu del Dia Internacional de la dona treballadora, el CRAI-Biblioteca de 
Matemàtiques ha organitzat una exposició bibliogràfica de llibres publicats per les 
professores de la Facultat de Matemàtiques que formen part del fons d’aquesta 
biblioteca.  Aquesta iniciativa s’emmarca dins dels actes organitzats per les Comissions 
d’Igualtat de les Facultats de Matemàtiques, Geografia i Història, Filologia i Filosofia 
de la UB. 
 
La mostra exposa trenta-tres llibres editats per les professores de la Facultat de 
Matemàtiques en els darrers vint-i-cinc anys, tretze dels quals han estat editats per 
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.  
 
Entre el conjunt de l’obra exposada a Professores de de la Facultat de Matemàtiques : 
obra publicada, destaquem tres lliçons inaugurals de curs acadèmic.  La lliçó de la 
Inauguració del curs acadèmic 2007-2008 de la Universitat de Barcelona (Pilar Bayer) i 
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les lliçons inaugurals del curs acadèmic de la Facultat de Matemàtiques dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009 (Núria Fagella i Marta Sanz, respectivament). 
 
La mostra es podrà veure al CRAI-Biblioteca de Matemàtiques del 3 al 28 de març. 
 
 
24 de març de 2014 
 
Professores de la Facultat de Matemàtiques 
 
Professores de la Facultat de Matemàtiques és un recurs virtual organitzat pel CRAI- 
Biblioteca de Matemàtiques que complementa l’exposició bibliogràfica realitzada amb 
motiu del Dia Internacional de la dona. 
 
La mostra vol traçar, a partir de recursos diversos disponibles al web, el perfil acadèmic 
de les professores de la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona, en 
actiu al març de 2014.  
 
També vol homenatjar les dones pioneres que van saber obrir-se camí, des de principis 
de segle XX, en un entorn aleshores exclusivament masculí. La primera d’elles, Maria 
Sordé Xipell, llicenciada a la Universitat de Barcelona ara fa cent anys. 
 
Entre ambdós moments històrics, el de les alumnes precursores i l’actual, dues figures 
rellevants: Griselda Pascual i Assumpció Català, ambdues professores de la Universitat 
de Barcelona. 
 
Podeu  consultar el recurs a  Professores de la Facultat de Matemàtiques 
22 de maig de 2014 
 
 
23 de maig de 2014 
 
Sessions per obtenir el codi ORCID (Open Research and Contributor ID) 

Amb l’objectiu de facilitar l’obtenció del codi ORCID a tots els professors i 
investigadors de la Facultat de Matemàtiques que hi assisteixin, el CRAI-Biblioteca de 
Matemàtiques organitza dues sessions el dimecres 28 de maig.  
 
Les universitats catalanes han acordat adherir-se al projecte ORCID (Open Researcher 
and Contributor ID) i per aquest motiu la Universitat de Barcelona recomana que tot el 
personal acadèmic i investigador obtingui i disposi del codi unívoc d’identificació 
personal que facilita la plataforma ORCID. És un identificador basat en una norma ISO, 
que serà d’ús rellevant en el Portal de la Recerca de les universitats catalanes.  
 
Objectius de la sessió:  
– obtenir el codi ORCID  
– introduir el codi ORCID al GREC i actualitzar la base de dades.  
 
Sessió matí: de 12:30 a 13:30h, Aula IB  
Sessió tarda: de 15:00 a 16:00h, Aula IF  
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Més informació sobre el codi ORCID i com obtenir-lo:  
http://www.bib.ub.edu/serveis/odc/open-researcher-and-contributor-id-orcid/  

21 d’octubre de 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII.8  Notícies  
 
VII.8.1 Notícies publicades al Web del CRAI 
 
Agenda de la Facultat de Matemàtiques  

   
3 de març de 2014 
 
Professores de la Facultat de Matemàtiques: obra publicada.  Exposició bibliogràfica 
del CRAI- Biblioteca de Matemàtiques amb motiu del Dia Internacional de la dona 
treballadora. 
 
Amb motiu del Dia Internacional de la dona treballadora, el CRAI-Biblioteca de 
Matemàtiques ha organitzat una exposició bibliogràfica de llibres publicats per les 
professores de la Facultat de Matemàtiques que formen part del fons d’aquesta 
biblioteca.  Aquesta iniciativa s’emmarca dins dels actes organitzats per les Comissions 
d’Igualtat de les Facultats de Matemàtiques, Geografia i Història, Filologia i Filosofia 
de la UB. 
 
La mostra exposa trenta-tres llibres editats per les professores de la Facultat de 
Matemàtiques en els darrers vint-i-cinc anys, tretze dels quals han estat editats per 
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.  
 

http://www.bib.ub.edu/serveis/odc/open-researcher-and-contributor-id-orcid/
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Entre el conjunt de l’obra exposada a Professores de de la Facultat de Matemàtiques : 
obra publicada, destaquem tres lliçons inaugurals de curs acadèmic.  La lliçó de la 
Inauguració del curs acadèmic 2007-2008 de la Universitat de Barcelona (Pilar Bayer) i 
les lliçons inaugurals del curs acadèmic de la Facultat de Matemàtiques dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009 (Núria Fagella i Marta Sanz, respectivament). 
 
La mostra es podrà veure al CRAI-Biblioteca de Matemàtiques del 3 al 28 de març. 
 
 
24 de març de 2014 
 
Professores de la Facultat de Matemàtiques 
 
Professores de la Facultat de Matemàtiques és un recurs virtual organitzat pel CRAI- 
Biblioteca de Matemàtiques que complementa l’exposició bibliogràfica realitzada amb 
motiu del Dia Internacional de la dona. 
 
La mostra vol traçar, a partir de recursos diversos disponibles al web, el perfil acadèmic 
de les professores de la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona, en 
actiu al març de 2014.  
 
També vol homenatjar les dones pioneres que van saber obrir-se camí, des de principis 
de segle XX, en un entorn aleshores exclusivament masculí. La primera d’elles, Maria 
Sordé Xipell, llicenciada a la Universitat de Barcelona ara fa cent anys. 
 
Entre ambdós moments històrics, el de les alumnes precursores i l’actual, dues figures 
rellevants: Griselda Pascual i Assumpció Català, ambdues professores de la Universitat 
de Barcelona. 
 
Podeu  consultar el recurs a  Professores de la Facultat de Matemàtiques 
 
 
21 d’octubre de 2014 
 
 

 

«Martin Gardner: centenari, 1914-2014», exposició virtual del CRAI Biblioteca de 
Matemàtiques 

Enguany se celebra el centenari del naixement de Martin Gardner, un dels grans 
divulgadors de les matemàtiques dels nostres temps.  
 
El CRAI Biblioteca de Matemàtiques li ret homenatge amb una exposició virtual que 
recorda la seva immensa contribució a l'hora d'apropar les matemàtiques al gran 
públic, des d'una perspectiva lúdica i atractiva però sempre rigorosa.  
 
La mostra proposa un recorregut per la biografia de Gardner, per la seva producció 
intel·lectual i les seves aportacions, especialment en el camp de la matemàtica 
recreativa, i també en la divulgació de la ciència en general, el pensament crític, 
l'escepticisme científic i la filosofia.  
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 Mostra virtual sobre Martin Gardner al 
CRAI Biblioteca de Matemàtiques  
dilluns, octubre 20, 2014 
 
 Enguany se celebra el centenari del naixement de Martin Gardner, un dels grans 
divulgadors de les matemàtiques dels nostres temps. 
 
El CRAI Biblioteca de Matemàtiques li ret merescut homenatge a través d'una exposició 
virtual, tot recordant la seva immensa contribució a l'hora d'apropar les matemàtiques al 
gran públic, des d'una perspectiva lúdica i atractiva, mai exempta de rigor. 
 
La mostra proposa un recorregut per la biografia de Gardner, per la seva producció 
intel·lectual i per les seves aportacions, especialment en el camp de la matemàtica 
recreativa, però també en la divulgació de la ciència en general, el pensament crític, 
l'escepticisme científic i la filosofia. 

                                         

  Vegeu més informació al Blog del CRAI Biblioteca de Matemàtiques. 

Il·lustració de Ken Fallin, utilitzada amb autorització de l'autor. 

Descriptors:  
CRAI Biblioteca de Matemàtiques 
Gardner 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Gardner
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-matematiques
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-matematiques/exposicio-virtual-martin-gardner-centenari-1914-2014
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-matematiques/exposicio-virtual-martin-gardner-centenari-1914-2014
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-matematiques/exposicio-virtual-martin-gardner-centenari-1914-2014#overlay-context=
http://www.kenfallinartist.com/
http://crai.ub.edu/ca/tags/crai-biblioteca-de-matematiques
http://crai.ub.edu/ca/tags/gardner
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VII.15.2 Notícies publicades al Web de la Facultat de Matemàtiques 
 
 
3 de març de 2014 
 
Professores de la Facultat de Matemàtiques: obra publicada.  Exposició bibliogràfica 
del CRAI- Biblioteca de Matemàtiques amb motiu del Dia Internacional de la dona 
treballadora. 
 
Amb motiu del Dia Internacional de la dona treballadora, el CRAI-Biblioteca de 
Matemàtiques ha organitzat una exposició bibliogràfica de llibres publicats per les 
professores de la Facultat de Matemàtiques que formen part del fons d’aquesta 
biblioteca.  Aquesta iniciativa s’emmarca dins dels actes organitzats per les Comissions 
d’Igualtat de les Facultats de Matemàtiques, Geografia i Història, Filologia i Filosofia 
de la UB. 
 
La mostra exposa trenta-tres llibres editats per les professores de la Facultat de 
Matemàtiques en els darrers vint-i-cinc anys, tretze dels quals han estat editats per 
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.  
 
Entre el conjunt de l’obra exposada a Professores de de la Facultat de Matemàtiques : 
obra publicada, destaquem tres lliçons inaugurals de curs acadèmic.  La lliçó de la 
Inauguració del curs acadèmic 2007-2008 de la Universitat de Barcelona (Pilar Bayer) i 
les lliçons inaugurals del curs acadèmic de la Facultat de Matemàtiques dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009 (Núria Fagella i Marta Sanz, respectivament). 
 
La mostra es podrà veure al CRAI-Biblioteca de Matemàtiques del 3 al 28 de març. 
 
 
24 de març de 2014 
 
Professores de la Facultat de Matemàtiques 
 
Professores de la Facultat de Matemàtiques és un recurs virtual organitzat pel CRAI- 
Biblioteca de Matemàtiques que complementa l’exposició bibliogràfica realitzada amb 
motiu del Dia Internacional de la dona. 
 
La mostra vol traçar, a partir de recursos diversos disponibles al web, el perfil acadèmic 
de les professores de la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona, en 
actiu al març de 2014.  
 
També vol homenatjar les dones pioneres que van saber obrir-se camí, des de principis 
de segle XX, en un entorn aleshores exclusivament masculí. La primera d’elles, Maria 
Sordé Xipell, llicenciada a la Universitat de Barcelona ara fa cent anys. 
 
Entre ambdós moments històrics, el de les alumnes precursores i l’actual, dues figures 
rellevants: Griselda Pascual i Assumpció Català, ambdues professores de la Universitat 
de Barcelona. 
 
Podeu  consultar el recurs a  Professores de la Facultat de Matemàtiques 
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22 de maig de 2014 
 
Sessions per obtenir el codi ORCID (Open Research and Contributor ID) 

Amb l’objectiu de facilitar l’obtenció del codi ORCID a tots els professors i 
investigadors de la Facultat de Matemàtiques que hi assisteixin, el CRAI-Biblioteca de 
Matemàtiques organitza dues sessions el dimecres 28 de maig.  
 
Les universitats catalanes han acordat adherir-se al projecte ORCID (Open Researcher 
and Contributor ID) i per aquest motiu la Universitat de Barcelona recomana que tot el 
personal acadèmic i investigador obtingui i disposi del codi unívoc d’identificació 
personal que facilita la plataforma ORCID. És un identificador basat en una norma ISO, 
que serà d’ús rellevant en el Portal de la Recerca de les universitats catalanes.  
 
Objectius de la sessió:  
– obtenir el codi ORCID  
– introduir el codi ORCID al GREC i actualitzar la base de dades.  
 
Sessió matí: de 12:30 a 13:30h, Aula IB  
Sessió tarda: de 15:00 a 16:00h, Aula IF  
 
Més informació sobre el codi ORCID i com obtenir-lo:  
http://www.bib.ub.edu/serveis/odc/open-researcher-and-contributor-id-orcid/  

 

21 d’octubre de 2014 
 
 

 

«Martin Gardner: centenari, 1914-2014», exposició virtual del CRAI Biblioteca de 
Matemàtiques 

Enguany se celebra el centenari del naixement de Martin Gardner, un dels grans 
divulgadors de les matemàtiques dels nostres temps.  
 
El CRAI Biblioteca de Matemàtiques li ret homenatge amb una exposició virtual que 
recorda la seva immensa contribució a l'hora d'apropar les matemàtiques al gran 
públic, des d'una perspectiva lúdica i atractiva però sempre rigorosa.  
 
La mostra proposa un recorregut per la biografia de Gardner, per la seva producció 
intel·lectual i les seves aportacions, especialment en el camp de la matemàtica 
recreativa, i també en la divulgació de la ciència en general, el pensament crític, 
l'escepticisme científic i la filosofia.  
 
Apunt al Blog de la Biblioteca de Matemàtiques  
 
Unitat organitzadora: CRAI Biblioteca de Matemàtiques  

 

http://www.bib.ub.edu/serveis/odc/open-researcher-and-contributor-id-orcid/
http://blocmat.wordpress.com/2014/10/21/homenatgem-martin-gardner-en-el-centenari-del-seu-naixement/
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Lloc: web del CRAI Biblioteca de Matemàtiques, a partir d'avui a les 9 h. 

 

 
Enllaços recomanats: 
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-matematiques/exposicio-
virtual-martin-gardner-centenari-1914-2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-matematiques/exposicio-virtual-martin-gardner-centenari-1914-2014
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-matematiques/exposicio-virtual-martin-gardner-centenari-1914-2014
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VII.15.2 Altres notícies 
 
 
Exposició Martin Gardner: 
 
SBM-Xeix:   http://www.xeix.org/ 
 
CREAMAT: http://srvcnpbs.xtec.cat/creamat/joomla/index.php/noticies-
/exposicions/1350-exposicio-virtual-martin-gardner 
 
ABEAM News 377 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://correu.edau.ub.edu/owa/redir.aspx?C=HMIffGDEPEOXRQ4g58kX3OF1AXDFx9EIDkyA1YcxSUWJkozylND5oyOzpbkjTOgR-ETAHDz0nGQ.&URL=http%3a%2f%2fwww.xeix.org%2f
https://correu.edau.ub.edu/owa/redir.aspx?C=HMIffGDEPEOXRQ4g58kX3OF1AXDFx9EIDkyA1YcxSUWJkozylND5oyOzpbkjTOgR-ETAHDz0nGQ.&URL=http%3a%2f%2fsrvcnpbs.xtec.cat%2fcreamat%2fjoomla%2findex.php%2fnoticies-%2fexposicions%2f1350-exposicio-virtual-martin-gardner
https://correu.edau.ub.edu/owa/redir.aspx?C=HMIffGDEPEOXRQ4g58kX3OF1AXDFx9EIDkyA1YcxSUWJkozylND5oyOzpbkjTOgR-ETAHDz0nGQ.&URL=http%3a%2f%2fsrvcnpbs.xtec.cat%2fcreamat%2fjoomla%2findex.php%2fnoticies-%2fexposicions%2f1350-exposicio-virtual-martin-gardner
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