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Objectius del curs

• Què hi ha i perquè a cada repositori
• Evolució
• Com es gestiona 
• Com afecten i s’apliquen els drets
• Com orientar als usuaris
• On obtenir ajuda  
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Els conceptes d’OAI

• OAI (Open Archives Iniciative): La Iniciativa d’Arxius Oberts 
pretén desenvolupar i  promocionar les normes d’interoperabilitat 
que tenen per objectiu facilitar la difusió eficaç dels continguts.

• OAI-PMH (OAI Protocol for Metadata Harvesting: Protocol OAI de 
Recol·lecció de Metadades. Protocol de recol·lecció lleuger per a 
l’intercanvi de metadades entre serveis.

• Metadades: Dublin Core (DC)

• Esquema: XML

• PURL (Persistent Uniform Resource Locator): apunta a un servei 
intermedi de resolució. (DOI, handle)

OAI-PMH



Els conceptes d’OAI

• Recol·lecció: recollida de metadades

• Proveïdor de Dades: repositori/s amb OAI-PMH per exposar les 
dades (metadades)

• Proveïdor de Serveis: envia peticions OAI-PMH als proveïdors de 
dades (recol·lecta metadades) i proporciona serveis afegits 

Més Informació: 

http://www.openarchives.org/
OAI para principiantes - tutorial en línea [http://hdl.handle.net/10421/1823]

OAI-PMH

http://www.openarchives.org/
http://hdl.handle.net/10421/1823


(cc), ©, © Repositoris / Dipòsits UB

Drets d’autor – Repàs de conceptes

• Drets morals (no caduquen)
• Autoria i integritat

• Drets d’explotació (es poden cedir i caduquen)
• Reproducció, distribució, comunicació pública i transformació
• Quan s'extingeixen => Domini públic

• Indicació sobre els drets d’explotació
• © Tots els drets reservats
• (cc) Deixo fer alguna cosa amb condicions i ho indico
• Domini públic



Repositoris / Dipòsits 
On es troben al CRAI?

http://www.bib.ub.edu/recursos- 
informacio/e-diposits/

http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/e-diposits/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/e-diposits/


Patrimonials UB 
Repositoris Cooperatius



Patrimonials UB 
Repositoris Cooperatius I



Què és?

• Portal la Universitat de Barcelona on s'hi 
reprodueixen digitalment una selecció d'obres 
originals escollides entre el ric patrimoni que 
custodia: manuscrits, pergamins, incunables, 
primeres edicions, llibres dels segles XVI, 
XVII i XVIII.



Objectiu:
• Augmentar la difusió de documents amb alt valor diferencial i/o 

especial  digitalitzant el fons. 
• Difondre les obres de Reserva, Dret i Medicina.

Justificació:
• Era l’únic contenidor que no tenia el CRAI i tenim molt de 

material interessant.
• Es el CRAI qui ha triat posar aquest tipus de material (fons 

antic). 
• Participar en un projecte Espanyol i Iberoamericà que té prestigi.
• Signatura del conveni no té més cost que el de digitalització.

http://www.ub.edu/noticiesub/index2.php?option=com_content&task=view&id=665&Itemid=1


• Data inici: 2006

• URL: http://bib.cervantesvirtual.com/portal/universitatbarcelona/

• Eina: http://www.eltallerdigital.com/ (propia)

• Conveni: Notícia UB

• Responsables: Unitat de Projectes, Procés Tècnic, Biblioteques

• Intranet: http://intranet.bib.ub.edu/index.php?id=992

• Tipus de documents: manuscrits, pergamins, incunables, primeres edicions, llibres 
dels segles XVI, XVII i XVIII,

• Drets d’autor: tots els documents de domini públic

• Ingesta de documents: Unitat de Projectes per ftp

http://bib.cervantesvirtual.com/portal/universitatbarcelona/
http://www.eltallerdigital.com/
http://www.ub.edu/noticiesub/index2.php?option=com_content&task=view&id=665&Itemid=1
http://intranet.bib.ub.edu/index.php?id=992


• Format dels fitxers: tif

• Recol·lecció: Europeana (notícia) (exemple)

• Ajuda bibliotecaris: contactar amb juditcasals@ub.edu

• Procediment: digitalització

• Relacions: catàleg de fons antic
• http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=32919
• http://cataleg.ub.edu/record=b1846071~S1*cat

• Difusió: notícies, portal darreres incorporacions 

http://www.bib.ub.edu/eines/arxiu-noticies/?tx_mininews_pi1%5BshowUid%5D=694&cHash=e7ebb85b3b
http://www.europeana.eu/portal/record/90901/E09A98B4BECF22D5E37801DF832C71D2B464341D.html
mailto:juditcasals@ub.edu
http://intranet.bib.ub.edu/index.php?id=273
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=32919
http://cataleg.ub.edu/record=b1846071~S1*cat


Esquema del procediment
• Selecció del material
• Revisar: drets, ja disponibles en accés públic…
• Preparació del material: nombre de planes, nom dels fitxers 

(nº registre millenium)
• Digitalització (format tif)
• Revisió digitalització
• Pujar a servidor (ftp)

• Directori per volum
• tif
• XMLMARC (extret del catàleg MARC21 i conversió a 

XMLMARC)
• Lligar al catàleg



Evolució



Eines associades
• Public domain calculators (general)
• Intranet: procediment digitalització

– Enquesta Cens 
Exemples i exercicis

1. Llibres de Mundet de 2a. República (enquesta)
2. Dret digital (situació actual) 
3. Llibres antics de Medicina
4. Factor limitant?
5. Exemple dels 2 formats de visualització (accés)

• Crònica del rei en Jacme [Manuscrit] (format antic) 
• M.T. Ciceronis de Officiis liber primus. M.T. Ciceronis de 

Paradoxis liber. M.T. Ciceronis de Somno Scipionis alias de 
Republica liber sextus (format nou visor)

http://outofcopyright.eu/
http://intranet.bib.ub.edu/index.php?id=273
http://www.bib.ub.edu/?id=250
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/universitatbarcelona/
http://cataleg.ub.edu/record=b1845643~S1*cat
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/p197/01593185213472861890035/index.htm
http://www.cervantesvirtual.com/obra/mt-ciceronis-de-officiis-liber-primus-mt-ciceronis-de-paradoxis-liber-mt-ciceronis-de-somno-scipionis-alias-de-republica-liber-sextus--0/


Patrimonials UB 
Repositoris Cooperatius II



Què és?

• Repositori cooperatiu des del que es poden 
consultar, en accés obert, col·leccions 
digitalitzades de revistes catalanes antigues, 
fotografies, mapes, cartells, ex-libris, etc. 
relacionats amb Catalunya.



Objectiu
• La principal finalitat de la MDC és augmentar la visibilitat i 

consulta del patrimoni català. 
• Aquesta finalitat es concreta en tres objectius: 

• Impulsar la digitalització del patrimoni català. 
• Ser la interfície que permeti la consulta conjunta d'aquest 

patrimoni. 
• Facilitar els instruments per a la seva preservació.

Justificació
• El CRAI no tenia eina pròpia per gestionar les col·leccions 

digitals opta per la cooperativa (MDC)
• La participació del CRAI a la MDC per ara no té cost d’hostatge 



• Data inici: 2006 (desembre) - Dr. Sabater Pi Naturalista

• URL: http://mdc.cbuc.cat/

• Les col·leccions del CRAI a MDC: 
• http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/colleccions/colleccions- 

digitals/

• Eina: ContentDM (software comercial) (client/servidor)

• Responsables: Unitat de Projectes, Procés Tècnic i Biblioteques

• Tipus de documents: imatges (dibuixos, fotografies, partitures, 
cartells, segells, gravats, fullets...), vídeos, so.

http://mdc.cbuc.cat/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/colleccions/colleccions-digitals/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/colleccions/colleccions-digitals/
http://www.contentdm.com/


• Formats: jpg, pdf, mp3, flv

• Drets: Convenis signats de les col·leccions (comunicació ©) 

• Ingesta de documents:  UP (primeres col·leccions), Procés Tècnic, 
Biblioteques

• Procediment: digitalització

• Suport a l’usuari: la cerca és senzilla i cada col·lecció té l’adreça 
de contacte del cap de la biblioteca. Sovint demanen com accedir al 
material original.
• Cada col·lecció té la seva pàgina al web del CRAI (cal remodelar)

http://intranet.bib.ub.edu/index.php?id=273
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/colleccions/colleccions-digitals/


• Metadades: Dublin Core no qualificat

• Recol·lecció: Europeana (exemple)

• Relacions: 
• catàleg i bases de dades específiques
• col·leccions especials

• Ajuda bibliotecaris: contactar amb maguasca@ub.edu

• Difusió: notícies CRAI UB i CBUC, calendari 2010

http://www.europeana.eu/portal/index.html
http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=floquet+de+neu
mailto:maguasca@ub.edu


Col·leccions públiques

http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/sabaterpi
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/oriolmartor
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/pavellorepu
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/papermoneda
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/segells
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/banderins


Col·leccions públiques

http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/fulletsblUB
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/jartigas


Col·leccions en procés

Juntas Literarias del Real Col·legi de Cirugia Barcelona

Miquel Porter i Moix

Colònies d'infants evacuats de l'Arxiu Històric

http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/gravatsBRUB
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/index_juntasliter.php?CISOROOT=/juntasliter
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/portermoix
http://www.ub.edu/gestiodocumentalarxiu/ca/gda/gda_expo_DEIE.html


• Esquema del procediment:
• Finançament!!
• Selecció del material (revisar drets, conveni de la col·lecció)
• Preparació del material: nombre de captures, nom dels fitxers (nº 

registre millenium). Catàleg Excel
• Digitalització (format tif (preservació), jpg (explotació))
• Revisió digitalització
• Pujar a servidor (CONTENTdm Project Client)

1. Un a un copiant les dades de la font
2. Extracció de dades del catàleg excel (camp vínculació amb 

imatge – nº millenium)
• Carpeta amb jpg, pdf, etc
• Excel

• Lligar catàleg (UB i CCUC) o bbdd / MDC

http://intranet.bib.ub.edu/index.php?id=273


Evolució col·leccions UB a MDC

Estadístiques
– Nombre de documents de cada col·lecció (client)
– Visites (Google Analytics)



• Demo: http://mdc.cbuc.cat/cgi-bin/admin/collections.exe
• Eines: Public domain calculators

• Exemples i exercicis:
– La relació amb Patrimoni UB: http://www.bib.ub.edu/recursos- 

informacio/colleccions/ (Col·leccions especials i digitals)
– El cas dels materials digitalitzats del fons (Agustí Pedro Pons)
– Com es van seleccionar les partitures de la col·lecció Oriol Martorell
– Fotografies artístiques i “meras fotografias”
– El cas dels Programes de la Coral Sant Jordi 
– Cartells Artigas, mida petita de les imatges per voluntat de la família
– El cas dels gravats de Reserva
– Exemple del client ContentDM

http://mdc.cbuc.cat/cgi-bin/admin/collections.exe
http://outofcopyright.eu/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/colleccions/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/colleccions/
http://www.bib.ub.edu/index.php?id=3074


Producció UB 
Repositoris  Cooperatius



Producció UB 
Repositoris  Cooperatius I



Què és?
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) és un repositori 
cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals 
llegides a les universitats de Catalunya i d'altres 
comunitats autònomes. La consulta de les tesis és 
d’accés lliure i permet realitzar cerques al text complet 
de les tesis, per autor/a, director/a, títol, matèria de la 
tesi, universitat i departament on s'ha llegit, any de 
defensa, etc.

http://www.tdx.cat/


Objectiu

• Difondre, arreu del món i a través d‘Internet, els resultats de la recerca 
universitària.

• Oferir als autors de les tesis una eina que incrementa l'accés i la 
visibilitat del seu treball.

• Afavorir l'edició electrònica en obert de la producció científica pròpia.

Justificació

• La UB no tenia eina pròpia per gestionar la digitalització de les tesis UB 
opta per utilitzar el repositori cooperatiu TDX.



• URL: http://www.tdx.cat

• Les tesis de la UB a TDX: http://www.tdx.cat/handle/10803/1

• Eina: 

• Des del 2001 ETD-db: és una sèrie de pàgines web i perl (llenguatge) scripts 
que interactuen amb la base de dades MySQL. El programa proporciona una 
interficie estándar per introduir i gestionar els arxius i les metadades associades 
a una col·lecció electrònica de tesis. La bases de dades ETD va ser 
desenvolupada per la Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia 
Tech) juntament amb la Digital Library and Archives, i la NDLTD Biblioteca 
Nacional Digital de Tesis i Dissertacions.

• Des d’abril 2011 DSpace: és un sistema de dipòsit electrònic on 
s'emmagatzema, s'indexa, es preserva i es distribueix el material digital de 
recerca. La idea va sorgir de la directora de la biblioteca del MIT, en veure la 
necessitat de poder conservar els documents electrònics de recerca de la 
universitat a llarg termini. Al març de 2000 es va signar un contracte de 
col·laboració entre el MIT i HP per desenvolupar el projecte DSpace. 

http://www.tdx.cat/
http://www.tdx.cat/handle/10803/1
http://scholar.lib.vt.edu/ETD-db/index.shtml
http://www.dspace.org/


• Responsables: 

• La pròpia universitat s’encarrega de difondre el repositori entre els seus 
estudiants de doctorat per tal que, un cop presentades i aprovades les seves 
tesis, lliurin la informació necessària per poder-les introduir a TDX.

• El responsable de la UB per a la introducció de les Tesis, ha estat fins aquest 
mes d’abril el Servei de Publicacions de la UB a carrec de l’Àlvar Martin, que des 
d’abril de 2011 ha passat ha formar part del personal del CRAI.

• Format del document: PDF

• Drets d’autor:

• Els drets de l'autor de les tesis queden protegits mitjançant un contracte d’edició 
signat amb la universitat o bé a través de llicències Creative Commons . Les 
condicions d’ús s’especifiquen en el registre de cada tesi (dins de les 
metadades). 

http://creativecommons.org/licenses/


• Recol·lecció:

• El repositori TDX forma part de la xarxa internacional Networked Digital Library of Theses 
and Dissertations (NDLTD) que té com a finalitat promoure la creació, l’ús, la difusió i la 
preservació de tesis electròniques. 

• Des de l’any 2011 TDX participa en la cooperativa MetaArchive amb l’objectiu d’assegurar 
la preservació de les tesis i d’estar dins d’una de les iniciatives pioneres al món en aquest 
àmbit. Aquesta preservació es duu a terme a través del programari LOCKSS (Lots of Copies 
Keep Stuff Safe), programari molt utilitzat des de fa anys que ha demostrat la seva 
afectivitat. Es distribueixen còpies fosques de les tesis de les institucions participants en 
diferents servidors.

• Les tesis incloses a TDX estan descrites amb metadades Dublin Core i segueixen el protocol 
d'interoperabilitat OAI-PMH (Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting) fet 
que permet incrementar la seva visibilitat en oferir-se conjuntament amb d'altres respositoris, 
com per exemple a DART-Europe E-theses Portal (en el que TDX hi participa representat 
per la Universitat Politècnica de Catalunya) 

• A DRIVER. A través de l’ús d’aquest protocol, TDX ofereix també, des de maig de 2007, 
l'opció de fer una cerca conjunta de tesis espanyoles independentment del repositori en el 
que estan incloses.

• Relacionat amb: Catàleg de les biblioteques del CRAI

http://www.ndltd.org/
http://www.metaarchive.org/
http://www.openarchives.org/pmh/
http://www.dart-europe.eu/
http://www.driver-repository.eu/


Situació actual a la UB: 

• Es llegeixen una mitjana de 500 tesis per any

• Es publiquen menys del 50 % al TDX

• 10.528 tesis al TDX – 2.377 llegides a la UB (abril 2011)



Història del TDX: 

• Neix l’octubre de 2000 amb el servidor de tesis TDC@t

• El desembre del 2001 es penja la primera tesis de la UB

• A abril de 2002 hi ha més de 450 tesis disponibles, 58 són de la 
UB

• A abril del 2011 la UB té 2.377



Evolució

• (1) Entrades pel Servei de Publicacions de la UB: sota demanda de l’autor, etc.

• (2) Ajuts de digitalització oferts pel CBUC

Evolució nombre de tesis UB a RACO

Anys 2002 2003-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Totals 58 562 798 1055 1352 1730 2216 2377

Nous (1) 504 236 257 297 378 486 161

Ajuts (2) 85 171+79 77 118



Procediment de treball de la UB amb el TDX:

• Contracte d’edició amb l’autor
• La gestió del repositori fins l’abril de 2011 es feia des de 

Publicacions de la UB, actualment des del CRAI Unitat de 
Recerca

•
• TESEO (obligatori)

• Fitxa normalitzada del Ministerio de Educación
• Fitxer digital de la tesi
• Dades consultables

• TDX (voluntari)
• Publicació digital a text complet
• Gestió de ISBN i dipòsit legal



Procediment de treball del CRAI amb el TDX:

• Gestió de les Ajudes de digitalització
• 2007: 85 tesis en paper
• 2008: 171 tesis en paper
• 2008: 79 tesis en microfitxa
• 2009: 55 + 22 tesis en paper
• 2010: 91 + 27 tesis en paper



Eines
• A nivell estatal:

• Real Decreto 99/2011, de 28 de gener, por el que se regulan 
las enseñanzas oficiales de doctorado:
Artículo 14. Evaluación y defensa de la tesis doctorial.
5. Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupará de 
su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio 
institucional y remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la 
misma así como toda la información complementaria que fuera 
necesaria al Ministerio de Educación a los efectos oportunos.

• Aquest mandat estableix l’obligatorietat de publicar la tesi doctoral 
en el repositori d’accés obert de la Universitat i a TESEO. 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf


Eines
• A la UB: canvis en el procediment:

• Es lliura la versió digital en fer el dipòsit
• Les dades necessàries per a la publicació són introduïdes pel doctorand 

mitjançant un formulari
• S'elimina el contracte d'edició per un document d'autorització on es 

contempla:
• Opció de tots els drets reservats o llicències lliures
• Embargament de publicació fins a 18 mesos

• La còpia digital queda emmagatzemada fins a la lectura i defensa de la tesi. 
Un cop aprovada des de secretaria s'activa el procés de publicació

• La Unitat de Recerca:
• Omple la fitxa de TESEO
• Envia la tesi al TDX, en funció del possible embargament

• En un futur la idea és que es pugin les tesis al Repositori Digital de la UB 
(DD) i que TDX recol·lecti les dades



Producció UB 
Repositori UB / Cooperatiu



• El perquè de RACO i RCUB

• Suport a la RECERCA:
• El CRAI dóna suport en l’edició i  

publicació de les revistes científiques de la 
UB



Breu història:

• La Biblioteca de la Universitat de Barcelona des del seus orígens és la 
responsable de recollir, difondre i preservar tota la producció científica que 
genera la comunitat universitària de la Universitat de Barcelona.

• Actualment, i en plena època digital, les revistes ja no només s’editen en paper 
sinó que hi ha una proliferació de revistes científiques noves que neixen en 
format digital.

• El 2004 el CRAI proposa a Publicacions de la UB portar a terme un projecte 
comú per a la instal·lació del programari Open Journal System (OJS) per dotar 
als investigadors d’una eina per a l’edició i publicació de les seves revistes 
científiques.

• El programa permetria tenir un portal d’accés a les totes les revistes científiques 
UB que s’hi allotgessin tant en format paper o format digital.

• El 2006, el CRAI crea el Portal de Revistes Científiques de la UB, amb l’objectiu 
de recollir totes les revistes científiques, però aquest portal és només un portal 
bibliogràfic que està molt lluny del projecte inicial. 

http://pkp.sfu.ca/?q=ojs




• El 2006, des del Rectorat es recomana que es doni suport als investigadors que 
vulguin editar en format digital les seves revistes científiques, a través del repositori 
cooperatiu RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) que utilitza el software OJS 
(Open Journal System)

• La Universitat de Barcelona firma un conveni de col·laboració amb el CBUC per a 
participar en el repositori cooperatiu RACO i des de l’any 2006 el CRAI de la UB hi 
participa activament

• RACO és un projecte del:
– Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC)
– Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA)
– Biblioteca de Catalunya
– I compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya

• Finalment, el desembre del 2010 la UB instal·la l’OJS en els seus servidors i s’inicia 
el projecte del “Portal de Revistes Científiques de la UB”

http://www.raco.cat/
http://www.cbuc.cat/
http://www.cesca.es/
http://www.bnc.es/
http://www.gencat.net/


Què és l’OJS?

Open Journal System
http://pkp.sfu.ca/ojs/

És un programa de codi obert que engloba tot el procés 
editorial de la gestió i publicació de les revistes, destinat a 
ampliar i millorar l’accés a la investigació, desenvolupat per la 
Public Knowledge Project.

http://pkp.sfu.ca/ojs/


• Funcionalitats de l’OJS

– Programa de codi obert per a la gestió, publicació i indexació de revistes.

– Augmenta l’accés al coneixement, millora la gestió, i redueix els costos de publicació de les 
revistes. 

– Permet controlar tot el procés de publicació d’una revista en format electrònic, des de la recepció 
d'articles per part de possibles autors, passant per l’acceptació per part del comitè editorial, la 
revisió per parells, correccions, etc. fins arribar a la publicació final del número. 

– L’OJS permet fer, entre d’altres:
– Cerques per autor, títol d’article, text complet, matèria, paraula clau, etc.d’una revista
– Permet fer cerques globals a totes les revistes allotjades dins del programa
– De cadascun dels articles es pot consultar la citació bibliogràfica recomanada
– Permet fer estadístiques de consulta
– Ofereix la possibilitat de subscripció al servei d'alerta de qualsevol de les revistes
– Recomanar lectures a companys, etc.
– RSS, etc.

– L’OJS permet als investigadors tenir una eina per a divulgar el seu coneixement alhora que els 
permet treballar en la mateixa plataforma des de qualsevol lloc del món.

– Utilitza el protocol d'interoperabilitat de l’Open Archives Initiative (OAI), fet que permet incrementar 
la visibilitat dels articles publicats a les revistes que incorpora.

http://www.openarchives.org/


• Avantatges de l’OJS:

– L’OJS és un programa especialitzat en la recerca acadèmica

– L’OJS facilita la reducció dels costos de gestió editorial

– L’OJS redueix el temps de dedicació en la publicació d’una revista

– L’OJS millora la qualitat de les publicacions

– L’OJS potencia l’autonomia de l’editor en l’edició electrònica

– L’OJS és econòmic i fàcil de gestionar



Producció UB 
Repositoris  Cooperatius II



• Què és?
RACO (Revistes Catalanes amb Accés 
Obert) és un repositori cooperatiu des del 
que es poden consultar, en accés obert, 
els articles a text complet de revistes 
científiques, culturals i erudites catalanes. 

http://www.raco.cat/


• Objectiu
– La principal finalitat de RACO és augmentar la visibilitat i 

consulta de les revistes que inclou i difondre la producció 
científica i acadèmica que es publica a revistes catalanes. 
Aquesta finalitat es concreta en tres objectius:

• Impulsar l'edició electrònica de revistes catalanes
• Ser la interfície que permeti la consulta conjunta de totes les 

revistes

• Facilitar els instruments per a la seva preservació



• Justificació

– El 2006, des del Rectorat es recomana que es doni 
suport als investigadors que vulguin editar en format 
digital les seves revistes científiques, a través del 
repositori cooperatiu RACO



• URL:  http://www.raco.cat

• Les revistes científiques de la UB a RACO: http://www.raco.cat/index.php/index/raco/cercaXI?searchInstitucio=49

• Eina: OJS (Open Journal System)

• Responsables: 
– Unitat de Projectes
– Biblioteques del CRAI
– Editors de les revistes

• Intranet:
– http://intranet.bib.ub.edu/index.php?id=1765

• Tipus de documents: 
– PDF 

• Drets d’autor:
– Cada editor decideix 

• Ingesta de documents: 
– Unitat de Projectes
– Biblioteques del CRAI
– Editors de les revistes

• Recol·lecció:
– Recolecta, DOAJ (Algunes revistes de la UB estan recollides en aquest directori)

• Ajuda:
– Unitat de Projectes 

http://www.raco.cat/
http://www.raco.cat/index.php/index/raco/cercaXI?searchInstitucio=49
http://pkp.sfu.ca/?q=ojs
http://intranet.bib.ub.edu/index.php?id=1765
http://www.recolecta.net/buscador/repositorios.jsp
http://www.doaj.org/


• Funcionalitats que ofereix RACO

– El 2006 es posa en marxa RACO l’edició 
simple

per tal de potenciar la difusió de les revistes

– El 2007 s’activa l’edició avançada
per tal de potenciar la difusió i gestionar tot el procés 

editorial de les revistes



Evolució

• (1)  Prèvia entrevista per part de la Unitat de Projectes amb els directors o editors de la 
revista

• (2) Ajuts de digitalització anuals oferts pel CBUC

Evolució nombre de revistes científiques UB a RACO

Anys 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Totals 5 11 20 27 44 50
Nous (1) 2 6 9 7 17 6

Ajuts (2) 3 6 5 6 2



• Característiques de les revistes:

– La UB té en aquests moments 62 revistes científiques
• 50 a RACO

– 47 utilitzen l’edició simple (3 són compartides amb altres universitats)
– 3 utilitzen l’edició avançada

» e-art documents
» REIRE
» RIDU

– Modalitats d’accés de les 50 revistes:
• 45 títols en obert
• 5 títols embargats

– Modalitats de contingut de les 50 revistes:
• 45 amb fitxers pdf
• 5 amb enllaç a l’URL



• Procediment de treball des del CRAI

– Unitat de Projectes:

• Procedents dels Ajuts: 

– Contacte amb els editors
– Sol·licitud de dades (títol, descripció, logos, números en paper, números en pdf)
– Sol·licitud de l’ajut (autoritzacions Rector, enviament al CBUC de la informació, 

etc.)
– Preparació dels números a digitalitzar (editors o biblioteques) i enviament
– Alta de la revista (títol, descripció, logo i portades) a RACO
– Verificació d’autors, títols, sumaris que venen de la BDS
– Càrrega de contingut (resums i pdf’s) fins a l’últim número publicat
– Repàs pdf a pdf de tots els articles carregats per l’empresa digitalitzadora
– Es fa visible al RACO (notícia del CRAI, procés tècnic, actualització a la Intranet)
– Recordatori a les biblioteques dels números publicats posteriorment a la 

publicació a RACO
– Enviament dels pdf’s dels últims números publicats de les revistes (no sempre)



• Procediment de treball des del CRAI

– Unitat de Projectes:

• Procedents de les entrevistes:

– Contacte amb els editors
– Sol·licitud de dades (títol, descripció, logos, números en paper, números en pdf)
– Alta de la revista (títol, descripció, logo i portades) a RACO
– Verificació d’autors, títols, sumaris si venen de la BDS
– Càrrega de contingut (números, autors, títols, resums i pdf’s) fins a l’últim número 

publicat
– Es fa visible al RACO (notícia del CRAI, procés tècnic, actualització a la Intranet, 

avís a les biblioteques)
– Recordatori a les biblioteques dels números publicats posteriorment a la 

publicació a RACO
– Enviament dels pdf’s dels últims números publicats de les revistes (no sempre)



• Procediment de treball des del CRAI

– Unitat de Projectes:

• Projecte 2010 Informació addicional:

– Introducció dels Consells editorials

– Introducció de les Normes de publicació

– Informes estadístics



• Procediment de treball des del CRAI

– Biblioteques del CRAI participants:
• Belles Arts: 2
• Biblioteconomia: 2
• Biologia: 1
• Campus Mundet: 5
• Dret: 1
• Economia i Empresa: 2
• Geologia: 1
• Lletres: 8
• Filosofia, Geografia i Història: 18
• Matèmatiques: 1
• Medicina: 1
• Pavelló de la República: 4

– Acció:
• Actualització dels números que es van publicant a partir del moment que la Unitat de 

Projectes ha finalitzat la seva càrrega inicial



• Eines
– Validació dels autors al catàleg d’autoritats del CRAI

• Si hi consten utilitzarem la forma validada per Procés Tècnic 
(sempre assegurant-nos que l’autor és el mateix)

• Si no hi consta utilitzarem la forma més desglossada del nom 
i cognoms que normalment consta en l’article

• Exercicis



Producció UB 
Repositoris  Cooperatius III



Què és?

• Dipòsit cooperatiu de documents digitals que inclou la 
literatura de recerca (literatura grisa) de les 
universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, 
com ara articles encara no publicats (preprints), 
comunicacions a congressos, informes de recerca, 
working papers, projectes de final de carrera, 
memòries tècniques, etc.



Objectiu:
• Preservar i difondre els materials no publicats 

de recerca UB

Justificació:
• La UB participa a Recercat des de 2006, 

encara no tenia repositori propi.



• Data d’inici: 2006

• Data de tancament: desembre 2009

• Data de recol·lecció de DD-Recerca: febrer 2010

• URL: http://www.recercat.cat/

• UB a Recercat: http://www.recercat.cat/handle/2072/1057

• Eina: DSpace

• Responsables: Unitat de Projectes, Procés Tècnic, Biblioteques

• Intranet: http://intranet.bib.ub.edu/index.php?id=1023

http://www.recercat.cat/
http://www.recercat.cat/handle/2072/1057
http://www.dspace.org/
http://intranet.bib.ub.edu/index.php?id=1023


• Tipus de documents: literatura gris de recerca no publicada

• Format del fitxers: pdf

• Drets: Creative commons,  cc-by-nc-nd

• Ingesta de documents: 
• Unitat de Projectes  
• autoarxiu responsables de les col·leccions

• Suport a l’usuari:
• http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/e-diposits/recercat/
• recercat@ub.edu (inicial) dipositdigital@ub.edu (actual)
• Formació personalitzada

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.es
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/e-diposits/recercat/
mailto:recercat@ub.edu
mailto:dipositdigital@ub.edu


• Metadades: Dublin core qualificat

• Recol·lecció: Driver, Recolecta

• Ajuda bibliotecaris: contactar amb maguasca@ub.edu

• Difusió
• notícies CRAI UB i CBUC
• canal RSS
• targetons 2009 

http://www.driver-repository.eu/
http://www.recolecta.net/buscador/
mailto:maguasca@ub.edu


• Període 2006-2009
• Informació

• http://intranet.bib.ub.edu/index.php?id=1023
• Creació de col·leccions (17)

• Autorització signada pel departament o grup
• Autoarxiu de documents
• Desembre de 2009 es tanca la ingesta de documents a 

RECERCAT
• Limitacions de RECERCAT

• Creative commons única: by-nc-nd
• Teòricament no recull documents publicats (Pere Mata)
• Incòmode tenir 2 repositoris

• no publicats a Recercat
• publicats a DD

http://intranet.bib.ub.edu/index.php?id=1023
http://intranet.bib.ub.edu/fileadmin/Espai_arxius/Unitat_Projectes/Diposits/documentacio/Autoritzacio_Recercat.doc


• 2010 gener-febrer
• Informació del procés d’unificació

• http://intranet.bib.ub.edu/index.php?id=2589

• Març 2010 --
• Els materials de recerca de la Universitat de Barcelona (UB) a 

RECERCAT s'obtenen de les col·leccions de Recerca del Dipòsit Digital 
de la UB.

• Recol·lecció de DD_Recerca a RECERCAT cada nit
• Notificació de noves col·leccions
• Queda una col·lecció pròpia a Recercat que no és al DD. Els 

documents es lliurem per autoarxiu
• Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)

http://intranet.bib.ub.edu/index.php?id=2589
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/7181
http://www.recercat.cat/handle/2072/12897


Evolució

Estadístiques
• Generals: http://www.recercat.cat/recercatjsp/estadistiques.jsp
• D’ús de cada document 

http://www.recercat.cat/recercatjsp/estadistiques.jsp


Exemples i exercicis
• Col·lecció XREAP (lliuradors i áutoarxiu)

• Quin document veiem des de Recercat?
• Recolecta i Google (Tovillas / Fiscalmania)
• Les conseqüències de fer les coses 

manualment (desfàs).



Producció UB 
Repositoris  Cooperatius IV



Què és?

• MDX (Materials Docents en Xarxa) és un 
repositori cooperatiu que conté materials i 
recursos digitals resultants de l'activitat 
docent que es porta a terme a les universitats 
membres..



Objectiu
• Augmentar la visibilitat i la difusió de la producció 

docent de les institucions participants, tot contribuint 
a la innovació educativa, d'una banda, i a l'accés 
lliure al coneixement, de l'altra

Justificació
• Des de 2007 la docència era al DD, només calia que 

MDX fes la recol·lecció.

• Cost zero



• Data d’inici: 15/10/2009

• URL: http://www.mdx.cat/

• La UB a MDX: http://www.mdx.cat/handle/10503/4

• Eina: DSpace (software lliure)

• Responsables: Unitat de Projectes, Procés Tècnic, ODC

• Tipus de documents: producció docent UB

• Format: pdf, flv, zip

http://www.mdx.cat/
http://www.mdx.cat/handle/10503/4
http://www.dspace.org/


• Drets d’autor: Creative Commons

• Ingesta de documents: per recol·lecció de DD – Comunitat 
Docència

• Metadades: Dublin Core qualificat

• Recol·lecció: Recolecta

• Suport a l’usuari: mdx@ub.edu

• Relacionat amb: 
• Catàleg UB
• Campus virtual i OCW

• Ajuda als bibliotecaris: maguasca@ub.edu

http://cat.creativecommons.org/llicencia/
http://www.recolecta.net/buscador/
mailto:mdx@ub.edu
mailto:maguasca@ub.edu


• Evolució

• Estadístiques
• De la comunitat
• Del document

http://www.mdx.cat/?statisticshome


Exemples i exercicis

• Cinètica electròdica
• http://hdl.handle.net/2445/17622
• Comparar: MDX, DD i Google

• Recolecta ??

http://hdl.handle.net/2445/17622
http://www.recolecta.net/buscador/


Producció UB - Repositoris  propis 
actuals i futurs

Tesis UB (DD)

Congressos UB

http://revistes.ub.edu/
http://diposit.ub.edu/
http://www.ub.edu/csub


Producció UB  
Repositoris  propis 

Futur I

http://revistes.ub.edu/


• Què és?

RCUB (Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona) és el repositori 
institucional de la UB futur portal de totes les Revistes Científiques de la 
Universitat de Barcelona editades pels Departaments, Facultats, Grups 
de recerca, etc de la UB editades en qualsevol format, paper o digital.

El portal ha de permetre per un costat la gestió, edició i publicació de les 
revistes científiques, alhora que en garanteixi la seva difusió, preservació i 
visibilitat.

És doncs, una clara aposta per fer que la Universitat de Barcelona 
esdevingui un referent a nivell internacional apostant en l’obertura del 
coneixement que s’hi genera i compartir-lo amb la societat en general

http://revistes.ub.edu/


• Objectius

– Assegurar la preservació de les revistes editades a la Universitat de Barcelona creant un 
entorn únic d’accés

– Assessorar als investigadors en l’edició en format digital

– Incentivar als editors en la publicació en format digital i en accés obert

– Assessorar als editors de les revistes en la gestió dels drets d’autor i propietat intel·lectual

– Crear marca UB: personalitzant el portal i les portades de les revistes als requeriments de la 
UB

– Portar a terme accions globals de promoció de les revistes científiques de la Universitat de 
Barcelona per a la inclusió d’aquestes a Google Scholar , Directory of open access journals 
(DOAJ) i a d’altres índex nacionals i internacionals de més rellevància

http://scholar.google.es/
http://www.doaj.org/


• Justificació:

– Crear un entorn únic d’accés a totes les revistes científiques editades 
per la Universitat de Barcelona en qualsevol format, paper o digital. 

– Dotar als investigadors de la UB d’una eina per a la gestió i edició 
digital de revistes

– L’OJS es un programa dissenyat per a l’aprofitament i 
desenvolupament de les noves tecnologies i per a l’ús exclusiu de les 
publicacions resultants de la investigació acadèmica.

– L’OJS és un programa que ja estan utilitzant altres universitats com a 
eina per a difondre, preservar i donar visibilitat a tota la producció 
científica i la recerca dels seus investigadors. 



• URL:  http://revistes.ub.edu/
• Eina: OJS (Open Journal System) versió 2.3.3.2
• Responsables: Unitat de Projectes, Unitat de Recerca
• Intranet: Procediment per documentar
• Tipus de documents: PDF i HTML
• Drets d’autor: Segons els editors. Assessorament per 

part de la Unitat de Recerca del CRAI
• Ingesta de documents: Unitat de Projectes, Editors, 

Biblioteques
• Recol·lecció: 

– Pel repositori: Recolecta
– Per a les revistes: DOAJ, Google Scholar

http://revistes.ub.edu/
http://pkp.sfu.ca/ojs/


• Situació actual

– L’OJS va ser instal·lat el desembre de 2010

– Es van fer dues instal·lacions:
• Servidor de proves: http://wwwint.ub.edu/revistes
• Servidor amb domini ub: http://revistes.ub.edu/

– Durant aquests mesos s’han donat d’alta 21 títols
• 10 són revistes editades amb altres suports
• 11 corresponen a revistes científiques noves

http://wwwint.ub.edu/revistes
http://revistes.ub.edu/


• Procediment de treball actual

– S’ha dissenyat el portal del RCUB: 
• Logo
• Peu pàgina
• Avís legal
• Sobre RCUB

– S’estan portant a terme dos tipus d’entrevistes:
• Donar a conèixer el portal
• Formar als editors amb el software OJS

– S’està traduint el software de l’OJS al català i al castellà

– S’està comprovant que tot funcioni 

– S’està dissenyant com serà el servei que s’oferirà als editors de la UB



• El portal ha de permetre:

– Incloure totes les revistes científiques vives de la Universitat de 
Barcelona i en segona fase també podrà incloure'n de mortes

– L’accés a les revistes científiques a través d’un llistat de títols amb les 
portades

– Disposar de la interfície, en tres idiomes: català, castellà i anglès

– Accés a les estadístiques d’us del portal i de les revistes individualment

– Augmentar la visibilitat sent presents simultàniament a RCUB i RACO 
(evitar duplicitat de feina)



• Aspectes metodològics

– Les revistes científiques  que s’editen en format paper hauran d’encarar l’edició 
digital com un repte que els dóna Internet , per a difondre els continguts de les 
seves revistes augmentant la seva visibilitat dins l’àmbit nacional i internacional.

– Difusió en el portal de les revistes científiques indexades en els índex nacionals i 
internacionals.

– El portal ha de garantir l’accés al text complet dels articles de les revistes 
científiques allotjades al portal, exceptuant petits embargaments. 

– Es formarà i donarà suport als docents i investigadors de la Universitat de 
Barcelona amb el programari OJS.

– S’assessorarà als editors sobre drets d’autor i propietat intel·lectual i de les 
avantatges de publicar en obert.



• Aspectes metodològics

– El portal tindrà:

• una part pública on estaran allotjades totes les revistes científiques

• una part privada per a l’edició d’aquestes revistes

– Cada revista triarà el grau d’ús del portal:

• Utilització com a eina d’edició integral per a la gestió i publicació de la 
revista en la mateixa plataforma

• Publicació de la revista en la plataforma sense utilitzar el servei de gestió 
integral.

• Utilització de l’eina per a l’edició sense necessitat de publicar els números a 
la mateixa plataforma, si la revista ja té una pàgina web pròpia



• Revistes científiques segons editor:

Les Revistes Científiques de la UB per tipologia d’editor i format

Format Editor

Publicacions UB Facultats, Departaments Altres Total

Paper 18 2 20

Digital 6 32 4 42

TOTAL 24 34 4 62



• Revistes Científiques segons temàtica

Revistes Científiques a la UB
per àmbit temàtic
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• Revistes científiques segons format:

Revistes Científiques de la UB per format
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• Usuaris o Rols en l’OJS

– Administrador 
– Editor
– Editor de secció
– Revisor
– Autor
– Lector
– Administrador de subscripcions



Flujo de Trabajo de OJS

Envió Artículo
El autor envía un archivo, a la revista, 
acepta las condiciones estipuladas y digita 
los metadatos asociados al artículo.

1. Cola de Envíos
El editor asigna el artículo a un editor de Sección. Para que 
comience el proceso editorial.

Administrador
Parametriza y Configura la revista según políticas definidas,  
Crea y administra Usuarios y Roles del sistema, , controla 
políticas de suscripción. 

Autor Editor y Editor  de Sección

Administrador, Par Evaluador,
Corrector de Estilo, Diagramador, 

Corrector de Sintaxis.

2. Revisión del Envío
•Revisa Contenido artículo
•Asigna Par Evaluador
•Toma decisión editorial

Selección Par Evaluador
a)El editor selecciona pares ofrecidos por el sistema.
b)Invita a los pares a revisar el artículo.

Par Evaluador
Envía al editor de sección un a evaluación del artículo, unas 
recomendaciones y una calificación.

3. Revisión de Envío
•Envió Corrector de estilo
•Envío al Diagramador
•Recibe Artículo Final

Corrector de Estilo

Diagramador
Prepara archivos en HTML, 

DOC, PDF, etc..

Corrector de Sintaxis

4. Administración de Números
•Creaar Número
•Programa Número
•Organiza tabla de contenidos

5. Publicación
De acuerdo a las políticas de suscripción, ofrece el contenido 
inmediatamente o con restricción.

Número Actual
ｷAparece para lectura en texto completo, con la barra de 
ayuda, los metadatos y los enlaces a recursos mencionados

Archivo de Envíos
Una vez terminado el proceso editorial, el 
artículo es almacenado en el sistema como 
publicado o rechazado. 

Archivo de la Revista
El usuario puede visualizar números antiguos, así
mismo puede buscar un texto en el sistema, desde 
google y en otros motores de búsqueda

Revisión del Envió
El autor revisa el estado de su envío, lo 
corrige según indicaciones, cambia los 
archivos enviados y envía nuevamente al 
proceso editorial. 

Edición del Envió
El autor revisa el trabajo desarrollado por el 
corrector de estilo, de sintaxis y el 
diagramador. 



• Usuaris o Rols principals en l’OJS

– Administrador: configuració del lloc web de la revista, crea 
usuaris, etc

– Editor i/o Editor de secció: gestionen el procés editorial

– Autor: enviar l’article a la revista



Producció UB  
Repositoris  propis 

Futur II

CCSUB – Congressos UB



• Què és?

– CCSUB (Congressos, Conferències, Seminaris de la 
Universitat de Barcelona) és un sistema per gestionar 
i publicar congressos programats en línia.

CCSUB – Congressos UB

http://www.ub.edu/csub/


• Objectius

– Dotar als membres de la Comunitat Universitària 
d’una eina per a gestionar els Congressos, 
Conferències, Seminaris, etc.

– Difondre en accés obert les comunicacions a 
congressos realitzades per membres de la UB

• Justificació

– La UB no té cap eina per oferir als seus membres

CCSUB – Congressos UB



• URL:  http://www.ub.edu/csub/

• Eina: OCS (Open Conference System) versió 2.3.3.1 

• Responsables: Unitat de Projectes

• Intranet:http://intranet.bib.ub.edu/index.php?id=2636

• Tipus de documents: PDF, HTML, Vídeos, etc

CCSUB – Congressos UB

http://www.ub.edu/csub/
http://pkp.sfu.ca/ocs-conferences


• Situació actual

– Instal·lació de l'OCS a un servidor ub el desembre de 2010

– Només hi ha una instal·lació: 
• Servidor amb domini ub: http://www.ub.edu/csub/

– Prova pilot: el Congrés del REBIUN
• http://www.ub.edu/csub/index.php/Rebiun/

– Traducció del software al castellà

– S’està comprovant que tot funcioni

• Què queda per fer?

– Configuració del sistema segons les necessitats del CRAI

– Personalització de l'entorn web (imatge corporativa)

– Traducció del software al català

– Dissenyar com serà el servei que s’oferirà a la comunitat universitària de la UB

CCSUB – Congressos UB

http://www.ub.edu/csub/
http://www.ub.edu/csub/index.php/Rebiun/


• Funcionalitats

– OCS és un sistema de gestió i publicació de congressos. 

– OCS cobreix tots els aspectes de gestió i publicació d’un congrés en 
línia, des de configurar el lloc web per a tasques operatives com enviar, 
revisar, editar, publicar, arxivar i indexar els treballs del congrés.

– OCS també ofereix ajuda per gestionar el personal involucrat en la 
organització del congrés, incloent el seguiment del treball de directors, 
directors de secció, revisors i autors, notificar lectors i registrats, etc.

– OCS és flexible i escalable. L’OCS pot suportar diversos congressos, 
així com diversos congressos per any. Cada congrés té la seva pròpia i 
únic URL, així com la seva pròpia aparença. 

CCSUB – Congressos UB



• OCS permet:

– Crear un lloc web per congrés (admet anuals)

– Redactar i enviar convocatòries de ponències

– Acceptar electrònicament articles i resums

– Permet als remitents dels articles editar els seus treballs

– Després del congrés, els articles i proceedings es preserven en un 
format cercable

– Registre de participants

– Integrar, post congrés, discussions online

CCSUB – Congressos UB



• Usuaris o Rols en l’OCS

– Administrador: configura i supervisa el lloc web, gestiona els comptes d’usuaris, els 
idiomes, etc.

– Director: gestiona tot el procés de presentació, edició i publicació del congrés 

– Director de Secció: responsable de l’acceptació de presentacions pel seu seguiment, fent- 
ne el procés de revisió i edició, i acceptant o rebutjant-les per al congrés

– Revisors: porten a terme la revisió per parells de les presentacions al congrés. Recomanen 
la inclusió o no de les presentacions

– Autors: presenten les seves propostes al congrés i participen en el procés de revisió i edició

– Lectors: els usuaris es poden registrar per llegir les presentacions. Alguns congressos no 
requereixen registre per llegir les presentacions

CCSUB – Congressos UB



Producció UB  
Repositori Institucional   



Què és?

• És el dipòsit institucional que conté en 
format digital les publicacions en accés obert 
derivades de l'activitat docent, investigadora i 
institucional del professorat i d'altres 
membres de la comunitat universitària. 



• Objectiu
• Difondre els documents publicats per la Universitat i 

per membres de la comunitat universitària 
incrementant-ne i potenciant-ne la seva visibilitat. 

• Garantir l'accessibilitat futura i la preservació dels 
documents digitals generats per la pròpia institució. 

• Concentrar en un únic servidor i interfície de cerca 
tots els materials o documents digitals publicats per la 
institució. 

• Incentivar la creació i l'ús de la producció científica 
pròpia.



• Justificació
• La manca d’una eina similar a la UB.

• Trobar la resposta a la tendència cada cop 
més marcada de les institucions de recollir i 
mostrar la pròpia producció en accés obert. 



• Data d’inici: 2007 
• Comunitat de Docència 

[http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/1]  

• URL:  http://diposit.ub.edu

• Web del CRAI: 
• http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/e-diposits/diposit- 

digital-ub/

• Eina: DSpace (software lliure) (MIT i HP 2002)

• Responsables: UP, ODC, PT, USD, Tecnologies, Biblioteques

• Intranet (fitxes del projecte): 
• http://intranet.bib.ub.edu/index.php?id=1418 (general)
• http://intranet.bib.ub.edu/index.php?id=2468 (recerca)

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/1
http://diposit.ub.edu/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/e-diposits/diposit-digital-ub/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/e-diposits/diposit-digital-ub/
http://www.dspace.org/
http://intranet.bib.ub.edu/index.php?id=1418
http://intranet.bib.ub.edu/index.php?id=2468


• Tipus de documents:articles, documents de treball, informes, 
màsters, docs de docència, memòries, etc. 

• Formats: majoritàriament pdf

• Drets d’autor: domini públic, ©, cc

• Ingesta de documents:  
• Autoarxiu (membres UB i membres CRAI) 
• En bloc des del servidor
• SWORD (Simple Web-service Offering Repository Deposit) 

• Procediment: http://intranet.bib.ub.edu/index.php?id=2724

http://intranet.bib.ub.edu/index.php?id=2724


• Metadades: Dublin Core qualificat

• Recol·lecció: Recolecta, Driver i OpenAire

• Ajuda: 
• dipositdigital@ub.edu
• Manual de com publicar al DD
• Formació i assessoria personalitzada

• Relacionat amb: catàleg UB (si el document està publicat i catalogat) i la font 
original pels documents de recerca (doi o web) (exemples: 19162, 20146)

• Difusió:
• Notícies CRAI UB
• Targetons i punt de llibre 2009
• Canal RSS i Twitter

• Ajuda als bibliotecaris: maguasca@ub.edu

http://www.recolecta.net/buscador/
http://search.driver.research-infrastructures.eu/
http://www.openaire.eu/
mailto:dipositdigital@ub.edu
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/arxius/diposits/publicar_dip_dig.pdf
http://twitter.com/#!/DD_UB
mailto:maguasca@ub.edu


Factors inicials



Flux de la informació

Informació

Llibres 
 revistes

etc.

Comunitat UB

Professors

Investigadors

Alumnes

PAS

Biblioteca

Tradicional

Repositori

Productors  

 d’informació

Consumidors  

 d’informació

Accés obert



Polítiques del Repositori

P.1. D’accés obert
P.2. De contingut
P.3. De drets d’autor



P.1. Polítiques de l’accés obert a la UB

• 2008: La UB i la lliure difusió del coneixement, Iniciativa que reflexa la 
voluntat de la UB d’iniciar polítiques actives per a  la difusió del 
coneixement científic.

• 2009: La Universitat de Barcelona signa la Declaració de Berlín.
• 2010 

• Estudi de viabilitat per a la implantació d’un mandat
• Creació d’un fons per a la publicació en revistes d’accés obert 

(setembre 2010)
• 2011: Mandat

• Política d’accés obert a la UB (juny 2011)

Polítiques generals:
Ens afecta per les tesis: BOE febrer 2011
Ens pot afectar: Proyecto de ley de la ciencia, la tecnología y la innovación

http://www4.ub.edu:8081/fileadmin/arxius/diposits/lliure_difusio_coneixement.pdf
http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/signatories.html
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/arxius/diposits/2011_06_Politica_acces_obert_UB.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.micinn.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Proyecto_de_Ley_de_la_Ciencia _la_Tecnologia_y_la_Innovacion.pdf


P.2. Polítiques de contingut (I)

• Publicacions derivades de l’activitat docent, investigadora i 
institucional de la comunitat UB

• En un sentit estricte
• No recull tots els articles publicats en revistes científiques 

editades per la UB.
• Només membres UB

• No és el portal de revistes científiques publicades per la UB
• RACO (CBUC)
• R3 rcub (UB)

http://www.raco.cat/index.php/index/raco/cercaXI?searchInstitucio=49


P.2. Polítiques de contingut (II)

• No conté actualment les tesis
• TDX (CBUC)
• Futur Comunitat Tesis

• No conté fons patrimonials (no UB)
• Portal de la UB a la Biblioteca Virtual Cervantes
• Memòria Digital de Catalunya (CBUC)

• No hi ha col·leccions amb 0 documents

http://www.tesisenxarxa.net/
http://www.cervantesvirtual.com/portal/universitatbarcelona/
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=%2Fjartigas


P.3. Polítiques de drets d’autor (I)

• Revisió obligatòria de drets d’autor per a cada document que 
s’incorpora al repositori

• Llicencies Creative Commons per als documents nascuts 
electrònics en el repositori i escollida per l’autor. (6 llicencies)

• [reutilització: ens indica que ens deixa fer amb el document]
• Lliures de drets d’autor: domini públic
• Reproducció de les condicions de la publicació original 

(©, cc ...)

• Riscos mínims

http://es.creativecommons.org/licencia/


P.3. Polítiques de drets d’autor (II)

• Gestió del drets al Repositori
• Llicencias de Creative Commons (6)
• Consulta de copyright transfer de l’editorial
• Consulta calculadores de domini públic
• Models d’autorització o cessió de drets (sempre 

amb NO exclusivitat) 
– Treballs de l’alumnat
– Tesis (futur?) 

http://intranet.bib.ub.edu/fileadmin/Espai_arxius/Unitat_Projectes/Diposits/documentacio/cessio_drets_cc_nono.doc


• Repositori UB - 2007
• Presa de decisions 

• Institucional UB – Gestió CRAI 
• DSpace i Dublin Core Qualificat
• Tipus i selecció de materials
• Organització del repositori
• Captació de continguts inicial
• Llicencies Creative Commons
• Permetre autoarxiu



Docència

Institucional

Alumnes

Autoarxiu=Si

Software = DSpace

Drets d’autor = cc i com l’original

Metadades
 

= DC

Gestió=CRAI

Col∙leccionsOA
 

= SI 
 Privades=NO

Institucional

Obrir‐lo al món = 
 OpenDOAR

 
i ROAR

Identificació=handle

Investigació

Audiovisual



http://diposit.ub.edu

http://diposit.ub.edu/


Les Comunitats (estructura)

• Docència (866)
• Institucional (827)
• Mediateca (192)
• Recerca (3383)
• Tesis (futur?)
• Treballs de l’alumnat (239)

• Total documents = 5507

(Dades octubre 2011)



Estructura

Comunitats

Subcomunitats

Col·lecció I

Col·lecció II



• RECERCA (Comunitat)

• Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB - Bioètica Dret i 
Societat (Subcomunitat)

(Col·leccions)
• Articles publicats en revistes (Càtedra UNESCO de 

Bioètica UB) [42] 
• Comunicacions a congressos (Càtedra UNESCO de 

Bioètica UB) [12] 
• Documents de treball (Càtedra UNESCO de Bioètica UB) 

[7] 
• Llibres / Capítols de llibre (Càtedra UNESCO de Bioètica 

UB) [14]

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/10342
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/10342


El que cal saber de cada comunitat

Procediment del DD

http://intranet.bib.ub.edu/index.php?id=2724


Metadades Informació afegida als continguts utilitzada per 
ajudar a la identificació, descripció i 
localització. Dublin Core qualificat

Identificador       
únic (PURL)

Informació que permet la localitzar un recurs a 
la xarxa.    Handle 
[http://hdl.handle.net/2445/13903 ]

Proveïdor de 
dades

Entitats que tenen dades i metadades, i estan 
disposades a compartir-les. Repositori

Proveïdor de 
serveis

Recol·lecten les metadades i ofereixen 
serveis afegits. Recolecta, DRIVER

Peces del trencaclosques

http://www.handle.net/
http://www.recolecta.net/buscador/
http://www.driver-repository.eu/


Usuaris

REPOSITORI

INVESTIGADORS
(Productors)

AUTORITATS
(Incentivadors)

CRAI
(Gestors)

Àrea de tecnologies
(DSpace)



Assessorament en tot el relatiu als aspectes 
legals del dipòsit
Captació de continguts
Definició de normativa
Catalogació / Revisió de metadades

Formació, difusió i marketing
Coordinació entre els diferents equips i 
informació a la comunitat universitària

Els Gestors - l’Equip CRAI



Els Gestors - l’Equip funcional CRAI

Unitat de Projectes Responsables Repositori

Unitat de Procés Tècnic Responsables de metadades

ODC Drets d’autor

Biblioteques Gestors delegats RECERCA i 
Treballs alumnes

Unitat Suport a la Docència Responsables OMADO i 
RIDOC

Àrea de Tecnologies DSpace



Control de continguts

• Control de qualitat
• No ho pot fer el CRAI, però qui ho pot fer?

• Les fases del flux ho permeten, però es difícil 
• Autocontrol

• Normativa per a l’eliminació d’objectes dipositats
• Mai si no es absolutament necessari
• Registre de documents eliminats / motiu



Qui són els productors? La UB

• PDI / PAS
• Docència
• Recerca

• Alumnes Treballs de l’alumnat
• Institucions UB Institucional 

• Organismes productors d’informació institucional de la UB
• Editors de revistes de la UB
• Servei de Publicacions
• etc

• Relació bàsica
• Responsables del GREC Gestió de la Recerca
• Base de dades del currículum dels investigadores UB (recopil·ladors de la 

producció d’investigació UB) (GREC)

https://webgrec.ub.edu/


Usuaris en el Repositori (registrats amb codi)

• Administradors

• Lliuradors

• Seguidors



Usuaris Administradors

• Administradors generals
• Responsable del Repositori / Responsable Tecnologia

• Administradors delegats
• Procés Tècnic

• Metadades / Matèries, autors /Validació final
• Biblioteques

• Captació, revisió per a la ingesta de dades d’investigació i 
treballs dels alumnes

• USD
• Integritat (documents de docència)

• ODC
• Revisió de drets d'autor de Recerca



Usuaris lliuradors de documents

• Professors / investigadors (autoarxiu)
• Docència (LDAP) registre automàtic
• Treballs alumnat (autoarxiu)
• Recerca ( per ara NO autoarxiu)

• Responsables del Repositori (autoarxiu i en bloc)
• Biblioteques (autoarxiu, delegats treballs alumnes)
• Institucions UB (autoarxiu)
• Unitat de Suport a la Docència (USD) – Docència 

(autoarxiu)
• Alumnes (no estan autoritzats)



Usuaris seguidors

• Registrats però no son lliuradors
• Alertes, Actualitzacions (RSS)
• Twitter (no cal estar registrat)

http://twitter.com/dd_ub


Gestió del DD – des del propi repositori









Registre d’usuaris

PDI contra LDAP

Registre automàtic

(Single Sign-On)



Lliuradors OMADO – LDAP - Autoarxiu

LDAP

Usuaris PDI s’afegeixen 
automàticament



Lliuradors RECERCA amb Autoarxiu

Tots els usuaris

(excepte a OMADO) s’han d’afegir a la 
col·lecció corresponent



Lliuradors RECERCA  NO Autoarxiu



Revisió: 1a Fase OMADO - USD



Revisió:  2a Fase OMADO - PT



Metadades per plantilla – La majoria de col·leccions



Metadades per plantilla – RECERCA - Driver



Els documents al DD



Tipus de documents acceptats

• Articles científics publicats
• Documents de treball 
• Llibres i capítols de llibre
• Ponències en congressos
• Informes tècnics 
• Projectes final de carrera i màster
• Tesis (futur – actualment TDX)
• Material audiovisual
• Materials docents (text, java, etc)
• etc ….



Formats acceptats

• Preferentment pdf
• Si és .doc, .txt, etc. (s’hauria de rebutjar)
• Però també hi ha: zip, flv, ppt, mp3…

• Mida aconsellada dels fitxers = 20 MB
• Es poden dividir i fer-ne tants com sigui 

necessari



• Exemples i exercicis

– Tipus de documents al DD 
• http://hdl.handle.net/2445/1941 (pdf amb relació al catàleg)

• http://hdl.handle.net/2445/17622 (Mediateca - OMADO) (flv)  

• http://hdl.handle.net/2445/15806 (Corpus Dialectal) (mp3)

• http://hdl.handle.net/2445/17584 (postprint)
• http://hdl.handle.net/2445/17762 (treball alumne + cessió)
• LUCENE

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/1941
http://hdl.handle.net/2445/17584
http://hdl.handle.net/2445/17584
http://hdl.handle.net/2445/17584
http://hdl.handle.net/2445/17762


Metadades

• Dublin Core qualificat

• Anàlisis inicial: Unitat de Procés Tècnic del CRAI
• Camps per a les diferents col·leccions
• Camps per plantilla



Metadades

• Dublin Core no qualificat

Contingut
Propietat 

 intel∙lectual
Temporalitat
i format

Title
 Subject

 Description
 Source

 Language
 Relation

 Coverage

Creator
 Publisher

 Contributor
 Rights

Date
 Type
 Format

 Identifier



Documentació sobre Metadades

• Col·leccions de Recerca

Directrius DRIVER 2.0

Térmens i Graells, Miquel. 2009. Compliment de les directrius 
DRIVER dels repositoris cooperatius RACO, RECERCAT i 
TDX. RECERCAT http://hdl.handle.net/2072/13687

Directrius OpenAIRE (7PM OA)

http://www.driver-support.eu/documents/DRIVER_2_1_Guidelines_Spanish.pdf
http://hdl.handle.net/2072/13687
http://www.recolecta.net/buscador/documentos/OpenAIRE-Guidelines_v1-1_es.pdf


Directrius Driver (I)

• Autor [dc contributor.autor] [dc.creator] (cal adaptar = mapar)

• Tipus [dc.type]: info:eu-repo/semantics/article (minúscula)

• Llengua [dc.language]: ISO 639-3 (3 dígits, eng, spa, cat)

• Data [dc:date]:  ISO 8601 (2010-06-28)

• Format [dc.format]: application/pdf

• Drets [dc.rights]

• [dc.rights] 1: cc-by, (c) Lalueza-Fox et al., 2005

• [dc.rights] 2: (c) The American Physical Society, 1980

• [dc.rights.uri]: http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

http://www4.ub.edu:8081/fileadmin/diposit_digital/metadades/Type_DRIVER_2_1_Guidelines_Spanish.pdf
http://www.sil.org/iso639-3/codes.asp
http://xml.coverpages.org/ISO-FDIS-8601.pdf
http://www4.ub.edu:8081/fileadmin/diposit_digital/metadades/Format_DRIVER_2_1_Guidelines_Spanish.pdf


Directrius Driver (II)

• [dc.relation.isformatof]

• Reproducció del document publicat a 
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.21.2731

• Versió postprint del document publicat a http://dx.doi.org/10.1088/0957- 
4484/20/40/405201

• [dc.relation.ispartof]

• Physical Review D, 1980, vol. 21, núm. 10, p. 2731-2735

• [dc.subject] (DRIVER)

• Electromagnetism (anglès)

• [dc.subject.classification] – Thesaurus UB

• Electromagnetisme

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.21.2731
http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/20/40/405201
http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/20/40/405201
















Els Drets
Revisió i gestió



Drets d’autor – Repàs política de la UB

• La UB adopta pel que fa als drets d'autor al DD la 
següent política:

• Control previ exhaustiu
• Riscos mínims

• Formats permesos
• Respectar els embargaments
• Etc. ... 

• En concordança amb la política de NO eliminar 
registres validats



Drets al DD (camp rights) (I)

• Nascuts electrònics en el Repositori (no publicats)
• Llicencies Creative Commons
• Haurien de portar el logo de la llicència incrustada en el 

document
• Treballs d’alumnes (+ cessió de drets) 

• Llibres i capítols de llibre
• Sempre que ho permetin (exemple: publicats amb cc)

• Domini públic (col·leccions històriques)
• Calculadores de domini públic

• Hi ha una etiqueta de domini públic

http://es.creativecommons.org/licencia/
http://intranet.bib.ub.edu/fileadmin/Espai_arxius/Unitat_Projectes/Diposits/documentacio/cessio_drets_alumne.doc
http://www.outofcopyright.eu/


Articles publicats en revistes - Ens donaran més feina!

Eines per a la revisió dels drets
Consultes generals Oficina de Difusió del Coneixement

Revistes Internacionals Sherpa/Romeo

Revistes espanyoles Dulcinea

Consulta directa a l’editor Model

Què volem saber?

Que ens 
permeten arxivar 
en el Repositori

Versió editorial
Pre-print
Post-print
Embargat
Res

http://www.bib.ub.edu/serveis/odc/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/docencia/odc/Rep_dep_cat.doc


Estratègies de l’Accés Obert

Ruta verda Autoarxiu en Repositoris (OpenDOAR)

Ruta daurada Revistes d’accés obert (DOAJ)

Hi ha confusió entre el concepte d’accés públic i accés obert

• Accés Públic: permet veure

• Accés Obert: permet reutilitzar [amb o sense condicions]

http://www.opendoar.org/
http://www.doaj.org/


Els colors i els drets

Verd Permet arxivar el pre-print i el post-print
Blau Permet arxivar el post-print (ex. La versió final després de 

ser revisada per parells)
Groc Permet arxivar el pre-print (ex. La versió final abans de ser 

revisada per parells)
Blanc No s’autoritza el dipòsit de l’arxiu 

Quan permeti arxivar la versió editorial serà l’opció més fàcil per nosaltres

• No ens cal l’aportació del document per part del professor

• Els drets especificats ens permeten utilitzar-los sense comunicar-ho



Exemples - Dulcinea



Exemples - Dulcinea



Exemples - Dulcinea



Exemples - Dulcinea



Exemples – Sherpa Romeo



Exemples – Sherpa Romeo



Exemples – Sherpa Romeo



Captació de continguts
(dades i documents)



D’on obtenim les dades?

• Producció docent
• Professors -> Autoarxiu -> OMADO

• Producció científica RECERCA
• Currículum de los professors

• Individualitzat
• Conjunt de currículum dels professors  de la institució GREC

• Autoarxiu (RECERCAT) i CRAI (mixta)
• Futur: SWORD des del GREC



D’on obtenim els documents? (I)

• Producció docent no publicada
• Directament de l’autor -> OMADO

• Producció científica dels investigadors
• Publicada

• Permet el pdf editorial (La Biblioteca els pot descarregar 
directament de l’editorial)

• Pre-print o post-print (Directament de l’autor)
• Embargament (esperar…)

• No publicada
• Aportació directa o demanar a l’autor 



D’on obtenim els documents? (II)

• Producció dels alumnes
• Directament de l’autor -> Departament -> Treballs 

alumnat
• Producció institucions -> Subcomunitat Institucional 

• Publicada
• Reproducció dels drets

• No publicada
• Demanar a l’autor



Tipus d’Ingesta al Dipòsit

De 1 en 1 (autoarxiu)
Molt lenta 

En bloc (itemimport)
Localització de les dades d’una única revista, 

editorial o investigador
Dades homogènies
Permet establir processos de revisió previs

Automàtica (SWORD) (Simple Web-service Offering 
Repository Deposit)



Qui fa la Ingesta (metadades i document)
• Ingesta 1 a 1 (autoarxiu)

• Usuaris

• Personal del CRAI

• Ingesta en bloc (Itemimport)

• Personal del CRAI + Tecnologies

• Ingesta automàtica SWORD (futur)

• Personal del CRAI des del GREC, Tesis? etc.



Ingesta en bloc - Imprescindible treballar conjuntament

CRAI‐UB

Responsables DD

Procés Tècnic

(ODC)

Biblioteques
 

(vegeu 4a fase)

Àrea de TIC

Informàtica de Recerca ‐
 

GREC 

Informàtica de Docència – Dspace

http://intranet.bib.ub.edu/index.php?id=1418
http://nougrec.ub.edu/


Ingesta en bloc agafant les dades del GREC 
• Finalitat

• Facilitar la tasca als investigadores 
• Introduir les dades 1 vegada

• Concentrar en un únic lloc la producció científica de la UB => 
Dipòsit Digital de la UB

[handle]

[idgrec]
[metadades]
[document]



Ingesta en bloc – com funciona? (I)

• Selecció d’Articles per editorial (segons permeten dipositar)
– Versió final editor / preprint / postprint / no es permet

• Depurar les dades de revistes i editorials del GREC (~25.500 títols)
– Títol 
– Editor
– ISSN
– Drets

Professor 
Articles

Revista1 
Revista2…

Sherpa/romeo

Dulcinea

Consulta directa

Política 
editorial



Ingesta en bloc – com funciona? (II)

• Cerca al GREC per editorial, revista, autor, departament…

• Permet generar
• 1 excel amb les dades de tots els documents
• Fitxer comprimit 

• Carpetes de Departament
• Carpeta de document (identificat per idgrec)
• dublin_core,XML que ja conté les dades de: autor, editorial, ISSN, 

drets, títol, cita…



Cerca GREC 
preparar documents per ingesta en bloc











Excel



ZIP



ZIP

Exemple: 5654100 = Biologia vegetal

Departaments







Collectanea Botanica (Barcelona), 2009, vol. 28, p. 125-129
Sobre la distribució de Trifolium diffusum Ehrh. als Països Catalans
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Pas final ingesta en bloc



Ingesta en bloc – pas final

•
 

Equivalència de handle de la col∙lecció
 

per a cada 
 Departament

•
 

Empaquetat (zip)

•
 

Pujar al servidor (Dspace)

•
 

Revisar documents pujats

•
 

Equivalència handle / idgrec
 

(excel)

•
 

Comunicar a GREC



Ingesta en bloc – pas final

Responsable DSPACE

Repositori



Ingesta en bloc – pas final – equivalència handle-idgrec



Ingesta automàtica  

SWORD des del GREC (Futur)
• Ingesta directa des de el programa de gestió de currículum 

• Un cop Introduïdes las polítiques de revistes al GREC
• Serà el propi investigador qui adjunti el document pertinent 

(pdf editorial, pre-print, post-print…)
• Revisió de dades per part del CRAI
• Ingesta en el Repositori per SWORD

SWORD des del CRAI (Molt aviat ) 

http://swordapp.org/


SWORD actual des de BioMed (autors UB)



Models de documents associats al DD

• Autoritzacions per crear col·leccions
• Col·leccions en general
• Col·leccions de Màster, Final de Carrera, etc.

• Cessió de drets treballs d’alumnes  (cc by-nc-nd) (cc lliure)
• Model de mail per captar treballs d’alumnes
• Model de mail per demanar preprint o postprint
• Model de carta sol·licitant permís a l’editor per publicar en els 

dipòsits digitals de la UB (s’encarrega ODC)
• Edició de Tesis (cessió de drets – Futur)

[Tots recollits al procediment de servei del DD]

http://intranet.bib.ub.edu/fileadmin/Espai_arxius/Unitat_Projectes/Diposits/documentacio/Autoritzacio_DIDI.doc
http://intranet.bib.ub.edu/fileadmin/Espai_arxius/Unitat_Projectes/Diposits/documentacio/Autoritzacio_DD_Master.doc
http://intranet.bib.ub.edu/fileadmin/Espai_arxius/Unitat_Projectes/Diposits/documentacio/cessio_drets_cc_nono.doc
http://intranet.bib.ub.edu/fileadmin/Espai_arxius/Unitat_Projectes/Diposits/documentacio/Autoritzacio_DD_Master.doc
http://intranet.bib.ub.edu/fileadmin/Espai_arxius/Unitat_Projectes/Diposits/documentacio/mail_captacio_masters.txt
http://intranet.bib.ub.edu/fileadmin/Espai_arxius/Unitat_Projectes/Diposits/Autoritzacions/DIDI/Recerca_UB/Biblioteques/Model_preprint_i_postprint.txt
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/docencia/odc/Rep_dep_cat.doc
http://intranet.bib.ub.edu/index.php?id=2724


Difusió
• Notícies CRAI
• Alertes i RSS des del DD
• Twitter
• Estadístiques d’ús
• Fomentar la cita correcta dels documents del repositori (handle)
• Aprofitar el repositori com a font de dades d’altres  aplicacions: 

Campus virtual, OCW, etc. (exemple)
• Lligar amb el catàleg
• RefWorks (tots els documents tenen link)
• dipositdigital@ub.edu
• Etc…

http://twitter.com/DD_UB
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/14328
mailto:dipositdigital@ub.edu


• Evolució

• Estadístiques
– Generals de tot el repositori / de cada document (exemple)

– Google Analytics http://www.google.com/intl/es/analytics/

http://diposit.ub.edu/dspace/es
http://diposit.ub.edu/dspace/es?action=show_item&range=all&archiveid=17622
http://www.google.com/intl/es/analytics/


Preguntes? 
☺

Montserrat Aguasca (maguasca@ub.edu)
Assumpta Pujol (apujol@ub.edu)

Curs formació PAS UB – 2011

Moltes Gràcies

mailto:maguasca@ub.edu
mailto:apujol@ub.edu
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