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El convidat 

Amadeu Pons i Serra (Mataró, 1960) és professor en Cerca i ús 
d’informació (grau). És secretari de la Facultat i, com a tal,     

responsable del Full dels dijous. Manté un bloc propi:            
http://bib-doc.blogspot.com/ 

 
 

Pertany al Grup d'Estudis Mètrics sobre el Valor i Ús                
d'Informació, i les seves línies d’investigació principals són les 
bases de dades (continguts), biblioteca pública, documentació 

en general, recuperació i cerca de la informació i serveis       
d’Internet en general 

 
 

Trobareu més informació a:  
 

http://www.directorioexit.info/ficha156 
 
 

http://bib-doc.blogspot.com/�


Amadeu Pons 

 

   Publicacions recents 

 

 

Los servicios de información 
básicos: logros y retos.  
 
Anuario ThinkEPI, 2008, vol. 
2, p.23-26.  
 

Amadeu Pons, Maite Barrios 
 
La mobilitat internacional 
d'estudiants de la Facultat 
de Biblioteconomia i Docu-
mentació de la Universitat 
de Barcelona en el marc del 
programa Erasmus :        
perspectiva i valoració.  
BiD: textos universitaris de 
biblioteconomia i documen-
tació, 2007, núm. 19. 
 

En línia 

Passem comptes  Bibliografia 
sobre el rendiment de les    
biblioteques 
25/05/2011 

En línia 
 
Les formigues treballen, les 
cigales canten: Current cites 
19/01/2011 

En línia 

Amadeu Pons [et al.] 
 
«Documentació: localització 
i  g e s t i ó  d e  f o n t s                  
d'informació».  
 
Tècniques de treball i de co-
municació: instrumentàrium 
per a les ciències jurídiques 
i  socials. Barcelona:          
Huygens, 2011, p. 203-264.  

 
 
«Por una revisión de la    
norma ISO 690». 
 
Homenaje a Isabel de Torres 
Ramírez: estudios de      
Documentación dedicados a 
su memoria. Granada:      
Universidad de Granada, 
2009, p. 647-657.  

Amadeu Pons [et al.] 
 

«Alehoop: una eina per   
descobrir fonts primàries al  
batxillerat». 
Jornades Ensenyament-
A r x i u s  ( 3 e s :  2 0 1 0 :               
Barcelona). Fonts primàries 
en l'educació digital, 
Barcelona: ICE Universitat 
de Barcelona, 2011, p. 83-
98. Disponible en línia a:  

En línia 

 

http://www.ub.edu/bid/19barrio.htm�
http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/passem-comptes-bibliografia-sobre-el-rendiment-de-les-biblioteques�
http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/morin-els-cercadors-visquin-les-bibliografies�
http://alehoop.info/alehoop2010.pdf�
http://cataleg.ub.edu/record=b2012692~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b2010639~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1952307~S1*cat
http://www.ub.edu/blokdebid/ca/category/ressenyadors/amadeu-pons
http://cataleg.ub.edu/record=b1777659~S1*cat
http://www.ub.edu/bid/19barrio.htm


TRIA...1 

 

 
Recomano com a servei bàsic d’informació el butlletí setmanal de 
noves adquisicions que ens proporciona la biblioteca de la Facultat. 
Consisteix en un PDF que inclou les dades bàsiques dels llibres que 
han arribat a la nostra biblioteca, amb reproducció de la coberta i 
enllaç al seu registre del catàleg. 
 
Des de fa un temps s’hi relacionen també els números de les 
revistes arribades durant la setmana, amb enllaç a la pàgina del 
sumari de cada publicació. Així, amb un parell o tres de minuts a la 
setmana, controlo tot el que arriba que em pugui interessar. Allò 
que crec que m’he de llegir m’ho guardo o ho reservo. 
 
Per rebre gratuïtament aquest servei per correu electrònic només 
cal enviar un missatge amb l'assumpte «Rebre novetats» a 
bid@ub.edu. 
 
El darrer PDF també està penjat a la pàgina web de la biblioteca: 
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/biblioteconomia/, però 
evidentment és molt més còmode rebre-ho a la meva bústia 
personal.  

L’opinió d’Amadeu Pons 

mailto:bid@ub.edu�
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/biblioteconomia/�
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/bibs/biblioteconomia/novetats/Novetats_120911.pdf


                                  Què més ofereix 
aquest servei? 

 

 
 
 
 

          
   
 
 

 
 

 
                
         

Des del catàleg del CRAI http://cataleg.ub.edu/ftlist*cat 
podeu consultar i rebre mensualment les novetats      
bibliogràfiques adquirides per les biblioteques del 
CRAI en format RSS  

Podeu consultar el butlletí setmanal de novetats en    
format PDF des de la pàgina principal de la Biblioteca 
de Biblioteconomia o des del nostre Facebook. 

Podeu subscriure-us al servei d’alertes setmanal         
enviant un correu electrònic amb l’assumpte «Rebre 
novetats» a bid@ub.edu 

Dialnet (Difusión de Alertas 
en la Red) és un projecte ini-
ciat per la Universidad de La 
Rioja que inclou sumaris de 
gairebé 6.000 revistes,        
articles d’obres col·lectives, 
tesis doctorals, documents 
de treball-prepublicacions,  
l l i b r e s  i  r e s s e n y e s        
bibliogràfiques.  

 
 
Podeu proposar la compra d’un     
llibre que us interessi fent una      
desiderata mitjançant el següent 
formulari: 
 
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/
desiderates/pasdesi.htm 
 
Abans de suggerir un nou recurs, 
convé consultar el catàleg per    
confirmar que no el tinguem.  

Sabies que....? 

http://cataleg.ub.edu/ftlist*cat�
http://dialnet.unirioja.es/�
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/desiderates/pasdesi.htm�
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/desiderates/pasdesi.htm�
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/desiderates/pasdesi.htm�
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/desiderates/pasdesi.htm�
http://www.facebook.com/UBbiblio?sk=wall
mailto:bid@ub.edu
http://cataleg.ub.edu/ftlist*cat
http://dialnet.unirioja.es/
http://www.bib.ub.edu/


TRIA...2 

 

 
 
Un recurs bàsic per trobar informació bibliogràfica en el nostre 
camp d'Informació i Documentació és la base de dades referencial 
LISA. 
 
Es tracta d’una bibliografia especialitzada en el nostre camp, 
d'abast internacional, que va començar a publicar-se el 1969. 
S'actualitza permanentment i inclou les referències bibliogràfiques 
i els resums de documents de tot tipus. Hi    abunden, com és lògic, 
els articles de revista; però també hi ha contribucions a 
congressos, monografies i d’altres. Quan els    documents són 
disponibles a Internet, hi ha l'enllaç directe a la font. Les 
possibilitats de cerca són força potents, incloent la consulta del 
tesaurus fet servir (en anglès). 
 
Actualment inclou unes 347.000 entrades i buida unes 430 revistes, 
publicades en uns 45 països. 
 
És una obra de pagament: la podrem consultar des d’ordinadors 
dels campus de la UB o bé des de casa, si configurem el nostre 
ordenador per accedir a Internet via proxy.  

L’opinió d’Amadeu Pons 

Library and Information Science Abstracts  
(LISA) 

http://search.proquest.com/lisa/advanced?accountid=15293


                                  On trobar més 
 bases de dades 

 

 
 

         
   
 
 
                
     
               
 

 
    

El Recercador és el cercador de recursos 
electrònics. Ofereix un sol punt d'accés a 
diferents recursos electrònics com bases 
de dades,   portals de llibres, portals de 
revistes i revistes electròniques.   

Guia general d'Informació i Documentació: Bases de dades  

E-LIS: E-Prints in Library 
& Information Science 

LISTA: Library, Information Science 
& Technology Abstracts  

RECERCAT: Traduccions  
del CBUC 

LIBLIT: Library Literature 
& Information Science  

ISOC: Biblioteconomía 
y Documentación  

DLIST: Digital Library of  Information Science & Technology  

Temaria: Revistes digitals de biblioteconomia i documentació  

El proxy és un servei que el 
CRAI de la UB us ofereix 
per tal que pugueu accedir 
des de casa als recursos     
electrònics contractats per 
la Universitat de Barcelona. 
Només heu de configurar el 
vostre navegador: 
 

http://www.bib.ub.edu/
serveis/acces-fora-ub/ 

Sabies que....? 

http://www.bib.ub.edu/serveis/acces-fora-ub/�
http://www.bib.ub.edu/serveis/acces-fora-ub/�
http://www.bib.ub.edu/serveis/acces-fora-ub/�
http://www.bib.ub.edu/serveis/acces-fora-ub/�
http://metalib.cbuc.cat/V/LJS37LV7PDK9PS1D42S7BIBJ36LPCDE299BB64KFKJBUYXJ13Q-47120?PORTAL=UB&INSTITUTE=UB&pds_handle=GUEST
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/informacio-documentacio/guia/bases-de-dades/
http://arizona.openrepository.com/arizona/handle/10150/105067
http://eprints.rclis.org/
http://metalib.cbuc.cat/V/?portal=UB&institute=UB&func=find-db-4&resource=CBU18985
http://metalib.cbuc.cat/V/?portal=UB&institute=UB&func=find-db-4&resource=CBU03195
http://metalib.cbuc.cat/V/?portal=UB&institute=UB&func=find-db-4&resource=CBU19092
http://temaria.net/
http://www.recercat.net/handle/2072/5328
http://www.bib.ub.edu/


TRIA...3 

 

 
Directori d'entitats de recerca, d'abast mundial. S'hi troben 
pràcticament totes les universitats, i les principals biblioteques, 
arxius i museus, i altres institucions dedicades a la investigació. De 
cadascuna se'n donen les dades bàsiques, sense explicacions 
(adreça i dades de contacte, any de fundació, nom dels càrrecs i 
principals dades). 
 
Es pot buscar per països (i dins, per tipus d'institució i per 
localitat), per nom de l'entitat (alfabèticament), per matèries (a 
partir d'unes categories àmplies, jeràrquicament). També es pot fer 
una cerca avançada, combinant diferents camps alhora. 
 
Aquesta obra s'ha vingut publicant anualment en paper des de 
1947. I des que les tecnologies ho han permès, està també 
disponible en línia; però és de pagament. Nosaltres hi podem 
accedir des d'ordinadors situats en campus de la UB, o bé des de 
casa, si configurem el nostre ordinador per accedir a Internet via 
 proxy. 
 
L'editorial Europa, de Londres, té un ampli ventall d'obres de 
consulta d'abast internacional d'una gran importància per la 
quantitat de dades que recullen.  

L’opinió d’Amadeu Pons 

http://www.worldoflearning.com/views/home.html


                                  On trobar més 
directoris 

 

 
   
 
 

               
 
 
 

 
           
        
 

 
    

Guia general i de referencia 

Guia d’informació i documentació 

Catàleg de les biblioteques del CRAI 

El Tesaurus de la UB és 
una eina que recull els 
registres de matèries, 
de noms geogràfics i de 
gènere-forma, amb les 
formes acceptades al 
catàleg, des de les 
quals podreu accedir 
als documents 
 
http://www.bib.ub.edu/
fileadmin/tesaurus/ 

Sabies que....? 

http://www.bib.ub.edu/fileadmin/tesaurus/�
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/tesaurus/�
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/tesaurus/�
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/tesaurus/�
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guia-general/directoris/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/informacio-documentacio/guia/directoris/
http://cataleg.ub.edu/*cat
http://cataleg.ub.edu/search*cat/X?SEARCH=d:%28directoris%29&searchscope=1&SORT=D&b=b76
http://www.bib.ub.edu/


 

A la propera TRIAde… 
 

Carina Rey 
 
 

http://cat.creativecommons.org/llicencia/

