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1 INTRODUCCIÓ 

 

Seguint la tradició dels darrers anys, la Facultat de Biblioteconomia i Documentació publica la Memòria 
del curs acadèmic, amb la intenció de donar compte de l’activitat desenvolupada, caracteritzada com 
sempre per la intensitat de la relació del nostre centre amb el món professional i per una docència 
centrada en l’atenció personalitzada a l’alumnat, però que cada vegada més també incorpora un nombre 
significatiu d’activitats de recerca i transferència, plasmat en l’increment de publicacions internacionals, 
projectes finançats i tesis doctorals llegides o inscrites. 
 
A banda, però, de les activitats ordinàries, el curs 2006-2007 ha estat marcat per la preparació del camí 
cap als canvis importants que estan previstos per als dos propers cursos, durant els quals per fi sembla que 
es materialitzarà el procés d’adaptació a l’espai europeu d’educació superior. Aquests canvis s’han traduït 
en un gran treball de debat intern en els òrgans de govern de la Facultat: l’establiment de la nova 
normativa d’avaluació, la modificació del calendari acadèmic per adaptar-lo a la nova filosofia 
d’avaluació continuada, la signatura d’un contracte programa acadèmic i docent amb el Rectorat, l’inici 
dels treballs de redacció d’un pla estratègic de la Facultat i, per acabar, la preparació de la proposta del 
nostre centre en relació amb el mapa de noves titulacions de grau i màster en el marc de la Universitat de 
Barcelona. 
 
Tot això s’ha esdevingut al llarg d’un curs en què el sistema universitari espanyol ha viscut una nova 
reforma de la legislació que el regula, la qual, juntament amb el debat sobre el nou Decret de titulacions 
universitàries oficials (publicat finalment el 29 d’octubre de 2007) i les noves fórmules d’acreditació del 
professorat, configura canvis importants en un entorn que afecta la definició de la nostra estratègia de 
futur com a facultat. 
 
En definitiva, el curs ha estat d’alguna manera un període actiu de transició, condicionat pel procés de 
reflexió estratègica interna de la Universitat de Barcelona (Horitzó 2020 i plans estratègics de facultats), 
pel compàs d’espera de les regulacions ministerials esmentades i pel calendari proposat des del Rectorat 
per a la implantació dels nous graus, que començaran el curs 2009-2010. Per això, a banda de la feina del 
dia a dia, cal reconèixer el treball de pensament i reflexió que han dut a terme, en aquest moment de 
canvi, els diversos actors que fem la Facultat: l’alumnat, el personal d’administració i serveis, el 
professorat i els membres del Consell Assessor. A tots ells, i a les nombroses empreses i organitzacions 
que col·laboren amb nosaltres en diversos àmbits, en especial en el camp de les pràctiques professionals, 
cal agrair tot el que recullen les pàgines d’aquesta Memòria. 
 

Cristóbal Urbano 

Degà 
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2 ACTIVITAT INTERNA (ÒRGANS DE GOVERN I COMISSIONS) 

 

2.1 Càrrecs i òrgans de govern  

 

Equip deganal 

Degà: Cristóbal Urbano Salido 

Vicedegans: Anna Villarroya Planas, Àngel Borrego Huerta 

Secretària: Núria Jornet Benito 

 

Caps d’estudis 

 Biblioteconomia i Documentació: Andreu Sulé Duesa 

Documentació: Jordi Andreu Daufí (des del 7 de maig, Miquel Térmens Graells)  

 

Coordinador general de màster 

 Màster en Gestió de Continguts Digitals (MGCD): Miquel Centelles Velilla 

 

Coordinador intern de la UB per al MGCD 

Josep Manuel Rodríguez Gairín 

 

Administradora de Centre de Biblioteconomia i Documentació i de Campus de Sants 

Maria Lluïsa Padilla Andrade (des del 25 d’abril, Montserrat López Martos)  

 

Cap de la Secretaria d’Estudiants i Docència 

Montserrat López Martos (des del  28 de maig, Àngels Ibàñez Andújar- encàrrec de funcions 

amb acumulació de tasques) 

 

Cap de l’Oficina d’Afers Generals 

 Miquel Àngel Esteva Saló 

 

Junta de Facultat 

 

Al llarg del curs 2006-2007 s’han dut a terme quatre reunions ordinàries de la Junta de Facultat —el 20 

d’octubre, el 2 de febrer, el 29 de març i el 26 de juny. Els principals acords d’aquest òrgan de govern en 

aquestes sessions han estat: el vistiplau al calendari i a l’estructura organitzava (la composició de les 

comissions) per elaborar el Pla estratègic de la Facultat; la modificació de la normativa complementària 

de la Facultat per als convenis de cooperació educativa (amb la intenció de fer un seguiment més detallat 

de l'activitat que desenvolupa l'alumnat que fa aquestes pràctiques no curriculars); l’aprovació de la 

modificació del pla d’estudis del màster en Gestió de Continguts Digitals (amb una nova distribució de 

les assignatures en l’itinerari curricular); el vistiplau al contracte programa academicodocent; el vistiplau 
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a les especificacions i als aclariments de la Facultat respecte de les Normes reguladores dels plans docents 

de les assignatures per als ensenyaments de la Universitat de Barcelona segons les directrius de l’espai 

europeu d’educació superior, i les Normes reguladores de l’avaluació i de la qualificació dels 

aprenentatges (document elaborat per la Comissió Acadèmica de la Facultat, CAF); l’aprovació de crear 

dues comissions de treball per elaborar la proposta de nova titulació de grau en Informació i 

Documentació; l’aprovació de delegar la Comissió de Doctorat del Departament de Biblioteconomia i 

Documentació perquè dissenyi unes línies de recerca i un màster de recerca dins del programa oficial de 

postgrau (POP) de la Facultat. 

 

El curs 2006-2007, la Junta ha estat formada per les persones següents: 

• Professorat ordinari: Ernest Abadal, Jordi Andreu, Mònica Baró, Àngel Borrego, Miquel 

Centelles, Maite Comalat, Constança Espelt, Assumpció Estivill, Jesús Gascón, Núria Jornet, 

Teresa Mañà, Carina Rey, Anna Rubió, Andreu Sulé, Miquel Térmens i Cristóbal Urbano. 

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

• Personal d’administració i serveis: Miquel Àngel Esteva, Margarita Rodríguez i Marta Segarra. 

• Alumnat: Marta Batet, Cristina Cuní, Pau de la Fuente, Meritxell Graupera, Laura Pinilla, Rosa 

Salvador, Mireia Sandoval i Helena Vilardell. A partir del 30 de novembre, Francesc Xavier 

Mundet.  

 

També formen part de la Junta, sense vot, els vicedegans, el secretari, els directors dels departaments 

adscrits, els caps d’estudis dels ensenyaments adscrits, la cap de Secretaria, la cap de la Biblioteca, el 

professor responsable de les aules d’informàtica i l’administradora de centre, en cas que no en siguin 

membres elegits. També hi poden assistir els directors de departaments no adscrits al centre que hi 

exerceixen docència.  

 

2.2 Comissions i Consell d’estudis 

 

Les funcions de cada comissió s’especifiquen en el Reglament de la Facultat de Biblioteconomia i 

Documentació (http://www.ub.edu/biblio/reglament-de-la-facultat-de-biblioteconomia-i-

documentacio.html). 

 

Comissió de Professorat 

 

La composició de la Comissió de Professorat és la següent: Anna Villarroya (a partir del 12 d’abril, 

Cristóbal Urbano), que la presideix per delegació del degà; Andreu Sulé i Jordi Andreu, com a caps 

d’estudis dels ensenyaments de Biblioteconomia i Documentació i de Documentació, respectivament (a 

partir del 7 de maig, Miquel Térmens substitueix Jordi Andreu com a cap d’estudis de Documentació); 

Mònica Baró, en representació del Departament de Biblioteconomia i Documentació; Meritxell Graupera, 
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com a representant de l’alumnat, i Marta Segarra, com a secretària per delegació de l’administradora de 

centre.  

 

Aquest curs la Comissió ha treballat especialment en la convocatòria de places de professorat de la 

Facultat, en concret, dues places de professorat col·laborador (cobertes per Alice Keefer i Aurora Vall), 

una de lector de l’Àrea de Dret Civil adscrita a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació (coberta 

per Asunción Esteve), tres places d’ajudant (cobertes per Lluís Agustí, Jorge Franganillo i Marta 

Somoza), una plaça de lector (coberta per Pedro Rueda) i catorze places d’associat (cobertes per Marc 

Boldú, Jordi Casadellà, Carme Dastis, Adelaida Ferrer, Jordi Grau, Núria Grau, Xavier Guallar, Cecília 

Jaques, David Maniega, Guifré Miquel, Sílvia Nolla, Gabriel Oreggioni, Jordi Serrano i Mònica Zapata). 

 

Comissió Acadèmica 

 

La composició de la Comissió Acadèmica de la Facultat és la següent: Cristóbal Urbano, que la presideix; 

Andreu Sulé i Jordi Andreu, caps d’estudis de Biblioteconomia i Documentació i de Documentació, 

respectivament; Mònica Baró, Sílvia Argudo, Maite Barrios, Constança Espelt i Inmaculada Rodríguez, 

com a representants dels departaments que tenen docència assignada en els ensenyaments; Marta Batet, 

Pau de la Fuente, Rosa Salvador, en representació de l’alumnat, i Montserrat López, que actua com a 

secretària de la Comissió. Des del 3 de maig de 2005 s’hi ha incorporat, com a membre amb veu i sense 

vot, el coordinador del POP de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació (Àngel Borrego) i el 

coordinador del màster en Gestió de Continguts Digitals (Miquel Centelles). 

  

Una de les actuacions clau de la Comissió aquest curs acadèmic ha estat la redacció i l’aprovació de les 

Especificacions i aclariments de la Facultat a les normes reguladores de l’avaluació i de la qualificació 

dels aprenentatges i a les normes reguladores dels plans docents de les assignatures per als ensenyaments 

de la Universitat de Barcelona segons les directrius de l’espai europeu d’educació superior. Aquest 

document ha estat aprovat per la CAF en la sessió de 28 de febrer de 2007 i ratificat per la Junta de 

Facultat en la sessió de 29 de març de 2007, i haurà de facilitar l’aplicació al centre de la nova normativa 

de la UB (aprovada el 6 de juliol de 2006 pel Consell de Govern). En la sessió de 4 de juliol de 2007, la 

CAF ha aprovat una posició institucional amb relació a l’avaluació de la competència escrita de 

l’alumnat. La considera bàsica per a tot professional i, consegüentment, la inclou com un element més de 

l’avaluació de l’alumnat i dels aprenentatges. A part d’això, s’ha aprovat el Procediment de lectura i 

defensa de treballs de fi d’estudis en el màster en Gestió de Continguts Digitals i s’ha ratificat el Pla 

d’acció tutorial (PAT) de Biblioteconomia i Documentació i el PAT de Complements de Formació per a 

Documentació, perquè s’implantin el proper curs 2007-2008. 

 

Comissió de Doctorat 

 

Aquesta Comissió està formada per Àngel Borrego, que la presideix per delegació del degà; Carina Rey i 

Antoni Cosculluela, en representació dels departaments que tenen docència en el programa de doctorat; 
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Candela Ollé, en representació de l’alumnat, i Montserrat López, que actua com a secretària de la 

Comissió. 

 

Enguany la Comissió ha autoritzat la defensa de les tesis de Víctor Cavaller, Núria Balagué i Miquel 

Térmens, amb el nomenament del tribunal respectiu. I s’han aprovat les sol·licituds de trasllat de Cristina 

Soy i Mariona Chavarría per elaborar i defensar les tesis doctorals al Departament de Biblioteconomia i 

Documentació.  

 

Comissió de Recerca 

 

La composició d’aquesta Comissió és la següent: Àngel Borrego, que la presideix per delegació del degà 

(a partir del 12 d’abril, Anna Villarroya); Mònica Baró i Lluís Bonet, com a representants dels 

departaments amb docència a la Facultat; Carina Rey, en representació dels grups de recerca; Candela 

Ollé, en representació de l’alumnat, i Teresa Utrera, com a secretària per delegació de l’administradora de 

centre. 

 

Al llarg d’aquest curs, la Comissió ha publicat convocatòries d’ajudes per a l’elaboració de tesis, 

projectes i grups de recerca —en forma d’hores de dedicació d’un becari de recerca— i borses de viatge. 

S’han convocat també ajudes per a dos alumnes que es vulguin presentar a la setzena edició del Simposi 

BOBCATSSS, que tindrà lloc a Zadar (Croàcia) el gener de 2008. En concret, les ajudes són per a la 

traducció a l’anglès de la comunicació i per a les despeses del viatge. 

 

Comissió de Biblioteca 

 

La composició de la Comissió de Biblioteca és la següent: Anna Villarroya, que la presideix per delegació 

del degà; Conxa Àlvarez, directora de la Biblioteca de Biblioteconomia i Documentació; Concepción 

Rodríguez i Nora Vela, representants del professorat, i Cristina Cuní, representant de l’alumnat. La tasca 

principal de la Comissió al llarg d’aquest curs ha estat la discussió i la proposta de millora de diversos 

aspectes relacionats amb el servei de biblioteca a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Tot 

això s’ha emmarcat en el procés d’elaboració i de discussió del Pla estratègic de la Facultat. En concret, 

en la primera fase d’elaboració de diagnòstic del centre (per mitjà de la metodologia DAFO), els membres 

de la Comissió van ser nomenats també membres de la taula de contrast de serveis de suport a la docència 

i a la recerca, amb l’objectiu de fer aportacions sectorials al DAFO. 

 

Comissió de Dinamització Lingüística 

 

La Comissió de Dinamització Lingüística (CDL) està formada per Núria Jornet, que la presideix per 

delegació del degà; Anna Rubió, com a representant del professorat; M. Lluïsa Padilla, en representació 

del PAS (a partir del 25 d’abril, Montserrat López), i Helena Vilardell, en representació de l’alumnat. 
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Joan Mulero ha estat, per segon any, el becari que la CDL ha compartit amb les facultats de Filologia i 

Matemàtiques. 

 

Aquesta Comissió ha assistit a les reunions semestrals de la Xarxa de Dinamització Lingüística de la UB, 

de la qual forma part; ha difós a la Facultat les tasques i els cursos que duen a terme els Serveis 

Lingüístics de la UB, en especial a l’alumnat de primer curs de la diplomatura (material per a la Jornada 

d’Acollida) i a l’alumnat de fora de Catalunya que s’ha matriculat d’algun dels ensenyaments (màster en 

Gestió de Continguts Digitals). 

 

La CDL ha convocat una nova edició del Concurs de Fotografia, La Facultat als ulls dels seus estudiants, 

que té com a objectiu final captar imatges de l’esperit i la vida de la Facultat (situacions, espais, persones) 

o bé dels ensenyaments que s’hi imparteixen (arxius, biblioteques, centres de documentació, serveis 

d’informació digital en línia). La fotografia, que podia presentar-se en format digital o en paper, havia 

d’anar acompanyada d’una glossa descriptiva. Se n’han convocat dues modalitats; una d’individual i una 

altra en sèrie. Els guanyadors d’aquesta segona edició han estat: Elisabet Ramírez («La Facultat en 16 

clics»), en la modalitat en sèrie; i Marta Reyes i Eduard Simó («La desaparició de biblioteca 

tradicional...?»), en la individual. 

 

En el marc de les activitats dutes a terme amb motiu de la festivitat de Sant Jordi, festa institucional de la 

UB, la Comissió ha organitzat també una taula d’intercanvi de llibres, en què han participat els diversos 

col·lectius de la Facultat. 

 

Consell d’estudis de Biblioteconomia i Documentació  

 

La composició del consell al llarg d’aquest any ha estat la següent: 

 

Cap d'estudis: Andreu Sulé. 

Secretària: Sílvia Argudo. 

Professors: Maite Comalat, Maria Elvira, Jesús Gascón, Núria Jornet, Teresa Mañà, Amadeu Pons, 

Marina Salse, Marta Somoza. 

Alumnes: Marta Batet, Helena Villardell, Meritxell Graupera, Cristina Cuní, Dídac Pañella, Enric 

Zapatero, Elisabet Ramirez 

Membre del personal d'administració i serveis: Àngels Ibáñez (Secretaria). 

És membre amb veu, però sense vot, la coordinadora del Pla d'Acció Tutorial (PAT). 

 
Al llarg de l’any 2007 s’han dut a terme quatre reunions del Consell d’estudis de Biblioteconomia i 

Documentació (20 de febrer, 5 de juny, 6 de juliol i 9 de novembre). El consell ha fet el seguiment i 

control de la docència mitjançant l’avaluació dels resultats de les enquestes d’avaluació del professorat, 

del rendiment acadèmic i de l’assistència a classe dels alumnes. Igualment ha vetllat per la coherència i 

interrelació de les matèries organitzant la programació de les assignatures i dels seus grups, com també 

supervisant i donant conformitat a tots els plans docents (posant especial atenció en la correcta adaptació 
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a l’EEES i a les noves normatives de la UB de les metodologies i dels sistemes d’avaluació proposades). 

També s’ha encarregat de l’elaboració dels horaris de classes i del calendari de proves acreditatives, i del 

seguiment de les activitats del Pla d’Acció Tutorial.  

 

Consell d’Estudis de Documentació 

 

La composició del consell al llarg d’aquest any ha estat la següent: 

 

Cap d'estudis: Jordi Andreu (fins 18 d’abril), Miquel Térmens (des del 9 de maig). 

Secretària: Àngels Massísimo (fins maig), Constança Espelt (des del maig) 

Professors: Pilar Aparicio, Lluís Bonet, Antoni Cosculluela, Asunción Esteve, Inmaculada Rodríguez, 

Mariona Taulé Delor, Jordi Andreu, Constança Espelt, Àngels Massísimo, Concepción Rodríguez, 

Montserrat Sebastià, Miquel Térmens 

Alumnes: Rosa Salvador i Laura Pinilla. 

Membre del personal d'administració i serveis: Àngels Ibáñez (Secretaria). 

És membre amb veu, però sense vot, la coordinadora del Pla d'Acció Tutorial (PAT) Sílvia Argudo. 

 

Al llarg de l’any 2007 s’han dut a terme quatre reunions del consell d’estudis de Documentació (19 de 

febrer, 19 de març, 14 de juny, 3 de juliol). El consell ha fet el seguiment i control de la docència 

mitjançant l’avaluació dels resultats de les enquestes d’avaluació del professorat i del rendiment 

acadèmic. Igualment ha vetllat per la coherència i interrelació de les matèries organitzant la programació 

de les assignatures i dels seus grups, així com supervisant i donant conformitat a tots els plans docents. 

També s’ha encarregat de l’elaboració dels horaris de classes i del calendari de proves acreditatives. Cal 

destacar que amb l’inici del curs 2007-2008 s’ha posat en marxa un Pla d’Acció Tutorial destinat als 

alumnes de nou ingrés de complements de formació.  

 

Per al nou marc dels ensenyaments universitaris en l’espai europeu d’educació superior (EEES), s’ha 

constituït la Comissió de Coordinació del POP (el coordinador és Àngel Borrego); i per al nou 

ensenyament de màster, dues més: la Comissió Paritària del Màster Interuniversitari, on hi ha 

representació de les dues universitats que organitzen aquest ensenyament, i la Comissió de Coordinació 

del Màster, amb representants dels diversos departaments de la UB que hi imparteixen docència. 

 

Comissió Paritària del Màster Interuniversitari 
  
La Comissió Paritària del Màster Interuniversitari és l'òrgan responsable del funcionament general del 

màster, d'estimular i coordinar la mobilitat i d'analitzar els resultats que garanteixen la qualitat del màster. 

Està composada pel coordinador general del màster i pels coordinadors interns de cada universitat 

participant en el màster.  

  

Durant el curs 2006-2007, aquesta Comissió s'ha reunit en cinc ocasions. Aquestes sessions han estat 

dedicades, principalment, a la planificació del curs 2007-2008 en els àmbits de la difusió i programació; a 
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l'organització i execució dels processos de preinscripció, selecció de candidats i matrícula; i a l'elaboració 

i aprovació del procediment de lectura i defensa de treballs de fi d'estudis. 

 

D'altra banda, durant aquest període, Miquel Centelles va ser designat coordinador general del Màster, 

Josep Rodríguez Gairín, coordinador intern de la UB, i Montserrat López, secretària de la Comissió.  

  
Participació dels càrrecs de la Facultat en els òrgans de govern de la UB 

 

La Facultat té representació en el Consell de Govern i en la Conferència de Degans (Cristóbal Urbano), i 

també en les comissions següents: Comissió Acadèmica (Cristóbal Urbano), Comissió de Professorat 

(Anna Villarroya, i a partir del 12 d’abril, Cristóbal Urbano), Comissió de Doctorat (Àngel Borrego), 

Comissió de Biblioteca (Àngel Borrego), Agència de Postgrau (Àngel Borrego). Aquest curs, Anna 

Villarroya ha format part de l’Agència per a la Qualitat de la UB com a representant de la Facultat. 

Finalment, participen en el Claustre Universitari Cristóbal Urbano, com a membre nat, així com el PDI, 

PAS i alumnat que hi assisteixen com a membres elegits.  

 

2.3 Consell Assessor  

 

La composició del Consell Assessor és la següent: Ramon Plandiura, com a representant del Consell Social 

de la UB; Alícia Conesa, de la Televisió de Catalunya, i Arturo Ortega, de la Fundació Barcelona Digital, 

com a representants d’empreses o d’associacions empresarials amb presència de professionals del sector; 

Gabriel Planella, de la Direcció General de Cooperació Cultural de la Generalitat de Catalunya, com a 

representant de la xarxa de biblioteques públiques municipals de Catalunya; Lluís Anglada, director del 

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), com a representant de les biblioteques 

universitàries; Dolors Lamarca, directora de la Biblioteca de Catalunya, Amèlia Poves, directora de l’Arxiu 

Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, i Jordi Serra, responsable de Gestió Documental i Arxiu 

Central del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, com a representants del sector dels arxius; 

Eulàlia Espinàs, presidenta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC) (en 

substitució d’Eugènia Serra); Amanda Marín, representant dels antics alumnes; Mònica Baró, representant del 

Departament de Biblioteconomia i Documentació; Miquel Martínez, director de l’Institut de Ciències de 

l’Educació (ICE) i professor representant d’un altre departament de la UB; Cristóbal Urbano, degà de la 

Facultat, i Núria Jornet, secretària de la Facultat i del Consell. La reunió constitutiva del Consell va tenir lloc 

el 14 de juny de 2005. 

 

Aquest òrgan d’assessorament s’ha reunit en dues ocasions al llarg d’aquest curs acadèmic. En la sessió 

de 25 de gener, hi ha participat de manera extraordinària el rector de la Universitat de Barcelona, Màrius 

Rubiralta, que amb la seva presència ha volgut reconèixer el paper destacat d’aquests òrgans en el marc 

de cada facultat de la UB. En aquesta sessió s’ha presentat al Consell la Memòria del curs 2005-2006 i 

també el Consell ha fet un posicionament favorable a la decisió de la Junta de Facultat en la qual s'aposta 

per un futur trasllat de la Facultat al Campus Diagonal-Portal del Coneixement. 
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La segona sessió ha tingut lloc el 19 de juliol de 2007. S’han plantejat dues qüestions d’interès: l’estat del 

procés de redacció del Pla estratègic de la Facultat i la participació del Consell en aquest procés i en tot el 

que té relació amb la reforma de les titulacions universitàries en el marc de l’EEES. S’ha remarcat que el 

Consell Assessor haurà de tenir un paper fonamental a l’hora de garantir el vincle dels nous ensenyaments 

amb la realitat professional i social. S’ha passat als membres del Consell l’esborrany DAFO del Pla 

estratègic de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació (és un document de síntesi del treball 

elaborat per les taules de contrast, el plenari i les comissions tècnica i executiva).  

 

2.4 Projectes de la Facultat durant el curs 2006-2007 

 

Contracte programa  

 

En el marc de l’elaboració del Pla estratègic academicodocent de cadascun dels centres, els vicerectorats 

de Política Acadèmica i Convergència Europea, de Política Docent i d’Estudiants han iniciat un procés 

paral·lel d’elaboració d’un contracte programa que també ajudi a establir una cultura de la qualitat interna 

a l’hora d’oferir ensenyaments amb l’estructura de l’EEES. En aquest context, la Facultat de 

Biblioteconomia i Documentació ha presentat la seva proposta de contracte programa per als anys 2007 i 

2008. Aquesta proposta s’estructura en dues parts, que corresponen als àmbits acadèmic i docent, d’acord 

amb l’esquema proposat pels vicerectorats.  

 

Per elaborar el contracte programa s’han tingut en compte, fonamentalment, tres documents: el Projecte 

institucional de política docent de la UB; la Proposta de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació a 

aquest projecte institucional, l’Informe de seguiment de l’avaluació institucional de la qualitat de la 

diplomatura en Biblioteconomia i Documentació, que es va presentar el maig de 2005, i el resultat inicial 

de l'anàlisi DAFO realitzat per elaborar el Pla Estratègic de la Facultat. 

 

La signatura del contracte programa ha suposat un ingrés de 46.350 € per a l’any 2007 i de 47.750 € per a 

l’any 2008. El finançament que es va comprometre a aportar el centre és d’11.200 € el primer any i de 

14.100 €, el segon. 

 

Pla estratègic  

 

Des de la Facultat hem començat un procés d’elaboració del Pla estratègic de centre, que ha de contenir 

les grans línies d’actuació que cal desenvolupar amb vista a l’any 2010, sota el lema «2010, Facultat 

Oberta i en Trànsit ». Això és, volem transformar la nostra oferta formativa per adaptar-la a l’entorn 

europeu en la fita simbòlica de 2010 que marca Bolonya, i ho hem de fer en un entorn digital molt 

canviant per a la pràctica professional i per als àmbits de coneixement acadèmic relacionats amb la 

informació i documentació, cosa que posa en primer pla la necessitat d’una dedicació rellevant a la 

recerca i al desenvolupament en el nostre camp. Per respondre a aquests dos reptes, ens hem de plantejar 

els recursos materials, humans i organitzatius que, com a facultat i/o com a UB, necessitem. 
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Pel que fa al calendari i procediment d’aquest Pla, el primer pas s’ha fet entre novembre i desembre de 

2006, concretament amb la constitució formal del plenari del Pla el 3 de novembre. L’objectiu d’aquesta 

primera etapa ha estat fer un diagnòstic compartit i participat de l’estat actual de la Facultat de 

Biblioteconomia i Documentació. Això ha implicat dur a terme una anàlisi interna, que ens ha permès 

d’obtenir no solament una fotografia del mateix centre, sinó també fixar-nos en l’entorn i conèixer quin 

impacte tenen en el centre i en les seves estratègies les modificacions de les condicions externes.  

 

El DAFO s’ha treballat en els diversos grups (comissió executiva del Pla estratègic, comissió tècnica, 

taules de contrast, consell assessor, etc.), però també amb les aportacions individuals dels membres del 

Plenari. Per facilitar-los la participació i recollir les contribucions de manera sectorial (PDI, PAS, alumnat 

i becaris col·laboradors), s’han creat quatre fòrums específics (debilitats, amenaces, fortaleses i 

oportunitats), i un cinquè fòrum general obert a tothom i de temàtica lliure per a les aportacions difícils de 

classificar. Entre gener i febrer de 2007, la comissió tècnica del Pla estratègic ha recollit totes les 

aportacions de les taules de contrast i dels membres del plenari en un document de síntesi de DAFO, que 

posteriorment s’ha lliurat a la comissió executiva. L’1 de febrer aquesta comissió s’ha reunit a la Finca 

Pedro i Pons en una sessió de treball en què s’ha discutit i, finalment, s’ha consensuat el document 

presentat per la comissió tècnica. Entre febrer i maig s’ha treballat en el document final de DAFO, que 

s’haurà de retornar al plenari perquè s’aprovi de manera formal. Entre juny i juliol, el calendari de treball 

del Pla estratègic s’ha centrat en dos eixos: l’elaboració i la posterior difusió d’una versió sintètica i 

consensuada del DAFO, com també la creació d’un recull de les grans línies estratègiques que s’empren 

en plans estratègics de centres estrangers.  

 

• El 3 de novembre s’ha dut a terme el primer plenari del Pla estratègic, tot coincidint amb els 91 

anys de l’inici de les activitats de l’Escola Superior de Bibliotecàries. En la trobada, el degà ha 

explicat el mètode i el calendari de treball del Pla, i ha presentat les seccions o els espais 

específics que s’han obert a la Intranet de la Facultat (http://bd.ub.es/intranet/login/index.php), 

els quals constitueixen les plataformes bàsiques de discussió i treball per a la redacció del Pla, en 

concret, la primera fase de treball (confecció d’un DAFO). En la mateixa sessió, Valentí 

Llagostera, director de l’Àrea de Formació i Estudiants (Gerència de la UB), ha impartit la 

conferència «Idees (7) sobre el context i les seves implicacions», en què ha comentat alguns del 

reptes que se’ns poden plantejar a l’hora d’elaborar un pla estratègic i ha explicat la visió marc 

de la UB amb relació a aquest document. de la resta de documents que se’n derivin.  

 

3 ACTIVITAT DOCENT 

 

3.1 Dades de matriculació i d'estudiants titulats 

 

Les dades s'obtenen del repertori interactiu en línia Estadístiques d'estudiants 

(http://sgac.ges.ub.es/oid/estadistiques/index.htm) de la unitat Organització i Atenció a Estudiants i 
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Centres (OAEC), on també es poden comparar les dades de la Facultat amb el conjunt de la UB 

desagregat per centres i per ensenyaments. Altres dades estadístiques de la Facultat situades en el context 

de la UB es poden trobar a: La UB en xifres (http://www.ub.edu/iap/ubxifres/200607/welcome.htm), i a 

Indicadors UB 2006 (http://www.ub.edu/iap/Indicadors/ind2006/indicadors.htm) 

 

a) Alumnat matriculat 

• Diplomatura: 547 alumnes (139 de nou accés). 

 

 
 
 
 

•  Llicenciatura: 255 alumnes (64 de nou accés). 

 

 

 

 

• Màster oficial en Gestió de Continguts Digitals: 32 alumnes (21 de nou accés i 11 procedents de 

l’adaptació de màster pilot a màster oficial). 

• Doctorat: 29 alumnes (12 del bienni 2006-2008, 17 del bienni 2005-2007), segons les 

estadístiques de l’OAEC; 12 el primer curs i 16 el segon curs, segons les dades del GIGA 

 

 

• Extensió universitària: 221 (corresponents tots a cursos de l'Escola d'Hivern de Biblioteques 

Públiques) 

 

 

 

 

b) Estudis finalitzats 

• Diplomatura: 91 (expedició del títol entre el 14 de setembre de 2006 i el 15 de setembre de 

2007), segons les dades de la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat. Segons les 

estadístiques de la OAEC que mesuren els estudiants que han superat el 100% dels crèdits de la 

titulació, l'evolució ha estat la següent: 

 

 

 2006-07 2005-06 2004-05 2003-04 2002-03 
Total alumnes matriculats   547 543 579 609 588 
Alumnes de nou accés 139 146 155 166 162 

 2006-07 2005-06 2004-05 2003-04 2002-03 
Total alumnes matriculats    255   302   277   253   239  
Alumnes de nou accés  64   104   109   97   102  

 2006-07 2005-06 2004-05 2003-04 2002-03 
Total alumnes matriculats   29 38 34 35 27 

 2006-07 2005-06 2004-05 2003-04 2002-03 
Total alumnes matriculats   221 313 323 78 172 

 2006-07 2005-06 2004-05 2003-04 2002-03 
Total alumnes titulats  96 75 111 122 94 
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• Llicenciatura: 61 (expedició del títol entre el 14 de setembre de 2006 i el 15 de setembre de 

2007), segons les dades de la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat. Segons les 

estadístiques de la OAEC que mesuren els estudiants que han superat el 100% dels crèdits de la 

titulació, l'evolució ha estat la següent: 

 

 

 

• Doctorat: 3 doctors, 7 DEA (diploma d’estudis avançats) i 6 noves inscripcions de projectes de 

tesi doctorals. 

 

 2006-07 2005-06 2004-05 2003-04 2002-03 
Doctors   3 1 3 - - 
DEA 7 12 9 6 2 
Inscripcions projectes tesi 6 6 10 0 5 

 

• Màster en Gestió de continguts digitals: han finalitzat 2 alumnes sota la denominació del títol 

propi pilot i 7 alumnes que han finalitzat amb adaptació al títol oficial. 

 
 
3.2 Ensenyaments de primer i segon cicle 

 

La diplomatura en Biblioteconomia i Documentació és un ensenyament de primer cicle, amb una durada 

de tres anys. La llicenciatura en Documentació és un ensenyament de segon cicle, amb una durada de dos 

anys. S’hi accedeix directament amb la diplomatura en Biblioteconomia i Documentació; des de 

qualsevol altra titulació, cal superar uns complements de formació amb els coneixements fonamentals de 

l’àrea.  

 

Una gran part de la docència de l’ensenyament de Biblioteconomia i Documentació és assignada al 

Departament de Biblioteconomia i Documentació. També hi imparteixen algunes assignatures optatives 

els departaments següents: Dret Civil, Economia Política i Hisenda Pública, Filologia Catalana, Mètodes 

d’Investigació i Diagnòstic en Educació, Metodologia de les Ciències del Comportament, i Psicologia 

Bàsica. En la docència de la llicenciatura col·laboren, a més del Departament de Biblioteconomia i 

Documentació, els departaments següents: Dret Civil, Economia i Organització d’Empreses, Economia 

Política i Hisenda Pública, Lingüística General, Matemàtica Aplicada i Anàlisi, i Metodologia de les 

Ciències del Comportament. 

 

Enguany una de les línies de treball dels ensenyaments de diplomatura i llicenciatura ha estat l’avaluació 

continuada, i les novetats que aquesta comporta, en especial en el calendari acadèmic i en el calendari de 

finalització de les avaluacions úniques per al curs vinent. En aquest sentit, la Facultat ha aprovat unes 

concrecions específiques a la normativa d’avaluació general de la UB i dels plans docents de les 

 2006-07 2005-06 2004-05 2003-04 2002-03 
Total alumnes titulats  47 69 57 59 59 
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assignatures (http://www.ub.edu/biblio/docs/especif_aclar.pdf). Aquest nou context docent ha estat també 

el nucli central d’una sessió informativa per al professorat que s’ha fet el 18 de juny i que s’ha previst que 

ocupi un lloc destacat en la propera trobada del professorat el setembre de 2008, a l’inici del curs 

acadèmic. D’altra banda, s’ha dut a terme una sessió informativa adreçada a l’alumnat i encaminada a 

donar algunes respostes a les qüestions plantejades en matèria de convergència europea i, en especial, a la 

reforma de les titulacions universitàries (11 de juny). 

 

Pel que fa als aspectes docents d’aquests ensenyaments, s’ha prioritzat per al proper curs 2007-2008 el 

pas al Campus Virtual, tot i que es mantindrà el servei i suport als dossiers electrònics. En aquest sentit, 

s’ha organitzat a la Facultat un curs que ha combinat sessions presencials i sessions de treball individual 

per mostrar les possibilitats que ofereix el Campus i amb vista a activar les assignatures en aquest nou 

entorn el proper curs (5 i 12 de juny, professorat: Sílvia Argudo i Lluïsa Núñez). De manera paral·lela, i al 

llarg del curs 2006-2007, alguns professors han participat en una prova pilot amb la plataforma docent 

virtual Moodle, que ha de substituir de manera progressiva els dossiers electrònics 

(http://campusvirtual.ub.edu). 

 

3.2.1 Pla d’acció tutorial 

 

El curs 2006-2007 ha pres una especial rellevància el Pla d’acció tutorial (PAT), que es va dissenyar i 

aprovar el curs passat i que s’emmarca en un plantejament més ampli: l’acció tutorial de la UB, un 

projecte que arrenca l’any 1999 i que el 2004 s’actualitza a la nova realitat universitària, caracteritzada 

per la consolidació de les diverses experiències relacionades amb el desenvolupament de plans d’acció 

tutorial, l’aprovació del nou Estatut de la UB (2003) i la progressiva incorporació a l’EEES (Document 

marc sobre la tutoria a la Universitat de Barcelona, 2004). D’aquesta manera, en els ensenyaments de la 

Universitat de Barcelona (homologats i propis), l’alumnat, a més de rebre una formació universitària de 

qualitat, disposa d’un suport personalitzat, a través de la tutoria universitària, que l’ajuda a adaptar-se a la 

Universitat, li permet de configurar millor el seu itinerari curricular i d’optimitzar el seu rendiment 

acadèmic, i li facilita l’accés al món laboral.  

 

El PAT de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, coordinat per la professora Sílvia Argudo, és 

un pla institucional que s’ocupa dels objectius i de l’organització de les tutories en un ensenyament 

concret. S’ha començat a aplicar pròpiament aquest curs, en l’alumnat de nou ingrés, i té els objectius 

generals següents: proporcionar als alumnes tota la informació necessària i/o útil amb relació a la UB, la 

Facultat, l’ensenyament i el món professional; ajudar l’alumne de nou ingrés a evitar i resoldre els 

problemes que origina la transició de l’ensenyament secundari a l’ensenyament superior; orientar 

adequadament els estudiants a l’hora de planificar els seus itineraris a partir del segon semestre, i ampliar 

la tasca d’informació i de orientació perquè l’alumnat prengui consciència de la necessitat de la formació 

continuada i l’autoformació. L’execució del PAT durant aquest curs ha recolzat en un document marc, el 

Pla d’acció tutorial de l’ensenyament de Biblioteconomia i Documentació (curs 2006-2007), aprovat pel 

Consell d’Estudis de Biblioteconomia i Documentació en la sessió de 26 d’abril de 2007, en què es 
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defineix el model i l’estructura del PAT, els objectius, la formació necessària per dur-lo a terme, els 

destinataris, les activitats i els mecanismes d’autoavaluació. 

 

Els membres de l’equip encarregat de dur a terme el PAT aquest primer curs han estat: Maite Comalat, 

Marina Salse, Aurora Vall, Adelaida Ferrer i Jesús Gascón. Cada estudiant de nou ingrés té un tutor 

assignat de manera aleatòria des del moment en què es matricula. Les activitats bàsiques del PAT han 

estat les tutories de grup planificades, en què es proporciona a l’alumnat informació necessària i útil 

segons el moment dels estudis en què es troba; s’ofereixen eines, recursos i tècniques d’estudi, 

planificació i gestió del temps; es comenten els resultats acadèmics, i s’orienta l’alumnat per planificar el 

seu itinerari acadèmic i el seu calendari de treball. Hi ha tres tutories d’aquest tipus, repartides al llarg del 

curs: el setembre, en el marc de la Jornada d’Acollida; la segona setmana de novembre, destinada 

bàsicament al seguiment de l’alumne i a la preparació per als exàmens; la segona setmana de febrer, en 

què es repassa l’avaluació i es plantegen les accions per al segon semestre. A part d’això, tant l’alumne 

com el tutor corresponent poden sol·licitar tutories individuals. 

 

L’equip de tutors ha preparat també material divers, tant per a l’alumnat, amb vista a la mateixa acció 

tutorial (com s’estudia a la universitat, els tipus d’exàmens, els recursos d’informació, etc.), com per a la 

gestió i l’activitat de la tutoria, adreçat sobretot als tutors (els fulls d’assignació de tutors, la presentació 

general del PAT, les enquestes d’avaluació d’alumnes, les enquestes d’avaluació de tutors, etc.). Tot 

aquest material es pot trobar a la Intranet de la Facultat, que té una secció específica de dipòsit de 

documents, canal de comunicació i treball de l’equip del PAT. Al final del curs, s'estableix la redacció 

d'un informe d'avaluació per part de la coordinadora del PAT 

 

. 

3.3 Ensenyaments de tercer cicle i altres cursos 

 

Programa de doctorat 

 

Des del curs 2002-2003 s’imparteix el programa interuniversitari del doctorat en Informació i 

Documentació en l’Era Digital, a càrrec de professorat del Departament de Biblioteconomia i 

Documentació de la UB i de l’Àrea de Documentació del Departament de Filologia Catalana de la UAB. 

El curs 2005-2006 es va comunicar als alumnes que el bienni 2006-2008 serà el darrer en què se seguirà 

el model del RD 778/1998 i que durant el curs 2007-2008 no s’oferiran places de nou accés, per prioritzar 

la preparació del nou doctorat adaptat a l’EEES. En aquest sentit, a l’inici d’aquest curs (setembre de 

2006), s’ha fet una reunió a la Facultat amb representants dels departaments de Biblioteconomia i 

Documentació de la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Salamanca, la Universidad de 

Murcia, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona per treballar en la proposta 

d’elaboració d’un màster universitari de recerca en la nostra disciplina, que s’ha de posar en marxa com a 

nova titulació universitària en el marc de l’EEES el curs 2008-2009. 
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Màster en Gestió de Continguts Digitals 

 

Durant el curs 2006-2007, el sistema universitari de Catalunya ha continuat oferint estudis oficials que 

corresponen a l’estructura vigent fins ara i ha iniciat els primers ensenyaments de postgrau en el marc de 

la nova estructura dels estudis universitaris adaptada a l’EEES. Aquesta nova estructuració dels 

ensenyaments universitaris, que es desenvoluparà els propers anys, potencia l’apropament de la formació 

superior que imparteixen les nostres universitats a la que s’ofereix en altres països d’Europa i del món. 

 

El màster en Gestió de Continguts Digitals es configura en aquest marc com un ensenyament de postgrau 

amb ple reconeixement oficial, orientat a la formació acadèmica avançada i a l’especialització 

professional. Un cop superat el programa, s’obté el títol oficial de màster, que es va instaurar a Espanya 

pel RD 56/2005. Durant el curs 2005-2006 es va impartir aquest màster com a títol propi adaptat als 

requeriments de l’EEES. Durant el curs 2006-2007, ja ha passat a formar part dels 41 màsters oficials que 

ha ofertat la UB i se situa, al seu torn, en el POP de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. 

 

Cursos d'extensió universitària (Escola d’Hivern) 

 

Aquest curs s’ha dut a terme la tercera edició de l’Escola d’Hivern, gestionada per la Facultat i 

organitzada juntament amb la Direcció General de Cooperació Cultural de la Generalitat de Catalunya i el 

Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. La coordinació ha anat a càrrec de Maite Comalat. 

Aquesta edició s’ha estructurat en sis cursos sobre estudis d’usuaris, atenció a l’usuari, creació de 

materials per a la difusió de la biblioteca, gestió de recursos humans i planificació de la difusió i serveis 

en línia. 

 

Els cursos han tingut lloc a la Facultat, entre final de gener i principi de febrer, i han aplegat 220 

bibliotecaris de tota la xarxa de biblioteques públiques catalanes. S’han distribuït en dos mòduls de tres 

cursos simultanis, adreçats tant a auxiliars com a bibliotecaris (excepte el curs La gestió dels recursos 

humans a la biblioteca pública, adreçat només a bibliotecaris), i una sessió inaugural comuna a tots els 

cursos el 31 de gener. En aquesta sessió, Sebastián de la Obra Sierra, adjunt al defensor del poble andalús, 

ha impartit la conferència «Biblioteca i immigració» i, seguidament, una taula rodona sobre el mateix 

tema ha reunit diversos representants de les biblioteques públiques i dels usuaris (Maria Font, directora de 

la Biblioteca Can Peixauet de Santa Coloma de Gramenet; Maria Gental, directora de la Biblioteca 

Districte 2 de Terrassa; Jordi Artigal, director de les biblioteques de Salt; Mohammed Chaib, president de 

l’Associació Sociocultural Ibn Batuta i autor del llibre Ètica per a una convivència; Baldemar José 

Bottini Díaz, usuari de Can Peixauet, i Amina Ben Abdellah, usuària de la Biblioteca Districte 2 de 

Terrassa). 

 

Escola d’Hivern (2n semestre) 

• La gestió dels recursos humans en una biblioteca pública 

Alumnat matriculat: 22 
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Professorat: Lluïsa Cortada 

Dates: 31 de gener - 2 de febrer de 2007 

• Els estudis d’usuaris en la planificació i gestió d’una biblioteca 

Alumnat matriculat: 38 

Professorat: Toni Feliu i Ramon Arborós 

Dates: 31 de gener - 2 de febrer de 2007 

• La planificació de la difusió i la promoció d’una biblioteca pública 

Alumnat matriculat: 42 

Professorat: Antoni Feliu Oller, Ramon Rabos i Ciro Llueca 

Dates: 31 de gener - 2 de febrer de 2007 

• L’atenció i el tracte amb l’usuari en una biblioteca pública 

Alumnat matriculat: 41 

Professorat: Marta Martí 

Dates: 31 de gener - 6 de febrer de 2007 

• Serveis en línia des de la biblioteca pública 

Alumnat matriculat: 40 

Professorat: Carme Fenoll, Teresa Pagès, Dolors Saumell i Jorge Franganillo 

Dates: 31 de gener - 6 de febrer de 2007 

• La creació de materials per a la difusió d’una biblioteca pública 

Alumnat matriculat: 38 

Professorat: Dolors Vime i Elisenda Figueras 

Dates: 31 de gener - 2 de febrer de 2007 

 

4 ACTIVITATS ACADÈMIQUES 

 

Trobada del Professorat de la Facultat 

 

El 12 de setembre ha tingut lloc la Sisena Trobada del Professorat de la Facultat, una reunió anual que té 

l’objectiu de donar orientacions al professorat sobre aspectes relatius a la docència, i d’informar-lo sobre 

qüestions administratives i d’organització. La jornada s’ha estructurat en aquesta ocasió en una primera 

sessió, al matí, dedicada a un curs de formació per al professorat a càrrec del Servei d’Atenció 

Psicològica (SAP) de la UB. Aquest curs s’emmarca, a més, en el PAT de l’ensenyament de 

Biblioteconomia i Documentació que ha d’aplicar-se aquest curs. El bloc del matí ha servit també perquè 

la coordinadora del PAT, Sílvia Argudo, presenti aquest Pla. En la sessió de la tarda, l’eix central ha estat 

la presentació de la filosofia i dinàmica de treball del Pla estratègic de la Facultat. Per acabar la jornada, 

s’ha presentat el document Com i qui, un recull de preguntes i respostes relatives al funcionament 

quotidià del centre, i el cap d’estudis i el coordinador del màster han ofert informació sobre els 

ensenyaments. 
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Seminaris amb la Professió 

 

La preservació digital ha estat el tema d’un nou cicle de Seminaris amb la Professió 

(http://www.ub.edu/biblio/publicacions/llista-de-publicacions-de-la-facultat.html), organitzat pel 

Departament de Biblioteconomia i Documentació i la Facultat, i coordinat per la professora Maria Elvira. 

En el Seminari de 7 de maig de 2007, Alice Keefer, professora de la Facultat, i Maria Manuela Gomes de 

Azevedo Pinto, de la Universitat de Porto, han presentat les seves ponències. També s’ha dut a terme la 

taula rodona «Realitat i perspectives de la preservació digital», en què han participat René Bueno (de 

l’empresa Artyplan), Eugènia Serra (de la Biblioteca de Catalunya), Jordi Serra (del Departament 

d’Innovació, Universitats i Empresa), Miquel Térmens (de la Facultat de Biblioteconomia i 

Documentació) i Nora Vela (de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació). 

 

Conferències i altres activitats d’interès acadèmic 

 

• Robin Peek, de la Escola Universitària de Ciències de la Informació i la Documentació, del 

Simmons College, ha visitat la Facultat per parlar-nos de les característiques de les titulacions 

relacionades amb la nostra disciplina que s’imparteixen en la seva universitat i per explicar la 

seva visió sobre el futur acadèmic de la nostra àrea (2 de novembre). 

• Seminari «RePEc: a case to illustrate the evolution and future trends of repositories and open 

access», a càrrec de Thomas Krichel, professor de l’Escola de Ciències Informàtiques i de la 

Informació, de la Universitat de Long Island (15 de gener). 

• Presentació de l’Observatori de la Recerca Catalana, a càrrec de Llorenç Arguimbau (18 de 

gener). 

• 31è Seminari de Sistemes Bibliotecaris del Grup Europeu d’Automatització de Biblioteques, 

organitzat per la Facultat, juntament amb el CBUC i la Biblioteca de la UB. El Grup Europeu 

d’Automatització de Biblioteques (ELAG) és una organització que aplega professionals 

europeus amb l’objectiu d’intercanviar experiències en l’àmbit de l’aplicació de les tecnologies a 

les biblioteques. En aquesta ocasió, el congrés ha tingut com a eix central de debat el concepte 

de «Biblioteca 2.0» (9-11 maig). 

• Activitats en el marc de FesInternet 2007: visita de Richard Stallman, president de la Fundació 

pel Programari Lliure. Ha fet una conferència sobre els fonaments ètics, polítics i econòmics del 

moviment del programari lliure, en què ha connectat la defensa del programari lliure amb els 

drets com ara l’ús i la millora del codi font, i ha alertat de les conseqüències negatives que té la 

contractació de programari privatiu per a entorns estratègics des del punt de vista social (14 de 

maig, coincidint amb el Dia Internacional d’Internet). 

• Activitats en el marc de FesInternet 2007: exposició i laboratori de programari lliure per a 

biblioteques. Creada pel grup de treball de programari lliure per a professionals de la informació 
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del COBDC i la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. S’hi han dut a terme 

demostracions del DSpace, l’EPrints, l’Alfresco, Potnia, PMB, OpenBiblio i el TemaTres (del 14 

de maig al 8 de juny). 

 

Conferències impartides en el marc de les classes 

 

• «Els perfils professionals», Lluís Salvador, cap de Recursos Humans del Consorci de 

Biblioteques de Barcelona (Recursos i Serveis en Unitats d’Informació, 18 d’octubre). 

• «Gestió d’edificis», Santi Romero, arquitecte del Servei de Biblioteques de la Diputació de 

Barcelona (Recursos i Serveis en Unitats d’Informació, 25 d’octubre). 

• «La gestió de recursos», Àngels Gibert (Recursos i Serveis en Unitats d’Informació, 31 

d’octubre). 

• «L’esporgada als centres de documentació», Aurora Vall (Recursos i Serveis en Unitats 

d’Informació, 2 de novembre). 

• «Els diccionaris», José Martínez de Sousa (Fonts i Serveis d’Informació, 15 de novembre). 

• «El servei de biblioteques públiques de la Diputació de Barcelona», Núria Ventura (Biblioteques 

Públiques, 15 de novembre). 

• «El Consorci de Biblioteques de Barcelona», Judith Terma (Biblioteques Públiques, 17 de 

novembre). 

• «Presentació del Portal social del Departament de Benestar i Família», Guifré Miquel (Recursos 

i Serveis de Referència Especialitzats, 22 de novembre). 

• «Presentació del programa Virtua», Gemma Ros, de VTLS (Automatització d’Unitats 

d’Informació, 29 de novembre). 

• «Presentació de la Intranet de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la UPF», Gemma 

Martínez (Recursos i Serveis de Referència Especialitzats, 29 de novembre). 

• «L’avaluació dels serveis bibliotecaris a les universitats catalanes», Núria Balagué (Recursos i 

Serveis en Unitats d’Informació, 11 de desembre). 

• «Els recursos electrònics de la Biblioteca de l’Hospital de Sant Joan de Déu», Maria Costa 

(Recursos Electrònics, 12 de desembre). 

• «Les transformacions recents de les biblioteques», Jaume Carner, arquitecte (Biblioteques 

Públiques, 15 de desembre). 

• «Models i experiències d’avaluació de biblioteques», Adelaida Ferrer, directora del CRAI 

d’Empresarials (Recursos i Serveis en Unitats d’Informació, 15 de desembre). 

• «L’atenció telefònica als serveis d’informació», Cristina Tomàs (Fonts i Serveis d’Informació, 

18 de desembre). 
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• «Organitzacions i presència a Internet: la visió d’un proveïdor comercial de continguts digitals», 

Teresa Llibre, responsable de màrqueting de l’empresa Iurisdoc (Anàlisi de l’Entorn de la 

Informació, màster en Gestió de Continguts Digitals, 17 de gener). 

• «Els sistemes d’adquisició de la Biblioteca de Catalunya», Neus Llisterri, cap del Servei 

d’Adquisicions de la Biblioteca de Catalunya (Biblioteques de Recerca, 27 de febrer). 

• «Visió estratègica de la Xarxa de Biblioteques Judicials de Catalunya», Ivet Adell, coordinadora 

de les biblioteques de la ciutat de Barcelona de la Xarxa de Biblioteques Judicials de Catalunya 

(Difusió i Promoció de les Unitats d’Informació, 6 de març). 

• «Presentació dels sistemes de tractament de la imatge fixa», Esperança Móra, de l’empresa 

Hymsa (Elaboració d’Índexs i Resums Documentals i Tractament de la Imatge, 14 de març). 

• «Demostració del model Cognos Empresa», Adela d’Alòs, sòcia fundadora de l’empresa DOC 6 

(Automatització d’Unitats d’Informació, 21 de març). 

• «La Biblioteca del Parlament de Catalunya», Inés Montobbio (Biblioteques de Recerca, 22 de 

març). 

• «Presentació i demostració del sistema de gestió d’objectes digitals DigiTool» per part de 

l’empresa Greendata (Automatització d’Arxius, 28 de març). 

• «El projecte PADICAT (Patrimoni Digital de Catalunya)», Ciro Llueca, responsable del projecte 

(Biblioteques de Recerca, 30 de març). 

• «CIEKM Unit at Mercer: the challenge of managing knowledge in the business industry», Iria 

Aparicio, de la firma Mercer Management Consulting (Informació a l’Empresa, 25 d’abril). 

 

Visites d’estudi 

 

Entre les visites organitzades com a complement de la docència de diverses assignatures, destaquen les 

dutes a terme als centres següents: 

• Biblioteques especialitzades: Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès, Biblioteca del Centre de 

Recursos Educatius Joan Amades de Barcelona, Biblioteca de Catalunya, Biblioteca de Reserva i 

Biblioteca d’Empresarials de la Universitat de Barcelona. 

• Arxius: Arxiu Nacional de Catalunya, Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella, Arxiu 

Històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i Arxiu de la Corona d’Aragó. 

• Alumnes de l’assignatura Informació a l’Empresa han assistit a la taula rodona que s’ha dut a 

terme a CaixaForum sobre «Com ens venen les notícies? Les entranyes del periodisme» (7 de 

març). 

 

Enguany la Facultat també ha organitzat una visita a la Biblioteca Joan Triadú, a l’Arxiu Comarcal 

d’Osona i a l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic. L’activitat s’inclou en la programació que la Facultat 
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presenta a petició del Vicerectorat d’Estudiants de la UB, que recull la planificació i el disseny de les 

accions que es duen a terme per a l’alumnat, tant el potencial, amb activitats de difusió dels 

ensenyaments, com el que ja està matriculat a la Facultat, en especial el de nou ingrés (6 febrer).  

 

Com ja és habitual, i en començar el segon semestre, l’alumnat de Pràcticum ha fet un seguit de visites a 

diversos arxius, centres de mitjans de comunicació i audiovisuals, biblioteques públiques, biblioteques 

especialitzades i biblioteques universitàries. Enguany els centres que s’han visitat són: l’Arxiu Històric de 

Sabadell, l’Arxiu Intermedi de la Regió Militar Pirinenca, l’Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella 

(grup d’arxius); la Fundació Maria Aurèlia Capmany, l’Institut Català de les Dones, el CaixaForum, el 

Museu Nacional d’Art de Catalunya, l’Institut d’Estadística de Catalunya, la Direcció General de Turisme 

i la Casa Àsia (grup de centres especialitzats i de recerca); la Biblioteca del Mil·lenari, de Sant Cugat del 

Vallès, la Biblioteca Can Pedrals, de Granollers, i la Biblioteca Barceloneta - la Fraternitat, de Barcelona 

(grup de biblioteques públiques); l’Arxiu de la Filmoteca de Catalunya, l’Institut del Teatre i El Periódico 

de Catalunya (grup de centres de mitjans de comunicació i audiovisuals). 

 

5 ACTIVITATS DE PROJECCIÓ I REPRESENTACIÓ DE LA FACULTAT 

 

La Facultat ha mantingut la seva presència activa en grups de treball, organismes, comissions, jornades, 

etc., de caràcter acadèmic i professional. La llista següent recull aquesta presència institucional de la 

Facultat a través d’alguns dels seus professors en organismes o activitats dutes a terme al llarg del curs 

2006-2007: 

• RUID-Red Universitaria de Centros y Departamentos de Información y Documentación 

(Cristóbal Urbano, secretario de la Red i representant de la Facultat; Mònica Baró, representant 

del Departament). 

• Junta del Col·legi de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (Eulàlia Espinàs, presidenta, 

Maite Comalat, vicepresidenta, i Ferran Burguillos, tresorer).  

• Junta directiva del Capítol General Espanyol de l’Associació Internacional per a l’Organització 

del Coneixement (ISKO) (Jesús Gascón, vocal). 

• Direcció del Sistema de Gestió Documental i Arxiu de la Universitat de Barcelona (Jordi 

Andreu). 

• Consell de Biblioteques del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat 

de Catalunya (Teresa Mañà, vocal). 

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

• Comitè 50 de Documentació d’AENOR (Ferran Burguillos, Constança Espelt, Assumpció 

Estivill). 



Memòria de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Curs 2006-2007 

 23 

• Comissió de Lectura Pública de l’Ajuntament de Barcelona (Cristóbal Urbano, degà, en 

representació de la Facultat; Mònica Baró i Àlex Cosials, professors de la Facultat, en 

representació del Servei de Biblioteques Escolars l’Amic de Paper). 

• Grup de Biblioteques Catalanes Associades a la UNESCO (Àlex Cosials, coordinador). 

• Federació Internacional d’Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques (IFLA). Comitè 

Permanent, Secció d'Educació i Formació (Cristóbal Urbano). 

• Federació Internacional d’Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques (IFLA). Comitè 

Permanent, Secció de Gestió i Màrqueting (Àngels Massísimo, presidenta de la secció). 

• Reunió satèl·lit de l’IFLA organitzada per la Secció de Gestió i Màrqueting, Xangai, 16 i 17 

d’agost de 2006 (Àngels Massísimo hi pronuncià la conferència inaugural «Think globally, act 

locally manage multiculturally»).  

• 72è Congrés de l’IFLA, Seül, del 18 al 25 d’agost (Àngels Massísimo). 

• Iwetel, el principal fòrum electrònic sobre biblioteconomia i documentació que hi ha en castellà, 

creat el 1993 per iniciativa de l’equip de redacció de la revista El Profesional de la Información 

(Cristóbal Urbano, membre del consell assessor). 

• 31è Seminari de Sistemes Bibliotecaris del Grup Europeu d’Automatització de Biblioteques, del 

9 a l’11 de maig (Àngel Borrego, Maite Barrios, Cristóbal Urbano i Candela Ollé hi han 

presentat una ponència conjunta; Alice Keefer ha format part del comitè organitzador en 

representació de la Facultat).  

• Desenes Jornades Espanyoles de Documentació, organitzades per FESABID, Santiago de 

Compostel·la, del 9 a l’11 maig (Cristóbal Urbano, Maite Comalat, Concepción Rodríguez, 

Aurora Vall, Jorge Franganillo, Assumpció Estivill, Ernest Abadal, Jesús Gascón, Josep Manuel 

Rodríguez Gairín, Andreu Sulé, Carina Rey i Adelaida Ferrer).  

• X Congrés de Metodologia de les Ciències Socials i de la Salut, Barcelona, Facultat de 

Psicologia, del 6 al 9 de febrer (Maite Barrios i Xavier Rifà, comitè organitzador). 

• Associació Europea per a l’Educació i la Recerca en Biblioteconomia i Documentació 

(EUCLID) (Cristóbal Urbano, membre de la Junta). La Facultat de Biblioteconomia i 

Documentació és membre afiliat d’aquest organisme. 

• 15è Simposi BOBCATSSS 2007. Màrqueting dels Serveis d’Informació, Praga, del 29 al 31 de 

gener (assistència del vicedegà, Àngel Borrego). 

• Traducció al català de les Directrius per a l’accessibilitat al contingut web 1.0 (WCAG). 

Primera traducció autoritzada a escala mundial pel consorci W3C, la principal institució de 

govern tècnic d’Internet (Mireia Ribera, Andreu Sulé i Miquel Térmens. La revisió lingüística ha 

anat a càrrec dels Serveis Lingüístics de la UB). 
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• Directrius per a les biblioteques de presó a Catalunya, editades pel COBDC i el Departament de 

Justícia de la Generalitat de Catalunya (Maite Comalat i Andreu Sulé, redactors). 

• Col·laboració amb el Projecte d’innovació educativa del programa de biblioteca escolar 

«puntedu» (CEIP N-II de Pràctiques) (Teresa Mañà). 

 

6 PUBLICACIONS DE LA FACULTAT  

 

BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació. Núm. 1 (juny de 1998). Barcelona: Escola 

Universitària de Biblioteconomia i Documentació, 1998. Semestral. ISSN 1575-5886.  

El curs 2006-2007 s’han publicat els números 17 i 18 de BiD, la revista electrònica editada per la 

Facultat. S’hi inclouen articles, experiències, informes d’assistència a activitats científiques, ressenyes, 

etc. El juliol de 2007, la revista tenia 868 subscriptors i estava indexada a les bases de dades següents: 

Bedoc; CBUC; Datathéke; Dialnet, de la Universitat de la Rioja; Directory of open access journals 

(DOAJ); Documents in information science (DoIS); E-revistas, del portal Tecnociencia; Gold rush; 

ISOC: biblioteconomía y documentación; ISSN portal; Latindex; Library and information science 

abstracts (LISA); Newjour; Open journals gate; The serials directory, i Ulrich’s periodicals directory.  

 

Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Barcelona: Universitat de Barcelona. 

<http://www.ub.es/biblio> [consulta: 30/11/2007]. 

Web del centre, estructurat en els apartats següents: «Presentació», «Organització», «Ensenyaments», 

«Atenció i serveis a l’estudiant», «Biblioteca», «Departaments», «Recerca», «Publicacions» i «Novetats 

i agenda», a la barra fixa de la pàgina inicial. La pàgina inicial es completa amb les seccions «Què 

oferim a...», gestionades des de Gestió Acadèmica. Des de la pàgina inicial es pot també accedir a les 

intranets de la Facultat i de la UB. La informació de les pàgines està sempre actualitzada. 

 

Màster en Gestió de Continguts Digitals. Barcelona: Universitat de Barcelona. <http://bd.ub.es/gcd> 

[consulta: 30/11/2007]. 

Pàgina web sobre el programa del màster oficial en Gestió de Continguts Digitals. És bilingüe, en català i 

castellà, i conté informació general del curs 2007-2008: presentació, destinataris, objectius, programa, 

coordinació, calendari i horaris, places, preinscripció i matrícula, preu i finançament, llengua de la 

docència, informació addicional i sortides professionals. També inclou informacions més específiques, 

com ara els plans docents de cada assignatura en format PDF. 

 

Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2006 [quadríptic]. 

Fullet d’informació general sobre la Facultat i els ensenyaments que s’hi imparteixen, destinat a donar a 

conèixer aquests ensenyaments i a proporcionar resposta a les peticions puntuals d’informació.  

 

Màster en Gestió de Continguts Digitals. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2006 [quadríptic]. 

Fullet d’informació general sobre el màster. 
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Guia de l’estudiant. Curs 2006-2007. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de 

Barcelona, 2006, 30 pàg.  

La guia inclou les informacions bàsiques del centre: fa una presentació de la Facultat (òrgans de govern) 

i dels ensenyaments; a més, ofereix informació acadèmica, de recursos i serveis. S’ha distribuït, 

juntament amb el fullet Sortir a l’estranger, a tots els alumnes en el moment de la matrícula.  

 

Sortir a l’estranger. Informació per al curs 2006-2007. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i 

Documentació, Universitat de Barcelona, 2006, 14 pàg.  

Fullet per difondre entre l’alumnat l’oferta d’activitats que promou la Facultat per marxar a l’estranger. 

S’hi expliquen les ofertes de mobilitat pel que fa a estudis (Erasmus, Grup de Coïmbra i convenis 

generals de la UB) i també les pràctiques per a estudiants (campanya d’estiu) i per a exalumnes graduats 

(Florència, París, etc.). S’hi inclou també informació sobre com buscar feina a l’estranger. 

 

Aquest curs s’ha iniciat la publicació de les memòries institucionals al Dipòsit Digital de la UB 

(http://diposit.ub.edu/space), un espai on es recullen les publicacions digitals en accés obert derivades de 

l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i d’altres membres de la comunitat 

universitària de la UB. L’objectiu és preservar i difondre tots els documents creats a la nostra Universitat, 

ja que aquesta eina ofereix la possibilitat de capturar, d’indexar i d’emmagatzemar qualsevol material 

digital creat per la Universitat de Barcelona. Els documents es publiquen de moment en les seccions 

«Docència», «Institucional» i «Treballs dels alumnes». La Facultat de Biblioteconomia i Documentació 

ha creat una col·lecció, Facultat de Biblioteconomia i Documentació, en la col·lecció institucional, que li 

permet de publicar memòries, documents estratègics i informes. 

 

7 RECERCA, TRANSFERÈNCIA i INNOVACIÓ DOCENT 

 
Fotografia de la Facultat a Grec (https://webgrec.ub.edu/) 
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Inv. 
Ext. 

Bec. 
Total EDP 

C.V. 
GRE
C 

C.V. 
WE
B 

Act.(2ANY
S) 

A la 
Facultat 

0 5 0 18 44 67 0 2 1 70 51,50 51 51 28 

A la 
Universit
at 

53
7 

1.48
8 

45 326 
2.37

5 
4.771 

2.17
8 

8.52
0 

1.16
8 

16.63
7 

6.497,
50 

4.483 
4.18

5 
1.824 

 

Inputs 
anterio

rs 
199
9 

200
0 

200
1 

200
2 

200
3 

200
4 

200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

TOTA
L 

Accions Especials i 
Complementàries 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Ajuts a la Recerca 1 2 1 0 3 0 1 1 1 1 0 11 
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Grups Consolidats 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Projectes de Recerca 0 0 0 1 0 0 3 1 3 1 0 9  

Outputs 
anterio

rs 
199
9 

200
0 

200
1 

200
2 

200
3 

200
4 

200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

TOTA
L 

Publicacions en revistes 216 42 46 41 51 35 36 44 31 25 6 573 

Tesis, tesines i treballs 
d'investigació 

10 3 1 2 7 6 2 7 2 5 0 45 

Patents 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 

Contribucions a Congressos 283 46 43 41 54 54 45 63 52 34 0 715 

Publicacions en llibres 131 27 27 32 37 22 38 31 24 15 4 388 
 

Avaluació Qualitativa per CCEE 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Publicacions en Revistes SCI 3 0 2 0 0 1 2 2 4 1 15 

 
 

 

Transferència   

Segons la darrera Memòria de la Fundació Bosch i Gimpera, la Facultat de Biblioteconomia i 

Documentació ha contractat, durant l’any 2006, tres projectes (per un import de 164.094,07 euros) i dos 

convenis de col·laboració (per un import d’11.166,93 euros), cosa que fa un total de 175.261 euros. 

Grups de recerca consolidats i no consolidats del Departament 
 
Grup de recerca consolidat “I-viu: grup d’estudis mètrics sobre el valor i ús d’informació” (Ref. 
2005SGR 00992)  
Responsable: Àngel Borrego 
Membres: Jordi Ardanuy, Àngel Borrego, Antoni Cosculluela, Elena Guardiola, Alice Keefer, Candela 
Ollé, Amadeu Pons, Mireia Ribera, Marta Somoza, Miquel Térmens i Cristóbal Urbano.  
Línies de recerca:  

• Avaluació de la recerca i de la qualitat de les revistes de ciències humanes i socials 

• Estudis d'ús de revistes electròniques en biblioteques 

• Fonaments metodològics de la recollida d'estadístiques de biblioteques en l'entorn digital 

• Consum d'informació en biblioteques universitàries 

• Avaluació de l'ús i el valor de seus web.  

 
Grup de recerca consolidat “Cultura i continguts digitals: aspectes documentals, polítics i econòmics” 
(Ref. 2005 SGR 00839) 
Responsable: Assumpció Estivill Rius. 
Membres: Ernest Abadal Falgueras, Lluís Bonet Agustí, Ramon Castells Ros, Miquel Centelles Velilla, 
Melba Claudio González, Jorge Franganillo Fernández, Jesús Gascón García, Albert de Gregorio Prieto, 
Jordi Juan Tresserras, Josep Manuel Rodríguez Gairín, Marina Salse Rovira, Andreu Sulé Duesa, Anna 
Villarroya Planas.  
Línies de recerca: 

• Estructura i funcionament de les revistes científiques i els dipòsits d’accés d’obert. 

• Anàlisi dels models econòmics actuals de l’àmbit de l’edició científica i dels models que es 

dibuixen per al futur i la seva repercussió en la comunitat acadèmica. 

• Anàlisi de l’efectivitat de les metadades per millorar la difusió i l’accés al contingut de les 

revistes acadèmiques i als dipòsits d’accés obert. 

• Adaptació i ús de llenguatges documentals (tesaurus) multilingües per facilitar la consulta des de 

diverses llengües als articles de revista.  
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• Elaboració de propostes per a potenciar l’impacte i la difusió de les revistes acadèmiques 

catalanes i espanyoles i els dipòsits d’accés obert. 

 
Grup de recerca: “Arsmagna” 
Responsable: M. Sebastià (UB) 
Membres: A. Alcoberro (UB), M. Alegre (UB), M. Elvira (UB), L. Hernández (USAL), B. Martínez 
(UB), J.A. Ontalba (UPV), P. Pagès (UB), L. Prades (UB).  Col·laboradores: P. Martinez-Carner (IEC, 
SCEH), C. Reverté (IRTA). 
Línies de recerca:  

• Arquitectura de la informació 

• Fonts d'informació del patrimoni 

• Sistemes d'organització de la informació 

• Sistemes de recuperació de la informació. 

 
Grup de recerca: DENEA (Detecció de Necessitats de l’Audiència)  
Responsable: Carina Rey Martín Membres: Montserrat Álvarez, Javiera Atenas, Núria Balagué, Cristina 
Casas, Maite Comalat, Adelaida Ferrer, Amparo Frías, Teresa Mañá , Concepción Rodríguez, Aurora 
Vall.  
Línies de recerca: 

• Aplicació dels models  i eines de la qualitat en les unitats d’informació  

• Els estudis d’usuaris en els serveis personalitzats dels mitjans de comunicació. 

• Les biblioteques per a pacients als hospitals.   

• Usuaris i no usuaris en les unitats d’informació 

• Anàlisi dels processos d’avaluació de les biblioteques universitàries.  

• Competències dels professionals de les unitats d’informació  

• El patrimoni documental de les biblioteques conventuals   

• Propostes de promoció i difusió a les unitats d’informació i als museus 

• Deontologia dels professionals de la informació  

• Aules hospitalàries i voluntaris corporatius  

 

Projectes de recerca finançats 

Grup de recerca: “Arsmagna” 
Responsable: M. Sebastià (UB) 
Projectes finançats: 
Museion: Manual de bones pràctiques en museologia. (Generalitat de Catalunya, ACDC: 8.000 €); 
Gestió de continguts digitals en Patrimoni (Generalitat de Catalunya, ARIE: 6.000 €);  
ARCONPATRI: Disseny Plataforma digital sobre Patrimoni  (Ministeri d'Educació i Ciència, Projecte 
I+D: 37.700 €). 
 
Grup de recerca: “I-viu: grup d’estudis mètrics sobre el valor i ús d’informació” (Ref. 2005SGR 00992)  
Responsable: Cristóbal Urbano 
Projectes finançats: 
Datos e indicadores para la medición del rendimiento bibliotecario: desarrollo de un modelo para 
bibliotecas universitarias en el entorno digital. MEC. Plan Nacional de I+D+i (Ref. HUM2004-
03895/FILO). 11.960 euros.  
 
Conveni de col·laboració amb l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) per a 
l'assessorament i actuacions encaminades a la revisió i manteniment dels criteris d'avaluació de revistes 
d'humanitats i ciències socials. 12.000 euros.  
I participació de membres del grup en projectes coordinats per altres equips de recerca.  
  
 
Projecte de recerca Organització i Recuperació de Continguts Digitals (ORCD)  
Responsables: Assumpció Estivill i Ernest Abadal 
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Finançament: Plan Nacional I+D+I. “Distribución de revistas científicas españolas en Internet utilizando 
metadatos y taxonomías” (HUM2004-02152). 
 

Participació en grups externs al Departament  

DUODA. Grup de Recerca de Dones de la Universitat de Barcelona (Grup de recerca consolidat) 
Investigadora principal: Milagros Rivera  
Membres del Departament de Biblioteconomia i Documentació: Núria Jornet  
 
ContraTAEDIUM. Tecnologies i Docència de la Història Medieval (Grup de recerca Consolidat) 
Investigadora principal: Teresa M. Viñolas 
Departament: Història Medieval i Paleografia 
Membres del Departament de Biblioteconomia i Documentació: Mònica Baró, Elena Cantarell, Anna 
Rubió i Mireia Comas 
 
Xarxa Temàtica Interuniversitària de Literatura Infantil i Juvenil 
Membres del Departament de Biblioteconomia i Documentació: Mònica Baró,  Teresa Mañà i Maite 
Comalat. 
 
Xarxa Temàtica de Documentació Digital 
Coordinador: Jesús Tramullas (Universidad de Zaragoza) 
Membres del Departament de Biblioteconomia i Documentació: Ernest Abadal  

Altres projectes de recerca i desenvolupament  

En aquest apartat es recullen projectes de recerca i desenvolupament que tot i que no s'inscriuen en una 
convocatòria pública, han obtingut el finançament de diverses organitzacions. 
 
Estudi de cinc xarxes urbanes de biblioteques 
Responsables: Teresa Mañà i Maite Comaat 
Organisme: Consorci de Biblioteques de la ciutat de Barcelona  i Diputació de Barcelona 
Inversió: 24.000€ 
Període: setembre 2006 -juliol 2007  
 
Projecte per a la creació de l’arxiu històric i museu del grup Banc Sabadell. 
Responsable: Jordi Andreu Daufí 
Organisme: Banc Sabadell, SA 
Inversió: 142.345,80€ 
Període: 2005-04 / 2008-09 
 
Organització del Centre de Documentació i Estudis del Futbol Club Barcelona. 
Responsable: Jordi Andreu Daufí 
Organisme: FCBA - Futbol Club Barcelona 
Inversió: 138.232,00€ 
Període: 2006 / 2009 
 

Altres realitzacions 

 

• Mònica Baró ha participat, en el marc del projecte «Observatori i centre de documentació sobre 

biblioteques, llibres i lectura», en la convocatòria del Concurs d’Idees per a la creació d’Instituts, 

Observatoris i Centres de Documentació propis de la UB (11 de desembre de 2006).  

• Miquel Centelles i Josep Manuel Rodríguez Gairín han presentat el projecte d’innovació docent 

«TaBuLa DeCiMal (Testbed Learning on Digital Content Management): laboratori virtual 

d’aplicacions de gestió de continguts digitals», en la convocatòria de l’AGAUR d’ajuts per al 
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finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent de les universitats catalanes per a 

l’any 2007. 

• El grup coordinat per Assumpció Estivill i format per Jorge Franganillo, Jesús Gascón, 

Concepció Miralpeix, Josep Manuel Rodríguez Gairín i Andreu Sulé ha estat reconegut com a 

grup d’innovació docent en l’àmbit de la catalogació i dels formats. 

• El Ministeri d’Educació i Ciència ha concedit a Montserrat Sebastià un ajut d’R+D per 

desenvolupar el projecte ARCONPATRI, disseny d’una plataforma digital de transferència de 

coneixement sobre patrimoni. 

 

8 ATENCIÓ A L’ESTUDIANT 

 

8.1 Mobilitat i ofertes de beques 

 

Ofertes per als estudiants 

 

Programa Erasmus 

 

L’Erasmus és un programa de la Unió Europea que té com a objectiu principal contribuir a la millora de 

l’ensenyament superior i al desenvolupament d’un espai educatiu superior. Una de les accions més rellevants 

d’aquest programa és la promoció de la mobilitat física dels estudiants. L’alumnat de la Facultat té l’opció de 

cursar un semestre en alguna de les universitats següents: 

 

Alemanya (Hamburg): Universitat de Ciències Aplicades d’Hamburg 

Bèlgica (Brussel·les): Universitat Lliure de Brussel·les 

Bèlgica (Brussel·les): Alta Escola Paul Henri Spaak, IESSID 

França (Grenoble): Universitat Pierre Mendès (2 places) 

Gran Bretanya (Aberystwyth): Universitat of Gal·les 

Grècia (Tessalònica): Universitat de Tessalònica 

Itàlia (Parma): Universitat de Parma (2 places) 

Itàlia (Roma): Universitat La Sapienza de Roma (2 places) 

Itàlia (Viterbo): Universitat de la Túscia 

Noruega (Oslo): Universitat d’Oslo 

Països Baixos (Groningen): Universitat Hanze de Groningen (2 places) 

 

Un total de dotze alumnes de la Facultat han estat escollits per marxar en algunes de les places que 

ofereix aquest programa Erasmus: Javier Aparicio (Roma), Núria Ardèvol (Tessalònica), Sílvia Campillo 

(Roma), Carme Egea (Grenoble), Rosa Fortes (Oslo), Virginia Fusté (Aberystwyth), Rosa Martí (Roma), 

Gemma Masdeu (Groningen), Rosa Padrós (Brussel·les, Universitat Lliure), Daniel Peral (Viterbo) i 

Montserrat Vilarrasa (Roma). 
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A més, la Facultat ha acollit diversos estudiants estrangers dins d’aquest programa. En el primer semestre: 

Joao Abel dos Santos Simoes (Universitat de Porto) i Sophie Brynart (Universitat Lliure de Brussel·les). 

En el segon semestre: Kristina Bagozzi i Marco Calzavaro Bertinelli (ambdós de la Universitat de 

Parma). També hi ha tres estudiants Erasmus de la Facultat de Geografia i Història que fan alguna 

assignatura en el nostre centre: Camilla Beltrame (Màrqueting), Martina Ciarroca (Indústries de la 

Cultura) i Katia Raffaella Dellimauri (Indústries de la Cultura). 

 

Aquest curs, el professor responsable de la unitat de Relacions Internacionals, Amadeu Pons, ha passat 

una enquesta a l’alumnat per saber el grau d’informació que tenen del programa Erasmus i quina 

valoració en fan. L’objectiu final és conèixer l’estat de la qüestió i prendre mesures per tal d’augmentar la 

participació del nostre alumnat.  

 

Estades en pràctiques a l’estiu en biblioteques estrangeres 

 

Des de 2002 la Facultat ofereix als seus estudiants la possibilitat de fer pràctiques durant un o dos mesos, 

a l’estiu, en biblioteques o arxius d’institucions amb seu en països estrangers. Se signa un conveni de 

cooperació educativa amb cada institució i, d’aquesta manera, els estudiants poden obtenir un crèdit de 

lliure elecció. Enguany hi ha hagut una novetat important, ja que, per ajudar a pagar les despeses, s’han 

convocat dues beques de 300 euros cadascuna, a càrrec de les empreses El Profesional de la Información i 

DOC 6. Les alumnes beneficiàries han estat Natàlia Ausàs i Mercè Aguilà. 

 

La majoria de places són en biblioteques de l’Institut Cervantes, però també n’hi ha en altres institucions: 

la Biblioteca Catalana de Frankfurt, el Centre Georges Pompidou, els Arxius Departamentals dels 

Pirineus Orientals, la Biblioteca Nacional de Xile o diverses biblioteques universitàries, entre d’altres. 

Aquest curs s’han integrat centres nous a la llista per al proper estiu: la biblioteca del Centre Català de 

Santiago de Xile, la del Casal de Catalunya de Buenos Aires, la FAO de Roma i l’Oficina per al Sistema 

Bibliotecari de Trento. A més, s’ha ampliat la col·laboració amb l’Institut Cervantes, i amb els centres 

d’Istanbul i de Moscou. 

 

L’estiu de 2007 han marxat 33 alumnes: Mercè Aguilà (Buenos Aires), Alea Ardanuy (Frankfurt), Natàlia 

Ausàs (Buenos Aires), Anna Blas (Roma), Marc de Blas (Buenos Aires), Sandra Cerezo (Frankfurt), 

Isabel Coscolla (Nova York), Carme Egea (París), Mireia Frabra (Tànger), Natalia Fernandes (Porto), 

Marta Forn (París), Aina Gionés (Aberystwyth), Oriol Granero (Moscou), Alba Hernández (Londres), 

Anna Mata (Londres), Laura Mayor (Trento), Marta Monforte (Frankfurt), Soledad Moragues (Porto), 

Grelda Ortiz (Aberystwyth), Rosa Padrós (Santiago de Xile), Francesca Reus (Frankfurt), Aina Ribé 

(Frankfurt), Daniel Rio (Tunis), Montse Riu (Istanbul), Judit Rodríguez (Tolosa), Rosa Salvador (Nova 

York), Alfred Sánchez (Moscou), Mireia Siles (Frankfurt), Joan Carles Tobajas (Tànger), Neus Ventura 

(Munic), Núria Vilanova (Frankfurt), Laura Vilar (Munic) i Josep Vilardaga (Lisboa). Sílvia Subirana, 

estudiant de llicenciatura, ha estat seleccionada per al període de pràctiques del mes d’agost a la 

Biblioteca Púlbica d’Informació del Centre Georges Pompidou, a París. 
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Amadeu Pons, responsable de la unitat de Relacions Internacionals de la Facultat, ha passat una enquesta 

tant als estudiants que hi han participat com als centres d’acollida del curs 2005-2006. La valoració que 

les dues parts implicades han fet d’aquesta campanya d’estiu ha estat força positiva. 

 

Beques Sèneca 

 

Les beques Sèneca, que ofereix el Ministeri d’Educació i Ciència, volen incentivar la mobilitat dels 

estudiants universitaris en el marc de l’Estat espanyol. Els estudiants que enguany han passat una 

temporada fora han estat Mireia Sandoval (Universitat de Granada) i Eva Rodríguez (Universitat Carlos 

III de Madrid). Per la seva banda, la Facultat ha rebut quatre estudiants d’altres universitats: M. Luisa 

Écija, Antonio Palma, Cristina Pascual i Susana Pérez. 

 

Ofertes per a nous diplomats i llicenciats 

 

Estada en pràctiques a l’Institut Universitari Europeu (Florència) 

 

Com és habitual des de fa uns quants anys, l’Institut Universitari Europeu, centre de recerca en ciències 

socials d’abast europeu, instituït per la Unió Europea i situat al convent de San Domenico de Fiesole 

(Florència), ofereix una beca per a un nou graduat de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. 

Mireia Pérez, una alumna que ha acabat la diplomatura enguany, ha estat la candidata seleccionada, i 

substituirà Anna Gonzàlez Fort.  

 

Estada al Centre d’Estudis Catalans de París (Sorbona) 

 

La beca per a la biblioteca d’aquest centre, adscrit a la Universitat de la Sorbona (París) i dedicat a la 

recerca en llengua i cultura catalanes, és de dos anys. Enguany, Laura Sahún fa dos cursos que hi és, i la 

plaça s’hauria de renovar. Tanmateix, el Centre ha decidit de prolongar-li un any més la beca, ja que la 

biblioteca es troba en procés d’automatització. 

 

Beques específiques de la Facultat 

 

Pis de Rosa Ricart 

 

L’octubre es feia pública la convocatòria de beca per poder utilitzar el pis que Rosa Ricart i Ribera (1911-

2005), bibliotecària, va destinar per a ús dels estudiants de la Facultat de Biblioteconomia i 

Documentació. Es tracta d’un estudi situat al carrer del Comerç de Barcelona, amb capacitat per a una 

persona. El 1986, Rosa Ricart en féu donació a la Generalitat, que és la institució que el manté i que ara 

convoca aquesta beca. Poden optar-hi els alumnes que estiguin matriculats a la Facultat i que tinguin 



Memòria de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Curs 2006-2007 

 32 

residència habitual fora de Barcelona. El període d’utilització de l’estudi comença el 15 de novembre i 

acaba el 30 de juny. 

 

Aquest curs 2006-2007 s’ha inaugurat el pis, un cop acabades les obres de remodelació que van tenir lloc 

l’any passat i que van configurar l’espai original en dos estudis independents: un destinat a l’alumne 

beneficiari de la beca i l’altre que pot servir per a estades curtes de professors convidats i del qual pot 

també disposar la Direcció General de Cooperació Cultural de la Generalitat de Catalunya. El 20 de 

febrer, amb la presència d’Anna Falgueras, directora general de Cooperació Cultural de la Generalitat de 

Catalunya; Gabriel Planella, responsable de l’Àrea de Biblioteques de la Direcció General de Cooperació 

Cultural de la Generalitat de Catalunya; Núria Jover, bibliotecària i neboda de Rosa Ricart i Núria Jornet, 

en representació de la Facultat, s’hi ha descobert una placa dedicada a Rosa Ricart. 

Enguany s’ha atorgat la beca a l’estudiant Laura Horrajo Andaluz. 

 

Altres beques de col·laboració 

 

• Beca de col·laboració de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació en les actuacions de 

l’EEES: Noelia Díez Navarro. 

• Per primera vegada, el Vicerectorat de Relacions Internacionals ha concedit una plaça de becari 

per donar suport a la gestió dels convenis internacionals: Núria Segura. 

• Beca de dinamització del web i del campus virtual del màster en Gestió de Continguts Digitals: 

Elisabet Sinovas (substituïda per Aleix Ballús). 

• Beca del Servei d’Informació i Atenció a l’Alumnat (SIAA) d’actualització i de manteniment del 

web de la Facultat: Francesc Xavier Mundet. 

 

8.2 Pràctiques curriculars i no curriculars 

 

Aquest curs acadèmic s’han començat a aplicar les novetats en matèria d’avaluació i de realització de les 

pràctiques no curriculars, entre les quals destaquem els dos documents que l’estudiant ha d’entregar al 

coordinador de pràctiques: una fitxa de les activitats té previst fer durant els quinze dies de l’estada en el 

centre on duu a terme el conveni, i un informe final de les pràctiques 

(http://www.ub.edu/biblio/content/view/8/147). 

 

Pel que fa a l’assignatura de Pràcticum (obligatòria en la diplomatura), amb vista a rebre estudiants per al 

curs que ve, aquest curs s’han incorporat a la llista de centres de pràctiques curriculars l’Arxiu General i 

Històric de la Universitat de Barcelona, Barcelona Televisió, la Biblioteca Judicial de Sabadell, la 

Biblioteca Judicial de Tarragona, la Casa Amèrica Catalunya, el Centre de Documentació Turística de 

Turisme Sant Ignasi, el Centre Excursionista de Catalunya, la Fundació Maria Aurèlia Campany, 

l’Hospital Sant Joan de Déu i l’Institut Amatller d’Art Hispànic.  
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Com a continuació de la novetat introduïda el curs passat de defensar públicament, davant d’un tribunal, 

la memòria de l’estada de pràctiques, durant el primer semestre hi han hagut tres sessions (24, 25 i 26 de 

gener) pel que fa al primer semestre, i dues sessions (18 i 21 de juny), per al segon semestre.  

 

Finalment, i com és habitual, s’ha dut a terme a la Facultat la reunió que es fa cada dos anys amb els 

responsables dels centres que acullen els nostres alumnes durant l’estada de pràctiques (Pràcticum de la 

diplomatura). L’objectiu de la trobada és agrair la bona disposició dels centres i dels seus responsables, i 

aprofitar perquè puguin comentar entre ells, i amb els tutors encarregats d’aquestes pràctiques curriculars, 

les principals problemàtiques i incidències i, si cal, plantejar-hi millores. La trobada ha servit també 

perquè Jesús Gascón, professor responsable de les pràctiques, els presenti les novetats que s’han 

incorporat en matèria d’avaluació del Pràcticum (26 de gener). 

 

 Convenis de pràctiques curriculars (diplomatura) 

  Arxius.........................................................................19 

  Biblioteques públiques...............................................17 

  Biblioteques especialitzades......................................19 

  Biblioteques universitàries..........................................8 

 Convenis de pràctiques no curriculars (diplomatura) 

  En institucions públiques...........................................72 

  En empreses privades...............................................26 

 Convenis de pràctiques no curriculars (llicenciatura) 

  En institucions públiques...........................................41 

  En empreses privades...............................................21 

Total de convenis signats (curs 2006-2007)........................223 

 

Centres que han rebut alumnat de Pràcticum durant el curs 2006-2007 

Arxius 

Arxiu General i Històric de la Universitat de Barcelona 

Arxiu Històric de Comissions Obreres de Catalunya 

Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona 

Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella 

Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi  

Arxiu Nacional de Catalunya 

Biblioteca de Catalunya 

Catalunya Ràdio 

Centre de Documentació Marítima 

El Mundo Deportivo 

El Periódico de Catalunya 

Escola Superior de Música de Catalunya 
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Arxiu de la Filmoteca de Catalunya 

Arxiu del Departament de Benestar Social 

Il·lustre Col·legi d’advocats de Catalunya 

Institut del Teatre 

Ràdio Nacional d’Espanya  

Televisió de Catalunya 

Televisió Espanyola 

 

Biblioteques públiques 

Biblioteca General de l’Ajuntament de Barcelona 

Biblioteca Bisbe Morgades de Manlleu 

Biblioteca Can Casacuberta de Badalona 

Biblioteca Can Fabra de Barcelona 

Biblioteca Can Manent de Premià de Mar 

Biblioteca Can Pedrals de Granollers 

Biblioteca Central de Terrassa 

Biblioteca de Catalunya 

Biblioteca Central d’Igualada 

Biblioteca Jaume Vila i Pascual de Gelida 

Biblioteca Josep Soler Vidal de Gavà 

Biblioteca Miquel Llongueras de Les Corts 

Biblioteca de Nou Barris de Barcelona 

Biblioteca Vapor Vell de Barcelona 

Biblioteca Xavier Berenguel 

Biblioteca del Departament de Presidència 

 

Biblioteques especialitzades 

Associació de Mestres Rosa Sensat 

Barcelona Televisió 

Biblioteca Artur Martorell 

Centre de Documentació Artur Martorell 

Centre Excursionista de Catalunya 

DOC 6 

Centre d’informació Empresarial d’ESADE 

Escola Superior de Música de Catalunya 

Fundació ESADE 

Fundació Joan Miró 

Fundació Maria Aurèlia Campany 

Fundació Privada Cuatrecasas 
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Hospital Sant Joan de Déu 

Institut Amatller d’Art Hispànic 

Institut del Teatre 

Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya 

Institució Milà i Fontanals 

Museu del Nen i Centre de Documentació Històrica de l’Escola d’Albacete 

Parlament de Catalunya 

 

Biblioteques universitàries 

Escola Universitària Politècnica de Manresa 

Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques 

Universitat de Barcelona. Campus de Bellvitge 

Universitat de Barcelona. Pavelló de la República 

Universitat Politècnica de Catalunya. Biblioteca Gabriel Ferraté 

Universitat Pompeu Fabra 

 

8.3 Accions d’informació i orientació adreçades a l’alumnat  

 

Alumnat potencial: activitats de difusió dels ensenyaments 

 

Jornada de Portes Obertes 

 

Activitat adreçada majoritàriament als estudiants de secundària, batxillerat i formació professional 

interessats a conèixer la Facultat i la seva oferta formativa. Enguany l’activitat ha consistit en una 

presentació dels ensenyaments i les sortides professionals i un recorregut per les instal·lacions i els serveis 

del centre. Els alumnes, tant de la sessió del matí com de la tarda, han participat també en el taller sobre 

blocs i agregadors de continguts, que ha organitzat la Facultat (17 d’abril). 

 

Estudia 2007 

 

És el nom del saló que té com a objectiu ajudar a concretar i decidir el futur acadèmic i professional dels 

estudiants i, en especial, de l’alumnat d’ESO i batxillerat. En aquesta edició, la Facultat hi ha estat 

present, com a centre de la UB, en un nou estand que la Universitat ha presentat sota l’eslògan 

«UBICA’T», en què s’ha donat a conèixer l’oferta educativa de primer i segon cicle, i s’ha posat a l’abast 

dels visitants informació sobre els ensenyaments, els recursos i les activitats de la institució. En el saló 

s’ha projectat també el vídeo promocional de la Facultat, que la unitat d’Imatge Corporativa i Difusió de 

la UB va enregistrar el 2 de març de 2006. Aquest vídeo es pot veure també a: 

http://www.ub.edu/biblio/content/view/397/21. 

 

PATREX: portal d’ajuda per a treballs de recerca a secundària  
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El PATREX (http://www.ub.edu/patrex) és un recull selectiu de recursos informatius útils per a la recerca 

bàsica. Serveix per documentar-se a l’hora d’iniciar i elaborar un treball de recerca. L’objectiu és que 

aquest projecte esdevingui una eina coneguda i utilitzada pels estudiants de secundària i que, 

indirectament, serveixi com a mitjà per donar a conèixer el nostre centre i els nostres ensenyaments entre 

aquests alumnes potencials. Durant els mesos de gener i febrer, s’han fet presentacions del PATREX a 

aproximadament 600 estudiants de batxillerat, corresponents a 14 centres, que visiten la Universitat en 

una activitat organitzada per l’Àrea de Màrqueting. Diversos professors de la Facultat han participat en 

aquestes presentacions. 

 

Alumnat de la Facultat 

 

Sessions d’acollida dels estudiants de nou accés 

 

Abans de començar pròpiament el curs acadèmic, es duen a terme les sessions d’acollida de l’alumnat de 

nou accés. En les dues sessions s’han presentat els serveis principals de la Facultat i s’ha informat sobre 

diversos aspectes relatius a l’organització de l’ensenyament de Biblioteconomia i Documentació. 

L’activitat ha inclòs també una primera trobada amb els tutors que participen en el Pla d’acció tutorial de 

la Facultat de Biblioteconomia i Documentació i una visita a la Biblioteca de Lletres i a la Biblioteca de 

Reserva de la Universitat de Barcelona (14 i 15 de setembre). 

 

Jornada d’Orientació Professional 

 

Aquest curs ha tingut lloc una nova jornada destinada a informar l’alumnat i les persones titulades de la 

Facultat de Biblioteconomia i Documentació dels recursos per cercar feina, i a orientar-los en habilitats 

que complementin la seva formació amb vista a incorporar-se de manera òptima al mercat laboral. Es 

tracta d’una activitat organitzada, conjuntament, per la Facultat i el servei d’Inserció i Orientació Laboral, 

Feina UB, amb el títol «La inserció laboral des de cada un dels ensenyaments», la qual té reconegut un 

crèdit de lliure elecció. El programa de l’edició d’enguany ha estat el següent: «Com es comença a buscar 

feina», a càrrec d’una tècnica d’orientació professional de Feina UB; «Porta22: un espai per al teu 

projecte de vida professional», a càrrec de l’equip tècnic de Porta22; «Els serveis d’inserció laboral de la 

Facultat de Biblioteconomia i Documentació», a càrrec de Montserrat López, cap de Secretaria de la 

Facultat, i «El mercat laboral després de la Facultat: sortides professionals clàssiques i nous mercats», a 

càrrec del COBDC. L’acte s’ha tancat amb una taula rodona amb testimonis i experiències reals d’experts 

i exalumnes en el món laboral (Lluís Salvador, Javier Leiva, Antoni Rendé, Mercè Barbany i Montserrat 

Playà) (31 de maig). 

 

El repte dels divendres: un concurs que estimula la cerca d’informació 
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Des de l’any 2003, l’alumnat de la Facultat s’enfronta cada setmana a un repte: trobar les respostes a 

diverses preguntes d’informació. L’objectiu d’aquesta activitat és fomentar de manera lúdica el 

coneixement de fonts d’informació i l’experimentació de tècniques de cerca, aspectes que són bàsics en 

l’activitat professional dels bibliotecaris i documentalistes. Es parteix, generalment, d’algun fet 

d’actualitat, a partir del qual es van plantejant quatre o cinc preguntes cada setmana. Els professors que 

organitzen el concurs procuren que siguin preguntes variades, relatives a matèries diverses i que incloguin 

tipus d’informació diferents, com ara estadístiques, cartografia, legislació, notícies de premsa, referències 

bibliogràfiques o dades concretes. Cada setmana el concurs acaba amb un «repte del repte», o pregunta 

especialment difícil, que té un premi especial adjudicat. 

 

Les respostes s’han d’acompanyar de les fonts usades i els comentaris que els participants considerin 

oportuns. Entre les persones que encerten se sorteja, setmanalment, un petit lot de llibres. A final del curs 

se sorteja un premi especial, de més categoria, entre els participants que hagin encertat un mínim de tres 

edicions del concurs. 

 

El repte dels divendres es dóna a conèixer a través del Campus Virtual 

(http://campusvirtual.ub.edu/course/view.php?id=624), en què cada setmana es publiquen les preguntes, 

els premis que se sortegen i les respostes, amb el nom dels guanyadors. També hi ha actiu el fòrum, en 

què els concursants poden demanar pistes o fer comentaris sobre les seves cerques. Una seixantena 

d’estudiants segueixen cada setmana aquesta activitat. El concurs disposa de la col·laboració de Catalunya 

Ràdio per als premis setmanals. Els professors Jesús Gascón i Amadeu Pons són els creadors i animadors 

del concurs. El 18 d’octubre de 2006 se n’ha fet la presentació pública, amb la presència de Neus Bonet, 

directora de Programes de Catalunya Ràdio. El concurs ha continuat durant l’estiu; en aquest cas han estat 

els mateixos alumnes els encarregats de fer les preguntes. 

 

Mòbils BiD 

 

Bloc creat per recollir les experiències dels estudiants de la Facultat a l’estranger (en pràctiques o en 

període d’estudis). És un bon mitjà per difondre les oportunitats de què disposen els estudiants per passar 

una temporada a l’estranger, estudiant o treballant.  

A més, representa un bon punt de trobada dels estudiants d’intercanvi de la Facultat de Biblioteconomia i 

Documentació de la Universitat de Barcelona (http://mobilsbid.blogspot.com). 

 

8.4 Alumnes representants 

 

El 30 de novembre s’han dut a terme eleccions parcials d’estudiants per tal de completar, en la mesura 

que ha estat possible, els membres electius dels òrgans col·legiats que no van ser escollits en les anteriors 

eleccions, i a fi de cobrir les possibles vacants produïdes. Els alumnes escollits en aquesta convocatòria 

han estat: Francesc Xavier Mundet (Claustre i Junta de Facultat), Dídac Pañella, Enric Zapatero i Elisabet 
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Ramírez (Consell d’Estudis de Biblioteconomia). Tots ells completen la representació de l’alumnat en els 

òrgans de govern i acadèmics de la UB i del centre (http://www.ub.edu/biblio/content/view/355/1). 

 

8.5 Treballs i premis de l’alumnat de la Facultat 

 

Entre els tretze alumnes de la UB que han estat guardonats amb el Premi Nacional de Fi de Carrera 2004-

2005, que atorga el Ministeri d’Educació i Ciència, consta Yolanda Villalón Serrano, alumna de la nostra 

Facultat. Aquesta distinció pretén reconèixer els estudiants que excel·leixen en els estudis i premiar-los 

amb una dotació econòmica. 

 

Tres alumnes de la llicenciatura han participat en la quinzena edició del Simposi BOBCATSSS, que 

enguany ha tingut lloc a Praga entre el 29 i 31 de gener. Joana Ferrer, Marga Mulet i Mireia Siles van 

presentar la comunicació «Service charts: a tool for promoting and marketing university libraries». 

 

Els alumnes que s’han presentat a la convocatòria de defensa dels treballs finals del màster en Gestió de 

Continguts Digitals són: En la convocatòria de febrer, hi han participat Ana María Azevedo («Rediseño 

del portal Centro Virtual Camões: caminando para una comunidad virtual de enseñanza/aprendizaje del 

PLE (portugués como lengua extranjera»), tutoritzat pel professor Ernest Abadal i Marc Boldú («Projecte 

d’auditoria d’informació del web de la Universitat Pompeu Fabra»), tutoritzat per la professora Cristina 

Soy. El 12 de juliol s’ha fet una nova defensa de treballs: Carme Farràs («Redisseny i optimització de la 

plataforma web Mediatecaonline de l’Obra Social de la Fundació “la Caixa” i de la col·lecció de recursos 

digitals»), tutoritzat pel professor Miquel Térmens i Patricia Russo («Soft-libre.net»), tutoritzat pel 

professor Josep Manel Rodríguez Gairín. En la convocatòria de setembre: Maika Garcia (“Card sorting: 

teoria i pràctica”), tutoritizat per Mireia Ribera, i M. Mercè Porras (“Estudi sobre el nivell 

d’accessibilitat del lloc web Bilioteques públiques de la Generalitat”), tutoritzat per Mireia Ribera, amb la 

col·laboració del professor Mario Pérez-Montoro.   

Pel que fa a les tesis doctorals llegides al Departament de Biblioteconomia i Documentació ha estat: 

Víctor Cavallé (Sistema matricial d’indicadors per a l’anàlisi estratègica de la informació a les 

organitzacions: aplicació d’un cas pràctic); Núria Balagué (“Les normes ISO 9000 a les biblioteques 

d’institucions d’educació superior”), Miquel Térmens (“La cooperació bibliotecària a l’era digital. 

Consorcis i adquisicions de revistes a les biblioteques universitàries catalanes”).  

 

Finalment, i pel que fa a la defensa i presentació dels treballs de DEA, els alumnes han estat: Alice Keefer 

(«Los autores, el autoarchivo y los repositorios digitales en España»), Carmen Reverté («Sistemes 

d’indexació encreuada en ciències aquàtiques i marines»), Mireia Ribera («L’edició digital d’articles 

científics accessibles per a cecs»), Pilar Roqué («Estudi de cas de la implantació de la gestió de la qualitat 

total en una biblioteca especialitzada en ciències de la salut»), Aurora Vall («Les biblioteques per a 

pacients als hospitals de Catalunya o com fer realitat una necessitat social»), Yolanda Villalón 

(«L’alfabetització informacional en el context de la biblioteca universitària actual: impacte de les eines 

formatives per a l’alfabetització informacional en els processos i comportaments de cerca d’informació 
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dels estudiants»), Montserrat Álvarez-Massó («La resiliència i significació del document en un entorn 

organitzacional canviant»), Jordi Andreu («La valoració documental a les entitats bancàries espanyoles»), 

Javiera Atenas («Competencies for information professionals»), Rute Brazil («El estado actual de la 

biblioteca digital en Brasil»), Melba Claudio-González («Modelos de gestión del trabajo en red y su 

aplicación en el ámbito de la gestión cultural: propuesta metodológica para el estudio de la redes 

culturales en Europa e Iberoamérica») i Aymé Concepción («El estudio de usuarios, estrategia para el 

desarrollo comunitario integrado»).  

 

8.6 Altres activitats de l’alumnat de la Facultat 

 

Aquest curs s’han convocat per primera vegada unes ajudes a les activitats dels estudiants de la Facultat, 

destinades a finançar activitats culturals (exposicions, cinefòrums, etc.), lúdiques (corals, etc.) o 

esportives. L’objectiu és fomentar la participació de l’alumnat en la vida universitària i contribuir a 

dinamitzar la vida estudiantil fora de les activitats estrictament acadèmiques.  

 

Equip masculí de futbol 

 

L’equip masculí de la Facultat, format per Elías Serhed, Biel Duran, Sergi Chávez, Alberto Quevedo, 

Bernat Fuentes, Andreu Prats i Albert Ventura, ha participat aquest curs en la lliga de futbol sala de la UB 

i ha arribat fins a la ronda final de la lliga universitària. Ha estat eliminat, però, en vuitens de final, en el 

partit contra l’equip de Farmàcia. Albert Ventura ha donat compte puntualment de la trajectòria de l’equip 

a través de les cròniques publicades al Full dels dijous.  

 

Activitats de l’Assemblea d’Estudiants de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació (AEBID) 

 

• Cinefòrum BiD 2007. Projeccions de les pel·lícules: Salvador, de Manuel Huerga (18 d’abril); El 

viento que agita la cebada, de Ken Loach (2 de maig) i El odio, de Mathieu Kassovitz (18 de 

maig). 

• Gimcana oberta a tot l’alumnat, amb un seguit de preguntes, proves, pistes i un fil argumental 

relacionat amb els ensenyaments de la Facultat, i botifarrada (dia de Sant Jordi, festa 

institucional de la UB). 

• Bloc del dijous. Aquest curs, i per iniciativa d’alguns alumnes de tercer de diplomatura, s’ha 

creat aquest bloc (http://blogdeldijous.blogspot.com). Es tracta d’un bloc no oficial de la Facultat 

de Biblioteconomia i Documentació. Conté cròniques d’activitats, xerrades i informació diversa 

sobre el dia a dia a la Facultat. 

 

Viatges de fi de carrera de l’alumnat 

 

Seguint una vella tradició, els alumnes de segon de diplomatura han organitzat entre els mesos de gener i 

febrer un viatge a Madrid, una mena de «pas de l’equador» (expressió que designa la celebració que es fa 
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un cop s’ha arribat a la meitat de la carrera). En aquesta ocasió, han fet el viatge dos grups. Han visitat 

diversos equipaments culturals de la ciutat (la Biblioteca Nacional, l’Arxiu Regional de Madrid i l’arxiu 

d’imatges de TVE). 

 

D’altra banda, al mes de febrer, els alumnes de tercer de diplomatura han fet el viatge de fi d’estudis. 

Enguany s’han organitzat dos grups, que han marxat a Tunísia i a Tenerife, respectivament. 

 

8.7 Activitats culturals i de dinamització 

 

Exposicions 

 

Com ja és habitual, aquest curs han continuat les exposicions a l’espai expositiu de la primera planta. Es 

tracta de mostres promogudes o organitzades directament per la Comissió de Dinamització Lingüística de 

la Facultat, les quals pretenen de complementar el contingut d’algunes assignatures, desvetllar l’interès de 

l’alumnat per qüestions relacionades amb l’exercici professional i, en general, col·laborar en la 

dinamització de la vida de la Facultat més enllà del marc estricte de les classes. 

 

Aquest curs s’han fet les exposicions següents: 

• «El darrer llibre que has llegit i que t’ha agradat». Setembre-desembre 2006. 

• «De libris mulierum». Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, el Deganat i la Comissió de 

Dinamització de la Facultat han preparat aquesta exposició de llibres sobre dones, des de 

diferents disciplines (història, documentació, teologia, filosofia, etc.), perspectives (estudis de 

gènere, feminisme de la diferència, etc.) i tipologies (biografies, assaigs, novel·les, estudis 

històrics, etc.). Es tracta d’una mostra variada que recull també els interessos culturals i les 

inquietuds de professors, personal d’administració i serveis, i alumnes de la Facultat (primera 

planta de l’edifici de la Facultat, del 8 de març al 8 d’abril). La inauguració de l’exposició, el 8 

de març, ha coincidit amb el partit de futbol que han disputat alumnes contra professors i PAS, 

una activitat solidària amb les víctimes de la violència de gènere. Un cop finalitzada l’exposició, 

Constança Espelt duu a terme una catalogació dels llibres al web Library Thing 

(http://www.librarything.com/catalog.php).  

 

Acte de clausura del curs acadèmic i comiat de les promocions que acaben els estudis 

 

Enguany s’ha dut a terme la segona edició d’aquesta activitat, que es va iniciar el curs anterior en el marc 

de la celebració del 90è aniversari de la Facultat i que ha mantingut una estructura semblant (discurs del 

padrí de les promocions, secció dedicada als exalumnes, lliçó inaugural a càrrec d’alguna personalitat 

destacada, etc.). Aquest curs, el discurs del padrí ha anat a càrrec de Nora Vela, escollida pels mateixos 

alumnes. En la secció dedicada als exalumnes, «Universitaris d’ahir, amics per sempre», cal remarcar la 

presència de les alumnes de l’antiga Escola de la promoció de 1954-1957. Carola Duran ha fet un discurs 

en nom d’aquesta promoció. La lliçó inaugural l’ha feta l’escriptor Màrius Serra. Durant l’acte s’han 
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lliurat també els premis del II Concurs de Fotografia i s’ha sortejat el premi del concurs El repte dels 

divendres. La celebració s’ha tancat amb el Gaudeamus igitur. A la sortida, els alumnes que finalitzen els 

estudis han pogut recollir la foto de l’orla. 

 

Activitats de Sant Jordi, festa institucional de la Universitat de Barcelona 

 

• Partit de futbol d’alumnes contra professors i PAS. 

• II Taula d’Intercanvi de Llibres. Es tracta d’una activitat organitzada per la Comissió de 

Dinamització Lingüística de la Facultat. Enguany s’ha fet el dia de Sant Jordi i també el 24 

d’abril. 

 

Brindis de Nadal 

 

S’ha fet el brindis de Nadal al vestíbul de la Facultat i un grup d’alumnes i professors, dirigits per Guifré 

Miquel, han cantat nadales (22 de desembre).  

 

9 INSTAL·LACIONS I SERVEIS DE SUPORT 

 

9.1 Edifici i instal·lacions 

 

El curs 2006-2007 s’han dut a terme una sèrie d’actuacions a l’espai que la Facultat ocupa a l’edifici de 

Sants i a les seves instal·lacions. En destaquen les següents: 

• Adequació i millora de la sala d’estudiants de la planta baixa. 

• Millora en la instal·lació de les pissarres i els canons de les aules per afavorir una millor 

visibilitat i ús. 

• Canvi de les rajoles de les escales . 

• Canvis de finestres.   

• Dotació de mobiliari per al despatx 118. 

• Dotació de mobiliari i pintura per al despatx 006. 

• Reparacions als lavabos del primer pis per evitar humitats i olors. 

• Servidor (http://ignucius.bd.ub.es) per testar programari d'aplicació en el cap de la 

Biblioteconomia i Documentació (es va estrenar amb l'exposició de programari lliure de juny i 

juliol) 

Cal esmentar també la nova pancarta que s’ha penjat a la façana principal de l’edifici (carrer de Melcior 

de Palau), elaborada amb motiu del 90è aniversari de la Facultat. El disseny és de Marc Creus; reprèn 

alguns dels elements vinculats als ensenyaments de la Facultat, i permet de donar més visibilitat a 

l’edifici. 
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9.2 Aules d’informàtica 

 

La Facultat disposa de tres aules d’informàtica per a ús docent, amb un total de 75 PC, i una aula 

d’usuaris, amb 15 PC. En total, 90 PC connectats en xarxa amb diversos servidor que s’empren en la 

docència pràctica de diverses assignatures. Les aules d’informàtica estan destinades sobretot a la docència 

i als exercicis pràctics que l’alumnat ha de fer en el marc de les diverses assignatures del pla d’estudis 

corresponent. En aquestes aules es fan també, a l’inici de curs, sessions informatives per a l’alumnat de 

nou accés. A més, hi ha un servei d’impressió. L’equipament de les aules d’informàtica es renova de 

manera sistemàtica i el programari es manté actualitzat, tant pel que fa al sistema operatiu com als 

navegadors, al programari d’ofimàtica i al que s’utilitza en assignatures específiques. 

 

9.3 Servei d’Informació d’Ofertes de Feina (SIOF) 

 

El Servei d’Ofertes de Feina es va posar en marxa l’11 de febrer de 2002. Des del curs passat rep el nom 

de Servei d’Informació d’Ofertes de Feina, per tal d’adequar-lo millor a la tasca de selecció i difusió 

d’ofertes de feina extretes dels portals de treball, les llistes de distribució, la documentació i les 

convocatòries que es publiquen en el BOE i en el DOGC, o les que arriben a la Facultat o directament a 

aquest Servei. El becari s’encarrega cada setmana d’enviar un missatge per correu electrònic als antics 

alumnes inscrits al servei, amb una relació de les ofertes o la informació laboral. 

 

Durant aquest curs s’han inscrit al SIOF 44 usuaris nous (22 diplomats i 8 llicenciats). Així, el dia 15 de 

setembre de 2007 el nombre d’usuaris d’aquest servei era de 528. Al llarg d’aquest període s’han fet 29 

trameses, que representen un total de 83 ofertes. Pel que fa a la distribució en sectors, un 66 % ha estat 

per treballar en l’àmbit privat i un 32 %, en el públic. La via d’arribada principal de les ofertes de feina és 

la mateixa Facultat. Les ofertes, doncs, van augmentant de manera significativa al llarg dels darrers 

cursos. Pel que fa a les fonts d’informació, se situen en primer lloc les llistes de distribució (Iwetel, 

Bibcat) i els blocs, que han pres més protagonisme respecte del curs anterior.  

 

9.4 Web  

 

El mes de febrer es va publicar el nou web de la Facultat que s’adequa, pel que fa a disseny gràfic i 

disposició dels continguts a la pantalla, a la normativa d’estil de la UB. De manera addicional, el nou web 

ha passat a ser gestionat de manera automatitzada mitjançant un gestor de continguts, el Joomla. La 

composició gràfica que apareix a la pàgina d’inici d’aquest nou web institucional, i que es repeteix en els 

nous tríptics de la Facultat, és obra del professor Jorge Franganillo. 

 

9.5 Intranet 
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Al llarg d’aquest curs s’ha acabat de perfilar la Intranet de la Facultat, que es va posar en funcionament el 

curs passat. S’han obert altres seccions o espais de comunicació («PAT», «Pla estratègic», «Coordinació 

d’assignatures», «Grups de treball») i s’han creat fòrums socials que serveixen de canal de comunicació 

entre els diferents col·lectius del centre (departaments, PAS, professorat, etc.); en aquest sentit, agiliten 

les llistes de distribució anteriors i possibiliten la incorporació d’un missatge un adjunt. A l’espai de la 

Intranet, s’hi ha afegit també la secció «Novetats del web de la Facultat» i un servei de missatgeria 

instantània (Pandion), que ha permès de substituir un primer espai de la Intranet («Qui hi ha a la casa») i 

el full de signatures tradicional del Punt d’Informació (vestíbul de la Facultat). 


