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1. Introducció 
La memòria de  la Facultat dóna compte de manera sintètica de  l’activitat desenvolupada al 

llarg del curs acadèmic. No obstant, una descripció més detallada de les activitats realitzades 

es pot trobar al Full dels dijous (http://www.ub.edu/biblio/fulls‐dels‐dijous/full‐dels‐dijous.‐

curs‐2008‐2009.html),  un  butlletí  setmanal  de  distribució  interna  que  recull  les  principals 

activitats de caire academicodocent  i cultural de  la comunitat universitària de  la Facultat  i 

del Campus Sants, ressenya les reunions dels òrgans de govern i comissions de la UB i de la 

Facultat  i  es  fa  ressò  de  les  principals  notícies  en  relació  al  món  professional  de  la 

biblioteconomia, la documentació i la gestió de la informació. 

 

Així  mateix,  tota  la  informació  relativa  a  les  titulacions  que  ofereix  el  centre  estan 

disponibles a la seva pàgina web (http://www.ub.edu/biblio). 

 
2. Organització i activitat interna 
2.1 Càrrecs 
Equip deganal 

Degà: Cristóbal Urbano 

Vicedegans: Ángel Borrego, Anna Villarroya 

Secretària: Núria Jornet 

 

Caps d’estudis 

Biblioteconomia i Documentació: Andreu Sulé 

Documentació: Miquel Térmens 

 

Coordinadors de màster 

Màster de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura: Mònica Baró 

Màster de Gestió de Continguts Digitals: Miquel Térmens 

 

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

Montserrat López 

 

Cap de la Secretaria d’Estudiants i Docència 

Àngels Ibáñez 

 

Cap de l’Oficina d’Afers Generals 

Miquel Àngel Esteva 
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2.2 Junta de Facultat 
Al  llarg del curs 2008�2009 s’han dut a terme 5 reunions de  la Junta de Facultat — el 5 de 

desembre, el 4 de febrer, el 17 d’abril, el 19 de maig i el 29 de juny. Així mateix, cal destacar 

que el 19 de març es van celebrar eleccions per a la renovació dels membres de la Junta. Així 

mateix, a  la sessió del 19 de maig es van dur a  terme eleccions a degà en què va resultar 

reelegit Cristóbal Urbano. 

 

Un  dels  principals  temes  que  ha  guiat  l’activitat  de  la  Facultat  durant  el  curs  ha  estat  la 

planificació  de  la  posada  en  marxa,  el  curs  2009‐2010,  del  Grau  d’Informació  i 

Documentació. El desembre de 2008 va arribar a la Facultat la resposta favorable de l’ANECA 

a  la  proposta  de  títol  de  grau  que,  posteriorment,  va  ser  aprovada  definitivament  pel 

Consejo  de Universidades  en  la  seva  sessió  de  febrer  de  2009. Durant  el  curs  s’han  pres 

decisions  relatives  a  la  coordinació de  les  assignatures,  creació de nous Equips de Treball 

Docent, establiment del calendari i procediment d’elaboració dels nous plans docents, etc. 

 

D’altra  banda,  cal  destacar  l’inici  del  desplegament  del  sistema  de  garantia  interna  de 

qualitat. La Universitat de Barcelona es va presentar a  la convocatòria 2007 del programa 

AUDIT,  desenvolupat  per  les  agencies  de  qualitat  AQU  Catalunya,  ANECA  i  ACSUG  amb 

l’objectiu  d’impulsar  el  disseny  dels  sistemes  de  garantia  de  la  qualitat  de  la  formació 

universitària a tres centres pilot,  inclosa  la Facultat de Biblioteconomia  i Documentació. En 

aquesta primera etapa, l’Agència de Qualitat de la UB, juntament amb els altres centres pilot, 

ha  elaborat  i  presentat  el  seu  disseny  de  Sistema  de  garantia  interna  de  qualitat  de  la 

formació universitària per la seva verificació per AQU Catalunya. Un cop verificat el procés es 

va iniciar el seu desplegament que va de finalitzar amb la seva certificació el març de 2009. 

 

En aquesta mateixa  línia, AQU Catalunya ha  impulsat un estudi experimental per  fer el se‐

guiment dels ensenyaments oficials  i dels  sistemes de garantia  interns de  la qualitat a  les 

universitats. Participen en aquest projecte dos ensenyaments (un grau i un màster) de cada 

universitat catalana. Per part de la UB ha estat escollit el grau d’Informació i Documentació. 

 

2.3 Altres òrgans 
El  18  de  setembre  de  2008  es  van  celebrar  eleccions  a  cap  del  Departament  de 

Biblioteconomia  i Documentació, únic departament adscrit a  la Facultat. Va estar escollida 

Carina Rey que va comptar amb Concepción Rodríguez com a secretaria. 
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Posteriorment,  a  causa de  la  renúncia de Carina Rey  al  càrrec per  incorporar‐se  a  l’equip 

rectoral, el 20 de març de 2009 es van tornar a celebrar eleccions, en  les quals va resultar 

elegida Concepción Rodríguez que completa el seu equip amb Pedro Rueda com a secretari.  

 

3. Dades acadèmiques 
Les  dades  que  s’ofereixen  a  continuació  estan  extretes  del  Portal  d’Estadístiques  de  la 

Universitat de Barcelona (http://www.ub.edu/dades_academiques/estadistiques/index.php). 

 

3.1 Titulacions homologades 
Diplomatura de Biblioteconomia i Documentació 

  2008‐2009 2007‐2008 2006‐2007 2005‐2006  2004‐2005

Alumnes matriculats  502 513 547 543  579

Alumnes de nou accés  106 131 139 146  155

 

Segons les estadístiques institucionals, que mesuren el nombre d’estudiants que han superat 

el 100% dels crèdits de la titulació, l’evolució en el nombre de titulats ha estat la següent: 

  2008‐2009  2007‐2008 2006‐2007 2005‐2006  2004‐2005

Titulats  69  66 96 75  111

 

 

Llicenciatura de Documentació 

  2008‐2009 2007‐2008 2006‐2007 2005‐2006  2004‐2005

Alumnes matriculats  181 242  255   302    277 

Alumnes nou accés  29 67 64   104    109 

 

Segons les estadístiques institucionals, que mesuren el nombre d’estudiants que han superat 

el 100% dels crèdits de la titulació, l’evolució en el nombre de titulats ha estat la següent: 

  2008‐2009  2007‐2008 2006‐2007 2005‐2006  2004‐2005

Titulats  67  56 48 69  57

 

 

Màster de Gestió de Continguts Digitals 

  2008‐09 2007‐08  2006‐07

Alumnes matriculats  56 40  32

Alumnes de nou accés  34 22  32
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Doctorat 

Durant el present curs acadèmic s’han defensat quatre tesis doctorals: 

 Marta  Somoza,  Análisis  de  los  tutoriales  web  creados  por  bibliotecas  universitarias. 

Director: Ernest Abadal. 

 Mireia  Ribera,  La  publicació  d’articles  científics  accessibles  per  a  cecs:  un 

desenvolupament amb DAISY. Director: Ernest Abadal. 

 Concepción Rodríguez, La biblioteca del convento de Barcelona de la Orden de la Merced: 

una herramienta para la formación de los frailes. Directora: Carina Rey. 

 Cristina Soy,  Identificación de  la  información crítica para  la  función  financiera centrada 

en el análisis de inversiones y en el control de gestión. Director: Xavier Triadó. 

 

3.2 Escola d’hivern 
Entre finals de gener i inicis de febrer de 2009, es ve celebrar la cinquena edició de l’Escola 

d’Hivern  a  la  qual  van  participar  uns  200  professionals  que  treballen  a  les  biblioteques 

públiques de Catalunya. 

 

La sessió  inaugural de  l’Escola va comptar amb una conferència de Rolf Hapel, director de 

Citizens’  Services  and  Libraries, Municipality of Aarhus, Dinarmarca, que portava per  títol 

How  public  libraries  can  actively  promote  reading  through  Internet  based  activities  ― 

examples and experiences. A continuació es va desenvolupar una taula rodona amb el títol 

Biblioteca pública, lectura e Internet amb la presència d’Oriol Comas (Què llegeixes?), Josep 

Matas  (Legalmente.net), Alfonso Moreia  (Faxímil), Patrícia Riera‐Barsallo  (CEDRO)  i  Teresa 

Férriz (Lletra: la literatura catalana a Internet) 

 

Durant  el mes  de  juny  va  tenir  lloc  la  primera  edició  de  l’Escola  d’estiu  de  la  Biblioteca 

Pública, que reprèn el model de l’Escola d’hivern. Com aquesta, es tracta d’una proposta de 

formació  per  al  personal  de  les  biblioteques  públiques  de  Catalunya  organitzada  per  la 

Subdirecció General de Biblioteques de  la Generalitat de Catalunya  i  la Gerència de Serveis 

de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat. En aquesta edició 

es van organitzar sis cursos monogràfics, de 16 hores cadascun, concentrats en dos dies.  

 

4. Activitats acadèmiques 
4.1 Trobada del professorat de la Facultat 
El mes  setembre  es  va  celebrar  la  VIII  Jornada  de  Professorat.  A  la  sessió  de matí,  Jordi 

Trullén, professor d’ESADE, va presentar els resultats d’un estudi en què participa la Facultat 

sobre el canvi en les organitzacions universitàries arran de la implantació de l’Espai Europeu 
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d’Ensenyament Superior. A la sessió de tarda es va informar de l’estat del pla de estudis del 

grau en Informació i Documentació que s’ha de posar en marxa el curs 2009‐2010.  

 

4.2 Aula Jordi Rubió i Balaguer 
El  25  de  novembre  es  va  celebrar  el  primer  seminari  del  curs  amb  el  títol  La  influència 

d’Internet en  la vida quotidiana. Es va debatre com  i per què Internet canviarà  les vides de 

les  persones  i  de  les  organitzacions  en  el  propers  anys  i  per  què  les  administracions 

fomenten l’extensió de l’ús de les tecnologies de la informació i de les comunicacions. Hi van 

participar Jordi Bosch, secretari general de Telecomunicacions i Societat de la Informació de 

la Generalitat de Catalunya; Marta Continente, directora general d’Atenció ciutadana de  la 

Generalitat de Catalunya;  i  Joan Torrent, director dels Estudis d’Economia  i Empresa de  la 

UOC; moderats per Lluís Anglada, coordinador dels seminaris. 

 

El segon seminari de l’Aula va tenir lloc els dies 2, 5 i 6 de març. Dilluns 2, Roy Tennant, OCLC 

Programmes and Research, va  impartir  la conferència 21st Century Description and Access. 

Uns  dies  més  tard,  dijous  5,  es  va  impartir  una  altra  conferencia  sobre  L’evolució 

internacional  de  les  regles  de  catalogació:  l’aproximació  francesa,  a  càrrec  de  Françoise 

Laresche  (Bibliothèque  Nationale  de  France).  A  continuació,  una  taula  rodona  amb  la 

participació de Mar Hernández, directora del Departament de Procés Tècnic de la Biblioteca 

Nacional  de  Espanya,  Imma  Ferran,  cap  del  servei  de  Normalització  Bibliogràfica  de  la 

Biblioteca de Catalunya, i Assumpció Estivill, professora de la Facultat. 

 

El tercer i últim seminari del curs es va celebrar el 14 de maig. Amb el títol Catalunya fa 100 

anys:  les biblioteques en  la construcció d'un país, es va reflexionar  i debatre sobre el paper 

que  van  tenir  les  biblioteques  en  la  construcció  de  la Catalunya  del  segle  XX. Va obrir  el 

seminari Wayne Wiegand,  professor  of  Library  and  Information  Studies  and  Professor  of 

American  Studies  a  la  Florida  State University,  amb  la  conferència Community Places and 

Reading Spaces: The Public Library in American History; seguidament hi va haver una ronda 

d’intervencions  sota  el  títol  Biblioteques  que  fan  país  (Montserrat  Comas,  Teresa Mañà, 

Joaquim Coll, Reis Fontanals). La sessió de la tarda es va iniciar amb la conferència Catalunya 

fa 100 anys: les biblioteques en la construcció d'un país, a càrrec de Jordi Casassas, director 

del  Grup  d'estudis  d'Història  de  la  Cultura  i  dels  Intel∙lectuals  i  catedràtic  d'Història 

Contemporània de  la UB. La sessió va concloure amb  la  taula  rodona Del present al  futur, 

amb la intervenció de: Jordi Permanyer, gerent de Serveis de Biblioteques de la Diputació de 

Barcelona; Carme Renedo,  subdirectora general de Biblioteques de  la Direcció General de 

Cooperació Cultural de  la Generalitat de Catalunya; Eulàlia Espinàs, presidenta del Col∙legi 

Oficial  de  Bibliotecaris‐Documentalistes  de  Catalunya;  Dolors  Lamarca,  directora  de  la 
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Biblioteca  de  Catalunya;  i  Jaume  Casals,  president  del  Consell  de  Govern  del  CBUC.  Va 

moderar Carme Mayol, exprofessora de la Facultat. 

 

4.3 Altres activitats 
El 15 de setembre, Steve Knight, Associate Director, National Digital Library and Programme 

Architect, National Digital Heritage Archive at the National Library of New Zeland, va impartir 

la conferència inaugural del curs del màster de Gestió de Continguts Digitals que portava per 

títol La preservació dels recursos digital a la Biblioteca Nacional de Nova Zelanda. 

 

El  22  de  setembre  Anthony  Calnek,  vicepresident  de  Comunicació  i  Màrqueting  de  la 

Biblioteca Pública de Nova York va impartir una conferència sobre màrqueting i biblioteques 

on  va  tractar  qüestions  com  el  rebranding,  fundraising,  comunicació,  relacions  públiques, 

aliances amb corporacions públiques  i privades, campanyes d’imatge, etc. Aquesta activitat 

es va dur a terme gràcies a la col∙laboració del Consolat General d’Estats Units a Barcelona. 

 

També el 22 de setembre, Teresa Duran va  impartir  la conferència  inaugural del màster de 

Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura amb el títol Dins d’un bosc d’imatges. 

 

Entre el 23  i 27 de mar es va celebrar a  la Facultat un curs sobre preservació digital sota el 

títol  The  preservation  challenge:  basic  concepts  and  practical  applications  organitzat  pels 

projectes  europeus  Digital  Preservation  Europe  (DPE),  Planets,  CASPAR  i  nestor.  La 

coordinació local va anar a càrrec de Alice Keefer i Miquel Térmens. 

 

Durant aquest curs la Facultat ha participat al projecte TEMPUS New Masters Programme on 

Library  and  Information  Science  que  té  per  objectiu  actualitzar  els  ensenyaments 

d’Informació i Documentació a Armènia, Geòrgia i Uzbekistan. La coordinació del projecte va 

a càrrec de la Middlesex University i també hi participen la Robert Gordon University (Gran 

Bretanya), Unversità degli Studi di Parma (Itàlia) i la Rezeknes Augstskola (Letònia). 

 

Finalment,  la Facultat ha estat present al Standing Committee de  l'Education and Training 

Section de l’IFLA i a l’EUCLID Board. 

 

5. Recerca 
5.1 Ajuts i projectes de recerca 
Al  llarg  del  curs  acadèmic  diversos  professors  han  rebut  finançament  per  a  la  realització 

d’activitats de recerca: 
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 Ernest  Abadal  va  obtenir  un  ajut  del  Programa  Nacional  de  I+D+i  del Ministerio  de 

Educación  y  Ciencia  per  desenvolupar  el  projecte  El  acceso  abierto  a  la  producción 

científica  (open  access)  en  España:  análisis  de  la  situación  actual  y  presentación  de 

políticas y estrategias para promover su desarrollo. 

 Assumpció Estivill va obtenir un ajut del Programa Nacional de  I+D+i del Ministerio de 

Educación  y Ciencia per desenvolupar  el projecte  El uso de metadatos  en depósitos  y 

colecciones digitales españoles. 

 Ángel  Borrego  va  obtenir  un  ajut  del  Programa  Nacional  de  I+D+i  del Ministerio  de 

Educación y Ciencia per desenvolupar el projecte El impacto de la biblioteca digital sobre 

la búsqueda y el consumo de información científica. 

 Maite  Barrios  va  obtenir  un  ajut  del  Programa  d’Estudios  y Análisis  del Ministerio  de 

Educación  y  Ciencia  per  desenvolupar  el  projecte  La  productividad  científica  en  la 

Universidad Española: un estudio de género. 

 Anna  Villarroya  va  obtenir  un  ajut  de  l’AGAUR  per  desenvolupar  el  projecte  La 

productivitat científica per gènere en les Universitats públiques catalanes. 

 Marcia Lee Zeng, professora de  la School of Library and Information Science, Kent State 

University, va  realitzar una estada a  la Facultat entre el mesos de maig  i  juny de 2009 

gràcies  a  un  ajut  de  l’AGAUR.  Durant  aquesta  estada  va  impartir  el  curs  Knowledge 

Organization Systems: Thesaurus, Taxonomy, Ontology. 

 Tres grups de recerca liderats per professors de la Facultat van obtenir finançament a la 

convocatòria de  l’AGAUR per a  les activitats dels grups de recerca per al període 2009‐

2013: Ernest Abadal, Cultura  i continguts digitals: aspectes documentals, polítics  i eco‐

nòmics; Ángel Borrego, I‐VIU: grup d'estudis mètrics sobre el valor i ús d'informació; i Te‐

resa Mañà, Bescolar: grup de recerca en biblioteques de centres d'ensenyament no uni‐

versitari. 

 Núria Jornet va obtenir un ajut a la convocatòria d’accions mobilitzadores de l’AGAUR per 

a l’organització del seminari Com fer que el poder sigui polític? 

 Teresa Mañà va obtenir un ajut a la convocatòria d’ajuts per a projectes per a la millora 

de  la  qualitat  docent  de  l’AGAUR  pel  projecte  Implementació  de  processos  per  a  la 

millora de la qualitat de les pràctiques no curriculars en l'àmbit professional. 

 

A  l’aplicació de gestió de  la  recerca GREC  (https://webgrec.ub.edu) es poden consultar els 

resultats de l’activitat de recerca del professorat adscrit a la Facultat. 

 

5.2 Publicacions de la Facultat 
Durant el  curs acadèmic  s’han publicat els números 21  (desembre de 2008)  i 22  (juny de 

2009) de la revista electrònica BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació que 
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poden consultar‐se a l’adreça http://www.ub.edu/bid/. Aquest últim número inclou algunes 

de les presentacions del segon seminari de l’Aula Jordi Rubió i Balaguer sobre el futur de la 

catalogació. 

 

6. Atenció a l’estudiant 
6.1 Servei d’Ofertes de Feina (SIOF) 
El Servei  d'Informació  d'Ofertes  de  Feina  (SIOF) és  una  llista  de  distribució de correu 

electrònic que  té  l'objectiu de difondre gratuïtament  setmanalment entre els diplomats o 

llicenciats  de  la  Facultat  que  s'hi  inscriguin  les  ofertes  de  feina  i  beques  que  ens  arriben 

directament al centre, com també les que es localitzen en diverses fonts per tal de potenciar 

la inserció laboral dels nostres titulats. 

 
6.2 Beques de mobilitat 
Un total de sis estudiants de la Facultat han resultat seleccionats per portar a terme una es‐

tada d’estudis a l’estranger en el marc del Programa Erasmus: Jesús Arqued Rios, a Oslo; Ro‐

sa Bertran Figueras, a Tessalònica; Núria Cangròs Alonso, a Aberystwyth; Mireia Escolà Ge‐

labert, a Roma; Beatriz Pedrosa Borges, a Oslo, i Cristina Martínez Prieto, a Viterbo. 

 

6.3 Estades en pràctiques a l’estiu a l’estranger 
Un total de vuit empreses  i  institucions han col∙laborat enguany en el programa de pràcti‐

ques d’estiu a l’estranger. En conjunt s’han recaptat 3.400 euros, que s’han distribuït entre 

els estudiants que participen en aquest programa i que no reben cap ajut per part dels cen‐

tres on  van destinats. A més,  la  Facultat  complementa  aquesta quantitat  amb 400 euros 

més. Les empreses que han volgut aportar aquests ajuts són les següents: 3000 Informática, 

Biblària, doc6, El Profesional de  la Información, Fundació Banc Sabadell, Greendata  i Read‐

soft España. 

 

Enguany  32  alumnes  han  estat  seleccionats  per  realitzar  pràctiques  en  el marc  d’aquest 

programa: Ferran Abarca  (ACNUR, Ginebra), Mercè Aguilà  (Instituto Cervantes d’Istanbul), 

Lluís  Alavedra  (Instituto  Cervantes  de  Londres),  Rosa  Bertran  (Instituto  Cervantes  de 

Moscou), Roberta Boscarro (ACNUR, Ginebra), Aleix Busquets (Instituto Cervantes de Tunis), 

Manuel Campos  (Biblioteca Catalana  de  Frankfurt), Roger Cañada  (Biblioteca Catalana  de 

Frankfurt),  Núria  Cangròs  (Instituto  Cervantes  de  Munic),  Neus  Carbonell  (Ambaixada 

d’Espanya  al  Regne  Unit,  Londres),  Laia  Corbella  (Instituto  Cervantes  de  Berlín),  Marc 

Ferrayouli  (London School of Economics, Londres), Marta Forn  (Centre Georges Pompidou, 

París),  Josep  Granada  (Instituto  Cervantes  de  Londres),  Núria  Guàrdia  (Biblioteca 

d’Alexandria), Cleofé Hernández  (Instituto Cervantes de Berlín), Aina Manso  (ETH, Zurich), 
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Berta Miarons  (Instituto  Cervantes  de  Pequín),  Sergi Montes  (The Hispanic  Society, Nova 

York),  Jose  F. Mota  (Instituto  Cervantes  de Moscou),  Lara  Pasarín  (Instituto  Cervantes  de 

Roma), Cristina Pla  (University of Wales, Aberysthwyth), Aina Ribé  (Instituto Cervantes de 

Berlín),  Daria  Ripoll  (CERN,  Ginebra),  Cinta  Roldán  (Biblioteca  d’Alexandria),  Joan  Carles 

Santos  (Biblioteca  Catalana  de  Frankfurt),  Leticia  Seoane  (Instituto  Cervantes  de Nàpols), 

Ana Soriano (Canning House, Londres), M. Llum Soriano (Biblioteca Catalana de Frankfurt), 

Carme  Taltavull  (Instituto  Cervantes  de  Tolosa),  Neus  Ventura  (British  Library  ‐  Hispanic 

Section, Londres), I Eva Xaver (London School of Economics, Londres). 

 

6.4 Altres beques i ajuts 
Samuel López, alumne de diplomatura, ha obtingut la beca per utilitzar el pis que Rosa Ricart 

i Ribera va destinar per a ús dels estudiants de la Facultat. 

 

Diversos alumnes i professors van participar al congrés BOBCATSSS 2009 que es va celebrar a 

Porto  (Portugal)  a  finals de  gener.  Jesús Gascón  va presentar  la  comunicació Practice and 

academy,  or  working  as  learning:  internship  course  at  the  Universitat  de  Barcelona  LIS 

Faculty i Candela Ollé i Ángel Borrego van presentar la comunicació Perceptions on the use of 

electronic  journals  at  Catalan  Universities:  results  of  a  qualitative  survey.  També  es  va 

presentar un pòster de Constança Espelt, Anna Villarroya  i Núria Jornet  juntament amb Eli 

Ramírez  i  Enric  Zapatero  sobre  els  convenis  de  cooperació  educativa,  Analysis  of  the 

agreements  for educations co‐operations at  the Library and  Information Science Faculty of 

University of Barcelona: 2005‐2008: New labour market opportunities in ICT. 

 

Juan José Boté, estudiant del màster de Gestió de Continguts Digitals, va guanyar el segon 

premi del Digital Preservation Challenge, un concurs convocat per segona vegada per Digital 

Preservation Europe. Aquesta organització  internacional està formada per universitats, cen‐

tres de recerca i biblioteques de diversos països europeus, i té l'objectiu de promoure la re‐

cerca  i  l'intercanvi d'experiències en  la preservació dels objectes digitals. L’objectiu del con‐

curs era resoldre cinc reptes concrets, relacionats amb  la preservació d'obres digitals: recu‐

peració de documents antics, un videojoc antic, una base de dades obsoleta, una obra d'art 

electrònic i la còpia de pàgines web. 

 

Des  de  l’any  2005  el  bloc Mòbils  BiD (http://mobilsbid.blogspot.com)  ofereix  un  punt  de 

trobada  entre  els  estudiants  de  la  Facultat  i  els  programes  de  mobilitat  nacional  i 

internacional per tal de difondre'ls i fomentar‐los. 
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6.5 Centres que han rebut alumnat de Pràcticum durant el curs 
Arxius 

Arxiu Nacional de Catalunya 

Arxiu Central Administratiu del Departament de Presidència de la Generalitat 

Arxiu Diputació de Barcelona 

Arxiu General i Històric de la Universitat de Barcelona 

Catalunya Ràdio 

Centre de Documentació i Estudis del Futbol Club Barcelona 

Centre de Documentació Marítima 

El Mundo Deportivo 

El Periódico de Catalunya 

Escola Pia de Granollers 

Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya 

Televisió de Catalunya 

Televisió Espanyola 

 

Biblioteques especialitzades 

Ateneu Barcelonès 

Biblioteca de Catalunya 

Biblioteca General de l’Ajuntament de Barcelona 

Biblioteca Judicial de Barcelona 

Biblioteca Nacional de Chile 

Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona 

Casa Ametller 

Casa Àsia 

Centre Excursionista de Catalunya 

Doc 6 

Escola Superior de Música de Catalunya 

Escola Tècnica del Clot 

Fundació ESADE 

Fundació Joan Miró 

Fundació Privada Universitària EADA 

Giro. Fundació Privada Estudis Medi Ambient 

Il∙lustre Col∙legi d'Advocats de Barcelona 

Institut Borja de Bioètica 

Institut Català de des Dones 
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Institut Català de la Salut 

Institut d'Estudis Fotogràfics De Catalunya 

MACBA 

Metges Sense Fronteres 

Museu Nacional d'Art de Catalunya 

VLex 

 

Biblioteques públiques 

Biblioteca Can Casacuberta 

Biblioteca Can Pedrals. Granollers 

Biblioteca de Cerdanyola del Vallès 

Biblioteca de Palafrugell 

Biblioteca de Sant Feliu de Guíxols 

Biblioteca del Mil∙lenari. Sant Cugat 

Biblioteca Montserrat Roig 

Biblioteca Pública Nou Barris 

Biblioteca Tecla Sala 

Central de Biblioteques de Lleida 

 

Biblioteques universitàries 

Universitat de Barcelona. Biblioteca Humanitats 

Universitat de Barcelona. Campus de Bellvitge 

Universitat Politècnica de Catalunya. Biblioteca Enginyers Industrials 

Universitat Politècnica de Catalunya. Biblioteca ETSEIB 

Universitat Politècnica de Catalunya. Biblioteca Gabriel Ferraté 

Universitat Pompeu Fabra 

 


