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Pla d'actuació del Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal. Bienni 2009-2010

Des  de  la  seva  creació  l’any  2000  fins  ara,  el  Centre  de  Documentació  de  Biodiversitat  Vegetal 
(CeDocBiV) ha anat trobant el seu encaix funcional tant pel que fa als aspectes administratius i logístics dins de la 
Universitat de Barcelona, com pel que fa a les accions de suport a la recerca, cada cop més plurals i complexes. 
Encarant el proper bienni, quan es complirà el desè aniversari de la seva creació, el CeDocBiV és el node de les 
activitats de recerca dels botànics de les Facultats de Biologia i de Farmàcia. 

Així, ens disposem a emprendre tot un seguit d’actuacions que corresponen als principals objectius del 
CeDocBiV, tal com consten en l’acord de la seva creació i en la memòria d’adequació a la normativa de Centres de 
Documentació de la Universitat de Barcelona, de 2006. Tot seguit enumerem i especifiquem aquestes actuacions 
previstes, ordenades des de les de tipus més bàsic, corresponents als fons materials i a les infrastructures del 
Centre,  fins  a  les  que  tenen  a  veure  més  aviat  amb  aspectes  estratègics.  D’aquestes,  les  que  impliquen 
increments de personal i de recursos es consideren del màxim interès, ja que permetrien anar més enllà en tota la 
resta d’accions previstes.

- Garantir la conservació i ordenar les mostres de l'herbari BCN:
- continuar amb l'ordenació de les mostres no intercalades
- adequar l'herbari Texidor per tal d'assegurar la seva conservació i facilitar-ne la consulta
- intentar garantir com a mínim el muntatge de les mostres que han de sortir en préstec i dels exemplars 

tipus
- adquirir més prestatgeries per als armaris compactes de l'herbari

- Millorar les instal·lacions i les condicions de conservació de les col·leccions
- adequar l'antic magatzem al seu nou ús com a sala de digitalització
-  adequar  una  nova  sala  per  al  dipòsit  de  les  col·leccions  que  arriben  de  nou  fins  que  estiguin 

convenientment processades per a poder-les incorporar a l'herbari

- Millorar els recursos per donar suport a les consultes presencials al centre:
- incrementar la bibliografia especialitzada per tal de mantenir-la actualitzada
- vetllar pel correcte funcionament del material òptic i de les terminals de consulta de dades

- Revisar la normativa de l'herbari  de manera que contempli  les noves metodologies d'estudi  de les mostres 
(extraccions d'ADN, estudi d'isoenzims, cromatografies, etc.).

- Potenciar la informatització de les mostres de l'herbari. 
- obtenir finançament per a la contractació de personal per a l'informatització de dades
- millorar els mecanismes d'entrada de dades per facilitar el seu ús als mateixos recol·lectors

- Continuar la publicació de les bases de dades en les xarxes internacionals
- publicar nous registres a la xarxa GBIF
- publicar nous registres a la xarxa BIOCASE

- Promoure el servei de digitalització de mostres per tal de minimitzar el nombre que n'ha de sortir en préstec cap a 
altres herbaris.

- Consolidar el web com a portal d'accés a la majoria dels recursos i serveis del CeDocBiV:
- millorar l'aplicació que permet la consulta de les bases de dades i incorporar una funció que permeti la 

representació geogràfica de les localitats
- facilitar la consulta de l'herbari virtual posant a punt una aplicació que permeti la consulta per diferents 

camps de les etiquetes: nom científic, recol·lector, localitat, etc.
- posar a punt les versions castellana i anglesa
- difondre les activitats organitzades pels membres del CeDocBiV i la seva producció científica

- Incrementar el banc d'imatges de l'herbari virtual
- continuar amb la digitalització dels exemplars tipus i de les mostres de la col·lecció de fruits i llavors del 

Parc Nacional d'Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici
- buscar noves fonts de finançament per tal de poder emprendre nous projectes: digitalització d'espècies 

dels Parcs Naturals, digitalització de col·leccions històriques, etc.

- Difondre els recursos i serveis del CeDocBiV entre els seus usuaris potencials: 
-  editar un nou tríptic del CeDocBiV, amb la informació actualitzada.
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- campanya de difusió entre les administracions públiques que treballen en el camp de la biodiversitat 
vegetal

- Col·laborar amb la tasca docent dels membres del CeDocBiV:
- organitzar seminaris o sessions informatives per als estudiants de les assignatures de Botànica
- cercar noves vies de col·laboració d'alumnes, atesa la desaparició dels crèdits de lliure elecció als nous 

plans d'estudi
- col·laborar en la campanya "Passa l'Estiu al Parc" del Parc Científic de Barcelona

- Organitzar actes de divulgació científica o congressos:
- co-organitzar el IXè Col·loqui de Botànica Pirenaico-Cantàbrica (tindrà lloc a Andorra, el juliol de 2010).
- col·laborar en l'organització de l'exposició de bolets en el marc de la "Setmana de la Ciència" i en la que 

s'organitza en motiu de la desta patronal de la Facultat de Farmàcia

- Fomentar les relacions amb altres herbaris i institucions científiques
- participar en l'assemblea anual de la "Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos" i altres activitats 

que organitza aquesta associació (campanyes de recol·lecció, cursos, etc.)
- Participar en els cursos i reunions del node espanyol del GBIF

- Augmentar el personal del CeDocBiV per garantir el correcte funcionament dels serveis que ofereix:
- participar en la propera convocatòria de personal tècnic de suport a la recerca
- buscar noves fonts de finançament per a convocar beques de col·laboració


