
 
 

1 Introducció  

Organitzades per la Fundació Joan Costa Roma i pel Consorci Sanitari de 
Terrassa i amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, entre els dies 6 i 8 d'octubre se celebraren a Terrassa les XI 
Jornadas Nacionales de Información y Documentación en Ciencias de la 
Salud.  

Aquestes Jornadas, de caràcter biennal, són d'àmbit estatal i representen 
una bona oportunitat perquè els professionals de la informació que 
treballen en el camp biosanitari (hospitals, biblioteques universitàries, 
centres de recerca, agències d'avaluació, empreses de serveis 
d'informació, etc.) intercanviïn informacions i experiències sobre temes del 
seu interès.  

 
2 Desenvolupament  

Les Jornadas, a banda de les conferències inaugural i de clausura, es van 
articular a l'entorn de taules rodones, comunicacions sobre el tema, 
presentació de pòsters i tallers. El text complet de les comunicacions i 
d'algunes ponències es pot consultar a la URL 
<http://www.jornadasbibliosalud.net/page11.html>.  

L'encarregat de donar el tret de sortida va ser el fundador i president 
d'Infonomia.com, Alfons Cornella, que va fer la conferència inaugural amb 
el títol “Es el momento de la productividad de la información”. Tot seguit va 
tenir lloc la taula rodona “Bibliotecas híbridas”, moderada per Joan Isidre 
Badell (Univeristat de Vic), en la qual van participar en qualitat de ponents 
Adoració Pérez (directora de la Biblioteca de la UOC), José Manuel 
Estrada (membre del Comité de Bibliotecas de Ciencias de la Salud de la 
Agencia Laín Entralgo) i José Vallejo (director de la Biblioteca del Hospital 
Carlos Haya de Màlaga).  

   
textos universitaris de 

biblioteconomia i documentació

número 15 

desembre de 2005

ISSN 1575-5886 

DL B-19.675-1998

Facultat de Biblioteconomia i Documentació

Universitat de Barcelona

inici   •   presentació   •   consell assessor   •   altres números 
instruccions per als autors   •   indexada   •   subscripció   •   cerca

 

     

CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PARADA,  AURORA VALL CASAS   
Grup d'investigació DENEA 
Facultat de Biblioteconomia i Documentació 
Universitat de Barcelona  
crodriguezp@ub.edu , auroravall@ub.edu  

Informe de les XI Jornadas Nacionales de Información y 
Documentación en Ciencias de la Salud (Terrassa, 6.8 
d.octubre de 2005)

Opcions

 
Imprimir

 
Recomanar

 
Citació Estadístiques

Página 1 de 3Informe de les XI Jornadas Nacionales de Información y Documentación en Ciencia...

10/06/2009http://www.ub.es/bid/15rodrig.htm



En la sessió de tarda es van fer dues tongades de comunicacions i un 
taller. La primera, moderada per Carlos González Guitián (Hospital Juan 
Canalejo de La Coruña), va ser la corresponent al tema de la taula rodona 
del matí, “Bibliotecas híbridas”, i s'hi van presentar sis comunicacions. La 
segona, centrada en el “Papel del profesional en la gestión y el uso de la 
información sanitaria” i en la qual es van llegir el mateix nombre de 
comunicacions, va ser moderada per M. Asun García (Hospital Cruces de 
Bilbao). El taller posterior va consistir en un intercanvi d'experiències sobre 
PubMed, LinkOut i Library Holdings, a càrrec de Concepción Campos, 
Azucena Blanco i Rodolfo Higuera.  

El tema que obria la taula rodona del dia 7, segon dia de Jornadas, era 
“Producto bibliotecario”. Hi van participar Rosa Valverde (Hospital de 
Zumárraga), com a moderadora, i en qualitat de ponents: Núria Balagué 
(sotsdirectora del Servei de Biblioteques de la UAB), Pilar Roqué 
(Departament de Salut) i Carina Rey (Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació de la UB), que van parlar, respectivament, sobre “Normas 
ISO y certificación”, “Planes de mejora de calidad de gestión y servicios” y 
“Nuestros usuarios, aliados, desconocidos y satisfechos”. Les vuit 
comunicacions presentades van ser moderades per M. Francisca Ribes 
Cot (Hospital Marqués de Valdecilla, Santander). A la tarda es va fer la 
defensa dels dotze pòsters presentats, sessió que va moderar Conxi Caro 
(Hospital Mútua de Terrassa), i després el taller de “Gestión de conflictos”, 
les responsables del qual eren Olga Massana, Maria Munné i Roser Vila.  

El darrer dia es va fer l'última taula rodona, sobre el tema “Tendencias del 
acceso electrónico a la información” i amb la participació de Rosa de Dios 
(Hospital del Mar, Barcelona), moderadora, i dels ponents Antoni Parada 
(Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques de Catalunya), 
Antonio Lafuente (CSIC, Madrid) i Dolors Navarro (Fundació Biblioteca 
Josep Laporte, Barcelona). A continuació, el torn va correspondre a la 
presentació de les comunicacions sobre el tema, un total de cinc.  

La conferència de clausura va ser a càrrec del Dr. Albert Jovell (director 
general de la Fundació Biblioteca Josep Laporte, Barcelona), que va 
dissertar sobre “Valores y gestión de la información en e-salud”. Després 
es van llegir les conclusions, en les quals s'afirma que “el marco actual del 
estado de las autonomías posibilita el desarrollo de sistemas autonómicos 
de información y documentación en ciencias de la salud que necesita un 
sistema interterritorial que los articule y coordine. Constatar que las 
bibliotecas virtuales las hacemos las personas reales y sus 
circunstancias”.  

 
3 Valoració  

El comentari valoratiu el centrarem en dos eixos fonamentals. El primer és 
el que remarca el caràcter eminentment pràctic de les Jornadas 
Nacionales de Información y Documentación en Ciencias de la Salud. És a 
dir, per damunt de cap altra característica, cal destacar la seva funció de 
punt de trobada dels bibliotecaris i documentalistes bio-sanitaris. Per 
contra, hi ha una absència gairebé total de representants del món 
acadèmic, la presència dels quals acostuma a ser habitual en jornades i 
seminaris de caràcter general. El segon és que, a partir del que vam 
escoltar a Terrassa, podem concloure que quan es parla d'informació i 
documentació en ciències de la salut es pensa en biblioteques 
hospitalàries en què l'oferta de productes i serveis s'adreça exclusivament 
al personal sanitari, obviant la referència als malalts i les seves famílies a 
despit de les paraules de presentació del Libro de resúmenes que la 
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consellera de Salut, Marina Geli, dedica als congressistes:  

“Nuestra sociedad actual, llamada de la información o del 
conocimiento, muestra un incremento constante en la demanda de 
datos sobre temas de medicina y salud. Las nuevas tecnologías han 
hecho posible una globalización de la información que permite a los 
ciudadanos acceder de manera inmediata a un gran número de noticias 
y temas de actualidad.  

Sin embargo, esta misma facilidad conlleva que la información 
disponible no siempre sea exacta o fiable, y en muchos casos tampoco 
fácil de localizar. Así pues, con una envergadura de datos inalcanzable 
y unos ciudadanos que cada vez tienen más demandas y son más 
conscientes de sus derechos, el reto de los profesionales que se 
dedican a este sector es ofrecer información sanitaria de alta calidad”.1  

Acabarem amb un assumpte sorprenent d'economia domèstica com és 
l'alt preu de la inscripció, 300 euros, si el comparem amb el d'altres 
jornades professionals de la nostra àrea. A desgrat d'això, hem de dir que 
hi estaven inclosos els dinars i un sopar de gala.  

 

 

Notes  

1 Jornadas Nacionales de Información y Documentación en Ciencias de la 
Salud (11es: 2005: Terrassa). Libro de resúmenes. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya, 2005. p. 5.  
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