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1 Introducció

Durant els dies 25, 26, 27 i 28 del mes d'octubre de 2006, va tenir lloc a la ciutat de Mèrida (Espanya) la I 
International Conference on Multidisciplinary Information Sciences and Technologies (InSciT2006). Aquest congrés 
internacional estava organitzat per la Universidad de Extremadura, el GREVI Research Group, el SCImago 
Research Group i l'Open Institute of Knowledge. A més, va comptar amb el suport de dues societats internacionals 
importants: l'American Society For Information Science and Techonology (ASIS&T) i la International Society for 
Scientometrics and Infometrics (ISSI). 

L'esdeveniment pretenia reunir una part important dels acadèmics i investigadors nacionals i internacionals dedicats 
a la ciència de la informació, en general, i a les diferents disciplines i enfocaments científics relacionats amb l'àmbit 
de la representació i visualització de la informació i el coneixement, en particular. En aquest sentit, el comitè 
organitzador i el comitè científic integrava investigadors internacionals de reconegut prestigi. 

El congrés va rebre més de 400 propostes de comunicació, de les quals se'n van acceptar 249 perquè fossin 
presentades. Els textos d'aquestes presentacions poden trobar-se publicats, en dos volums, en les actes del 
congrés. Les comunicacions acceptades provenien de més de quaranta països diferents. 

 
2 Estructura i continguts

L'estructura diària del congrés sempre responia al mateix esquema. La jornada començava les 9 del matí i s'estenia 
fins a les 19:30 hores. Totes les sessions del matí començaven amb la conferència (sis en total) d'un ponent 
convidat de prestigi reconegut, que s'impartia a l'auditori principal. Després d'aquesta sessió, s'iniciava a l’auditori 
principal –aules I i II– la presentació de forma paral·lela d'algunes comunicacions, organitzades temàticament. 
Aquesta sessió de comunicacions es tancava amb una petita pausa de les 11 a les 11:30 hores. Després es feia una 
nova tanda paral·lela de comunicacions (a les mateixes sales que l'anterior) fins a l'hora dinar (de les 13:30 a les 
15:45 hores). 

La tarda començava amb una nova conferència d'un ponent convidat, dictada a l'auditori principal. Després 
d'aquesta conferència, al mateix auditori principal –aules I i II– s'iniciaven dues sessions on, com al matí, es 
presentaven paral·lelament diverses noves comunicacions organitzades en blocs temàtics. De les 17:30 a les 18 
hores, es feia una pausa. Les jornades diàries es completaven amb la presentació (una al matí i una altra a la tarda) 
dels pòsters que havien estat acceptats i seleccionats també pel comitè científic. 

 
2.1 Jornada del 25 d'octubre de 2006

El congrés va començar amb la conferència del primer ponent convidat, el Dr. Wolfgang Glänzel, de la Katholieke 
Universiteit Leuven. La conferència duia per títol: The ‘perspective shift’ in bibliometrics and its consequences , i es 
va fer a l'auditori principal. El Dr. Glänzel és professor i promotor de la Steunpunt O&O Statistieken (SOOS), a la 
Universitat Catòlica de Leuven (Bèlgica), i és també un dels científics principals de l'Institut per la Investigació sobre 
Política Científica de l'Academia Hongaresa de Ciències, coeditor de la revista Scientometrics i secretari tresorer de 
la Societat Internacional de Cienciometria i d’Informetria (ISSI). 

Després d'aquesta conferència, i al llarg de tota la jornada, es van iniciar quatre sessions de presentació paral·lela 
de comunicacions organitzades temàticament. A l'auditori principal, les dedicades a "La representació de la 
informació i la ciència”; a l'aula I, el tema era "Processament del llenguatge natural"; finalment, a l'aula II, es van 
presentar i discutir les comunicacions sobre "Interacció d'humans amb ordinadors". 

La jornada es va completar amb la presentació de dues sessions (una al matí i una altra a la tarda) de pòsters 

http://www.ub.es/bid/
http://www.ub.es/biblio
http://www.ub.es/bid/
http://www.ub.es/bid/bidpres.htm
http://www.ub.es/bid/instrucc.htm
http://www.ub.es/bid/subscrip.htm
http://www.ub.es/bid/numeros.htm
http://temaria.net/simple.php?origen=1575-5886&idioma=ca
http://www.ub.es/bid/es/bidpres.htm
http://www.ub.es/bid/en/bidpres.htm
http://www.ub.es/bid/pdf/17perez1.pdf
http://www.ub.es/bid/pdf/17perez1.pdf
javascript:recomanar('http://www2.ub.es/bid/consulta_articulos.php?fichero=17perez1.htm')
javascript:recomanar('http://www2.ub.es/bid/consulta_articulos.php?fichero=17perez1.htm')
javascript:ventana('17perez1.htm','C')
javascript:ventana('17perez1.htm','C')
javascript:ventana('17perez1.htm','E')
javascript:ventana('17perez1.htm','E')
javascript:ventana('17perez1.htm','M')
javascript:ventana('17perez1.htm','M')
http://www.ub.es/bid/17perez2.htm
javascript:void(window.open('http://www.kronosdoc.com/gtbib/directorios/consulta.php?directorio=exit&campo=APELLIDOS&texto=perez-montoro+gutierrez','exit','width=750,height=550,resizable=yes'))
mailto:perez-montoro@ub.edu


centrats en aquests mateixos tres temes amb què s’havien classificat les comunicacions. 

 
2.2 Jornada del 26 d'octubre de 2006

La segona jornada va començar amb la conferència del segon ponent convidat, el Dr. Chaomei Chen, de la Drexel 
University. La conferència es va titular Visual Analysis of Concept Change and Information Diffusion i també es va 
impartir a l'auditori principal. El Dr. Chen és professor a l’Escola de Ciències i Tecnologies de la Informació de la 
Universitat de Drexel (Filadèlfia). A més, és professor convidat a l’Escola de Sistemes d’Informació, Informàtica i 
Matemàtiques de la Universitat de Brunel (Londres); editor de la revista Information Visualization, publicada per 
Palgrave Macmillan i membre del comitè editorial de la Journal of Informetrics,publicada per Elsevier. També és el 
fundador del Simposi Internacional sobre Visualització de Dominis de Coneixement, que dirigeix des de 2002. 

Després d'aquesta conferència, i al llarg de tot el matí, es van iniciar dues sessions de presentació paral·lela de 
comunicacions organitzades temàticament. A l'auditori principal s’hi agruparen les que tractaven sobre "Gestió del 
coneixement". A l'aula I, es van presentar les relacionades amb l' "Aplicació de la intel·ligència artificial". Finalment, a 
l'aula II, es van defensar i discutir les comunicacions sobre la "Visualització de la informació". El matí es va 
completar amb un taller (workshop) sobre l' "Anàlisi visual de l'evolució i la difusió del coneixement científic". 

La tarda es va iniciar amb la conferència del tercer ponent convidat, el Dr. Félix de Moya Anegón, de la Universidad 
de Granada. La conferència es va titular "Sistema en línia per a l'anàlisi i l'avaluació de dominis científics: l'atles de la 
ciència iberoamericana" i es va fer a l'auditori principal. El Dr. Félix de Moya és catedràtic de la Facultat de 
Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Granada i investigador principal del grup SCImago que duu a 
terme el projecte d'R+D anomenat "Atles de la ciència". 

Després de la conferència, i durant tota la tarda, es van iniciar les habituals sessions temàtiques. El tema comú per a 
les comunicacions a l'auditori principal va ser la "Recuperació de la informació", mentre l'aula I va acollir les 
relacionades amb l' "Aplicació de la intel·ligència artificial", i a l'aula II, es van defensar i discutir les comunicacions 
que tractaven el tema de les "Biblioteques digitals". 

La jornada es va completar amb la presentació de dues sessions de pòsters (una al matí i una altra a la tarda) sobre 
"Gestió del coneixement", l' "Aplicació de la intel·ligència artificial" i la "Visualització de la informació". 

 
2.3 Jornada del 27 d'octubre de 2006

La conferència del quart ponent convidat, el Dr. Donald H. Kraft, de la Louisiana State University, va inaugurar la 
tercera jornada. S’anomenava Intelligent Methods in Models of Text Information Retrieval: Implications for Society i 
també es va dictar l'auditori principal. El Dr. Kraft és professor de Biblioteconomia i Documentació , i d’Informàtica 
(en va ser el darrer director de Departament), a la Universitat de l’Estat de Luisiana. Actualment, és professor visitant 
i distingit a l’Acadèmia de les Forces Aèries dels EUA. El professor Kraft també és l'editor de la revista Journal of the 
American Society for Information Science and Technology (JASIST), editor associat de les revistes IEEE 
Transactions on Fuzzy Systems i Scientometrics i membre del comitè editorial d'Information Retrieval y International 
Journal of Operations and Quantitative Management (IJOQM). 

Aquest cop, les sessions de conferències posteriors van centrar-se en "Biblioteques digitals" a l'auditori principal, en 
"Hipertext, hipermèdia" i "Metadades" a l'aula I, i "Recuperació de la informació" a l'aula II. 

EEl cinquè ponent convidat, Jaco J. Zijlstra, d'Elsevier Scopus, va parlar a primera hora de la tarda. La conferència 
es deia: Providing Tools for Author Evaluation: a case study. 

Les sessions paral·leles posteriors es van dividir en els següents blocs temàtics: a l'auditori principal, es van 
presentar les comunicacions sobre "Visualització de la informació"; a l'aula I, les relacionades amb la "Gestió del 
coneixement"; i a l'aula II, es va parlar de "Xarxes socials". 

Les dues habituals sessions de pòsters (matí i tarda) anaven dedicades als mateixos aspectes tractats en les 
comunicacions. 

 
2.4 Jornada del 28 d'octubre de 2006

L'última jornada, que només es va estendre fins a l'hora de dinar, va començar amb la conferència del sisè i últim 
ponent convidat, el Dr. A. Fazel Famili, del National Research Council of Canada. La conferència duia per títol 
Evolution of knowledge discovery and management i també va ser impartida a l'auditori principal. El Dr. Famili és 
investigador i un dels científics principals de l'Institute for Information Technology, del Nacional Research Council de 
Canadà, i professor de la Universitat d’Ottawa. 

Més tard, a l'auditori principal, es van presentar diverses comunicacions sobre "Publicacions digitals". A l'aula I, es 
van presentar les relacionades amb els "Aspectes semàntics de la gestió del coneixement". A l'aula II es va parlar de 
"Mineria de dades". 

Igual com la resta de les jornades, aquesta última es va completar amb la presentació d'una sessió de pòsters 



centrats en les "Publicacions digitals" i la "Mineria de dades". 

Tota la informació sobre la I International Conference on Multidisciplinary Information Sciences and Technologies 
(InSciT2006) juntament amb les presentacions d’alguns ponents i comunicants, pot trobar-se al web oficial de 
l'esdeveniment (http://www.instac.es/inscit2006/). 

 
 

Facultat de Biblioteconomia i Documentació 
Universitat de Barcelona 
Barcelona, desembre de 2006 
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