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1. Introducció
Es podria qualificar el curs 2006-2007 com un curs d'implantació de
novetats importants en la prestació de serveis en l'àmbit de les
tecnologies i els recursos d'informació a la Universitat:
●

●

●

●

A principis del curs, es va posar en marxa el servei de
préstec d'ordinadors portàtils, servei adreçat exclusivament a
estudiants i que constitueix un important element de suport a
l'aprenentatge, com una nova prestació per donar cobertura
a les noves necessitats dels estudiants derivades de la
implantació de la metodologia docent de l'EEES.
També a principis del curs es va oferir un nou sistema de
correu electrònic per als estudiants que afegia moltes més
funcionalitats i major capacitat a les bústies.
Al llarg del curs 2006-2007, va millorar l'accés sense fils a la
xarxa Internet, ja que van augmentar molt considerablement
els punts d'accés sense fils i, a més, es va posar en marxa el
programa Eduroam per facilitar la mobilitat dels estudiants i
especialment del personal acadèmic entre les universitats, tot
facilitant-los la utilització d'Internet en els desplaçaments
d'una universitat a una altra.
Durant el mes de juliol, es va iniciar la prestació del servei
d'atenció telefònica (SAT) amb un nou model de prestació
centralitzada, amb tecnologia renovada i amb el personal
dedicat en exclusiva i integrat en l'equip humà de la
Biblioteca.

Totes aquestes novetats en la prestació de serveis giren a l'entorn
de l'eix que marca la confluència dels serveis bibliotecaris i dels
serveis informàtics, ja que, en la seva majoria, han estat possibles
mitjançant l'esforç conjunt de persones del Servei d'Informàtica i de
la Biblioteca, col·laborant conjuntament i treballant en equip.
Així, doncs, si una de les cares de la moneda era la de les novetats
rellevants en la prestació de serveis als usuaris, l'altra cara inseparables l'una de l'altra- és la consolidació fructífera del model
de confluència entre les dues unitats organitzatives (Servei
d'Informàtica i Biblioteca), que s'ha anat aplicant i ampliant
progressivament des de la creació l'any 2003 de l'Àrea de Recursos
d'Informació i que es fa visible en el recull de la seva activitat
quotidiana, per segona ocasió, en aquesta memòria i que, atenent
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als treballs que s'han portat a terme durant el curs, obtindrà una
visibilitat permanent a través de la publicació d'una pàgina web
conjunta (Biblioteca i TIC) que, si no hi ha cap imprevist, serà
operativa molt aviat.

Darrera actualització: 28-04-2008
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2. Planificació, gestió i avaluació
2.1. Direcció per Objectius (DpO)
2.2. Intranets
2.3. Grups de treball
2.4. Altres informacions a destacar

Darrera actualització: 4-09-2007
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2.1. Direcció per Objectius (DpO)
La planificació estratègica es concreta anualment en la Direcció per Objectius
(DpO), que estableix quins objectius operatius cal dur a terme per acomplir
l'estratègia definida.
A continuació es donen els resultats de la Direcció per Objectius de l'any 2006 i els
objectius que es van proposar per a l'any 2007.
a) Direcció per Objectius 2006
Resultats de la Direcció per Objectius 2006. Biblioteca
Grau d'acompliment

Nombre
d'objectius

Percentatge

Objectius assolits
completament

73

73%

Objectius assolits
parcialment

13

13%

Objectius no assolits o
desestimats

14

14%

100

100%

Total

Resultats de la Direcció per Objectius 2006. Biblioteca
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Resultats de la Direcció per Objectius 2006. Informàtica
Grau d'acompliment

Nombre
d'objectius

Percentatge

Objectius assolits
completament

88

57%

Objectius assolits
parcialment

42

27%

Objectius no assolits o
desestimats

25

16%

155

100%

Total

Resultats de la Direcció per Objectius 2006. Informàtica

Resultats de la Direcció per Objectius 2006. Vicegerent de l'ARI i objectius
transversals
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Grau d'acompliment

Nombre
d'objectius

Percentatge

Objectius assolits
completament

8

80%

Objectius assolits
parcialment

2

20%

Objectius no assolits o
desestimats

0

0%

10

100%

Total

Resultats de la Direcció per Objectius 2005. Vicegerent de l'ARI i objectius
transversals

b) Direcció per Objectius 2007
Per a l'any 2007, els serveis de Biblioteca i d'Informàtica i la Vicegerent de l'Àrea
de Recursos d'Informació (ARI) van planificar l'execució de 255 objectius operatius.
Aquests objectius es deriven majoritàriament del Programa 10: Tecnologies i
Recursos d'Informació (TRI) i del Programa 2: Innovació docent i suport a
l'aprenentatge del Pla d'Objectius de Gestió de la UPF. També hi ha objectius que
deriven d'altres programes, com el 8: Comunicació.
Tant la vicegerent de l'ARI com cadascuna de les unitats de Biblioteca i
d'Informàtica van fer la seva proposta anual de DpO que van presentar,
respectivament, en una reunió de l'equip de gestió de Biblioteca i una reunió de
9

l'equip de gestió d'Informàtica.
Els objectius estan organitzats d'acord amb les diferents unitats de Biblioteca i
d'Informàtica. També es van proposar uns objectius transversals, és a dir, amb
responsabilitat i participació de personal dels dos serveis.
Direcció per Objectius: Nombre d'objectius operatius per cada unitat
Biblioteca
Nombre
d'objectius
operatius

Àmbit
Direcció

3

Subdirecció

2

Catàleg

6

Recursos informàtics

6

Web

8

Intranets

7

Coordinació Tècnica

3

Recursos econòmics

1

Adquisicions

6

Préstec interbibliotecari

6

Unitat de Logística i Suport

8

Unitat Temàtica d'Economia i Empresa
i d'Informació Universitària

7

Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE)

5

Unitat Temàtica de Dret, Ciència
Política i Humanitats

17

Biblioteca de Rambla

11

Biblioteca de França

9

Biblioteca del Mar

6
Informàtica

Àmbit

Nombre
d'objectius
operatius

Direcció

4

Unitat de Gestió de Recursos

4

Unitat de Comunicacions, Audiovisuals
i Seguretat

32

Unitat de Projectes i Sistemes

49

Unitat d’Informàtica de Jaume I-Mercè

14
10

Unitat d’Informàtica de Rambla-França

13

Unitat d’Informàtica de Mar

7

Vicegerent de l'ARI + objectius transversals
Nombre
d'objectius
operatius
Vicegerent de l'ARI
Objectius transversals

11
10

Total Biblioteca

111

Total Informàtica

123

Total Vicegerent de l'ARI +
transversals
TOTAL

21
255

Darrera actualització: 4-03-2008
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2.2. Intranets
a) Wib (Web Interna de la Biblioteca)
Durant el curs es van incorporar noves pàgines en els apartats següents:
●

●

●
●

●

●
●

●
●
●
●

●

Planificació i organització: Gestió de les reunions dels equips de direcció i de
gestió de la Biblioteca; Programes d'Objectius de Gestió (POG) 2007-2009;
Grups de treball SAU-Biblioteca, Memòria Biblioteca+Informàtica, Web
Biblioteca+Informàtica, Carta de serveis de la Biblioteca i d'Informàtica,
Servei d'Atenció Telefònica (SAT), La Factoria, Argos, Préstec d'ordinadors
portàtils, MDX (Materials Docents en Xarxa), Préstec Interbibliotecari,
Referència virtual.
Recursos humans: Incorporacions temporals; Manteniment de la informació
referent al personal de la Biblioteca > Permisos d'accés a les eines de treball
de la Biblioteca; Convenis de cooperació educativa.
Recursos econòmics: Pressupost del 2007.
Adquisicions: compres, donacions i intercanvis: Estadístiques dels proveïdors
de monografies.
Seccions i localitzacions: Procediments per als Treballs d'Economia Aplicada
2.
Manteniment de la col·lecció: Dades segons procedència.
Recursos electrònics i edició electrònica: Memòria Digital de Catalunya;
RACO; SFX.
Webs, intranets i Campus Global: Intranet del SAT; Intranet de La Factoria.
Política d'usuaris: Calendari d'altes i baixes d'usuaris al VTLS.
Préstec: Préstec d'ordinadors portàtils; Aplicació de préstec de revistes.
Recursos informàtics: l'apartat es desglossa en Equipaments informàtics i en
Programaris i aplicacions i incorpora: Incidències i manteniment dels
equipaments en dies laborables; Portàtil d'ús intern pel personal de
Biblioteca; Instruccions per crear una nova tipologia d'usuaris a VTLS; Com
generar llistats de publicacions electròniques.
Wib per unitats: Biblioteca del Mar

A més d'incorporar i actualitzar de manera regular la intranet, al llarg del curs es
van revisar l'estructura i els continguts dels apartats i pàgines següents:
●

●
●

●
●

●

●

Adquisicions: compres, donacions i intercanvis: Proveïdors amb catalogació
de valor afegit; Circuit per la difusió de la informació dels proveïdors
Seccions i localitzacions: Gestió de les peticions de préstec per MiniINPUTs.
Política d'usuaris: pàgines dels col·lectius següents: Estudiants de màsters
oficials (3r cicle); Estudiants provinents de programes Erasmus o similars;
Estudiants de programes del Campus Internacional; Usuaris externs;
Estudiants de l'IDEC; Personal de l'IMIM, del CRG i del PRBB
Serveis: Préstec interbibliotecari; Préstec in situ; Préstec d'ordinadors portàtils
Instal·lacions i equipaments: Inventari de dispositius de memòria USB a la
Biblioteca
Cursos, jornades i estades: canvi de títol de l'apartat per tal de recollir també
les estades del personal de la Biblioteca a altres institucions.
Wib per unitats:
❍
Nova denominació de les Unitats Temàtiques d’Economia i Empresa i
d'Informació Universitària i de Dret, Ciència Política i Humanitats.
12

❍

Biblioteca del Mar

Wib. Consultes per cursos
Nombre
Curs 2002-2003

21.120

Curs 2003-2004

24.249

Curs 2004-2005

22.875

Curs 2005-2006

14.310

Curs 2006-2007

14.750

Wib. Nombre de consultes per cursos

Wib. Nombre de consultes per mesos. Curs 2006-2007
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b) Intranet del PIE
Es van actualitzar moltes pàgines dels procediments d'estudis de grau. A banda
d'això, se'n van crear de noves, com:
●

●

●

●

Pàgines per ajudar a una millor comprensió dels procediments, com la de
"Casos pràctics de convalidació i reconeixement d'idiomes".
Nou índex per als procediments dels màsters oficials, similar al que ja existia
sobre els estudis de grau. Ja hi ha enllaçades noves pàgines i ha de servir de
base per a tots els nous circuits que comportaran els estudis de postgrau.
"Conservació i eliminació de documentació que es tramita o arriba al PIE":
per a la seva creació van caldre consultes a diversos serveis de la UPF i
sembla pionera en la seva temàtica dins les intranets de la universitat.
"Dades d'estudiants per estudis i cursos", a les quals s'enllaça des de la
pàgina inicial de la intranet, on es va incloure una icona d'estadístiques.

Pel que fa a les dades de consulta de la intranet del PIE, es van mantenir les del
curs anterior, en què s'havia observat un considerable augment de visites.
Intranet del PIE. Consultes per cursos
Nombre
Curs 2002-2003

8.597

Curs 2003-2004

7.943

Curs 2004-2005

6.477

14

Curs 2005-2006

9.117

Curs 2006-2007

8.898

Intranet del PIE. Nombre de consultes per cursos

Intranet del PIE. Nombre de consultes per mesos. Curs 2006-2007
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c) Wisi (Web Interna del Servei d'Informàtica)
Al llarg del curs 2006-2007, la Wisi va anar incorporant nous procediments i
documentació tècnica, tot i que a un ritme inferior al dels cursos precedents. Es va
iniciar un procés de revisió de l'organització i els tipus de continguts, amb l'objectiu
de preparar la intranet per a la migració al nou gestor de continguts. Aquest procés
seguirà el curs següent.
Per temàtiques, es van afegir continguts sobre:
●

●

●

●

●

●

●

Formació: Les persones que es van beneficiar de beques AGAUR van penjar
les seves conclusions (i les seves experiències) a la Wisi.
Parc informàtic: Es van afegir sobretot documents relacionats amb l'inventari
físic, així com amb donacions de material informàtic.
Audiovisuals: Es van incorporar nous contractes de manteniment i
documentació relacionada amb l'inventari. Pel que fa a espais i el seu
equipament, es van afegir documents tècnics sobre les sales d'edició de vídeo
i sobre equipaments molt específics, com els nous projectors.
Xarxes: Es va afegir nova documentació tècnica relacionada tant amb
l'estructura física de la xarxa de la UPF, com amb els serveis de xarxa.
Seguretat: Es va incorporar informació referent a la política de logs i a la
legislació sobre seguretat.
Aplicacions de gestió: El gruix de nous documents es va centrar en l'aplicació
de correu electrònic (manuals, etc.).
Sistemes: Es va afegir documentació tècnica sobre els sistemes que
garanteixen integritat de la informació, sobre els sistemes
d'emmagatzematge. Pel que fa a sistemes operatius, es va incorporar
informació sobre Línux i, com a entorn de desenvolupament, sobre LAMP.
Una part dels documents eren orientats a la formació del personal en
16

aquestes tecnologies.
d) Altres intranets
Durant el curs es van crear els següents espais de treball web:
●
●
●

La Factoria: grup de treball i intranet
Préstec d'ordinadors portàtils: grup de treball
Servei d'Atenció Telefònica (SAT): grup de treball i intranet

Darrera actualització: 4-03-2008
© Universitat Pompeu Fabra
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2.3. Grups de treball
Durant el curs acadèmic 2006-2007, el personal de la Biblioteca i
d'Informàtica va participar en 39 grups de treball per donar
resposta a projectes de millora de serveis o a les iniciatives de
posar-ne en marxa de nous. Cal destacar l'important augment del
nombre de grups de treball que es va produir durant aquest curs i
es va continuar consolidant la creació de grups de treball formats
per personal de la Biblioteca i d'Informàtica conjuntament.
A continuació es relacionen tots els grups de treball en què es va
participar.
a) Grups de treball interns operatius de la Biblioteca
●

●

●

●

Grup de treball Cambra
❍
Membres: Mercè Cabo (coordinadora), Carme Cantos,
Montserrat Espinós, Xavier Ibáñez.
❍
Objectius: Vetllar per l'acompliment del conveni de
cessió del fons bibliogràfic de la Cambra i fer el
seguiment de les actuacions que, d'acord amb aquest
conveni, cal portar a terme.
Grup de treball Fons Biblioteca General
❍
Membres: Xavier Brunet, Carme Cantos, Montserrat
Espinós, Mar Garreta, Xavier Ibàñez (coordinador).
❍
Objectius: Analitzar l'estat del fons de Biblioteca
General, elaborar propostes de millora pel que fa a la
distribució i ordenació d'aquest fons, i planificar i
impulsar les accions necessàries per dur-les a terme.
Grup de treball Indicadors
❍
Membres: Montserrat Espinós (coordinadora), Mar
Garreta, Xavier Ibáñez, Dolors Pons.
❍
Objectius: Revisar els indicadors de rendiment de la
Biblioteca.
Grup de treball Senyalització
❍
Membres: Montserrat Espinós, Mar Garreta, Xavier
Ibáñez (coordinador), Anna Magre.
❍
Objectius: Analitzar les necessitats de la Biblioteca en
matèria de senyalització. Determinar el contingut i les
tipologies de la informació a incloure en la
18

senyalització.
b) Grups de treball interns operatius d'Informàtica
●

●

●

●

●

●

Grup de treball Antivirus
❍
Membres: Roberto España, David Moreso
(responsable), Carles Silvestre.
❍
Objectius: Manteniment, incidències i documentació.
Grup de treball Indicadors
❍
Membres: Joan Alòs (secretari), Mercè Cabo, Teresa
Grané, Mª del Carmen Izquierdo, Manel Lozano, Jordi
Mas, David Moreso, Víctor Rodríguez, Zacarías
Sánchez, Joan Trench, Marc Vives.
❍
Objectius: Elaborar els indicadors de qualitat
d'Informàtica.
Grup de treball Microinformàtica
❍
Membres: Manel Lozano, David Moreso, Oriol Oliva,
Joan Trench.
❍
Objectius: Definir i unificar maquinari aconsellat per
Informàtica.
Grup de treball PcBase Linux
❍
Membres: Àlex García, Ivan Jiménez, Manel Lozano
(responsable), Sergio Mayordomo, Dani Pérez.
❍
Objectius:
■
Migració d'instal·lacions automatizades a un nou
servidor.
■
Documentar.
■
Elaborar una proposta per a la migració de
RedHat 9.0.
Grup de treball PcBase Microsoft
❍
Membres: Josep Aymami, Josep Furriols, David Moreso
(responsable), Carles Silvestre.
❍
Objectius: Instal·lació Office 2003.
Grup de treball Programari Lliure
❍
Membres: Germàn España, Manel Lozano
(responsable), Xavier Polo, Núria Reixach.
❍
Objectius: Potenciar la disponibilitat de programari
lliure per a tot el PAS, PDI, alumnes, i elaborar
documentació.

19

●

●

●

Grup de treball Rembo
❍
Membres: Cintia Gutiérrez, Ivan Jiménez, Manel
Lozano (responsable), Eloi Sarsanedas, Carles
Silvestre, Enric Soria, Daniel Valdés.
❍
Objectius:
■
Elaborar un procediment per ampliar el número
d'aules amb engegada dual a les aules de la UPF.
■
Millorar els processos d'automatització
d'instal·lacions a les aules de la UPF.
■
Documentar tots els processos inherents a les
reinstal·lacions del sistema Rembo.
Grup de treball Suport Tecnològic als Projectes de
Recerca
❍
Membres: Miquel Martínez, Carles Perarnau, Núria
Reixach, Enric Soria, Joan Trench (responsable).
❍
Objectius: Elaborar proposta de millora de l'estructura
de suport a projectes de recerca i documentar el suport
actual.
Grup de treball Novell
❍
Membres: Albert Gallego, Cintia Gutiérrez, Víctor
Rodríguez, Eloi Sarsanedas, Carles Silvestre, Joan
Trench (responsable).
❍
Objectius:
■
Coordinar els Front Office amb l'equip de Novell
del Back Office.
■
Decidir, juntament amb Novell Informàtica, les
actuacions per mantenir actualitzades les
instal·lacions a les estacions de treball.

c) Grups de treball de l'ARI (amb participació de personal de
la Biblioteca, d'Informàtica i de la Vicegerent de l'ARI)
●

●

Grup de treball Carta de serveis de Biblioteca i
Informàtica
❍
Membres: Joan Alòs, Montserrat Espinós, Mar Garreta,
Teresa Grané.
Grup de treball Corinthian
❍
Membres: Anna Bargalló, Toni Borràs, Marta
Comadran, Marisa Corredor, Núria Ferrando, Jordi
Ferrer, Teresa Ferrer, Josep Gibert, Xavier Ibáñez,
Xavier Martínez, Rosa Montañà, Mònica Salado.
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●

●

●

●

●

●

●

●

Grup de treball CRAI Campus de la Comunicació
❍
Membres: Ana Baiges, Mercè Cabo (coordinadora),
Montserrat Espinós, Teresa Grané, Xavier Ibáñez
(secretari), Manel Lozano, Anna Magre, Marc Vives.
Grup de treball La Factoria
❍
Membres: Mercè Cabo, Carme Cantos, Anna
Casaldàliga, Manel Lozano, Anna Magre, Jordi Mas,
Olga Monterde (secretària) Joan Trench (Informàtica).
Grup de treball Préstec d'ordinadors portàtils
❍
Membres: Mar Garreta, Xavier Ibáñez (secretari),
Manel Lozano, Coro Pozuelo, Joan Trench.
Grup de treball Question Point
❍
Membres: Gemma Àlvarez, Toni Borràs, Gemma
Garcia, Mar Garreta (coordinadora), Xavier Martínez,
Rosa Montañá.
Grup de treball SAT (Servei d'Atenció Telefònica)
❍
Membres: Mercè Cabo, Carme Cantos, Montserrat
Espinós, Teresa Grané, Xavier Ibàñez, Xavier Martínez,
Marc Vives.
Grup de treball SAU-Biblioteca
❍
Membres: Anna Bargalló, Toni Borràs, Anna
Casaldàliga, Xavi Herrero, Mercè Lara, Rosa Montañà.
Grup de treball SFX i MetaLib
❍
Membres: Carles Barrera, Carme Cantos, Anna
Casaldàliga, Núria Ferrando, Jordi Ferrer, Marina
Losada.
Grup de treball Web Biblioteca+Informàtica
❍
Membres: Joan Alòs, Anna Bargalló, Mercè Cabo,
Carme Cantos, Anna Casaldàliga, Montserrat Espinós.

d) Grups de treball de la UPF (amb participació de personal
d'altres serveis i unitats de la UPF)
●

Grup de treball Argos (Portal de Producció Científica)
❍
Membres: Lluïsa Baltrons, Elena Blanco, Mercè Cabo,
Anna Casaldàliga, Montserrat Espinós, Teresa Grané,
Mayte Hernández, Eva Martín, Carles Tusell.
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●

●

●

Grup de treball Equipaments informàtics i audiovisuals
❍
Membres: Ana Baiges, Albert Barrera, Xavier Ibáñez,
Manel Lozano, Anna Magre, Jordi Martí, Iolanda
Sabater, Mercè Sulé, Joan Trench.
Grup de treball Gestió dels becaris de col·laboració
❍
Membres: Xavier Ibáñez, Mª del Carmen Izquierdo,
Dolors Pons, Rosa Vacas.
Grup de treball WISACU
❍
Membres: Joan Alòs, Anna Bargalló, Gemma Garcia,
Júlia Garrusta.

e) Grups de treball amb d'altres organitzacions (en
col·laboració amb d'altres institucions o organitzacions)
Els grups de treball en col·laboració amb d'altres institucions o
organitzacions en els quals participa personal de la Biblioteca i
d'Informàtica són els següents:
●

●
●
●

●

●

●

●

●

●
●
●

BPI (Bibliotecas y Propiedad Intelectual de FESABID): Anna
Casaldàliga
Catalogació (CBUC): Teresa Ferrer
Catálogo colectivo de REBIUN: Teresa Ferrer
ELAG (European Library Automation Group): Anna
Casaldàliga, Anna Bargalló
Gestor de referències bibliogràfiques del CBUC
(RefWorks): Marina Losada
Grup de treball de col·laboració amb la Biblioteca de la UAB
pel desenvolupament conjunt de la col·lecció dels
Estudis d'Àsia Oriental: Xavier Brunet (coordinador),
Gemma Garcia, Jordi Morell, Dolors Pellicer
Grupo de trabajo de REBIUN Línea estratégica 1:
Ámbito del APRENDIZAJE: Mercè Cabo
Grupo de trabajo SIOU (Servicios de Información y
Orientación Universitarios): Carme Cantos
MDX. Materials Docents en Xarxa (CBUC): Mercè Cabo
(coordinadora), Anna Casaldàliga, Rosa Montañà
Préstec interbibliotecari (CBUC): Ana Baiges
Referència virtual (CBUC): Mar Garreta, Rosa Montañà
Relectro: recursos electrònics (CBUC): Dolors Pons
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2.4. Altres informacions a destacar
El dia 10 de gener, la ministra d'Educació i Ciència, Mercedes
Cabrera, va presentar, a Madrid l'Atlas digital de la España
universitaria: bases para la planificación estratégica de la
enseñanza superior. Es tracta d'un estudi elaborat per especialistes
de la Universidad de Cantabria, amb el suport del Consejo de
Coordinación Universitaria (CCU), la Conferencia de Rectores de la
Universidades Españolas (CRUE) i la Fundación Botín, que analitza
la situació de la universitat espanyola des de la perspectiva de
l'oferta, la demanda i els recursos educatius.
Un dels aspectes analitzats va ser la qualitat de les biblioteques,
que es va mesurar a partir d'indicadors relatius a la infraestructura,
els recursos, la despesa i la inversió, la implantació de les noves
tecnologies, el personal i els usuaris. D'acord amb aquesta anàlisi,
la Biblioteca de la UPF va merèixer la primera posició de les
biblioteques universitàries espanyoles.
Per altra banda en el marc del procés d'Avaluació transversal dels
serveis bibliotecaris del sistema universitari de Catalunya, els dies
28 i 29 de setembre hi va haver la visita del Comitè d'Avaluació
Externa (CAE) a la Biblioteca de la UPF. Aquest Comitè, estava
format pels membres següents:
●

●

●

●

Joan Mateo Andrés, president (Degà de la Facultat de
Pedagogia. Universitat de Barcelona)
Joan Roca Rodó, professional (Dean of Library Services.
Minnesota State University -Mankato)
Josep M. Gómez Pallarés, metodòleg (Cap de l'Àrea
Acadèmica i del Gabinet de Planificació i Avaluació.
Universitat de Girona)
Magdalena Rovira Bondia, estudiant (Facultat de
Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona)

Aquest Comitè va elaborar el corresponent Informe d'avaluació
externa on es va valorar positivament el servei de la Biblioteca de
la UPF i la seva evolució en els darrers cinc anys (data en què es va
realitzar l'anterior procés d'avaluació).
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3. Comissions
3.1. Comissió d'Estratègia de Tecnologies i Recursos d'Informació
(CETRI)
3.2. Comissió de Qualitat dels Recursos d'Informació (CQRI)
3.3. Comissió de Programari Lliure (CPL)

Darrera actualització: 4-09-2007
© Universitat Pompeu Fabra
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3.1. Comissió d'Estratègia de Tecnologia i
Recursos de la Informació (CETRI)
La Comissió d'Estratègia de Tecnologia i Recursos de la Informació
(CETRI) es va reunir el 2 de febrer del 2007 amb l'ordre del dia
següent:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior
2. Aula Global: projecte pilot curs 2007-2008
3. Projecte ARGOS: base de dades de la producció científica a la
UPF
4. Projecte de creació del dipòsit institucional de la UPF
5. Correu electrònic per al PDI i el PAS
6. Suport en nits i caps de setmana per als serveis informàtics
bàsics de la Universitat
7. Servei de préstec d'ordinadors portàtils
8. Servei d'Atenció Telefònica (SAT): projecte de centraleta única
9. Dades i indicadors sobre tecnologia i recursos d'informació a la
UPF
10. Altres informacions
11. Torn obert de paraules
En el punt 10è, Altres informacions, es van presentar el temes
següents:
●
●

●

La nova xarxa sense fils de la UPF, Eduroam
Una eina de comunicació i col·laboració per a comunitats i
grups de treball, cedida per la Generalitat: E-Catalunya que
s'implementarà a la UPF en fase de prova pilot
La web conjunta de la Biblioteca i del Servei d'Informàtica

Va ser una reunió amb molta participació dels tretze assistents i, els
acords presos van ser:
1. Aprovar per unanimitat l'acta de la reunió anterior.
2. Crear un grup de treball sobre el correu electrònic per al PDI i
per al PAS, amb els objectius següents:
●
●

Analitzar les necessitats dels usuaris
Avaluar les opcions disponibles en el mercat
25

●

Escollir i implementar, si s'escau, un nou correu electrònic

3. Aprovar que aquest grup de treball tingui la composició següent:
●

●
●
●

El vicerector de Planificació, Avaluació i Recursos
d'Informació
La vicegerent de l'ARI
Un grup de professors representats de tots els departaments
Personal del Servei d'Informàtica

Darrera actualització: 4-03-2008
© Universitat Pompeu Fabra
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3.2. Comissió de Qualitat dels Recursos
d'Informació (CQRI)
La Comissió de Qualitat dels Recursos d'Informació (CQRI) es va
reunir el 23 de febrer del 2007 amb l'ordre del dia següent:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior
2. Suport en nits i caps de setmana per als serveis informàtics
bàsics de la Universitat
3. Préstec de portàtils: ampliació del parc informàtic
4. Programari lliure a la UPF: actuacions realitzades
5. Correu electrònic: actuacions
6. Implantació del projecte Eduroam a la UPF
7. Millores en la consulta de la Biblioteca digital: SFX i Metalib
8. Dipòsits digitals: estat de la qüestió
9. Avaluació de la Biblioteca: estat de la qüestió
10. Dades i indicadors sobre tecnologia i recursos d'informació a la
UPF
11. Altres informacions
12. Torn obert de paraules
En el punt 11è, Altres informacions, es van presentar el temes
següents:
●

●

Organització i posada en marxa del Servei SAT (Servei
d'Atenció Telefònica)
Prova pilot per implementar i integrar el programari Moodle
en l'Aula Global

Va ser una reunió amb moltes intervencions per part dels vint-i-un
assistents i es va prendre l'acord següent:
●

Que el Sr. Lluís Codina faci arribar a la Biblioteca la referència
del banc d'imatges per valorar-ne l'adquisició.
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3.3. Comissió de Programari Lliure (CPL)
La Comissió de Programari Lliure (CPL) es va reunir el 9 d'octubre
del 2006. Els temes que es van tractar van ser:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Programari lliure a la UPF: seguiment dels acords de la sessió de
21 de desembre del 2005
3. Proposta de pla de difusió de les aplicacions de programari lliure
4. Altres informacions
5. Torn obert de paraules
Van assistir a la reunió els nou membres d'aquesta Comissió i es
van aprovar sis acords, que es relacionen a continuació:
1. El Vicerector Carles Ramió enviarà un correu electrònic al PDI de
la UPF explicant que s'ha editat un CD-ROM amb aplicacions de
programari lliure i oferint la possibilitat de recollir-ne una còpia als
taulells de les seus de la Biblioteca.
2. El professor Joan Codina escriurà unes línies d'explicació sobre el
programari lliure per al missatge del Vicerector.
3. Es prepararà un document explicatiu sobre el CD-ROM i el seu
contingut i es difondrà conjuntament.
4. A l'apartat de programari lliure de la web del Servei
d'Informàtica, es posaran programes visors dels diferents formats
de documents a disposició d'aquells usuaris que no disposin de les
aplicacions en què han estat fets.
5. Es proposarà al Gabinet del Rectorat que la revista Línia 14
inclogui una entrevista sobre el programari lliure i la missió i els
objectius de la Comissió de Programari Lliure als professors Joan
Codina, Manuel Pastor i Frederic Udina.
6. Fer difusió de l'adhesió de la UPF a la Declaració de Berlín.

Darrera actualització: 4-03-2008
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4. Recursos humans
4.1. Nombre de personal de Biblioteca. Altes i baixes
4.2. Nombre de personal d'Informàtica. Altes i baixes
4.3. Nombre de personal: resum
4.4. Formació contínua del personal de Biblioteca
4.5. Formació contínua del personal d'Informàtica
4.6. Formació contínua: resum
4.7. Col·laboracions en accions externes
4.8. Becaris

Darrera actualització: 7-03-2008
© Universitat Pompeu Fabra
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4.1. Personal adscrit a la Biblioteca
Personal adscrit a la Biblioteca per unitats i grups

Unitat

Grup

A

Direcció
Subdirecció

1

C/D

E

TOTAL

-

2

-

3

-

5

-

9

-

5

Coordinació Tècnica

1

Unitat de Logística i
Suport

1

Unitat Temàtica
d'Economia i Empresa i
d'Informació
Universitària

B

-

Unitat Temàtica de
Dret, Ciència Política i
Humanitats

1

7

-

2

6

1

-

13

7

4

12

-

18

-

-

14

Biblioteca de Rambla

-

11

5

1

17

Biblioteca de França

-

(*) 6

3

1

10

Biblioteca del Mar

-

5

1

47

32

TOTAL

4

6

6

89

(*) Per acumulació de tasques, la cap de Biblioteca de França ho és
també de la Biblioteca de Rambla. A efectes de recompte, s'ha
comptabilitzat a Biblioteca de Rambla.
A: Facultatius d'arxius i biblioteques
B: Ajudants d'arxius i biblioteques
C/D: Administratius / Auxiliars administratius
E: Auxiliars de serveis
Percentatge de personal bibliotecari, administratiu, auxiliar
administratiu i auxiliar de serveis
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Tipologia de personal

Nombre Percentatge

Personal bibliotecari

51

57%

Personal
administratiu,
auxiliar administratiu
i auxiliar de serveis

38

43%

TOTAL

89

100%

Baixes
BAIXA

UNITAT

DATA

Coro Pozuelo
Batista

Unitat
Temàtica
d'Economia i
Empresa i
d'Informació
Universitària

Novembre
del 2006

Efrain Martínez
García

Unitat
Temàtica
d'Economia i
Empresa i
d'Informació
Universitària

Febrer del
2007

Unitat
Temàtica
d'Economia i
Alfons Codina Pujol
Empresa i
d'Informació
Universitària

Abril del
2007

Mònica Gallifa
Calatayud

Biblioteca de
Rambla

Abril del
2007

Gemma García
Giménez

Unitat
Temàtica de
Dret, Ciència
Política i
Humanitats

Maig del
2007

Núria Ferrando
Quer

Coordinació
Tècnica

Juliol del
2007
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Marta Verdú
Gallego

Coordinació
Tècnica

Agost del
2007

Altes
ALTA

UNITAT

DATA

Diana Asensio
Pérez

Coordinació
Tècnica

Setembre
del 2006

Antonio Extremera
Galán

Unitat de
Logística i
Suport

Setembre
del 2006

Unitat
Temàtica
d'Economia i
Alfons Codina Pujol
Empresa i
d'Informació
Universitària

Març del
2007

Maria Parras Aznar

Biblioteca del
Mar

Març del
2007

Alexis Vicioso
García

Biblioteca del
Mar

Març del
2007

Anna Bellés
Navarro

Biblioteca de
Rambla

Abril del
2007

Mònica Estopà
Ferrer

Unitat
Temàtica
d'Economia i
Empresa i
d'Informació
Universitària

Abril del
2007

Ricardo Burgoa
Unanka

Unitat
Temàtica
d'Economia i
Empresa i
d'Informació
Universitària

Juny del
2007
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Anna García
Victorio

Unitat
Temàtica
d'Economia i
Empresa i
d'Informació
Universitària

Juny del
2007

Paloma Pontón
Merino

Unitat
Temàtica
d'Economia i
Empresa i
d'Informació
Universitària

Juny del
2007

Xavier Vallvé Moro

Unitat
Temàtica
d'Economia i
Empresa i
d'Informació
Universitària

Juny del
2007

Elena Vélez Portillo

Unitat
Temàtica
d'Economia i
Empresa i
d'Informació
Universitària

Juny del
2007

David Cardellà
Sánchez

Unitat
Temàtica
d'Economia i
Empresa i
d'Informació
Universitària

Juliol del
2007

Darrera actualització: 6-03-2008
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4.2. Personal adscrit al Servei d'Informàtica
Personal adscrit al Servei d'Informàtica per unitats i grups

Unitat

Grup

I

II

III

C/ PSR
TOTAL
D (*)

B

Cap de Servei

1

-

-

-

1

2

Unitat de Gestió
de Recursos

1

1

-

1

1

4

18

10

-

-

-

Unitat de
Comunicacions,
Audiovisuals i
Seguretat

3

2

1

-

-

6

Unitat
d'Informàtica de
Jaume I - Mercè

2

2

8

-

-

12

Unitat
d'Informàtica de
Rambla - França

1

3

18

-

-

22

Unitat
d'Informàtica de
Mar

1

-

5

-

-

6

27

18

32

1

2

Unitat de
Projectes i
Sistemes

TOTAL

3

3

31

83

Percentatge de personal d'Informàtica per escales
Tipologia de personal Nombre Percentatge
Personal Laboral

77

93%

Personal Funcionari

3

3.5%

PSR

3

3.5%

83

100%

TOTAL
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Percentatge de personal d'Informàtica per grups
Tipologia de personal

Nombre Percentatge

Personal Grup I

27

33%

Personal Grup II

18

22%

Personal Grup III

32

38%

Tècnics de Gestió

1

1%

Administratius

2

2%

PSR

3

4%

83

100%

TOTAL
Baixes
BAIXA

UNITAT

DATA

David Martínez

Unitat de
Comunicacions,
Audiovisuals i
Seguretat

Juny 07

Óscar Reina

Unitat de Projectes
i Sistemes

Juny 07

Alejandro Pérez

Unitat RamblaFrança

Agost 07

UNITAT

DATA

Altes
ALTA
Elisabet Civil

Unitat Jaume I-Merçè Maig 07

Óscar Reina

Unitat Projectes i
Sistemes

Pablo
Hernández

Unitat Jaume I-Merçè Juny 07

Francisco
Jiménez

Unitat Rambla-França Juny 07

Maig 07
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Miquel A.
Marzal

Unitat Rambla-França Juny 07

José A. Pino

Unitat Jaume I-Merçè Juliol 07

Patricia Durán

Unitat de
Comunicacions,
Audiovisuals i
Seguretat

Juliol 07

Concepción
Pérez

Unitat de Projectes i
Sistemes

Juliol 07

Alejandro Pérez Unitat Rambla-França Juliol 07
(*) Personal de Suport a la Recerca.

© Universitat Pompeu Fabra
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4.3. Nombre de personal: resum
Percentatge de personal per serveis
Personal adscrit a
l'ARI

Nombre Percentatge

Personal adscrit a la
Biblioteca

89

52%

Personal adscrit al
Servei d'Informàtica

83

48%

172

100%

TOTAL

Darrera actualització: 4-03-2008
© Universitat Pompeu Fabra
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4.4. Formació contínua del personal de la
Biblioteca
El curs 2006-2007 va destacar per la formació en l'àmbit del rol
professional i competencial. Es van fer tallers i formació
competencial per als equips directius i de comandament intermedi.
Dins del mateix context cal destacar els tallers del rol professional
per als auxiliars de serveis. Amb la posada en marxa del nou servei
d'atenció telefònica atès des de la Biblioteca, també es va
programar un pla de formació integral (que incloïa tant
coneixements com habilitats) per al personal que iniciava aquest
servei.
Pel que fa a la formació interna, cal destacar que aquest curs ha
tingut força pes la formació instrumental per donar suport a nous
serveis (préstec de portàtils) o a nous aplicatius (gestió de la
circulació i préstec de revistes i SFX.
a) Formació realitzada en el marc del Pla de formació del
PAS de la UPF
Instrumental
Informàtica d'usuaris
●

●

●

●

●

Excel 2000 (autoformació)
Octubre 2006
1 assistent
Power Point 2000 (autoformació)
Octubre 2006
3 assistents
Gestor de continguts OpenCMS
Novembre-desembre 2006 i Gener-febrer 2007
21 assistents
Word 2000 (autoformació)
Gener 2007
2 assistents
Photoshop 6.0 (autoformació)
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Abril 2007
1 assistent
●

●

Excel 2003 (autoformació)
Abril 2007
2 assistents
Power Point 2003 (autoformació)
Abril 2007
1 assistent

Llengua catalana
●

●

●

●

Prova de nivell i de diagnòstic de català
Març 2007
1 assistent
Introducció al català administratiu
Abril 2007
2 assistents
Català administratiu I (no presencial)
Abril 2007
2 assistents
Català administratiu II (no presencial)
Juny 2007
1 assistent

Llengua anglesa
●

●

●

●

Anglès Nivell 3. Mòdul 1
Octubre-desembre 2006
4 assistents
Anglès Nivell 4. Mòdul 1
Octubre-desembre 2006
4 assistents
Anglès Nivell 5. Mòdul 1
Octubre-desembre 2006
8 assistents
Anglès Nivell 3. Mòdul 2
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Gener-juny 2007
4 assistents
●

●

Anglès Nivell 4. Mòdul 2
Gener-juny 2007
4 assistents
Anglès Nivell 5. Mòdul 2
Gener-juny 2007
8 assistents

Eficiència en l'exercici del rol professional
●

●

●

●

●

●

●

●

Taller de lideratge: el rol directiu
Octubre 2006
1assistent
Taller de lideratge: el rol del comandament intermedi
Octubre 2006
7 assistents
El rol professional del personal auxiliar de serveis
Octubre i desembre 2006
3 assistents
La protecció de dades de caràcter personal a la UPF
Novembre 2006
2 assistents
Actualització EEES: proposta organitzativa dels estudis
universitaris
Novembre 2006
48 assistents
Desenvolupament del rol professional i lideratge
Gener 2007
10 assistents
Jornada rol professional i lideratge
Març 2007
15 assistents
Arxiu: sistema de gestió documental de la UPF
Maig 2007
1 assistent
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Normativa d'accés per als postgraus i doctorats
Maig 2007
1 assistent
Sessió informativa sobre les aplicacions Sigm@ de l'àmbit
de la gestió acadèmica
Maig 2007
10 assistents
Normativa acadèmica de doctorat
Maig 2007
1 assistent
Les modificacions del marc legislatiu universitari: la Llei
Orgànica 4/2007
Maig 2007
58 assistents
Normativa acadèmica de màsters
Maig i juny 2007
4 assistents
Sessió informativa tècnica sobre els dipòsits institucionals
Juny 2007
58 assistents
Taller pràctic sobre els dipòsits institucionals
Juny 2007
10 assistents
Coneix la UPF
Juny 2007
5 assistents
El rol professional del personal del Servei d'Atenció
Telefònica
Juny 2007
6 assistents
Funcionament de la centraleta del Servei d'Atenció
Telefònica
Juny 2007
6 assistents
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●

Intranet del Servei d'Atenció Telefònica i procediments
d'actuació
Juny 2007
5 assistents

Seguretat i salut en el treball
●

Sessió actualització de l'acció formativa de primers auxilis
Maig 2007
1 assistent

b) Formació interna de la Biblioteca
●

●

●

Formació de portàtils (3 edicions)
Setembre 2006
41 assistents
Nou servei d'accés al text complet: SFX (3 edicions)
Octubre 2006
45 assistents
Gestió de la circulació i el préstec de les revistes entre les
diferents seus de la Biblioteca de la UPF (3 edicions)
Gener-febrer 2007
45 assistents

c) Formació externa
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●

●

●

●

Introducció al format MARC21
Setembre 2006
1 assistent
Formació Corinthian: formació de formadors (organitzat pel
CBUC)
Octubre 2006
10 assistents
Sindicació de continguts
Març 2007
2 assistents
Començar a treballar amb XML
Març 2007
2 assistents

d) Assistència a jornades, congressos i conferències
●

●

●

●

●

1st European Workshop on the use of digital object
repository system in digital libraries (DORSDL)
Setembre 2006
1 assistent
Workshop on LODL 2006: Learning object repositories as
digital libraries: currents challenges
Setembre 2006
1 assistent
VI Workshop REBIUN
Octubre 2006
2 assistents
El lideratge del segle XXI
Octubre 2006
1 assistent
Seminario Oppen Acces : cultura libre y biblioteca
(organitzat per: Instituto Goethe, Consulado Americano en
Barcelona, Universitat de Barcelona i Biblioteques de
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Barcelona)
Novembre 2006
1 assistent
●

●

●

●

●

●

●

●

TSIUC2006 (organitzat pel CESCA)
Novembre 2006
4 assistents
Jornada Professional al Saló del Llibre de Barcelona
(organitzada pel COBDC)
Novembre 2006
9 assistents
Jornades "Univers Lliure" (organitzades per la Secretaria de
Telecomunicacions i Societat de la Informació)
Novembre 2006
2 assistents
GESCOM 2: Workshop de gestió de continguts a les
organitzacions
Novembre 2006
2 assistents
Workshop: RePEc, a case to illustrate the evolution and
future trends of repositories and open access (organitzat
per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB)
Gener 2007
2 assistents
2a Jornada Internacional de Programari Lliure per a
Biblioteques (organitzat per Grup de Treball de Programari
Lliure per als Professionals de la Informació del COBDC)
Febrer 2007
6 assistents
Copyright at the crossroads: on-line licensing and private
copying
Febrer 2007
1 assistent
Proyecto OCW en marcha: encuentro universidades
españolas en Madrid (organitzat per la UPM i Universia)
Març 2007
1 assistent
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

El moviment Open Access: estem davant una nova
revolució? (organitzat pel PCB (Parc Científic de Barcelona))
Abril 2007
1 assistent
X Col·loqui de l'Aula d'Historia del Periodisme
Maig 2007
5 assistents
IV Encuentros SIOU (Servicios de Información y Orientación
Universitarios)
Maig 2007
2 assistents
4a Jornada d'Usabilitat en Sistemes d'Informació Digital
Maig 2007
3 assistents
European Library Automation Group (ELAG) 2007
Maig 2007
3 assistents
V Jornadas CRAI (REBIUN)
Maig 2007
3 assistents
II Jornada sobre revistas científicas electrónicas españolas
en acceso abierto: preservación e impacto
Maig 2007
1 assistent
IV Jornadas Expania
Juny 2007
1 assistent
Seminari de Propietat Intel·lectual: Fair use and TPM: the
US and EU approach (organitzat pels estudis de Dret i
Ciencia Política de la UOC)
Juny 2007
1 assistent
Curs de formació sobre la implementació de l'EEES a la
UPC: El Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la
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Investigació (CRAI) com a model d'oferta integrada de
serveis davant els reptes del nou EEES (organitzat per la
UPC)
Juny 2007
4 assistents
●

Presentació "C17, una família de serveis per a les
biblioteques de Ciències de la Salut" (organitzada pel
COBDC)
Juny 2007
1 assistent

Assistents per tipus d'acció de formació
TIPUS
%
D'ACCIÓ
ACCIONS ASSISTENTS
D'ASSISTENTS
DE
FORMACIÓ
Formació
realitzada
en el marc
del Pla de
formació
del PAS de
la UPF

37

321

61%

Formació
interna de
la Biblioteca

3

131

25%

Formació
externa

4

15

3%

Jornades,
congressos
i
conferències

24

58

11%

TOTAL

68

525

100%
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4.5. Formació contínua del personal
d'Informàtica
El curs 2006-2007 va destacar per la formació en l'àmbit del rol
professional i competencial. Es van fer tallers i formació
competencial per als equips directius i de comandament intermedi.
a) Formació realitzada en el marc del Pla de formació del
PAS de la UPF
Instrumental
●

●

●

●

●

●

●

Anglès.Nivell 3. Mòdul I
Octubre 2006
10 assistents
Anglès.Nivell 4. Mòdul I
Octubre 2006
3 assistents
Anglès. Nivell 5. Grup I
Octubre 2006
5 assistents
Gestor de continguts Open CMS per editar pàgines web de
la UPF
Novembre 2006
11 assistents
Pla de formació en Llengua Anglesa I. Prova de nivell
Gener 2007
1 assistent
Anglès nivell 3 GI M2
Gener 2007
10 assistents
Anglès 4 M2
Gener 2007
4 assistents
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●

Anglès 5 M2
Gener 2007
5 assistents

Eficiència en l'exercici del rol professional
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Introducció al Sistema Àvid Newscutter (Àvid I)
Setembre 2006
13 assistents
Edició i efectes bàsics en Àvid Newscutter (Àvid II)
Setembre 2006
13 assistents
Efectes avançats en Àvid Newscutter (Àvid III)
Setembre 2006
13 assistents
Administració del sistema Àvid Newscutter:
emmagatzemmatge compartit amb Unity Lanshare i Gestor
de continguts amb Media Manager (Àvid IV)
Setembre 2006
6 assistents
Taller de lideratge: el rol directiu
Octubre 2006
1 assistent
Taller de lideratge: el rol del comandament intermedi
Octubre 2006
6 assistents
Linux Avançat
Novembre 2006
7 assistents
Actualització EEES: proposta organitzativa dels estudis
universitaris
Novembre 2006
4 assistents
Desenvolupament del rol professional i lideratge
Gener 2007
14 assistents
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Manipulació i posada en marxa dels equipaments de
l'Auditori de França
Febrer 2007
5 assistents
Jornada rol professional i lideratge
Març 2007
20 assistents
Administració avançada de MYSQL sobre Linux
Març 2007
15 assistents
Programació PHP5 (nivell bàsic)
Maig 2007
12 assistents
Administració LAMP
Maig 2007
6 assistents
Sessió informativa tècnica sobre els dipòsits institucionals
Juny 2007
21 assistents
Taller pràctic sobre els dipòsits institucionals
Juny 2007
3 assistents
Backup Exec 11D for Windows
Juliol 2007
3 assistents
Equipaments audiovisuals de l'Auditori i les aules de Rambla
Juliol 2007
7 assistents
Programa de préstec i reserves dels aparells audiovisuals
Juliol 2007
8 assistents
Funcionament i equipament dels estudis de ràdio de Rambla
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Juliol 2007
7 assistents
●

Avaluació de la transferència
Juliol 2007
14 assistents

Seguretat i salut en el treball
●

Sessió actualització de l'acció formativa de primers auxilis
Maig 2007
2 assistents

b) Formació externa
●

●

●

●

●

●

Curso de Universitas XXI - Recursos Humanos
Octubre 2006
1 assistent
Curs de Gestió de la seguretat de la informació
Novembre 2006
1 assistent
Estada a la University of British Columbia
Novembre 2006
2 assistents
Novell ZENworks 7 Desktop Management
Abril 2007
2 assistents
Protecció de dades personal i investigació biomèdica
Abril 2007
1 assistent
CKP-111 Checkpoint Security Admon NGX I.v.1.
Abril 2007
1 assistent
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●

●

Curs CKP-112 Checkpoint Security Administration NGX II.
v.1.1
Maig 2007
1 assistent
Estada a la Purdue University
Juny 2007
1 assistent

d) Assistència a jornades, congressos i conferències
●

●

●

●

●

●

Reunió e-Confidential (París)
Setembre 2006
2 assistents
XVI Congreso Nacional de Usuarios de Oracle
Octubre 2006
2 assistents
Jornada sobre Tecnologies per al Desenvolupament de
Aplicacions de Gestió Universitària-Grup CRUE-TIC (Málaga)
Octubre 2006
1 assistent
Visita a les Instal.lacions de la Universitat de Murcia
Novembre 2006
2 assistents
Jornades Tècniques i Grups de Treball de RedIRIS 2006
(Granada)
Novembre 2006
3 assistents
Meeting e-Confidential (Bilbao)
Novembre 2006
2 assistents
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

SIMO (Madrid)
Novembre 2006
1 assistent
Jornades Tècniques de MICROSOFT-CRUE-TIC ( Madrid)
Novembre 2006
2 assistents
Comité SIGMA (Madrid)
Desembre 2006
4 assistents
Meeting e-Confidential (París)
Gener 2007
2 assistents
CRUE-TIC (León)
Febrer 2007
1 assistent
Seminario de Seguridad y Protección de Datos (II)
Feber 2007
1 assistent
Meeting e-Confidential (Oulu-Finlàndia)
Abril 2007
2 assistents
E-Confidential. Reunió Consorcio Español (Zaragoza)
Abril 2007
3 assistents
Jornada professional Internet, Dret i Política
Maig 2007
1 assistent
Jornada sobre el Desenvolupament Reglamentari de la Llei
Orgànica
Maig 2007
1 assistent
Reunió SERMEPA (Madrid)
Maig 2007
1 assistent
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

V Jornades CRAI (Almeria)
Maig 2007
3 assistents
European Library Automation Group - ELAG 2007
Maig 2007
1 assistent
Grup de Treball RedIRIS 2007 (Madrid)
Juny 2007
1 assistent
Jornades CRUE-TIC (Albacete)
Juny 2007
1 assistent
E-Confidential ( Milà)
Juny 2007
2 assistents
Jornada sobre el Desenvolupament Reglamentari de la LOPD
Juny 2007
1 assistent
Reunió SAVUES 2007 (Santiago de Compostela)
Juliol 2007
1 assistent
Reunió de SIGMA (Madrid)
Juliol 2007
1 assistent
Presentació del demostrador del e-Confidential (Zaragoza)
Juliol 2007
2 assistents

Assistents per tipus d'acció de formació
TIPUS
%
D'ACCIÓ
ACCIONS ASSISTENTS
D'ASSISTENTS
DE
FORMACIÓ
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Formació
realitzada
en el marc
del Pla de
formació
del PAS de
la UPF

30

249

80%

Formació
externa

10

12

4%

Jornades,
congressos
i
conferències

28

50

16%

TOTAL

68

311

100%

Darrera actualització: 27-03-2008
© Universitat Pompeu Fabra

54

4.6. Formació contínua: resum
Nombre d'accions de formació i assistents
Formació contínua

Accions

Assistents

Personal adscrit a
la Biblioteca

68

525

Personal adscrit al
Servei
d'Informàtica

68

311

136

836

TOTAL

Darrera actualització: 4-03-2008
© Universitat Pompeu Fabra
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4.7. Col·laboracions en accions externes
VI Workshop de REBIUN sobre proyectos digitales: Las
bibliotecas digitales en el espacio global compartido (Madrid,
19 i 20 de octubre del 2006)
Comunicació: El proyecto de digitalización de folletos sobre la
Guerra de la Independencia (1808-1824) de la Biblioteca de la
Universitat Pompeu Fabra
Autores: Carme Cantos i Imma Muxella
TSIUC'06 (Trobada dels Serveis informàtics de les
universitats de Catalunya) (Lleida, 9 de novembre del 2006)
Participació en la taula rodona "L'aprenentatge integrat a l'EEES: la
confluència de recursos i tecnologia " amb la presentació "El canvi
educatiu i la seva incidència en la Biblioteca"
Participant: Mercè Cabo
Impartició del curs Los centros de recursos para el aprendizaje
y la investigación (CRAI), organitzat per SEDIC (Madrid, 18
d'octubre del 2006)
Autora: Mercè Cabo

Darrera actualització: 6-03-2008
© Universitat Pompeu Fabra
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4.8. Becaris
Des de començament del curs 2006-2007, tant la Biblioteca com
Informàtica van comptar amb becaris de convenis de cooperació
educativa. L'oferta es va adreçar als estudiants de la UPF de
qualsevol dels ensenyaments homologats que en el curs acadèmic
2006-2007 es matriculessin al darrer curs de les diplomatures o bé
en un dels dos darrers cursos de les llicenciatures.
En el cas de la Biblioteca, es va fer una convocatòria extra al mes
d'abril per poder atendre el nou servei de préstec d'ordinadors
portàtils.
Nombre de becaris i hores setmanals
Nombre
de beques

Hores
setmanals

Biblioteca (del 26 de setembre del
2006 al 30 de juny de 2007)

27

201

Biblioteca (del 10 d'abril al 20 de juny
de 2007)

18

129

Biblioteca (de l'1 de juliol al 22 de
setembre del 2007)

13

195

Informàtica (del 26 de setembre de
2006 al 30 de juny de 2007)

27

405

6

66

13

195

Informàtica (del 10 d'abril al 20 de
juny de 2007)
Informàtica (de l'1 de juliol al 22 de
setembre de 2007)

Darrera actualització: 4-03-2008
© Universitat Pompeu Fabra
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5. Recursos econòmics
5.1. Biblioteca
5.1.1. Inversió en recursos d'informació durant l'exercici 2006
5.1.2. Altres despeses en recursos d'informació durant l'exercici
2006
5.1.3. Ingressos obtinguts per préstec interbibliotecari durant
l'exercici 2006
5.1.4. Pressupost en recursos d'informació per a l'exercici 2007
5.1.5. Pressupost en accés electrònic per a l'exercici 2007
5.1.6. Altres aspectes de la gestió dels recursos econòmics durant
l'exercici 2006
5.2. Informàtica
5.2.1. Inversió en productes informàtics i audiovisuals durant
l'exercici 2006
5.2.2. Pressupost en productes informàtics i audiovisuals per a
l'exercici 2007

Darrera actualització: 7-03-2008
© Universitat Pompeu Fabra
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5.1. Biblioteca
5.1.1. Inversió en recursos d'informació
durant l'exercici 2006
a) Monografies
CONCEPTE

DESPESA

A càrrec de pressupost
ordinari, de pressupostos
de gestió orgànics (PGO)
i d'overheads

254.725

A càrrec d'ajuts
d'investigació

119.408

TOTAL

374.133

b) Subscripcions de publicacions en sèrie
CONCEPTE
A càrrec de pressupost
ordinari i d'overheads
A càrrec d'ajuts
d'investigació
TOTAL

DESPESA
326.446
14.101
340.547

c) Accés a recursos electrònics remots
CONCEPTE
A càrrec de pressupost
ordinari i d'overheads

DESPESA
608.940
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A càrrec d'ajuts
d'investigació
TOTAL

5.882
614.822

d) Total
TOTAL

1.329.502

Darrera actualització: 4-03-2008
© Universitat Pompeu Fabra
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5.1.2. Altres despeses en recursos
d'informació durant l'exercici 2006
CONCEPTE
Préstec interbibliotecari
Enquadernació

DESPESA
26.764
2.798

Darrera actualització: 22-10-2007
© Universitat Pompeu Fabra
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5.1.3. Ingressos obtinguts durant l'exercici
2006

CONCEPTE

INGRÉS

Préstec interbibliotecari

13.334

Serveis bibliotecaris
oferts al CRG (Centre de
Regulació Genòmica)

20.000

Serveis bibliotecaris
oferts a l'IMIM (Institut
Municipal d'Investigació
Mèdica)

43.260

Aportacions al Conveni
Banc de Santander
Central Hispano, Cambra
de Comerç de Barcelona
i UPF

61.600

TOTAL

138.194

Darrera actualització: 10-03-2008
© Universitat Pompeu Fabra
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5.1.4. Pressupost en recursos d'informació
per a l'exercici 2007
CONCEPTE
BIBLIOTECA
CENTRES

IMPORT
155.000
83.358

Escola Universitària d'Estudis
Empresarials

6.056

Escola Universitària de Relacions
Laborals

4.331

Estudis de Ciències del Treball

1.352

Estudis de Ciències Polítiques i Gestió
Pública

5.388

Estudis de Comunicació Audiovisual

9.382

Estudis d'Enginyeria de
Telecomunicacions

2.317

Estudis d'Informàtica

3.599

Estudis de Periodisme

4.018

Facultat de Ciències de la Salut i de la
Vida

12.374

Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials

12.073

Facultat de Dret

8.724

Facultat d'Humanitats

6.146

Facultat de Traducció i Interpretació

7.598

DEPARTAMENTS
Departament de Ciències
Experimentals i de la Salut

346.920
57.391
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Departament de Ciències Polítiques i
Socials

25.323

Departament de Dret

56.715

Departament de Economia i Empresa

73.056

Departament d'Humanitats

31.726

Departament de Periodisme i
Comunicació Audiovisual

36.320

Departament de Tecnologies de la
Informació i les Comunicacions

30.989

Departament de Traducció i Filologia

35.400

INSTITUTS

34.722

Institut Universitari de l'Audiovisual

8.315

Institut Universitari de Cultura

5.862

Institut Universitari d'Història Jaume
Vicens Vives

8.413

Institut Universitari de Lingüística
Aplicada
TOTAL

12.132
620.000

Pressupost en fons bibliogràfic a càrrec de pressupostos
de gestió o rgànics (PGO) per a l'exercici 2007
Facultat d'Humanitats

3.000

Facultat de Ciències de la Salut i de la
Vida

4.000

Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials
Facultat de Traducció i Interpretació
Escola Universitària d'Estudis
Empresarials

12.500
2.000
15.000

64

Departament de Dret

1.000

Departament d'Humanitats

3.000

TOTAL

40.500

Darrera actualització: 11-03-2008
© Universitat Pompeu Fabra
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5.1.5. Pressupost en accés electrònic per a
l'exercici 2007
CONCEPTE
Accés a recursos
electrònics remots

IMPORT
740.000

Darrera actualització: 4-03-2008
© Universitat Pompeu Fabra
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5.1.6. Altres aspectes de la gestió dels
recursos econòmics durant l'exercici 2006
A banda dels ingressos rebuts per conceptes pressupostaris, durant
el 2006 hi va haver altres aportacions econòmiques procedents
d'ajuts i altres fonts de finançament.
Per segon any consecutiu, es va aconseguir un ajut per a
l'actualització i la millora dels serveis de biblioteca de les
universitats que havien obtingut el certificat de qualitat
(Convocatòria ANECA 2005), per valor de 28.891 .
Per a aquest mateix fons, es va obtenir, també, un ajut ACES del
Ministerio de Educación y Ciencia de 40.000 per poder processar
el fons cedit per la Cambra de Comerç. Amb els recursos econòmics
aconseguits, es va contractar (mitjançant concurs públic) una
empresa externa que va portar a terme les tasques de
processament del fons.
Mitjançant un altre ajut ACES del Ministerio de Educación y Ciencia
de 18.000 es va dur a terme la digitalització del fons de fullets de
la Guerra de la Independència (1808-1812) del fons de la Biblioteca
de la UPF.
D'altra banda, mitjançant l'Associació d'Amics de la Bibliotheca
Mystica et Philosophica Alois M. Haas es van aconseguir un total de
27.000 per dur a termes tasques de processament del fons Haas;
15.000 procedents d'una subvenció de Stichting Porticus i 12.000
procedents d'un Ajut a activitats destinades a fomentar la relació
entre entitats i confessions religioses i la societat catalana, de la
Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.
Aquestes tasques van ser encomanades a una empresa externa.

Darrera actualització: 10-03-2008
© Universitat Pompeu Fabra
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5.2. Informàtica
5.2.1. Inversió en productes informàtics i
audiovisuals durant l'exercici 2006
a) Manteniment
CONCEPTE

DESPESA

Equips per a
processament de
dades

934.477

Material audiovisual

102.596

TOTAL

1.037.073

a) Noves adquisicions
CONCEPTE

DESPESA

Equipament
audiovisual

300.400

Maquinari

733.906

Programari
TOTAL

97.814
1.132.121

Darrera actualització: 3-04-2008
© Universitat Pompeu Fabra
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5.2.2. Pressupost en productes informàtics i
audiovisuals per a l'exercici 2007
a) Manteniment
CONCEPTE
Equips per a
processament de dades
Material audiovisual
TOTAL

DESPESA
1.091.000
164.000
1.255.000

b) Noves adquisicions
CONCEPTE
Equipament audiovisual
Maquinari
Programari
TOTAL

DESPESA
363.000
1.143.000
136.000
1.642.000

Darrera actualització: 3-04-2008
© Universitat Pompeu Fabra
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6. Instal·lacions i equipaments
6.1. Biblioteca
6.1.1. Novetats en les instal·lacions
6.1.2. Distribució dels llocs per als usuaris i dels espais
6.1.3. Equipaments
6.2. Informàtica
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.

Novetats en les instal·lacions
Aules i tallers
Servidors
Parc informàtic i audiovisual
Xarxa de comunicacions

Darrera actualització: 7-03-2008
© Universitat Pompeu Fabra
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6.1. Biblioteca
6.1.1. Novetats en les instal·lacions
Durant el curs 2006-2007 es poden destacar les següents novetats
en relació amb les instal·lacions:
Despatx per al Servei d'Atenció Telefònica (SAT)
Es va preparar i condicionar, dins de les instal·lacions de la
Biblioteca General, un espai de treball intern per oferir el Servei
d'Atenció Telefònica (SAT) de la UPF.
Ampliació de les instal·lacions de la Biblioteca del Mar
Durant l'estiu del 2007 es van portar a terme diferents actuacions
per ampliar les instal·lacions de la Biblioteca del Mar. El resultat va
suposar:
- Ampliar la superfície en 60m2 (de 134 a 194m2).
- Incrementar en 18 el nombre de places d'estudi (de 36 a 54
places).
- Augmentar en 75 el nombre de metres lineals de prestatgeria de
lliure accés (de 329 fins a 404 metres).
- Eixamplar i millorar l'espai d'atenció als usuaris en el taulell i de
treball intern del personal.
Instal·lació de prestatgeria en la part no rehabilitada del Dipòsit de
les Aigües
Per fer front al creixement de fons bibliogràfic durant l'estiu del
2007 es van instal·lar 2.185 metres lineals de prestatge en la part
no rehabilitada de la primera planta del Dipòsit de les Aigües, i es
va condicionar aquest espai com a magatzem de fons, tant per
dipositar-hi fons ja processats i de poc ús com per emmagatzemarhi provisionalment noves donacions.
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Altres actuacions:
També cal destacar que durant aquest curs es van portar a terme
diferents actuacions de manteniment i millora, com ara:
- Canvi de la moqueta en una part important de les seus de
Biblioteca de Rambla i Biblioteca de França
- Canvi del material del terra en el finger de la Biblioteca General i
instal·lació de filtres per als raigs ultraviolats en les finestres del
Dipòsit de les Aigües de les façanes dels carrers Wellington i Ramon
Turró.

Darrera actualització: 28-04-2008
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6.1.2. Distribució dels llocs per als usuaris i dels espais
Distribució dels llocs pels usuaris
Biblioteca Biblioteca Biblioteca Biblioteca Biblioteca Biblioteca
General
General
IUHJVV
de
de França
del Mar
(Jaume I) (Dipòsit)
Rambla

Total

Catàleg

8

4

1

3

2

Estacions
d'Informació
(EdI)

3

1

1

3

2

2

12

Estacions
d'Ofimàtica
(EdO) a sala

12

-

-

11

11

2

36

Estacions
d'Ofimàtica
(EdO) en
aules

78

-

-

6

-

-

Estacions
d’audiovisuals
Lectores de
microformes

-

Places
d'estudi

428

1

1

458

24

180

30

-

-

Llocs en
sales de
treball en
grup

74

-

-

Llocs en
sales per a
estudiants de
tercer cicle

36

-

675

15

1

Aula de
formació

Total

-

-

20
464

47

10

-

88

6

-

27

-

3

-

-

-

20

277

54 1.396

252

64

18

-

-

30

-

158

-

56

303

58 1.824

Distribució dels espais
Biblioteca Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca Biblioteca
General
General
de
IUHJVV
de França
del Mar
(Jaume I) (Dipòsit)
Rambla

Total

Superfície
de treball
(m²)

3.337

3.651

862

1.155

1.324

194

10.523

Metres
lineals de
prestatges
de lliure
accés

5.772

4.331

1.978

2.042

2.957

404

17.484
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6.1.3. Equipaments
a) Ordinadors de la Biblioteca
Bca
General
D'ús intern
D'ús comú

Bca
Rambla

Bca
França

Bca
Mar

Total

57

16

12

6

91

139

39

25

18

221

b) Equipaments d'ús comú
Durant el curs 2006-2007 es va adquirir una càmera fotogràfica digital i una
taula de llum per a la digitalització puntual de documents, especialment
obres d'antiquària i de reserva. Aquest nou equipament es va ubicar a les
instal·lacions de la Biblioteca General.
També durant aquest curs es van renovar les dues fotocopiadores d'ús
intern de la Biblioteca General per dos aparells Kyocera model KM-1659,
que afegeixen a la prestació de màquina fotocopiadora les d'impressora,
escàner i fax.
Biblioteca Biblioteca
Biblioteca Biblioteca
General
de
Total
de França
del Mar
(*)
Rambla
Estacions
d'audiovisuals

3

15

Lectores de
microformes

2

1

Aparells
d'autopréstec

1

1

Fotocopiadores

4

2

--

24

--

3

1

--

3

2

--

8

6

--

(*) Inclou: Jaume I, Dipòsit de les Aigües i Biblioteca de l'IUHJVV

74

6.2. Informàtica
6.2.1. Novetats en les instal·lacions
Al llarg del curs 2006-07 va continuar la renovació de les aules
d'informàtica i de l'equipament audiovisual al servei de la docència.

a) Campus de Ciutadella
Al Campus de Ciutadella es van instal·lar un total de 20 nous
ordinadors a la Biblioteca (EDO i EDI). Es van renovar també vuit
projectors de les aules de docència i es va proporcionar nou
equipament audiovisual a sis aules més.
També s'ha renovat completament la microfonia de tres aules.

b) Edifici França
A l'edifici de França, es varen renovar 34 ordinadors: 11 a l'aula de
Recursos Humans (70.105), 10 a l' aula PFC's (Projectes Final de
Carrera a la Biblioteca), 11 EDO's (Biblioteca) i 2 EDI's (Biblioteca).

c) Edifici Rambla
A l'edifici de Rambla, es van renovar 108 ordinadors a les aules
informàtiques: 31 ordinadors aula 90.228, 41 ordinadors aula
90.102, 6 ordinadors als harris fixos, 4 ordinadors mòbils, 11 EDO's
(Biblioteca) i 3 EDI's (Biblioteca). Així mateix, es van instal·lar un
total de sis nous projectors per a la docència.

d) Campus del Mar
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Al Campus del Mar es van actualitzar els mitjans audiovisuals de
dues aules i es van instal·lar aparells lectors de DVD a totes les
aules de teoria. Així mateix, es va equipar una aula de microscopia
amb un nou ordinador i es va adquirir un projector audiovisual
d'última generació per posar-lo a disposició del PDI en modalitat de
préstec. Des d'aquest curs, els estudiants de l'assignatura Biologia
Estructural van tenir accés a les seves dades emmagatzemades en
un servidor Linux des d'altres campus de la UPF; d'aquesta manera
es va obrir la possibilitat de reservar espais per a la docència
d'aquesta assignatura en altres edificis de la Universitat. També es
van ampliar els equipaments i el servei als grups de recerca al
Campus del Mar.

© Universitat Pompeu Fabra
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6.2.2. Aules i tallers
Al llarg del curs 2006-2007 es va crear noves aules d'informàtica i
es va incorporar nou equipament audiovisual al servei de la
docència.
A l'edifici de Rambla es va crear una nova aula d'informàtica
(90.228) amb 31 llocs de treball i nou equipament audiovisual.
També s'han equipat sis aules noves de teoria 90.104, 90.109,
90.204, 90.226, 90.229 i 90.230.

Darrera actualització: 19-03-2008
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6.2.3 Servidors
Es van posar en marxa dos nous clústers de servidors (conjunt de
màquines interconnectades per mitjà d'una xarxa que actuen com
una sola unitat) per tal d'oferir disc compartit, serveis d'impressió i
distribució d'aplicacions als ordinadors. Aquests sistemes permeten
que, en cas que calgui aturar un dels servidors, els serveis que
ofereix siguin traspassats a un altre. Amb això s'aconsegueix
minimitzar les aturades del servei.
●

●

Un dels clústers està format per 3 nodes i dóna servei als
estudiants i als ordinadors de les aules d'informàtica.
L'altre està format per 6 nodes i dóna servei a les comptes i
ordinadors del personal (PDI i PAS).

Es va instal·lar també amb nou sistema d'emmagatzematge en
xarxa per docència i recerca. Aquest nou sistema ofereix mesures
de seguretat i redundància, permet un millor aprofitament de
l'espai de disc i facilita que se'n pugui augmentar el volum en el
futur (actualment disposa de 3 TB de disc en fibra i 2,5 TB de disc
ATA de capacitat sense tenir en compte les redundàncies per
motius de seguretat). Això va permetre, entre d'altres coses,
l'ampliació de la quota disc personal en xarxa dels estudiants de 50
a 100MB per a cadascun i l'ampliació dels espais de disc compartit
per les assignatures múltiplicant-lo per 3. També va pemetre
augmentar les quantitats d'espai de disc en xarxa que s'ofereixen al
PDI i el PAS (Departaments i Serveis) i oferir la possibilitat
d'augmentar-ne el creixement mitjançant cofinançament.
També es van renovar i ampliar altres servidors, d'entre els quals
podem destacar:
●

●

●

●

Els servidors d'aplicacions de l'entorn Campus Global i Aula
Global (se n'ha augmentat la potència i s'ha modernitzant el
programari base).
El servidor de bases de dades de les aplicacions de gestió
acadèmica (ara compta amb 8CPU i 24 GB de RAM i se n'ha
augmentat la capacitat d'emmagatzematge en connectar-lo a
un armari de discs externs de gran capacitat).
Els servidors d'aplicacions de l'entorn de gestió acadèmica
(se n'ha augmentat la potència).
També es va instal·lar un nou servidor per a fer els cursos
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d'estiu en la plataforma d'elearning Moodle.
A les taules següents es mostra la situació dels nostres servidors
durant aquest curs acadèmic, tant pel que fa al seu nombre com a
la seva capacitat d'emmagatzemament.
Taula 6.2.3.1 Els servidors de la UPF
Tipus servidor

Nous (*)

Total

23

62

Emmagatzemantge

2

4

Còpies de
seguretat

0

6

25

72

Aplicacions i
serveis

Total

(*) Es consideren servidor nous tots
aquells que s'han adquirit o s'han
reinstal·lat durant el període

Darrera actualització: 19-03-2008
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6.2.4. Parc informàtic i audiovisual
Parc informàtic de la UPF
Tipus

Nombre

Ordinadors del PDI

1.715

Ordinadors del PAS

791

Aules informàtiques

873

Aules de docència

97

Portàtils

667

Impressores

798

Escàners

181

Altres ordinadors
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Parc de projectors per Campus
Campus

Nombre

Campus de Ciutadella

101

Campus del Mar

24

Edifici Mercè

7

Edifici França

33

Edifici Rambla

41

Maquinari de la Biblioteca
Maquinari
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1 servidor HP3000 969KS/120 (MPE)
RAM: 512 Mb
Disc: 25 Gb
2 servidors d'aplicacions sistema Metaframe
(W2K)
2 CPU (RAM: 1 Gb)
2 discos de 36 Gb en mirror
1 servidor de fitxers sistema Metaframe (W2K)
2 CPU (RAM: 4 Gb)
4 discos de 70 Gb en mirror
1 servidor de backup de domini del sistema
Metaframe (W2K)
1 CPU (RAM: 1 Gb)
4 discos de 35 Gb
4 torres de CD-ROM
1 servidor plataforma Intel per a aplicacions
diverses (W2K)
2 CPU (RAM: 512 Mb)
2 discos: un de 4 i un de 18 Gb
1 servidor per a GTBib (SOD) (Red Hat Enerprise
Linus 3. HP Proliant DL360)
2 CPU (RAM: 4 Gb)
2 discos de 74 Gb en mirror
1 servidor de proves plataforma Intel per a
GTBib (SOD)
1 CPU (RAM 512 MB)
1 disc de 40 Gb
2 servidors plataforma Intel per a DHCP (Linux)
RAM: 128 Mb
4 discos de 2 Gb
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1 servidor per a les Noves adquisicions i gestió
de Wikis (Fujitsu primergy P250 BU)
2 CPU (RAM: 1 Gb)
2 discos de 36 Gb en mirror
3 aparells d'autopréstec
7 escàners
60 lectors de codis de barres
16 impressores
312 ordinadors (64 dels quals són per al servie
de préstec de portàtils)

Darrera actualització: 4-09-2007
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6.2.5 Xarxa de comunicacions
Durant el curs acadèmic 2006-2007 es va millorar la connexió a Internet de la
Universitat. La connexió de 200 megabit per segon (Mbps) realitzada el mes de març
duplica l'existent fins al moment. Aquesta millora complementa l'actualització de la
xarxa troncal de comunicacions de la Universitat realitzada durant el curs acadèmic
2005-2006, actualització que es va completar amb la incorporació d'un nou tallafocs
(firewall) perimetral i un sistema de balanceig de càrrega entre servidors.

Altres actuacions dutes a terme a la xarxa de comunicacions que mereixen esment són:
●
●

●

●

●

●

18/9/06: Inauguració del segon centre de càlcul (CC2) del Campus de Ciutadella.
28/11/06: Primer certificat SSL RedIris-SCS per a un servidor de la UPF:
https://sslvpn.upf.edu
3/1/07: Trasllat del rack de correu electrònic al nou centre de càlcul (CC2) del
Campus de Ciutadella.
Desembre 2006 - gener 2007: Migració dels darrers concentradors ('hub') a 10
Mbps que quedaven a la xarxa de la UPF a commutadors ('switch') de 100 Mbps.
16/2/07: Habilitació de la nova xarxa informàtica de la UPF a l'edifici PRBB, per
permetre la connexió dels usuaris del Departament de Ciències Experimentals i
de la Salut en el nou edifici.
26/2/07: Connexió de les noves dependències del Centre de Regulació Genòmica
a l'edifici PRBB a l'Anella Científica mitjançant la xarxa informàtica de la UPF.
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●

●
●

●
●

16/3/07: Connexió de les noves dependències de l'Institut Municipal
d'Investigació Mèdica a l'edifici PRBB a l'Anella Científica mitjançant la xarxa
informàtica de la UPF.
4/4/07: Migració a adreçament IP privat dels primers usuaris de l'edifici França.
16/5/07: Connexió de la Barcelona Graduate School of Economics a l'Anella
Científica mitjançant la xarxa informàtica de la UPF.
17/5/07: Primera càpsula de vídeo a la web de la UPF.
14/6/07: Primera retransmissió per Internet en directe d'un esdeveniment dut a
terme a la UPF. La investidura de Woody Allen com Doctor Honoris Causa fou
seguida mitjançant Internet per 730 persones, un nombre de persones
equivalent al que va assistir a l'acte en directe al campus de la universitat
(Auditori + pantalles de projecció).

Darrera actualització: 19-03-2008
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7. Programari
7.1. Aplicacions de gestió
7.2. Aplicacions de programari lliure i sistemes operatius

Darrera actualització: 7-03-2008
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7.1. Aplicacions de gestió
a) Gestió acadèmica
Es va migrar algunes aplicacions a tecnologia JAVA i entorn J2EE
per tal de fer-les més robustes.
Es va implementar nous mòduls de l'aplicació SigmaAIE
Es va modificar l'aplicació de consulta d'oferta docent per tal
d'incorporar la llengua en què es fa la docència de cada grup de
teoria i de pràctiques de cada assignatura, tot facilitant que els
estudiants puguin visualitzar aquesta dada.
Es va desenvolupar una aplicació per tal de facilitar la sol·licitud de
certificats acadèmics per part dels estudiants fent el pagament
mitjançant TPV virtual
b) Gestió econòmica
Es va continuar desenvolupant nous mòduls de nova aplicació de
gestió econòmica: @bac
c) Gestió de personal
Es va modificar l'aplicació del Servei d'Autoaprenentatge de la
Llengua Catalana i es va migrar a tecnologia LAMP tot millorant-ne
el rendiment, la robustesa i la seguretat.
d) Gestió de la docència
Es va implementar l'aplicació Moodle com a eina d'elearning per als
cursos d'estiu de la Universitat.
Es va desenvolupar una aplicació per tal de facilitar la gestió dels
requeriments i les peticions de programari i maquinari dels
professors al respecte de les aules d'informàtica i facilitar la
planificació de cada inici de trimestre.
e) Gestió dels continguts de les webs i del Campus Global
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Es va posar en funcionament una aplicació de gestió de continguts:
OpenCMS per tal de facilitar l'edició i publicació dels continguts de
les webs, tot facilitant la gestió del multiidioma i de diferents
versions i visualitzacions d'aquests continguts. També Es va
integrat un nou editor web (TinyMCS) dins d'aquest gestor per tal
de permetre que els continguts editats compleixin els estàndards
xhtml.
Es va desenvolupar una aplicació per tal de gestionar el mailing i la
base de dades de contactes de la Universitat, de manera que pugui
ser utilitzada per diferents serveis i organismes i es faciliti
l'actualització i la consulta als usuaris.
El Campus Global i totes els aplicacions que hi ha integrades es van
migrar a una nova plataforma tecnològica, SunOne. Entre les
aplicacions que Es van migrar, destaquen les d'ús més general
(Aula Global, les Oficines del PAS i del PDI, consulta del directori
telefònic, gestió d'enquestes), entre moltes d'altres que s'utilitzen
de forma exclusiva des d'alguns Serveis.
f) Secretaria General
Es va implementar una aplicació per tal de gestionar el
nomenament i el cessament de càrrecs de la Universitat així com la
gestió de la informació històrica la ocupació d'aquests càrrecs al
llarg de la vida de la Universitat.
Es va ampliat l'aplicació de gestió de convenis de la Universitat per
tal de permetre l'emmagatzematge del text complet dels convenis i
una millor gestió d'aquests per a la consulta.
g) Biblioteca
Des de principis de curs es van continuar dedicant importants
esforços a la implementació del nou sistema, inclosa la formació del
personal més directament implicat i la participació en els grups de
treball del CBUC. A mitjans de curs es va constatar que l'empresa
guanyadora del concurs del CBUC (SirsiDynix) no podia
subministrar el producte que Es vavia triat (Corinthian) dins el
termini establert perquè el programa no estava acabat. A
conseqüència d'això, el CBUC va realitzar gestions administratives i
legals per rescindir el contracte amb SirsiDynix i iniciar un nou
procés.
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També es van dedicar molts esforços en la implementació de les
dues noves aplicacions per millorar la gestió i la consulta dels
recursos electrònics: el gestor d'enllaços SFX (v 3.0) i el
metacercador MetaLib (v 3.13 i v 4.0). El gestor d'enllaços es va
implementar a les bases de dades contractades per la UPF i el CBUC
i també es va incorporar a través del botó "Consulta'l" en el Catàleg
de la UPF.
Per al nou servei de préstec d'ordinadors portàtils es va crear i
posar en funcionament una aplicació que permet gestionar els
préstecs i els retorns, controlar els usuaris amb dret a aquest servei
i l'estat del parc de portàtils, crear un sistema de llista d'espera
amb avís als usuaris via SMS, i generar llistats i estadístiques del
servei.
L'aplicació per gestionar la circulació de revistes entre les seus de la
Biblioteca i per permetre'n el préstec per hores es va implementar a
principis d'aquest curs.
També es va crear una nova aplicació que permet extreure
estadístiques del servei d'accés als recursos electrònics des de fora
de la UPF (SSL-VPN).

Relació dels programaris específics de la Biblioteca
VTLS 2001.0
VTLS Web Gateway versió 2.3
VTLS EasyPAC versió 2.3.0
VTLS EasyCAT versió 2.3.2
Programari
comercial

SFX
MetaLib
SSL-VPN 6.0.7
GT-Bib (SOD) 5.0 v.20060123
Ariel versió 3.4
Citrix Metaframe XPa 1.0
Consulta de noves adquisicions
via web
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Enviament de notificacions de
préstec per correu electrònic
Generació automàtica de fitxers
de bibliografia recomanada en
HTML
Recollida d'estadístiques del PIE

Programari
fet a mida

Recollida d'estadístiques de
consultes d'informació
Recollida d'estadístiques de
consultes del Metaframe
Recollida d'estadístiques de
consultes de VPN
Enviament de notificacions
d'adquisicions per correu
electrònic
Gestió de subscripcions de
revistes
Gestió de circulació i préstec de
revistes
Gestió de préstec de portàtils

Darrera actualització: 4-09-2007
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7.2. Aplicacions de programari lliure i
sistemes operatius
Al llarg del curs 2006-2007 totes les aules d'informàtica van
disposar d'ordinadors amb engegada dual amb Windows XP, tot
incorporant la distribució de Linux Fedora Core 5. També es van
posar a disposició de tots els usuaris les noves versions de les
aplicacions de programari lliure d'OpenOffice i Firefox.
D'altra banda es van continuar les instal·lacions de Windows XP a
les estacions de treball tant del PAS com del PDI.

Darrera actualització: 4-09-2007
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8. Recursos d'informació
8.1. Dades totals de fons bibliogràfic
8.2. Nous productes d'accés remot contractats
8.3. Principals donacions i cessions bibliogràfiques
8.4. Tasques de processament tècnic i físic

Darrera actualització: 7-03-2008
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8.1. Dades totals de fons bibliogràfic
a) Fons bibliogràfic en qualsevol suport
En finalitzar el curs 2006-2007 es va assolir la xifra de 554.000 exemplars de
monografies.
Monografies disponibles
Localització
Biblioteca General

Volums
335.000

Biblioteca de l’IUHJVV

69.000

Biblioteca de Rambla

97.000

Biblioteca de França (*)

44.000

Biblioteca del Mar
Total

9.000
554.000

(*) Inclou volums dipositats temporalment procedents de la Biblioteca General i, a partir
de l'octubre del 2006, també de la Biblioteca de Rambla.

Creixement del fons bibliogràfic. Volums de monografies disponibles
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Monografies d'accés remot. Nombre de títols disponibles
Nombre de títols disponibles (*)

6.714

(*) Inclou documents en format electrònic d'accés remot, com ara llibres electrònics,
tesis, diccionaris, working papers, guies temàtiques, etc.

Monografies disponibles. Nivell de processament
Volums
Catalogats i classificats
Catalogats i pendents de
classificar
Total

%

519.929

93,8%

34.071

6,2%

554.000

100%

Creixement de les monografies disponibles. Per localitzacions
Localització
Biblioteca General

Volums de
monografies

%

18.235

57%

Biblioteca de
l’IUHJVV

4.285

16%

Biblioteca de Rambla

1.652

6%

Biblioteca de França

2.399

9%

996

4%

27.567

100%

Biblioteca del Mar
Total

Creixement de les monografies disponibles. Per procedència
Procedència
Donació
Cessió
Compra
Total

Volums de
monografies

%

11.674

42%

4.299

16%

11.594

42%

27.567

100%

Creixement de les monografies disponibles. Noves adquisicions. Procedència de les
monografies
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Publicacions en sèrie disponibles. Col·leccions en suport paper
Localització
Biblioteca General

Col·leccions
10.400

Biblioteca de l’IUHJVV

1.300

Biblioteca de Rambla

2.300

Biblioteca de França

700

Biblioteca del Mar

600

Total

15.300

Creixement del fons bibliogràfic. Col·leccions de publicacions en sèrie en suport paper
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b) Recursos electrònics d'accés remot
Aquest curs cal destacar l'alt nombre de productes electrònics contractats per part de la
universitat.
Per conèixer els detalls d'aquests nous recursos electrònics, consulteu l'apartat 8.2. Nous
productes d'accés remot contractats.
Pel que fa a títols de publicacions en sèrie electròniques es va assolir la xifra de 10.200
títols.
Pel que fa a títols de monografies accessibles electrònicament es va assolir la xifra de
6.714 títols.

Títols en suport paper i d'accés remot
Nombre de títols en suport paper

14.050

Nombre de títols d'accés remot

10.220

Títols de publicacions en sèrie en paper i d'accés remot
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8.2. Nous productes d'accés remot
contractats
a) Recursos contractats per part de la Biblioteca de la UPF:
ACN
Base dades de l'Àgència Catalana de Notícies. Es pot accedir a
notícies, talls de veu i fotografies.
AdFolio
Base de dades d'anuncis. Conté més de 50.000 anuncis de tot el
món (televisió, cinema, premsa, ràdio, etc.).
ACLS - Humanities e-books
Servei d'accés al text sencer d'una selecció de llibres d'història i
humanitats en general.
Atla Religion
Base de dades bibliogràfica sobre religió: estudis bíblics, religions,
història eclesiàstica i aspectes socials de la religió. Conté més d'un
milió de registres de més de 650 revistes i 14.000 monografies.
Banco de datos ASEP-JDS
Base de dades numèrica d'enquestes d'opinió. Ofereix dades
corresponents a enquestes d'opinió espanyoles -realitzades per
ASEP, CIRES, Real Instituto Elcano, etc.- i internacionals Latinobarómetro, World Values Survey, CSES, etc.
The Berkeley Electronic Press: Bepress.com
Servei d'accés a text complet de les 38 revistes publicades per
Berkeley Electronic Press.
Brill's New Pauly
Enciclopèdia sobre arqueologia, història antiga i tradició clàssica.
Current protocols
Conjunt de protocols internacionals d'actuació en laboratoris.
E-Libro
Base de dades de llibres electrònics d'àmbit multidisciplinar.

97

Faculty of 1000. Biology
Base de dades bibliogràfica de l’àmbit biomèdic. Conté una selecció
crítica, no exhaustiva, dels articles més rellevants publicats en
biologia.
Film Index International
Bibliografia compilada per la British Film Institute Library i el
catàleg de films del National Film and Television Archive que abasta
des del 1930 i és d'àmbit internacional.
International bibliography of the social sciences (IBSS)
Base de dades bibliogràfica de l'àmbit de les ciències socials creada
per la British Library of Political & Economic Science (London School
of Economics & Political Science).
Lecture Notes in Mathematics (LNM)
Servei d'accés al text complet de la col·lecció de llibres electrònics
de matemàtiques Lecture Notes in Mathematics (LNM). Conté uns
128 títols de l'any 2000 al 2005.
Link TV
Recurs de publicitat amb dades d'audiències (en accés restringit).
Lürzer's Archiv
Base de dades de publicitat que conté la revista del mateix nom.
Newspaper Direct
Base de dades de diaris d'abast internacional. Permet visualitzar i
imprimir el text complet de més de 500 diaris de 74 països en 38
llengües, respectant-ne el format gràfic original.
Quantor: fiscal i social
Base de dades bibliogràfica de dret espanyol. La Biblioteca ha
subscrit els recursos fiscal i social.
Referex
Servei d'accés a la versió electrònica de 138 llibres de referència
sobre les enginyeries elèctrica i electrònica.
Termium Plus
Base de dades terminològica multidisciplinar i bilingüe centrada en
l'àmbit territorial dels països de parla anglesa i francesa.
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A part d'aquests recursos també s'ha contractat l'accés a diversos
diccionaris electrònics: Pons lexiface Professional Deutsch-Spanisch,
Spanisch-Deutsch, Diccionario de las lenguas española y alemana
(Slaby/Grossmann), Langenscheidts Handwörterbuch Spanisch,
Langenscheidts Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache, Le
Petit Robert.

b) Recursos contractats a través del CBUC:
ALPSP: Learned Journals Collection
Base de dades d'àmbit multidisciplinar que proporciona el text
complet de més de 600 revistes acadèmiques en llengua anglesa.
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8.3. Principals donacions i cessions
bibliogràfiques
Les principals donacions i cessions de fons bibliogràfic rebudes al
llarg del curs i ordenades cronològicament van ser les següents:
Mariona Costa
Donació, el setembre del 2006, de prop de 200 volums de
monografies, principalment de literatura.
Marta Pessarrodona
Donació, el setembre del 2006, de més de 400 volums de
monografies, principalment de literatura i ciències socials, i que
amplia la donació iniciada l'any 2001.
Bernat Puigtobella
Donació, el mes d'octubre del 2006, de 200 exemplars de
monografies, principalment novetats editorials i poesia i narrativa
catalana, que amplia la donació iniciada durant l'any 2005.
La Vanguardia. Suplement Cultura/s
Donació, el mes d'octubre del 2006, de més de 1.000 exemplars de
monografies. És continuació de les donacions fetes el març del 2004
i el juliol del 2005, i que aplega novetats editorials en els camps de
les ciències socials, economia, política, comunicació audiovisual,
periodisme i creació i crítica literàries.
Henry Nöel Monclús
Donació, el novembre del 2006, de la col·lecció relligada de la
revista Gaceta Ilustrada, dels anys 1958 al 1966.
Beatriz de Moura
Donació, el desembre del 2006, de 500 volums de monografies,
principalment sobre teoria i creació literària, i que amplia la donació
iniciada l'any 1997.
Lluís Reverter
Donació, el mes de desembre del 2006, de prop de 350 exemplars
de monografies, d'entre les quals destaca un nombre important
d'obres de gran format i il·lustrades: catàlegs d'exposicions (art,
arqueologia, fotografia), sobre ciutats, expedicions històriques,
100

edicions especials, institucionals, etc.
Joan Maria Solà i Franquesa
Donació, el febrer del 2007, de la col·lecció relligada de l'Informe
mensual de la Caixa de Pensions "La Caixa" entre els anys 1980 i
2006.
També cal destacar que van continuar arribant de manera regular
documents donats per personal acadèmic de la UPF. Per les
característiques i el nombre de documents rebuts, cal assenyalar
les donacions realitzades per Javier Aparicio Maydeu, M. Eugènia
Aubet, Albert Carreras, Oriol Casanovas, Francisco Fernández Buey,
Josep Fontana, Pere Gifra, Miquel Gibert, Manel Ollé i Pablo
Salvador.
També es van seguir integrant documents provinents de la cessió
feta per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Barcelona a la UPF.
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8.4. Tasques de processament tècnic i físic
En finalitzar el curs 2006-2007 el nombre de documents pendents de processament es va
reduir respecte al curs anterior en 20.000 volums. La xifra estimativa sobre el fons
pendent de processar, al finalitzar el curs, es va situar al voltant dels 95.000 volums.
Processament de les monografies
Nombre de volums
Monografies disponibles (ja processades)
Monografies pendents de processar

554.000
95.000

Tasques de processament tècnic i físic. Evolució per cursos
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9.1. Principals novetats en relació amb la
prestació de serveis
A l'inici del curs 2006-2007 la Biblioteca i el Servei d'Informàtica
van posar en marxa el servei de préstec d'ordinadors portàtils dins
del campus de la universitat, adreçat al treball individual o
col·lectiu, i amb connexió als recursos d'informació electrònics.
Aquest nou servei està regulat per les Normes d'ús del servei de
préstec d'ordinadors portàtils, que van ser aprovades pel Consell de
Govern del 14 de juny del 2006.
Les principals característiques en la prestació d'aquest servei són:
- Els usuaris són els estudiants dels estudis oficials que imparteix la
UPF en els seus centres integrats.
- El servei s'ofereix a totes les seus de la Biblioteca des de l'horari
d'obertura i fins a les 20.30 hores (19.30, de dilluns a divendres no
festius, en èpoques de Nadal i estiu).
- El préstec dels portàtils té una durada màxima de 4 hores, que es
pot renovar si no hi ha usuaris en llista d'espera.
- Een cas que tots els portàtils d'una seu estiguin prestats, els
usuaris es poden inscriure en una llista d'espera, i quan n'hi ha de
disponibles se'ls envia un missatge SMS.
- Pel que fa a les seves prestacions tècniques, els portàtils:
●

●
●

Tenen instal·lats dos sistemes operatius,
Microsoft Windows XP i Linux: Fedora Core 5.
Inclouen un programari bàsic.
Permeten l'accés a la xarxa WiFi i a les
aplicacions de Novell.

El finançament dels ordinadors portàtils i del material
complementari (carros-armari, bateries addicionals i carregadors de
bateries) es va fer en base a diferents aportacions: subvenció
concedida per l'ANECA i aportacions del Consell Social i del
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Programa de Qualitat Educativa (PQE) de la UPF, així com de les
diferents facultats i estudis i del pressupost general de la
universitat.
Pel que fa a la implementació del servei entre les seus de la
Biblioteca i al nombre de portàtils oferts en préstec, es va fer en
dues fases durant el curs 2006-2007, i es preveu ampliar-ho amb
una tercera fase a l'inici del curs 2007-2008, de manera que el parc
de portàtils arribi als 100 ordinadors:
3a fase
Nombre
1a fase
2a fase
(previst d'ordinadors
(setembre (febrer
setembre
portàtils
2006)
2007)
2007)
(per seus)
Biblioteca
General

16

4

20

40

Biblioteca
de
Rambla

--

20

0

20

Biblioteca
de França

--

10

10

20

Biblioteca
del Mar

10

4

6

20

Nombre
de
portàtils
per fases

26

38

36

100

Podeu consultar les dades d'ús d'aquest servei a l'apartat 9.9.
Préstecs de documents i d'ordinadors portàtils.
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9.2. Aules informàtiques
A l'inici del curs 2006-2007 totes les aules de lliure accés de la UPF
es van instal·lar amb arrancada dual Windows XP / Fedora Core 5.
Vegeu més informació a l'apartat 6.2.2. Aules i tallers.
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9.3. Correu electrònic
A l'inici d'aquest curs es va fer el canvi del correu electrònic dels
estudiants i de les bústies d'assignatura-grup. Es va convocar un
concurs públic per canviar aquest sistema de correu que va guanyar
l'empresa Telefónica. El nou sistema de correu afegeix moltes
funcionalitats entre les quals destaquen:
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Augment de la quota de disc de les bústies de 20 a 50MB
Possibilitat d'accedir a les bústies per IMAP, POP i HTTP
Possibilitat d'utilitzar sistemes d'encriptació i certificació
Disponibilitat de correctors ortogràfics en català, castellà i
anglès en el client web
Possibilitat d'enviar missatges en diferit
Sistema de calendari i agenda
Possibilitat de compartir llibretes d'adreces i calendaris
Filtre antivirus i antispam: TrendMicro
Major control de les llistes

El nou sistema permet atendre 22.000 bústies entre comptes
d'estudiants i comptes d'assignatura-grup.
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9.4. Documents consultats
Documents consultats

Localització

Volums de
monografies
consultades

Biblioteca General i
Biblioteca de l’IUHJVV

Nombre de
publicacions en
sèrie consultades

1.089.000

133.100

Biblioteca de Rambla

346.500

42.350

Biblioteca de França

162.000

19.800

34.200

4.180

1.631.700

199.430

Biblioteca del Mar
Total

Documents consultats: monografies

Documents consultats: publicacions en sèrie

109

Darrera actualització: 4-03-2008
© Universitat Pompeu Fabra

110

9.5 Espai de disc en xarxa

Capacitat dels servidors

Espai en
nous
servidors
(*)

Espai
total

-

1 Tb

Bústies de
correu
estudiants

0,7 Tb

1,2 Tb

Dades
aplicacions

-

4 Tb

Espai en xarxa
personal i
compartit

5,9 Tb

7,8 Tb

Total

6,6 Tb

14 Tb

Tipus d'espai
Bústies de
correu PAS i
PDI

(*) es consideren servidor nous tots
aquells que s'han adquirit o s'han
reinstal·lat durant el període
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9.6. Exposicions
Durant el curs 2006-2007 la Biblioteca va col·laborar amb dues exposicions
bibliogràfiques:
75è aniversari de la
proclamació de la 2a
República
http://www.upf.edu/bibtic/
expo/2aRepublica/index.
html

Coincidint amb la celebració d'una jornada sobre el 75è aniversari de la
proclamació de la 2a República, es va preparar una exposició de documents
i llibres relacionats amb aquesta temàtica, que va poder ser visitada en el
vestíbul de l'àgora Jordi Rubió i Balaguer del Campus de la Ciutadella entre
el 10 i el 17 de novembre. Aquesta mostra també es va preparar en versió
virtual.

Homenatge a
Pompeu Fabra:
exposició
bibliogràfica
http://www.upf.
edu/
expo_pompeufabra/

Aquesta exposició es va realitzar dins del marc dels actes d'Homenatge a
Pompeu Fabra, organitzats per la universitat durant l'any 2007. Es va
inaugurar el 20 de febrer del 2007, coincidint amb la celebració de la
jornada La Figura i l'Obra de Pompeu Fabra. En format presencial,
l'exposició es va fer en el vestíbul de l'àgora Jordi Rubió i Balaguer del
Campus de la Ciutadella fins al 31 de maig.
La mostra bibliogràfica, que va ser coordinada per Joan Costa, professor de
Filologia Catalana de la UPF, incloïa una setantena de les obres més
importants de i sobre Pompeu Fabra, procedents del fons bibliogràfic de la
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Biblioteca de la UPF, així com la selecció d'algunes imatges i la projecció
d'un audiovisual. Tant en la versió presencial com en la virtual, i per poder
fer-se una idea del conjunt de l'obra de Fabra, les obres es van presentar
agrupades per sectors d'activitat. Així, a més d'un apartat de biografia per
situar-lo en el seu temps, s'exposava sintèticament l'activitat de Pompeu
Fabra com a lingüista, gramàtic, lexicògraf, teòric de l'estandardització
lingüística, professor universitari, figura cívica, normalitzador de la
toponímia i traductor literari. Cadascun d'aquests blocs d'activitat agrupava
les obres de Fabra que hi tenen relació. En un altre apartat, es presentava
una selecció de documents sobre Pompeu Fabra.
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9.7. Formació d'usuaris
Formació d'usuaris. Sessions segons tipologia

Localització

Nombre de
sessions
introductòries

Nombre de
sessions a
mida

Total

Biblioteca
General

65

28

93

Biblioteca de
Rambla

19

3

22

Biblioteca de
França

8

4

12

Biblioteca del
Mar

10

40

50

102

75

177

Total

Formació d'usuaris. Assistents segons tipologia

Localització
Biblioteca
General

Nombre
d'assistents
a sessions
introductòries

Nombre
d'assistents
a sessions a
mida

Total

2.215

690

2.905

Biblioteca de
Rambla

439

164

603

Biblioteca de
França

157

111

268

Biblioteca del
Mar

279

333

612

3.090

1.298

4.388

Total
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9.8. Lectura òptica
Lectura òptica. Nombre d'assignatures

Lectura òptica. Nombre de fulls llegits
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9.9. Préstecs de documents i d'ordinadors portàtils
S'inclouen a la taula les dades corresponents al nou servei de préstec
d'ordinadors portàtils.
Préstecs realitzats de documents i d'ordinadors portàtils

Localització

Nombre de
préstecs de
documents

Nombre de
préstecs
d'ordinadors
portàtils

Biblioteca
General i
Biblioteca de
l’IUHJVV

139.000

9.581 (1)

Biblioteca de
Rambla

76.000

3.712 (2)

Biblioteca de
França

10.000

1.121 (2)

7.000

1.756 (1)

232.000

16.170

Biblioteca del Mar
Total

(1) El servei es va iniciar el 26 de setembre del 2006
(2) El servei es va iniciar el 12 de febrer del 2007

Préstecs realitzats de documents
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9.10. Préstec d'equipament audiovisual
Préstec d'equipament audiovisual
Nombre
de
préstecs
realitzats

Estudis
Comunicació Audiovisual

1.539

Publicitat

197

Periodisme

756

Altres
TOTAL

24
2.516
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9.11. Préstec interbibliotecari
Documents sol·licitats

Tipologia de documents

Nombre de
documents
sol·licitats

Còpies de publicacions en sèrie

3.377

Documents originals

5.857

Total

9.234

Documents prestats
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Tipologia de documents

Nombre de
documents
prestats

Còpies de publicacions en sèrie

2.391

Documents originals

4.358

Total

6.749
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9.12. Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE)
Usuaris atesos i modalitat d'atenció
Modalitat de l'atenció

Nombre
d'usuaris atesos

Tràmits realitzats

56.768

Atenció telefònica

17.544

Atenció per correu electrònic
Atenció per correu postal
Total

4.310
22
78.644

Modalitat de l'atenció prestada per cursos acadèmics
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9.13. Suport a congressos i esdeveniments
oficials
Al Campus de Ciutadella es va donar suport a 55 actes, entre
congressos i esdeveniments oficials en àmbits temàtics tan diversos
com la gestió pública, l'habitatge, l'ensenyament d'idiomes o la
salut.
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9.14. Suport a projectes de recerca
En l'àmbit del suport a projectes de recerca es poden destacar les
accions següents realitzades al llarg del curs acadèmic:
●

●

●

●

Hostatjament de 35 projectes web/php/mysql de diversos
projectes de recerca.
Consolidació de la infraestructura per donar suport a la
plataforma Plone/Zope per a 15 projectes.
Administració de diversos servidors de recerca de diferents
departaments.
Participació en la instal·lació i manteniment dels "blades" del
CeGen.
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9.15. Telefonia
El curs acadèmic 2006-2007 va ser el curs del desplegament del
Servei d'Atenció Telefònica (SAT) de la UPF.
El SAT és el servei d'atenció telefònica bàsica de la UPF que
funciona amb una centraleta única per a tots els edificis de la
Universitat. Les seves funcions són:
●

●

●

Rebre i passar les trucades a la persona o unitat
corresponent.
En el cas que no es pugui passar la trucada:
❍
Enviar un correu electrònic amb l'avís de trucada.
❍
Passar la trucada a un número únic per unitat
organitzativa.
Gestionar consultes d'informació de diferents tipus:
❍
Informació bàsica (de primer nivell): atendre-les amb
resposta directa.
❍
Informació de segon nivell: redireccionar-les a la
persona o la unitat adient.

La posta en marxa del SAT va significar un gran canvi en la
programació del sistema d'operadores de la UPF: es va passar de
consoles analògiques a un funcionament assistit per ordinador, fet
que permet una millor agilitat en les cerques de telèfons així com la
incorporació de serveis addicionals com l'enviament de missatges
de correu electrònic als usuaris.

Dins la renovació tecnològica del sistema de telefonia durant els
mesos de gener i març es va actualitzar al estàndard GAP la
telefonia sense feels (freeset) dels dos edificis que restaven per
actualitzar: Rambla i França.

Per quart any consecutiu, durant els mesos de juliol i setembre es
va establir un sistema de distribució automàtica de trucades (callcenter) per atendre els números de telèfon de suport a
l'automatrícula per Internet.
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Per poder prestar serveis de comunicacions a l'edifici Aiguader, 80
durant el periode d'obres en aquest edifici, per primera vegada a la
Universitat, es va realitzar un desplegament massiu de telefonia
IP a un edifici mitjançant la utilització de terminals Ericsson Diallog
4425 i 4222.
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9.16. Usuaris de la Biblioteca
Localització

Nombre d'usuaris

Biblioteca General i Biblioteca de l’IUHJVV

1.210.000

Biblioteca de Rambla

385.000

Biblioteca de França

180.000

Biblioteca del Mar
Total

38.000
1.813.000
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9.17. Videoconferència
Durant el curs 2006-2007 es van realitzar un total de 30
videoconferències.
En la següent taula estan representades les diferents destinacions
amb les quals es va establir la videoconferència.

Destinacions de videoconferència
Lloc

Percentatge

Espanya

13%

Europa

23%

Sud-Amèrica

53%

Altres

11%

TOTAL

100%
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9.1.8. Web de la Biblioteca
El curs 2006-2007 estava prevista la plena implementació del gestor de continguts
OpenCMS, escollit per la Universitat, per a l'elaboració i actualització dels continguts web.
La incorporació dels continguts web de la Biblioteca a OpenCMS s'havia de dur a terme de
forma paral·lela al desenvolupament de la web conjunta de Biblioteca i Informàtica.
Aquesta nova web, denominada Biblioteca i TIC, amb la URL http://www.upf.edu/bibtic/,
era producte del treball que s'havia dut a terme durant el curs anterior, en què es va
consensuar l'estructura dels seus continguts.
A finals de novembre es va iniciar la migració de les pàgines web elaborades amb
Dreamweaver al gestor de continguts OpenCMS així com la formació de les persones tant
de Biblioteca com del Servei d'Informàtica més directament implicades en l'elaboració de
continguts.
Diversos problemes detectats en el funcionament del gestor van suposar l'aturada del
procés d'implementació. Tot i així es va difondre als equips de direcció de Biblioteca i del
Servei d'Informàtica i també als enllaços web la URL del prototip de la nova web per tal
que hi fessin les seves aportacions i poder activar-la en el curs 2007-2008.
Durant aquest període es van incorporar noves pàgines i se'n van revisar alguns continguts
que es detallen a continuació.
a) Guies temàtiques
- Guia temàtica de Ciències Experimentals i de la Salut: es va elaborar noves les pàgines
Immunologia, Psicobiologia i Tècniques avançades d'imatge i es va actualitzar la pàgina
Física.
- Guia temàtica de Ciències Polítiques i Socials: es va elaborar la pàgina Cinema polític.
- Guia temàtica de Dret: es va afegir un nou apartat amb recursos sobre cartografia a la
pàgina Dret urbanístic i de l'edificació. També es va revisar Dret de França, Història del
dret i dret romà: Arxius i Tribunal Internacional de Justícia.
- Guia temàtica d'Humanitats: es va reorganitzar l'apartat Eines de consulta per fer-lo més
entenedor.
- Guia temàtica de Periodisme i Comunicació Audiovisual: va incorporar també l'àrea
temàtica de Publicitat i Relacions Públiques, per tal de respondre als estudis impartits. Això
va comportar reorganitzar la pàgina inicial i els recursos temàtics d'acord amb aquestes
tres àrees. També es van reestructurar els apartats d'Organismes i Eines de consulta per
fer-los més entenedors i es va afegir el de Docència i recerca. A la pàgina Canals de
televisió s'hi van incorporar els logotips de les diferents cadenes.
- Guia temàtica de Tecnologia: es va modificar la pàgina inicial amb una nova pàgina de
Legislació, ètica i història de les TIC i es va crear un nou epígraf Matèries comunes per
abarcar pàgines d'interès interdisciplinar, útils des dels punts de vista de la informàtica, les
telecomunicacions, i l'audiovisual, que són les tres branques en què s'estructura la guia.
Així mateix es van reorganitzar els apartats Eines de consulta i Recerca per fer-los més
entenedors, i es van afegir a més els de Docència i Per estar al dia.
- Guia temàtica de Traducció: es va incorporar l'apartat Treballs de fi de carrera que
permet la cerca dels treballs de fi de carrera realitzats pels alumnes dels estudis de
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Traducció i Interpretació.
b) Conèixer la Biblioteca
- Es van traduir al castellà i a l'anglès les guies de l'estudiant de l'IDEC i de l'Associació
d'Antics Alumnes de l'IDEC.
- S'hi va publicar la Memòria de la Biblioteca i d'Informàtica del curs 2005-2006.
- Es van incorporar nous articles sobre la Biblioteca a l'apartat Publicacions:
- BARRERA, Marcel. "Empentes pels portàtils: la UPF ofereix un innovador servei de préstec
d'ordinadors que inclou l'enviament de missatges SMS als alumnes". Vilaweb, 10 de març
del 2007. [Consulta: 13 de març del 2007]
- BORRÀS, Antoni; CARREÑO, Juan; JORBA, Ferran; PRATS, Jordi; ROS, Ramon (2006).
"Programari de codi lliure per gestionar dipòsits digitals : el procés de tria dut a terme al
CBUC". BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, juny, núm. 16.
[Consulta: 07-11-2006].
- CABO, Mercè. "Nou espai d’ensenyament, noves infrastructures?". Teraflop: revista del
Centre de Supercomputació de Catalunya, 90, desembre 2006. Pàg. 11. [Consulta: 26-032007].
- CABO, Mercè. "El camino recorrido hacia el CRAI en la Universitat Pompeu Fabra". A: 12è
Coloquio Internacional de Bibliotecarios (Guadalajara, Mèxic, 2005). La Biblioteca: Centro
de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI). Guadalajara [México]:
Universidad de Guadalajara, 2006. Pág.141-153.
- CANTOS, Carme; GARCÍA, Gemma; JAQUES, Cecília; LOSADA, Marina; MONTAÑÀ, Rosa.
"Elaboració de guies temàtiques al web: l'experiència de la Biblioteca de la Universitat
Pompeu Fabra". A: 10es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació, Barcelona, 25 i
26 de maig de 2006. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris Documentalistes de
Catalunya, 2006.
- "Library of the UPF". The Phaidon atlas of contemporary world architecture.
Comprehensive ed. London: Phaidon, 2004. Pàg. 204.
- VIDAL-FOLCH, Ignacio [text]; BAUTISTA, Consuelo [fotografia]. "El depósito del agua". El
País, 13 de mayo de 2006, Pàg. 35. (Article reproduït amb l'autorització de El País)
c) Serveis que oferim
- Per explicar el servei de préstec d'ordinadors portàtils es va elaborar una pàgina
consultable en els tres idiomes.
d) Com trobar informació
- Es va elaborar la guia Com elaborar un treball acadèmic que consisteix en un recorregut
de vuit passos que, de manera ràpida i senzilla, permeten als estudiants trobar informació
per a la elaboració del seu treball acadèmic i documentar-ne les fonts. Se'n va fer la versió
catalana, castellana i anglesa.
- Es van actualitzar, entre d'altres, les pàgines de Bases de dades i Cercadors a Internet.
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e) A l'apartat Novetats es van difondre diverses notícies, entre les quals
destaquem:
- Les tesis UPF entre les més consultades a TDX el 2006
- Les revistes editades a la UPF s'incorporen a RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)
- Principals donacions bibliogràfiques de l'any 2006
- Homenatge a Pompeu Fabra: exposició bibliogràfica
- La Biblioteca de la UPF ocupa el primer lloc en un estudi sobre les universitats espanyoles
- Un llibre de la Biblioteca és el registre 3.000.000 del CCUC
- Exposició amb motiu del 75è aniversari de la 2a República Espanyola
- Nou servei de préstec d'ordinadors portàtils

Web de la Biblioteca. Consultes per cursos
Curs acadèmic

Nombre de visites

Curs 2002-2003

457.560

Curs 2003-2004

658.007

Curs 2004-2005

739.493

Curs 2005-2006

768.714

Curs 2006-2007

849.645

Web de la Biblioteca. Consulta de les guies temàtiques per cursos
Nombre de
consultes

Curs acadèmic
Curs 2002-2003

175.329

Curs 2003-2004

270.803

Curs 2004-2005

368.911

Curs 2005-2006

318.228

Curs 2006-2007

415.214

Web de la Biblioteca. Consulta de les guies temàtiques
Guies temàtiques

Nombre de
consultes

Percentatge
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Ciències Experimentals i de
la Salut

41.014

10%

Ciències Polítiques i Socials

57.776

14%

Dret

89.221

21%

Economia i Empresa

22.753

5%

Humanitats

22.572

5%

Periodisme i Comunicació
Audiovisual

35.940

9%

Tecnologia

30.075

7%

115.963

29%

415.214

100

Traducció i Filologia
Total

Web de la Biblioteca. Consulta de les guies temàtiques
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9.19. Xarxa sense fils
El curs acadèmic 2006-2007 va ser el moment del desplegament del projecte
"Campus en Red". Aquest projecte, conegut inicialment amb el nom de
"Campus Inalámbricos", pretén impulsar el desplegament i la utilització de les
xarxes sense fils per accedir a Internet des dels campus universitaris. La
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), la Secretaría
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI)
y Red.es van ser els impulsors d'aquest programa.
L'objecte del programa és dotar de xarxes sense fils per accés a Internet als
campus universitaris espanyols i promoure'n la utilització. Per un altre costat, es
facilita la movilitat d'estudiants i personal docent entre les diferents universitats
mitjançant el servei Eduroam, gestionat a Espanya per RedIris així com
l'atenció als usuaris mitjançant l'existència d'un servei de suport.
En el cas concret de la UPF l'adhesió a Campus en Red va permetre l'adquisició
i instal·lació de 127 nous punts d'accés a la xarxa sense fils, així com la
renovació de 14 dels existents. Els punts d'accés més antics, que no permetien
la connexió al servei Eduroam,van causar baixa. L'augment dels punts d'accés
a la xarxa es va traduir en un augment dels usuaris connectats, tal i com es veu
al següent gràfic:

Xarxa sense fils. Nombre d'usuaris.

Dins el marc del desplegament de la nova xarxa sense fils, el Consell de Govern
de la universitat, en la seva sessió de 3 d'octubre de 2007, aprovà les normes
d'ús del servei d'accés a la xarxa sense fils de la UPF.
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10.1. CESCA
El personal de l'ARI va participar activament a les dues reunions
que, anualment, convoca el CESCA: les trobades TSIUC i TAC.
TSIUC: Trobades dels Serveis Informàtics de les Universitats
de Catalunya
La trobada va tenir lloc el 9 de novembre del 2006 a la Universitat
de Lleida. El títol genèric va ser: "L'aprenentatge integrat a l'EES: la
confluència de recursos i tecnologia". Segons els organitzadors, "la
TSIUC'06 es proposa ser un espai per què els integrants de les
universitats reflexionin sobre la incorporació del nou model
d'aprenentatge i debatin sobre el paper dels serveis informàtics i de
les bibloteques en l'EEES".
Le ponències presentades van ser: "Student-Centred Support for
Student-Centred Learning: From Libraries to Learning Resources
Centres" (Sr. Terry Hanson, University College Chichester, Regne
Unit), "Confluencia de servicios CRAI y ALFIN: instrumentos para
un nuevo modelo educativo" (Miguel Ángel Marzal, U. Carlos III),
"Aprendre en un món en xarxa: del metacampus a la
metabiblioteca" (Sr. Gabriel Ferraté, Caixa Tarragona). La taula
rodona, "Nou espai d'ensenyament, noves infraestructures",
moderada pel Sr. Cèsar Fernández (UdL), va comptar amb la
participació del Sr. Ernest Abadal (UB), el Sr. Dídac López (UdG), la
Sra. Mercè Cabo (UPF) i el Sr. Carlos Santamaría (HP).

TAC: Trobada de l'Anella Científica
La trobada anual va tenir lloc al PRBB el 13 de juny del 2007. Duia
per títol "Reptes i oportunitats de les xarxes de recerca".
Les ponències presentades van ser les següents: "EU-Funded eInfraestructures: review and outlook" (Sr. Enric Mitjana, comissió
Europea), "Experiencias desplegando RedIRIS10 y perfilando su
próxima evolución" (Sra. Esther Robles, Red.es), "UBNet, una xarxa
d'operador en un entorn universitari" (Sr. Lluís F. Cuadra, UB). La
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sessió es va cloure amb una taula rodona: "Tecnologies emergents
per a les xarxes" (ponents: Sr. Carles Batalla, Cisco systems; Sr.
Xavier Homs, Juniper Networks; Sr. Jordi Oliveras, Nortel
Networks; Sr. Lluís Planas, SATEC; Sr. Raúl Solé, Telindus;
moderadora: Sra. Caterina Parals, CESCA).
Durant aquest curws acadèmic es van adherir al CESCA tres noves
institucions: la Universitat d'Andorra, el Parc Científic i Tecnològic
de la UdG i la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla.
En aquest apartat cal remarcar també que, durant el curs 20062007, es va formalitzar la connexió a l'Anella Científica a través de
la UPF per part de l'Institut Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM),
la Barcelona Graduate School of Economics (BGSE) i el Centre de
Regulació Genòmica (CRG).
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10.2. RedIris
Les Jornadas Técnicas RedIris es van celebrar a la Universidad de
Granada entre el 13 i el 17 de novembre del 2006.
Els dies 12 i 14 es varen reunir els anomenats Grupos de Trabajo
RedIris i entre el 15 i el 17 van tenir lloc les Jornadas pròpiament
dites. Ambdues activitats van comptar amb la presència de
personal del Servei d'Informàtica de la UPF.
Gupos de Trabajo RedIris
Es va participar en els grups de treball Docencia-Net (sobre gestió
d'aules i administració de llocs de treball), Iris-Middleware (xarxa
universitària sense fils basada en programari lliure), Iris-Sysadmin
(infraestructura de comunicacions en un datacenter), Iris-Mail
(fòrum obert sobre les xarxes de correu de la comunitat RedIris),
Iris-Cert (taller d'anàlisi de codi maliciós) i Iris-Libre (aplicacions del
programari lliure a les Universitats).
Jornadas Técnicas RedIris
Al llarg dels tres dies que van durar les jornades es van
desenvolupar diferents sessions sobre l'actualitat de les xarxes en
l'àmbit de la Universitat.
El 15 de novembre, després dels actes de benvinguda i lectura dels
informes de gestió de RedIris, va tenir lloc una sessió sobre serveis
avançats de col·laboració i una altra sobre mobilitat.
El 16 de novembre, les temàtiques tractades varen ser: alta
disponibilitat de tallafocs amb Linux, gestió de la identitat,
administració de xarxes i virtualització de sistemes i serveis.
El 17 de novembre, les temàtiques tractades varen ser: seguretat
en DNS, infraestructures i serveis col·laboratius, desplegament del
protocol IPv6 i serveis de xarxa adreçats a la investigació.
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10.3. CRUE - TIC
Al llarg del curs, el grup de traball es va reunir el 17 d'octubre del
2006 (Málaga), el 27 de febrer del 2007 (León) i els dies 18 i 19 de
juny del 2007 (Albacete).
La reunió del 17 d'octubre es va centrar en els models d'atenció als
usuaris i va comptar amb les ponències següents: "Aplicación de
help desk: adaptación de ITIL a la realidad" (Sr. Juan José
González, U. de Murcia, i Sr. Francisco Sampalo (U. P. de
Cartagena), "Rediseño de la atención de usuarios en la ULPGC: una
apuesta por la modernización de la gestión" (Sr. Jacques Bulchand
Gidumal, Sr. Carlos Mena, Sr. Antonio Babío, U. de Las Palmas de
Gran Canaria), "El modelo de atención de usuarios en la
Universidad de Jaén" (Sra. Adelaida Cabrero, U. de Jaén), "Soporte
informático en la Universidad de Valencia" (Sra. Magdalena Ros, U.
de València), "El día a día en un CAU" (Sr. Marino Castillo i Sr.
Ramón Hidalgo, U. de Málaga), "ITIL: bases de un diseño
organizativo en un CAU" (Sr. Luís Morán).
La sessió monogràfica del 27 de febrer es va fer sota el lema: "TIC i
universidades: estrategias". Les ponències presentades varen ser:
"Estudio CRUE-TIC en el SUE" (Sr. Antonio Fernández Martínez, U.
de Almería, i Sra. Sara Fernández López, U. de Santiago de
Compostela), "UCISA: some background and UK IT Statistics
Analysis" (Sr. Mike Roch i Sr. Carys Thomas UCISA), "Las TIC en un
nuevo modelo de universidad" (Sr. Juan Antonio Vázquez García,
president de la CRUE, Sr. Pedro Burillo López, rector de la U.
Pública de Navarra i Sr. Senén Barro Ameneiro, rector de la U. de
Santiago de Compostela), "Estrategias de comunidades autónomas
en el ámbito TIC universitario" (Sr. Francisco Javier Álvarez
Guisasola, conseller d'educació de la Junta de Castilla y León i Sr.
Juan José Mateos Otero, director general de Universidades e
Investigación de la Junta de Castilla y León, Sr. Francisco Andrés
Triguero Ruiz, director general de Universidades de la Junta de
Andalucía, Sr. Agustín Madrid Parra, rector de la U. Pablo de
Olavide i president de la Sectorial TIC de las Universidades
Andaluzas, Sr. Andrés Garzón Villar, director General de Biblioteca y
Nuevas Tecnologías de la UPO i secretari de AUPA-TIC), "Sociedad
de la información y universidades. Visión desde la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información" (Sr.
Luis Prieto, subdirector general para el Desarrollo de la Sociedad de
la Información, Sr. Sebastián Muriel, director general de Red.es),
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"Sociedad de la información y universidades. Visión desde la
Secretaría de Estado de Universidades" (Sr. Javier Vidal García,
director general de Universidades, Ministerio de Educación y
Ciencia).
La reunió dels dies 18 i 19 de juny duia per títol "Estrategia TIC de
las universidades: planes de acción". A banda de reunions sobre la
marxa de la sectorial TIC, part de les jornades es va dedicar a
tractar els resultats i propostes d'acció del recent informe sobre les
TIC al sistema universitari espanyol, així com exposar-ne l'evolució
ran de les dades recollides el 2006.
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10.4. Consorci de Biblioteques Universitàries
de Catalunya
El Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) va
continuar desenvolupant les activitats establertes en el seu Pla de
Treball. La UPF hi va participar activament i també va intervenir en
la composició del Consell de Govern, la Comissió Executiva i la
Comissió Tècnica.
Al llarg d'aquest curs les activitats més destacables van ser les
següents:
- Canvi del sistema automatitzat:
Durant aquest curs acadèmic es van dedicar importants esforços a
l'implementació del nou sistema (més informació a l'apartat 7.1.
Aplicacions de gestió).
- Implementació del gestor d'enllaços (SFX) i del metacercador
(MetaLib)
També es van dedicar molts esforços a la implementació de les
dues noves aplicacions per millorar la gestió i la consulta dels
recursos electrònics: el gestor d'enllaços SFX i el metacercador
MetaLib (més informació a l'apartat 7.1. Aplicacions de gestió).
- Ampliació de la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC)
La BDC va continuar ampliant-se amb noves contractacions (més
informació a l'apartat 8.2 Nous productes d'accés remot
contractats).
- Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)
A finals del curs acadèmic, el CCUC comptava amb més de
3.168.871 de registres bibliogràfics.
- TDX: Tesis doctorals en xarxa
La base de dades TDX va iniciar-se fa sis anys. Durant aquest curs
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es va assolir el nombre de 4.300 tesis doctorals i es van rebre més
de 3,5 milions de consultes.
- RECERCAT: Dipòsit de la Recerca de Catalunya
Aquest curs es va consolidar aquest dipòsit cooperatiu de
documents digitals que inclou la literatura de recerca de les
universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, com ara
articles encara no publicats ("preprints" o edicions preliminars),
comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers,
projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc.
Al final del curs acadèmic contenia més de 3.600 documents dels
quals 929 eren de la UPF.
- RACO: Revistes Catalanes amb Accés Obert
Durant el present curs, es van incorporar a RACO les revistes
editades per la UPF: Cuadernos de Arqueología Mediterránea,
Formats: revista de comunicació audiovisual, Hipertext.net,
IUSLabor, Periodística: revista acadèmica, Quark.
RACO és un dipòsit cooperatiu des d’on es poden consultar, en
accés obert, els articles a text complet de revistes científiques,
culturals i erudites catalanes. A finals del curs es va assolir la xifra
de més de 100 revistes de diverses institucions catalanes.
- MDC: Memòria Digital de Catalunya
Aquest curs acadèmic es va impulsar un nou dipòsit cooperatiu des
del que es poden consultar, en accés obert, col·leccions
digitalitzades de revistes catalanes antigues, fotografies, fullets,
mapes, cartells, ex-libris, etc. relacionats amb Catalunya. La
principal finalitat de MDC és augmentar la visibilitat i consulta del
patrimoni català.
La Biblioteca de la UPF hi va incorporar la seva primera col·lecció.
Es tracta d'una col·lecció de més de 650 fullets del període de la
Guerra de la Independència (1808-1814) digitalitzats gràcies a un
ajut (Acción Especial) del Ministeri de Cultura.
- Base de dades de sumaris electrònics
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Aquesta base de dades va superar els 8.870.000 articles inclosos
corresponents a més de 13.100 títols de revistes.
- Congrés ELAG
Del 9 a l'11 de maig es va celebrar el 31è congrés de l'European
Library Automation Group (ELAG). La reunió de l'ELAG va estar
organitzada per la UB, la UAB, el CBUC i la UPF, que es va
responsabilitzar de fer i mantenir la pàgina web del congrés (http://
elag2007.upf.edu). L'ELAG és una reunió de professionals de
diferents països europeus en la qual s'intercanvien experiències en
l'àmbit de les noves tecnologies aplicades a les biblioteques i la
reunió d'aquest any es va centrar en la Biblioteca 2.0. Hi van
participar 120 persones (4 persones de la UPF) de 23 països
diferents, principalment d'Europa.
- Formació i viatges de treball
"Los repositorios institucionales al servicio de las universidades y
del acceso abierto", impartit per Eloy Rodrigues (Director dos
Serviços de Documentaçao da Universidade do Minho) el juny del
2007.
Pel que fa a viatges de treball, Mercè Cabo va formar part de la
delegació consorciada que va viatjar a Anglaterra per visitar la
British Library Lending Division (London i Boston Spa) el mes de
juny del 2007.
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10.5. REBIUN
Del 15 al 17 de novembre del 2006, va tenir lloc a Badajoz, la XIV
Asamblea Anual de REBIUN. En aquesta assemblea es van
presentar els resultats dels grups de treball de cada una de les
línies estratègiques del I Plan Estratégico de REBIUN i es va aprovar
el II Plan Estratégico 2007-2010 que compta amb les següents
línies estratègiques:
Línea
Línea
Línea
Línea

estratégica
estratégica
estratégica
estratégica

1:
2:
3:
4:

REBIUN
REBIUN
REBIUN
REBIUN

en el ámbito del aprendizaje
en el ámbito de la investigación
y calidad
como organización

El 22 de gener del 2007 es va celebrar una assemblea
extraordinària de REBIUN per presentar els objectius per al 2007.
Mercè Cabo forma part del grup de treball de la Línea estratégica 1.
Un dels objectius d'aquest grup de treball va ser organitzar les V
Jornadas CRAI celebrades a Almeria els dies 28 i 29 de maig, sota
el títol "Los recursos humanos en los CRAI". La UPF hi va participar
amb l'assistència de Mercè Cabo, Montserrat Espinós, Teresa Grané,
Manel Lozano, Dolors Pons i Joan Trench. Un altre objectiu va ser
elaborar una enquesta per conèixer la situació dels dipòsits de
materials didàctics i d'objectes d'aprenentatge. També, en el marc
d'aquesta línia estratègica, es va crear un grup de treball que té per
objectiu crear una base de dades que doni accés a projectes,
bibliografia, recursos i estudis sobre habilitats informacionals
(programa ALFIN). Carme Cantos forma part d'aquest grup de
treball per part de la UPF.
Teresa Ferrer va continuar formant part del Grupo de trabajo de
Catálogo Colectivo de REBIUN.
En un altre ordre de temes, cal comentar que Immaculada Muxella
va presentar la comunicació El proyecto de digitalización de folletos
sobre la Guerra de la Independencia (1808-1814) en el marc del VI
Workshop REBIUN sobre proyectos digitales celebrat a Madrid el 19
i 20 d'octubre del 2006.
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10.6. Altres àmbits de cooperació

a) Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la
Universitat de Barcelona
- Sessions impartides pel personal de la Biblioteca
El 29 de novembre del 2007, Núria Ferrando va fer la presentació
Gestió dels recursos electrònics a la Biblioteca de la Universitat
Pompeu Fabra per als estudiants de l'assignatura "Publicacions en
sèrie" que imparteix la professora Alice Keefer a la Diplomatura de
Biblioteconomia i Documentació.
- Estades d'estudiants en pràctiques
Durant el curs 2006-2007, la Biblioteca va continuar acollint
estudiants de 3r curs de pràctiques de la Diplomatura de
Biblioteconomia i Documentació. Una estudiant, Elisabet Cervera
Biedma, va fer les seves pràctiques el segon quadrimestre del curs
acadèmic (del 5 de març al 30 de maig)
- Convenis de cooperació educativa
La UPF va signar convenis de cooperació educativa amb la Facultat
per tal que estudiants d'aquesta facultat col·laboressin en la prova
pilot d'entrada dels currículums dels investigadors i de validació de
les dades de la seva producció científica (articles de revista, llibres,
tesis, etc.) en l'aplicació Argos.
- Visites de grups d'estudiants a la Biblioteca
El dia 17 d'abril del 2007, la Biblioteca va acollir 48 estudiants de
l'assignatura "Biblioteques de recerca" de la Diplomatura en
Biblioteconomia i Documentació, impartida per les professores Anna
Rovira i Marta López-Vivancos. La visita va consistir en una
explicació general de les característiques, l'organització i el
funcionament de la Biblioteca de la UPF en relació especialment als
serveis de suport a la recerca i d'un recorregut comentat per les
instal·lacions de la Biblioteca General.
b) Estudis de Documentació de la Universitat Autònoma de
Barcelona
La UPF va signar convenis de cooperació educativa amb la UB per
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tal que estudiants d'aquests estudis col·laboressin en la prova pilot
d'entrada dels currículums dels investigadors i de validació de les
dades de la seva producció científica (articles de revista, llibres,
tesis, etc.) en l'aplicació Argos.
c) Universidad de Playa Ancha. Sistema de Bibliotecas
Del 13 al 30 de novembre, la Sra. Susana Nauto Díaz, bibliotecària
de l'Área de Circulación y Alta Demanda del Sistema de Bibliotecas
de la Universidad de Playa Ancha (Valparaíso, Xile), va fer una
estada a la Biblioteca de la UPF per ampliar coneixements sobre
temes del seu interès. Durant aquests dies va realitzar reunions de
treball amb personal de la Biblioteca i va visitar diferents seus.
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10.7 Presentacions i visites a la Biblioteca
Biblioteca de la Universidad de Burgos
El dia 15 de setembre del 2006, es va fer una presentació sobre el
funcionament i organització de la Biblioteca així com visita a les
instal·lacions de la Biblioteca General al director de la Biblioteca de
la Universidad de Burgos i cinc bibliotecaris més. A part dels
aspectes organitzatius, també se'ls va fer presentacions sobre la
intranet de la Biblioteca (Wib), la gestió dels recursos electrònics i
els dipòsits digitals.
Biblioteca de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del
Uruguay
El 3 d'octubre del 2006, va visitar les instal·lacions de la Biblioteca
General la cap del Servicio de Información y Biblioteca de la
Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. Durant la
visita, a més del recorregut per les instal·lacions, se li va fer una
presentació general sobre els aspectes organitzatius i de prestació
de serveis de la Biblioteca.
Universidade de São Paulo Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Ribeirão Preto Ciências da Informação e
Documentação
El 12 de febrer del 2007, es va fer una presentació sobre el
funcionament i l'organització de la Biblioteca a un professor de la
Universidade de São Paulo Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Ribeirão Preto Ciências da Informação e Documentação .
Després van visitar les instal·lacions de la Biblioteca General.
Grup de bibliotecaris de Letònia
El 19 d'abril del 2007, van visitar les instal·lacions de la Biblioteca
General un grup de 20 bibliotecaris letons. Durant la visita, se'ls hi
va fer una presentació sobre aspectes organitzatius de la Biblioteca.
Universitat de Kuopio (Finlàndia)
El 3 de maig del 2007, es va fer una presentació sobre el procés de
convergència de la Biblioteca i el Servei d'Informàtica i els projectes
de CRAI a una delegació de vicerectors i càrrecs directius de la
Universitat de Kuopio. Després van visitar les instal·lacions de la
Biblioteca General.
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