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1. Introducció
L'activitat que generen els serveis de Biblioteca i d'Informàtica al
llarg de tot un curs acadèmic costa de fer encabir en les pàgines
d'una memòria com aquesta. Voldríem que les xifres de gràfics i
taules i les enumeracions diverses que s'hi troben tinguessin la
força suficient per revelar la mesura del treball i de la dedicació que
hi han esmerçat els membres de les dues unitats que hi ha al
darrera.
Del conjunt de l'activitat realitzada durant aquest curs 2007-2008,
destaquen uns projectes que, pel seu valor estratègic i pel seu
contingut innovador, mereixen, al nostre entendre, una reflexió
més detallada.
BibTIC
La nova pàgina web conjunta de la Biblioteca i del Servei
d'Informàtica: una nova eina per donar a conèixer conjuntament la
seva activitat i oferir de manera integrada els seus serveis a la
comunitat universitària.
Nova Aula Global
La substitució durant aquest curs de l'anterior plataforma
tecnològica de l'Aula Global pel programari Moodle ha modernitzat i
posat al dia la Universitat pel que fa a les eines d'aprenentatge,
ineludibles en el nou entorn marcat per Bolonya.
La Factoria
Un nou servei de suport a l'aprenentatge i a la docència: un nou
servei estratègic per posicionar la Universitat en una situació
capdavantera quant a serveis de suport per a la implementació de
l'EEES. La Factoria, en la qual concorren amb el seu treball tant
membres de la Biblioteca com del Servei d'Informàtica, presta els
seus serveis a professors i a estudiants en dos àmbits principals:
suport a la utilització de l'Aula Global-Moodle i suport a la realització
de materials docents i treballs acadèmics.
Millennium
Un nou sistema d'automatització i gestió integrada per a la
Biblioteca: al mes de juliol es va portar a terme l'última fase de les
accions de canvi de sistema d'automatització de la Biblioteca. Cal
destacar-ne dos aspectes: d'una banda, la seva transcendència com
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a projecte cooperatiu i, per tant, la instal·lació homogènia en totes
les biblioteques universitàries de Catalunya; i, de l'altra, la
modernització del programari informàtic i la millora efectiva que
comportarà per a la prestació dels serveis de la Biblioteca.
Portal de Producció Científica (PPC)
Si les novetats anteriors aportaven millores als àmbits de la
docència i de la gestió i comunicació, el Portal de Producció
Científica (PPC), que va ser plenament operatiu a partir del juny ,
representa una contribució a l'àmbit de la recerca, amb dues
finalitats principals: per un costat, donar una major visibilitat a la
producció científica de la UPF i, per l'altre, facilitar la gestió dels
curriculum vitae del personal docent i investigador. El projecte, en
ple funcionament, té al davant un ampli recorregut de millores per
incorporar.
Amb una línia sostinguda de serveis prestats des de la
professionalitat i l'orientació a l'usuari i amb unes iniciatives
innovadores, la Biblioteca i el Servei d'Informàtica mantenen la
seva posició capdavantera en els serveis de suport a
l'aprenentatge, la docència i la recerca, tot reafirmant el seu
compromís amb la institució.
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2. Planificació, gestió i avaluació
2.1. Direcció per Objectius (DpO)
2.2. Intranets
2.3. Grups de treball
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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 2007 i els
objectius que es van proposar per a l'any 2008.
a) Direcció per Objectius 2007
Resultats de la Direcció per Objectius 2007. Biblioteca
Grau d'acompliment

Nombre
d'objectius

Percentatge
74%

Objectius assolits
completament

89

Objectius assolits
parcialment

12

10%

Objectius no assolits o
desestimats

19

16%

120

100%

Total

Resultats de la Direcció per Objectius 2007. Biblioteca
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Resultats de la Direcció per Objectius 2007. Informàtica
Grau d'acompliment

Nombre
d'objectius

Percentatge

Objectius assolits
completament

75

56%

Objectius assolits
parcialment

45

34%

Objectius no assolits o
desestimats

13

10%

133

100%

Total

Resultats de la Direcció per Objectius 2007. Informàtica
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Resultats de la Direcció per Objectius 2007. Vicegerent de l'ARI i objectius
transversals
Grau d'acompliment

Nombre
d'objectius

Percentatge

Objectius assolits
completament

14

61%

Objectius assolits
parcialment

4

17%

Objectius no assolits o
desestimats

5

22%

23

100%

Total

Resultats de la Direcció per Objectius 2007. Vicegerent de l'ARI i objectius
transversals
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b) Direcció per Objectius 2008
Per a l'any 2008, la Biblioteca i el Servei d'Informàtica i la Vicegerent de l'Àrea de
Recursos d'Informació (ARI) van planificar l'execució de 296 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
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 i també del SACU.
Direcció per Objectius: Nombre d'objectius operatius per cada unitat
Biblioteca
Àmbit
Direcció

Nombre
d'objectius
operatius
3

7

Subdirecció

2

Catàleg

6

Sistema i recursos informàtics

5

Web i intranets

6

Gestió de recursos electrònics

7

Portal de Producció Científica

4

La Factoria

4

Coordinació Tècnica

3

Recursos econòmics

4

Adquisicions i préstec interbibliotecari

8

Unitat de Logística i Suport

6

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

3

Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE)

4

Servei d'Atenció Telefònica (SAT)

3

Unitat Temàtica de Dret, Ciència
Política i Humanitats

16

Biblioteca de Rambla

7

Biblioteca de França

7

Biblioteca del Mar

6
Informàtica

Àmbit

Nombre
d'objectius
operatius

Direcció

4

Unitat de Gestió de Recursos

7

Unitat de Comunicacions, Audiovisuals
i Seguretat

31

Unitat de Projectes i Sistemes

43

Unitat d’Informàtica de Jaume I-Mercè

12

Unitat d’Informàtica de Rambla-França

10

Unitat d’Informàtica de Mar

7

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

13
12

8

Total Biblioteca

104

Total Informàtica

114

Total Vicegerent de l'ARI +
transversals
TOTAL

25
243
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2.2. Intranets
a) Wib (Web Interna de la Biblioteca)
La major part de canvis a la intranet es van produir amb motiu de la posada en
marxa de nous serveis (La Factoria, el SAT) i també de la implementació del nou
sistema de gestió de la Biblioteca (Millennium) que va comportar importants canvis
en procediments de catalogació, préstec, recursos informàtics, etc.
Wib. Consultes per cursos
Nombre
Curs 2003-2004

24.249

Curs 2004-2005

22.875

Curs 2005-2006

14.310

Curs 2006-2007

14.750

Curs 2007-2008

14.742

Wib. Consultes per cursos

Wib. Consultes per mesos. Curs 2007-2008
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b) Intranet del PIE
Els canvis en l'estructura administrativa de diferents unitats i serveis de la UPF van
provocar que s'haguessin d'actualitzar els continguts de la majoria de les pàgines
relacionades amb els procediments dels estudis de 1r i 2n cicle.
Es van crear noves pàgines per a l'apartat d'estudis de màster, una temàtica en
constant creixement i nova procedimentació a la UPF.
Es va començar a treballar en el disseny i l'estructura de la intranet en vistes a la
seva futura migració al nou gestor de continguts de la Universitat.
Intranet del PIE. Consultes per cursos
Nombre
Curs 2003-2004

7.943

Curs 2004-2005

6.477

Curs 2005-2006

9.117

Curs 2006-2007

8.898

Curs 2007-2008

8.785

Intranet del PIE. Consultes per cursos
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Intranet del PIE. Consultes per mesos

c) Wisi (Web Interna del Servei d'Informàtica)
Wisi. Consultes per cursos
Nombre
Curs 2006-2007

3.413

12

Curs 2007-2008

2.621

Wisi. Consultes per cursos

Wisi. Consultes per mesos

d) Intranet del SAT
Es va migrar la intranet al nou gestor de continguts de la UPF. El disseny ja s'havia
creat seguint les pautes de les noves intranets de la Universitat. Va caldre ajustar
només alguns detalls de disseny i estructura, i repassar els enllaços de totes les
pàgines.
Durant el curs es van crear algunes noves pàgines per donar suport a les

13

necessitats de recerca d'informació del servei.
Les dades de consulta de la intranet mostren grans diferències entre mesos. Les
diferències del nombre de consultes no es corresponen amb les variacions del
nombre de trucades rebudes en els mateixos mesos. Això pot indicar que el tipus
d'informació que es dóna des del SAT canvia segons l'època de l'any.
Intranet del SAT. Consultes per mesos

Darrera actualització: 25-03-2009
© Universitat Pompeu Fabra
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2.3. Grups de treball
Durant el curs acadèmic 2007-2008, el personal de la Biblioteca i
d'Informàtica va participar en 48 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'augment i la consolidació
de la creació de grups de treball amb participació conjunta de
personal de la Biblioteca i d'Informàtica.
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), Xavier Brunet,
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 de Planificació de tasques
❍
Membres: Carme Cantos, Mar Garreta, Xavier
Martínez.
❍
Objectius: Recollir les tasques habituals de Biblioteca,
especialment les relacionades amb el PIE i el SAT, i
plasmar-les en un calendari anual.
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●

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
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 Microinformàtica
❍
Membres: Manel Lozano, David Moreso, Oriol Oliva,
Joan Trench.
❍
Objectius: Definir i unificar maquinari aconsellat per
Informàtica.
Grup de treball Novell
❍
Membres: Albert Gallego, Cíntia Gutiérrez, Víctor
Rodríguez, 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.
Grup de treball PcBase Linux
❍
Membres: Àlex García, Iván 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 Aymamí, Josep Furriols, David Moreso
(responsable), Carles Silvestre.
❍
Objectius: Instal·lació Office 2003.
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●

●

●

Grup de treball Programari Lliure
❍
Membres: Germán 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.
Grup de treball Rembo
❍
Membres: Cíntia Gutiérrez, Iván 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: Carles Perarnau, Núria Reixach, Elisabet
Civil, Joan Trench (responsable).
❍
Objectius: Donar suport tecnològic als projectes de
recerca i documentar el suport actual.

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 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 Dipòsit Institucional
❍
Membres: Toni Borràs, Anna Casaldàliga, Montse
Fernández, Sílvia Losa, Marina Losada, Rosa Montañà,
Natàlia Plancheria.
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●

●

●

●

●

●

Grup de treball Equipament i mobiliari per al CRAI del
Campus de la Comunicació
❍
Membres: Núria Ariete, Ana Baiges, Albert Barrera,
Xavier Ibáñez, Manel Lozano, Mercè Martínez, Marc
Vives.
Grup de treball Formació d'usuaris
❍
Membres: Carme Cantos, Mar Garreta, Teresa Grau,
Manel Lozano, David Moreso, Pepe Payà, Natàlia
Plancheria, Clara de Quadras, Joan Trench.
Grups de treball Millennium. Subgrups:
❍
Catalogació i autoritats: Teresa Ferrer i Gemma
Nández (coordinadores). Suport: Marisa Corredor,
Rosalia Conesa, Josep Gibert, Jordi Morell, Montse
Miralles.
❍
Préstec i circulació: Xavier Ibàñez i Ana Baiges
(coordinadors). Suport: Susana Alonso, Sergi Rosés,
Mercè Montoro, Carina Doménech, Gemma Burballa.
❍
OPAC: Anna Bargalló i Josep Gibert (coordinadors).
Suport: Gemma Álvarez, Marina Losada, Cristina
Monter.
❍
Publicacions en sèrie: Maria Parras i Isabel Casas
(coordinadores). Suport: Maria Prenafeta, Jordi Ferrer,
Rosalia Conesa.
❍
Bibliografia recomanada (Course Reserves): Natàlia
Plancheria, Montserrat Fernández (coordinadores).
Suport: Pepi Rebollo, Jaume Blasco.
Grup de treball SAU-Biblioteca
❍
Membres: Toni Borràs, Anna Casaldàliga, Xavi Herrero,
Mercè Lara, Jordi Mas, Rosa Montañà.
Grup de treball SFX i MetaLib
❍
Membres: Carles Barrera, Anna Casaldàliga, Marta
Comadran, Jordi Ferrer, Marina Losada.
Grup de treball Taulell ideal
❍
Membres: Ana Baiges, Carme Cantos (coordinadora),
Marisa Corredor, Jordi Martí, Mercè Montoro, Maria
Parras, Joan Trench.

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

●

●

●

●

●

●

●

Grup de treball Argos (Portal de Producció Científica)
❍
Membres: Pilar Aventín, Elena Blanco, Mercè Cabo,
Anna Casaldàliga, Montserrat Espinós, Teresa Grané,
Mayte Hernández, Josep Jofre, Eva Martín, Carles
Tusell, Jordi Mas.
Grup de treball Aula Global Moodle
❍
Membres: Oriol Amat, Josep Eladi Baños, Mercè Cabo,
Anna Casaldàliga, Mercè Lara, Rosa Martí, Jordi Mas,
Olga Monterde, Pere Torra i deu professors
representants dels diferents estudis.
Grup de treball Correu Electrònic de PDI i PAS
❍
Membres: Jaume Guillamet, Mercè Cabo, Teresa
Grané, Jordi Mas, Ana Amselem, Xavier Herrero, Joan
Trench, David Moreso i vuit professors representants
dels diferents departaments.
Grup de treball Datawarehouse
❍
Membres: Francesc Abad, Lluís Coma, Mercè Cabo,
Teresa Grané, Fran Jorge, Jordi Mas, Anna Petit.
Grup de treball E-administració
❍
Membres: Mercè Cabo, Jordi Mas, Jordi Masias,
Francesca Mata, Eva Roca, Rosa Vacas, Isabel Vives,
Montserrat Vives.
Grup de treball Gestió dels becaris de col·laboració
❍
Membres: Xavier Ibáñez, Mª del Carmen Izquierdo,
Dolors Pons, Rosa Vacas.
Grup de treball PDS i GERES
❍
Membres: Montserrat Carreras, Albert Garrido, Teresa
Grané, Maria Ollé, Xavier Portell, Pepa Valldepérez i
representants de les diferents administracions/
direccions de campus i secretaries de centre.
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)
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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
COT: Comissió Organitzadora de les Trobades
TAC/TSIUC: Teresa Grané
CSIUC: Comissió dels Serveis d'Informàtica de les
Universitats de Catalunya: Teresa Grané
CTAC: Comissió Tècnica de l'Anella Científica:
Marc Vives
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 i Carme
Cantos
Grupo de trabajo SIOU (Servicios de Información
y Orientación Universitarios): Carme Cantos
GTSEG: Grup de treball de Seguretat Informàtica
de l'Anella Científica: Zacarías Sánchez
Implementadors del sistema Millennium (CBUC):
Rosa Montañà
MDX. Materials Docents en Xarxa (CBUC): Mercè
Cabo (coordinadora), Anna Casaldàliga, Marina Losada
Préstec interbibliotecari (CBUC): Marta Comadran
Referència virtual (CBUC): Mercè Cabo, Mar Garreta,
Relectro: recursos electrònics (CBUC): Dolors Pons
TIC-CRUE: Grupo de trabajo Tecnologías de la
Información y Comunicaciones: Mercè Cabo i
Teresa Grané
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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: 23-12-2008
© Universitat Pompeu Fabra

21

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 19 de febrer del 2008 amb l'ordre del dia
següent:
1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió anterior
2. Aula Global: resultats de la prova pilot Moodle
3. La Factoria
4. Habilitats informacionals i informàtiques en els estudis de grau
5. Portal de Producció Científica de la UPF
6. Eduroam
7. Metacercador
8. Datawarehouse
9. Correu electrònic per al PDI i el PAS: presentació de propostes
del GTCE (Grup de Treball de Correu Electrònic)
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:
●
●
●
●
●

E-administració
Dipòsit institucional de la UPF
Projecte de magatzem cooperatiu de documents: GEPA
Canvi de sistema integrat de la Biblioteca: Millennium
Nova web Biblioteca i TIC

Va ser una reunió amb molta participació dels deu assistents i els
acords presos van ser:
1. Aprovar per unanimitat l'acta de la reunió anterior.
2. Aprovar l'informe elaborat pel Grup de Treball de Correu
Electrònic que conté una proposta de millores per al servei de
correu electrònic que la UPF dóna al PDI i al PAS. El president de la
CETRI elevarà aquest informe al Consell de Direcció per a la seva
aprovació completa o parcial.
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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 26 de febrer del 2008 amb l'ordre del dia següent:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior
2. Aula Global: resultats de la prova pilot Moodle
3. La Factoria
4. Habilitats informacionals i informàtiques en els estudis de grau
5. Préstec de portàtils: estat actual
6. Eduroam
7. Metacercador
8. Carta de Serveis de Biblioteca i TIC
9. Nova web Biblioteca i TIC
10. Correu electrònic per al PDI i el PAS
11. Dades i indicadors sobre tecnologia i recursos d'informació a la
UPF
12. Altres informacions
13. Torn obert de paraules
En el punt 12è, Altres informacions, es van presentar de manera
sumària cinc temes:
●
●
●

●
●

Dipòsit institucional de la UPF
Portal de Producció Científica
Suport en nits, festius i caps de setmana per als serveis
informàtics bàsics de la Universitat
Gestor d'incidències i peticions informàtiques
SAT: estat actual

Va ser una reunió amb diferents intervencions per part dels vint-idos assistents i es van prendre els següents acords:
●
●

●

Aprovar l'acta de la reunió anterior
Estudiar la viabilitat d'instal·lar un programari específic en els
portàtils que es presten a l'àrea de Rambla.
Enviar al Sr. Lluís Garrido les instruccions del funcionament
del servei d'alerta en el Metacercador.
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3.3. Comissió de Programari Lliure (CPL)
La Comissió de Programari Lliure (CPL) es va reunir el 25 d'octubre
del 2007. 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
9 d’octubre del 2006
3. Aula Global: projecte pilot MOODLE
4. Projecte Linkat
5. Torn obert de paraules
Van assistir a la reunió els nou membres d'aquesta Comissió i es
van aprovar els següents acords:
1. S'acorda que, des del Servei d'Informàtica es prepararà una
maqueta i una proposta sobre el tema d'adoptar Linkat o OpenSuse
com a distribució Linux per a les aules de la Universitat.
2. S'acorda que, com a punt principal de l'ordre del dia de la
propera reunió de la comissió, es tractarà la proposta de la
distribució de Linux basada en l'experiència obtinguda de la
maqueta.
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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
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4.1. Personal adscrit a la Biblioteca
Personal adscrit a la Biblioteca per unitats i grups

Unitat

Grup

A

B

C/D

E

TOTAL

-

1

-

2

-

7

-

11

Direcció

1

Subdirecció

1

6

Coordinació Tècnica

1

1

Unitat de Logística i
Suport

1

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

1

4

Unitat Temàtica de
Dret, Ciència Política i
Humanitats

1

12

1(*)

10

5

1

17

6

3

1

10

4

1

Biblioteca de Rambla

IULA (**)
TOTAL

1
-

2

1
8

9

-

Biblioteca de França
Biblioteca del Mar

-

44

4

7

12

-

17

-

-

13

33

-

6

-

1
6

91

(*) Per acumulació de tasques, la cap de Biblioteca de Rambla ho
és també de la Biblioteca de França. A efectes de recompte, s'ha
comptabilitzat a Biblioteca de Rambla.
(**) Adscripció orgànica, no funcional.
A: Facultatius d'arxius i biblioteques
B: Ajudants d'arxius i biblioteques
C/D: Administratius / Auxiliars administratius
E: Auxiliars de serveis
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Percentatge de personal bibliotecari, administratiu, auxiliar
administratiu i auxiliar de serveis
Tipologia de personal

Nombre Percentatge

Personal bibliotecari

52

57%

Personal
administratiu,
auxiliar administratiu
i auxiliar de serveis

38

43%

TOTAL

91

100%

Baixes
BAIXA

UNITAT

DATA

Cristina Rodríguez
Martínez

Biblioteca de
Rambla

Setembre
del 2007

Montserrat
Alberich Artal

Unitat
Temàtica de
Dret, Ciència
Política i
Humanitats

Novembre
del 2007

David Cardellà
Sánchez

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

Desembre
del 2007

David Prats
Segarra

Coordinació
Tècnica

Juny del
2008

Cristina Monter
Oliver

Biblioteca de
França

Agost del
2008

UNITAT

DATA

Coordinació
Tècnica

Setembre
del 2007

Altes
ALTA
Joana Rosales
Martínez

27

Gemma Burballa
Rived

Biblioteca de
Rambla

Setembre
del 2007

Fanny Ferran
Cuadrat

Unitat
Temàtica de
Dret, Ciència
Política i
Humanitats

Octubre del
2007

Mar Magem Vila

Unitat
Temàtica de
Dret, Ciència
Política i
Humanitats

Gener del
2008

Laura Cortadellas
Laborda

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

Gener del
2008

Anna Puig Hereu

Coordinació
Tècnica

Juny del
2008

Gemma Martínez
Ayuso (*)

--

Juliol del
2008

(*) Adscripció orgànica, no funcional.
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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

Direcció

1

-

-

-

1

2

Unitat de Gestió
de Recursos

1

1

-

2

1

5

20

11

-

-

-

Unitat de
Comunicacions,
Audiovisuals i
Seguretat

3

3

-

-

6

Unitat
d'Informàtica de
Jaume I - Mercè

2

2

7

-

-

11

Unitat
d'Informàtica de
Rambla - França

1

4

20

-

-

25

Unitat
d'Informàtica de
Mar

1

1

4

-

-

6

29

22

31

2

2

Unitat de
Projectes i
Sistemes

TOTAL

4

4

35

90

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

82

91%

Personal funcionari

4

4,5%

PSR

4

4,5%

90

100%

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

Nombre Percentatge

Personal Grup I

29

32%

Personal Grup II

22

24%

Personal Grup III

31

35%

Tècnics de gestió

2

2%

Administratius

2

2%

PSR

4

5%

90

100%

TOTAL
Baixes
BAIXA

UNITAT

DATA

Ronald Isla

Unitat de RamblaFrança

Febrer
2007

Verònica
Palomas

Unitat de Gestió de
Recursos

Abril 2007

UNITAT

DATA

Altes
ALTA
Cristina
Rodríguez

Unitat de Gestió de
Recursos

Setembre
2007

Jorge García
(*)

Unitat de Projectes i
Sistemes

Novembre
2007

Mirko Geest
(*)

Unitat de Projectes i
Sistems

Desembre
2007

Albert Pinto

Unitat RamblaFrança

Març 2008

Eva Lejárcegui

Unitat de Gestió de
Recursos

Juny 2008

(*) Personal de Suport a la Recerca.
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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

91

50%

Personal adscrit al
Servei d'Informàtica

90

50%

181

100%

TOTAL
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4.4. Formació contínua del personal de la
Biblioteca
El curs 2007-2008 va destacar per l'increment de les ofertes
formatives.
A nivell intern de la Biblioteca, es va fer molta formació per a la
difusió de nous serveis entre el personal (com el Metacercador) i
per a l'actualització del nou sistema automatitzat de la Biblioteca
(Millennium). El canvi a Millennium va coincidir, a més, amb el
canvi de format catalogràfic de CATMARC a MARC21, la qual cosa
també va comportar una formació específica per al personal
bibliotecari.
Cal destacar que algunes d'aquestes formacions internes es van dur
a terme entre tot el col·lectiu del personal de la Biblioteca i del
Servei d'Informàtica com les presentacions de la Carta de Serveis o
el nou servei de La Factoria.
Per donar suport al nou servei de La Factoria es van programar
formacions tant a nivell instrumental (programaris informàtics) com
d'actualització professional (per aprofundir el coneixement en les
eines d'e-learning).
Com a continuació de formacions iniciades el curs anterior, cal
destacar que es van continuar els tallers i la formació competencial
per als comandaments intermedis i es va iniciar formació
competencial per al personal de l'ARI que fa atenció al públic i
també que es va continuar amb la formació del gestor de
continguts per poder gestionar la nova web BibTIC (editada en
OpenCMS)
També cal destacar que hi va haver molta participació en les
conferències institucionals i en els processos formatius
d'acompanyament als processos selectius que ha planificat la
Universitat.
a) Formació realitzada en el marc del Pla de formació del
PAS de la UPF
Instrumental

32

Informàtica d'usuaris
●

●

●

●

●

●

●

Sessió de dubtes en la utilització del PowerPoint per a la
realització de presentacions
Novembre 2007
2 assistents
Gestor de continguts OpenCMS
Diverses edicions: octubre 2007, novembre 2007, desembre
2007, febrer 2008, març 2008, abril 2008, maig 2008
70 assistents
Digitalització
Desembre 2007
18 assistents
Adobe-Photoshop CS3
Febrer 2008
17 assistents
Adobe-Premiere
Febrer 2008
14 assistents
Adobe Acrobat
Abril 2008
17 assistent
Excel 2003 (autoformació)
Abril-juny 2008
1 assistent

Llengua catalana
●

●

Autoaprenentatge de llengua catalana (SALC)
Octubre-desembre 2007
1 assistent
Prova de nivell i de diagnòstic de català
Març 2008
1 assistent
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●

Autoaprenentatge de català amb tutorització
Abril 2008
1 assistent

Llengua anglesa
●

●

●

●

●

Anglès Nivell 4. Mòdul 1
Octubre-desembre 2007
4 assistents
Anglès Nivell 5. Mòdul 1
Octubre-desembre 2007
4 assistents
Anglès Nivell 4. Mòdul 2
Gener-juny 2008
4 assistents
Anglès Nivell 5. Mòdul 2
Gener-juny 2008
4 assistents
Prova de nivell per a incorporació al Pla de llengua anglesa
Juliol 2008
4 assistents

Eficiència en l'exercici del rol professional
●

●

●

●

Sessió de presentació de la formació per al desenvolupament
competencial
Setembre 2007
17 assistents
Gestió de les plataforma virtual de suport a la docència (Aula
Global i Moodle) per al suport als usuaris (PDI i PAS)
Setembre 2007
12 assistents
Gestió de la plataforma virtual de suport a la docència (Aula
Global i Moodle) per al suport als usuaris (PDI i PAS). Sessió
de seguiment
Octubre 2007
10 assistents
Desenvolupament competencial I (ARI)
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Octubre 2007 i novembre 2007
15 assistents
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Curs semipresencial de procediment administratiu
Octubre 2007- febrer 2008
8 assistents
Taller de traducció i correcció català-castellà/ català-anglès
amb recursos en línia
Novembre 2007
1 assistent
Mòdul funció pública
Novembre 2007, abril 2008 i maig 2008
11 assistents
Formació per als gestors del sistema de control horari Visual
Time
Desembre 2007
2 assistents
Gestió de la plataforma virtual de suport a la docència Moodle
per al suport als usuaris
Desembre 2007
12 assistents
Introducció al pressupost i a Ab@c
Desembre 2007
1 assistent
Mòdul dret administratiu. Reclamacions prèvies. Formes
d'activitat administrativa
Desembre 2007 i gener 2008
3 assistent
Mòdul dret administratiu: contractació administrativa
Desembre 2007 i maig 2008
11 assistents
Mòdul de gestió pressupostària i financera
Desembre 2007, abril 2008 i maig 2008
11 assistents
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Mòdul: institució universitària "Estudis i Gestió Acadèmica"
Desembre 2007 i abril 2008
9 assistents
Règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal
Gener 2008
3 assistents
Taller competencial: desenvolupant el compromís en la gestió
de les persones
Gener 2008
2 assistents
Desenvolupament competencial II (ARI)
Gener 2008 i febrer 2008
14 assistents
Curs semipresencial de procediment administratiu
Febrer-maig 2008
4 assistents
Taller competencial: comunicació efectiva
Març 2008
2 assistents
Sessió de seguiment sobre el sistema de control horari Visual
Time
Març 2008
4 assistents
Introducció a la formació de formadors/formadores ocasionals
Març 2008
11 assistents
Sessió d'acollida a la UPF
Març 2008, maig 2008 i juny 2008
4 assistents
Conferència "El model de l'educació a la UPF en el marc de
l'EEES"
Març 2008
39 assistents
Taller competencial: organització, planificació i gestió del
temps
Abril 2008
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6 assistents
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Conferència "Línies polítiques i de recerca a la UPF"
Abril 2008
33 assistents
Tercer cicle Sigm@. Mòdul 1
Abril 2008
1 assistent
Mòdul dret administratiu: règim jurídic de la protecció de
dades de caràcter personal
Maig 2008
7 assistents
Conferència "Actuació de l'equip de govern de la UPF en
relació amb l'EEES: economia, finançament i patrimoni"
Maig 2008
32 assistents
Taller competencial: gestió emocional
Juny 2008
2 assistents
Conferència "Tecnologia i recursos d'informació"
Juny 2008
39 assistents
Conferència "La UPF multilingüe"
Juny 2008
13 assistents
Format catalogràfic MARC21
Juny 2008
31 assistents
Gestió del carnet d'estudiant
Juny 2008
14 assistents
Taller de traducció i correcció català-castellà amb recursos en
línia
Juliol 2008
2 assistents
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●

Taller de traducció i correcció català-anglès amb recursos en
línia
Juliol 2008
4 assistents

Seguretat i salut en el treball
●

Formació en primers auxilis
Febrer 2008 i abril 2008
2 assistents

b) Formació interna de la Biblioteca
●

●

●

●

●

●

●

●

RSS
Desembre 2007 (2 edicions)
31 assistents
Presentació La Factoria i Moodle (4 edicions)
Febrer 2008
64 assistents
Presentació Carta de serveis (4 edicions)
Febrer 2008
82 assistents
Presentació Metacercador (4 edicions)
Març 2008
65 assistents
Formació Millennium: préstec bàsic (5 edicions)
Maig-juny 2008
72 assistents
Formació Millennium: préstec avançat (4 edicions)
Juny 2008
45 assistents
Formació Millennium: bibliografia recomanada (5 edicions)
Juny 2008
35 assistents
Formació Millennium: catalogació 1 (4 edicions)
Juny 2008
36 assistents
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●

●

●

●

Formació Millennium: catalogació 2 (6 edicions)
Juny-juliol 2008
35 assistents
Formació Millennium: revistes (2 edicions)
Juny 2008
16 assistents
Formació Millennium: OPAC i repàs formació anterior (7
edicions)
Juny-juliol 2008
82 assistents
Formació bàsica de la plataforma d'e-learning Moodle (2
edicions)
Juny 2008
15 assistents

c) Formació externa
●

●

●

●

●

●

Disseny de plans de formació d'habilitats informacionals en
un entorn EEES a biblioteques
Octubre 2007
1 assistent
Diploma en dret de la propietat intel·lectual
Octubre 2007-febrer 2008
1 assistent
Edició de revistes a RACO (organitzat pel CBUC)
Octubre 2007
2 assistents
Publicacions en revistes professionals (organitzat pel CBUC)
Novembre 2007
3 assistents
Taller d'actualització IEEE Explore (organitzat pel CBUC)
Gener 2008
4 assistents
Curs online nova interfície WOK (organitzat per la FECYT)
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Febrer 2008
1 assistent
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Formació Millennium I: sessió introductòria (organitzat pel
CBUC)
Febrer 2008
21 assistents
La Ley: jornada de formación (organitzat per La Ley)
Febrer 2008
3 assistents
Marketing @ Your Library (organitzat per Springer i CBUC)
Març 2008
2 assistents
Formació Millennium I: administració, OPAC, paràmetres
(organitzat pel CBUC)
Març 2008
5 assistents
Programari lliure per a la creació de materials didàctics
(organitzat pel Centre per la Qualitat i la Innovació Docent de
la UPF)
Març 2008
1 assistent
Curs d'introducció a Moodle, versió 1.8 (nivell 2) (organitzat
pel Centre per la Qualitat i la Innovació Docent de la UPF)
Març 2008
1 assistent
Formació Millennium I: catalogació, revistes, préstec
(organitzat pel CBUC)
Abril 2008
7 assistents
Nuevos menús de SFX: opciones y configuración (organitzat
per Greendata)
Abril 2008
2 assistents
Gestió i dinamització de continguts en entorn web (organitzat
pel COBDC)
Abril 2008
1 assistent
Creació i manteniment d'un blog per a biblioteques i serveis
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d'informació (organitzat pel COBDC)
Maig 2008
1 assistent
●

●

●

●

●

●

Curs MARC21 (organitzat pel CBUC)
Maig 2008
11 assistents
Formació Millennium II: catalogació, revistes, préstec,
préstec interbibliotecari i administració (organitzat pel CBUC)
Maig 2008
9 assistents
Sessió sobre l'EEES i la UPF (3 edicions) (organitzat per la
Unitat Tècnica de Programació Acadèmica de la UPF)
Juny 2008
12 assistents
Desarrollando repositorios institucionales exitosos (organitzat
pel CBUC)
Juliol 2008
3 assistents
Curs d'iniciació Moodle semipresencial (organitzat pel Centre
per la Qualitat i la Innovació Docent de la UPF)
Juliol 2008
1 assistent
Curs monogràfic sobre qüestionaris Moodle (organitzat pel
Centre per la Qualitat i la Innovació Docent de la UPF)
Juliol 2008
1 assistent

d) Assistència a jornades, congressos i conferències
●

●

●

MoodleMoot2007
Octubre 2007
1 assistent
VII Workshop REBIUN
Octubre 2007
2 assistents
I Jornada de treball dels usuaris de ContentDM Espanya
Octubre 2007
2 assistents
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Jornadas de trabajo del Grupo SIOU
Novembre 2007
1 assistent
Jornada WOK (Web of Knowledge)
Novembre 2007
13 assistents
TSIUC07 (organitzat pel CESCA)
Novembre 2007
12 assistents
Inheriting the past or creating the future: an expanded view
of the digital library (conferència de David F. Kohl)
(organitzada pel Vicerectorat de Política Docent de la
Universitat de Barcelona i el CBUC)
Novembre 2007
3 assistents
1es Jornades de Revistes Científiques Catalanes
Desembre 2007
2 assistents
Workshop on the Evaluation of Legal Research and Legal
Publications (organitzat per l'Àrea de Dret Civil del
Departament de Dret de la UPF)
Gener 2008
3 assistents
Jornadas REBIUN yTIC
Març 2008
1 assistent
14th Seminar of the LIBER Architecture Group: Building on
experience: learning from de past to plan de future
Abril 2008
1 assistent
XI Col·loqui de l'Aula d'Història del Periodisme (organitzat
pels Estudis de Periodisme de la UPF)
Maig 2008
5 assistents
Encuentro Europeo de los SIOU (Servicios de Información y
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Orientación Universitarios)
Maig 2008
2 assistents
●

●

●

●

●

VI Jornadas CRAI (REBIUN)
Maig 2008
2 assistents
11es Jornades Catalanes de Documentació
Maig 2008
9 assistents
1as Jornadas Universitarias de Calidad y Bibliotecas (REBIUN)
Juny 2008
2 assistents
5as Jornadas Expania
Juny 2008
4 assistents
Satellite Event on Open Science-Euroscience Open Forum
2008 (organitzat per l'IEC)
Juliol 2008
2 assistents

Assistents per tipus d'acció de formació
TIPUS
D'ACCIÓ DE
FORMACIÓ

PERCENTATGE
D'ASSISTENTS
ACCIONS ASSISTENTS
SOBRE EL
TOTAL

Formació
realitzada en
el marc del
Pla de
formació del
PAS de la UPF

51

554

43%

Formació
interna de la
Biblioteca

12

578

45%

Formació
externa

22

93

7%

43

Jornades,
congressos i
conferències
TOTAL

18

67

5%

103

1.292

100%
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4.5. Formació contínua del personal
d'Informàtica
El curs 2007-2008 va destacar per l'increment i la participació en
les ofertes formatives.
Cal destacar que algunes d'aquestes formacions internes es van dur
a terme entre tot el col·lectiu del personal de la Biblioteca i del
Servei d'Informàtica com les presentacions de la Carta de Servei o
el nou servei de La Factoria.
Per donar suport al nou servei de La Factoria i de l'Aula Global i
Moodle s'ha participat en sessions de formació tant a nivell
instrumental (programaris informàtics) com d'actualització
professional (per aprofundir el coneixement en les eines d'elearning).
Com a continuació de formacions iniciades el curs anterior cal
destacar que es van continuar els tallers i la formació competencial
per als comandaments intermedis i també que es va continuar amb
la formació del gestor de continguts per poder gestionar la nova
web BIBTIC (editada en OpenCMS).
També cal destacar que hi ha hagut molta participació en les
conferències institucionals organitzades per la Universitat.
a) Formació realitzada en el marc del Pla de formació del
PAS de la UPF
Instrumental
●

●

●

Pla de formació en llengua anglesa I. Prova de nivell
Setembre 2007
1 assistents
Anglès.Nivell 4. Mòdul I
Octubre 2007
2 assistents
Anglès.Nivell 4. Mòdul I
Octubre 2007
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6 assistents
●

●

●

●

●

Anglès. Nivell 5. Mòdul I
Octubre 2007
4 assistents
Anglès Nivell 4. Mòdul II
Gener 2008
5 assistents
Anglès Nivell 5. Mòdul II
Gener 2008
5 assistents
Incorporació al nou pla de formació en llengua anglesa sense
prova de nivell
Gener 2008
5 assistents
Incorporació al nou pla de llengua anglesa amb prova de nivell
Juliol 2008
8 assistents

Eficiència en l'exercici del rol professional
●

●

●

●

Gestió de les plataformes virtuals de suport a la docència
(Aula Global i Moodle) per al suport als usuaris (PDI i PAS)
Setembre 2007
5 assistents
Sessió de presentació de la formació per al desenvolupament
competencial
Setembre 2007
24 assistents
Desenvolupament competencial I
Setembre 2007
14 assistents
Sessió informativa sobre la nova versió de Zenworks (7)
Octubre 2007
18 assistents
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Desenvolupament competencial I (ARI)
Octubre 2007
24 assistents
Gestor de continguts OpenCMS per editar les pàgines web de
BibTIC
Octubre 2007
9 assistents
Nou sistema d'edició de pàgines web de la UPF. Gestor de
continguts OpenCMS
Octubre 2007
14 assistents
Sessió de dubtes sobre l'Aula Global
Octubre 2007
3 assistents
Digitalització
Novembre i desembre 2007
8 assistents
Funcionament i equipament dels estudis de ràdio de Rambla
Desembre 2008
2 assistents
Programa de prèstec i reserves dels aparells audiovisuals
Desembre 2007
4 assistents
Formació per als gestors del sistema de control horari Visual
Time
Desenbre 2007
2 assistents
Gestió de la plataforma virtual de suport a la docència Moodle
per al suport als usuaris
Desembre 2007
6 assistents
Desenvolupament competencial II (ARI)
Gener 2008
14 assistents
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Desenvolupament competencial II (ARI)
Febrer 2008
7 assistents
Adobe Photoshop CS3
Febrer 2008
13 assistents
Adobe Premier
Febrer 2008
5 assistents
Sessió de seguiment sobre el sistema de control horari Visual
Time
Març 2008
1 assistent
Sessió d'acollida a la UPF
Març 2008
1 assistent
Conferència "El model de l'educació a la UPF en el marc de
l'EEES"
Març 2008
22 assistents
Instal·lació i configuració del sistema operatiu i aplicacions de
Windows Vista
Març 2008
25 assistents
Adobe Acrobat
Abril 2008
12 assistents
Conferència "Actuació de l'equip de govern de la UPF en
relació amb l'EEES: economia, finançament i patrimoni"
Maig 2008
38 assistents
Conferència "Tecnologia i recursos d'informació a la UPF"
Juny 2008
47 assistents
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●

●

●

Conferència "La UPF multilingüe" i conferència de clausura
Juny 2008
24 assistents
Administració de Sistemes Solaris (TM). STS-276-S10
(Solaris 10). 1a. edició
Juny 2008
5 assistents
Photoshop CS 3. Nivell avançat
Juliol 2008
10 assistents

Seguretat i salut en el treball
●

Formació en primers auxilis
Maig 2008
2 assistents

b) Formació externa
●

●

●

●

●

Formació tècnica avançada Xen
Octubre 2007
2 assistents
Curs sobre habilitats comunicatives bàsiques en l'àmbit
professional
Octubre 2007
1 assistent
Com implantar VolIP i telefonia IP
Gener 2008
1 assistent
Curs d'auditoria i seguretat de la informació
Març-desembre 2008
1 assistent
Gestió i dinamització de continguts en entorn web
Abril 2008
1 assistent
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●

●

●

●

Expolearning 2008
Abril 2008
2 assistents
Novetats de la llei 30/2007 de contractes del sector públic
Abril 2008
1 assistent
OpenCMS Days 2008
Maig 2008
1 assistent
Creació i manteniment d'un blog per a biblioteques i serveis
d'informació.
Maig-Juny 2008
1assistent

c) Assistència a jornades, congressos i conferències
●

●

●

●

●

Sectorial TIC de la CRUE (Alacant)
Setembre 2007
1 assistent
Projecte e-Confidential (Saclay-França)
Setembre 2007
1 assistent
Seminari "Firma y Factura electrònica (II)*
Setembre 2007
1 assistent
Jornades Tècniques i Grups de Trebal de RedIRIS 2007
(Mieres-Oviedo)
Novembre 2007
4 assistents
Projecte e-Confidential (Madrid)
Novembre 2007
2 assistent
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

SIMO (Madrid)
Novembre 2007
1 assistent
Projecte PASEDI (Madrid)
Novembre 2007
1 assistent
SIGMA (Saragossa)
Novembre 2007
1 assistent
Jornades Broadcast (Madrid)
Novembre 2007
1 assistent
SIGMA (Valladolid)
Febrer 2008
1 assistent
Projecte PASEDI (Madrid)
Març 2008
1 assistent
Jornades CRUE-TIC (València)
Març 2008
1 assistent
Projecte Segur@ (Madrid)
Abril 2008
2 assistents
I Foro Wifi universitario
Abril 2008
5 assistents
Projecte e-Confidential (Luxemburg)
Abril 2008
2 assistent
Projecte e-Confidential (Zaragoza)
Maig 2008
2 assistents
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●

●

●

●

●

●

Jornada sobre el nou reglament de protecció de dades
Maig 2008
1 assistent
VI Jornadas CRAI
Maig 2008
2 assistents
Reunió d'usuaris de GTBIB-SOD (València)
Juny 2008
1 assistent
Trobada de l'Anella Científica 2008 (Girona)
Juny 2008
2 assistents
Projecte e-Confidential (El Prat de Llobregat-Barcelona)
Juliol 2008
1 assistent
Projecte PASEDI (Madrid)
Juliol 2008
1 assistent

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

PERCENTATGE
D'ASSISTENTS
ACCIONS ASSISTENTS
SOBRE EL
TOTAL

38

8

395

89%

11

3%
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Jornades,
congressos i
conferències

22

35

8%

TOTAL

68

441

100%
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4.6. Formació contínua: resum
Nombre d'accions de formació i assistents
Formació contínua
Biblioteca
Servei
d'Informàtica
TOTAL

Accions

Assistents

103

1.292

68

441

171

1.733

Darrera actualització: 16-03-2009
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4.7. Col·laboracions en accions externes
TSIUC'07 (Trobada dels Serveis informàtics de les
universitats de Catalunya) (Barcelona, 13 de novembre del
2007)
Comunicació: MDX (Materials Docents en Xarxa): el nacimiento de
un repositorio cooperativo de materiales docentes
Autora: Rosa Montañà
Jornada Profesionales para los CRAIs: "¿Estamos preparados
para el cambio?" (Asociación Española de Documentación e
Información - SEDIC en col·laboració amb la Dirección
General del Libro, Archivos y bibliotecas del MCU) (Madrid, 6
de novembre del 2007)
Comunicació: Proyectos y actuaciones en España
Autora: Mercè Cabo
Workshop on the Evaluation of Legal Research and Legal
Publications (Barcelona, 23 de gener del 2008)
Comunicació: La Biblioteca de la UPF: instrumentos para evaluar la
producción científica en el ámbito del derecho
Autors: Xavier Brunet, Sílvia Losa i Gemma Nández
Acte amb motiu del Bicentenari de la Guerra del Francès
organitzat a la UPF (Barcelona, 20 de maig del 2008)
Presentació: La col·lecció digital de fullets de la Guerra del Francès
de Biblioteca de la UPF
Autora: Imma Muxella.
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4.8. Becaris
Des de començament del curs 2007-2008, 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
2007-2008 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
de desembre per poder atendre el nou servei de La Factoria.
Nombre de becaris i hores setmanals
Nombre
de beques

Hores
setmanals

Biblioteca (del 25 de setembre del
2007 al 30 de juny de 2008)

26

336

Biblioteca (del 18 de febrer al 30 de
juny de 2008)

20

300

Biblioteca (de l'1 de juliol al 23 de
setembre del 2008)

18

270

Informàtica (del 25 de setembre de
2007 al 30 de juny de 2008)

27

357

9

108

24

360

Informàtica (del 10 d'abril al 20 de
juny de 2008)
Informàtica (de l'1 de juliol al 23 de
setembre de 2008)
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5. Recursos econòmics
5.1. Biblioteca
5.1.1. Inversió en recursos d'informació durant l'exercici 2007
5.1.2. Altres despeses en recursos d'informació durant l'exercici
2007
5.1.3. Ingressos obtinguts per préstec interbibliotecari durant
l'exercici 2007
5.1.4. Pressupost en recursos d'informació per a l'exercici 2008
5.1.5. Pressupost en accés electrònic per a l'exercici 2008
5.1.6. Altres aspectes de la gestió dels recursos econòmics durant
l'exercici 2007
5.2. Informàtica
5.2.1. Inversió en productes informàtics i audiovisuals durant
l'exercici 2007
5.2.2. Pressupost en productes informàtics i audiovisuals per a
l'exercici 2008
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5.1. Biblioteca
5.1.1. Inversió en recursos d'informació
durant l'exercici 2007
a) Monografies
CONCEPTE

DESPESA

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

229.315

A càrrec d'ajuts
d'investigació

129.680

TOTAL

358.995

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

DESPESA
293.986

A càrrec d'ajuts
d'investigació
TOTAL

2.750
296.736

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

DESPESA
745.545
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TOTAL

745.454

d) Total
TOTAL

1.401.185

Darrera actualització: 10-12-2008
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5.1.2. Altres despeses en recursos
d'informació durant l'exercici 2007
CONCEPTE

DESPESA

Préstec interbibliotecari

27.250

Enquadernació

13.563
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5.1.3. Ingressos obtinguts durant l'exercici
2007

CONCEPTE

INGRÉS

Préstec interbibliotecari

21.460

Serveis bibliotecaris
oferts al CRG (Centre de
Regulació Genòmica)

20.540

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

44.428

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

48.100

TOTAL

134.528
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5.1.4. Pressupost en recursos d'informació
per a l'exercici 2008
CONCEPTE
BIBLIOTECA
CENTRES

IMPORT
103.700
44.800

Escola Universitària d'Estudis
Empresarials

3.000

Escola Universitària de Relacions
Laborals

2.500

Estudis de Ciències del Treball

700

Estudis de Ciències Polítiques i Gestió
Pública

3.000

Estudis de Comunicació Audiovisual

5.000

Estudis d'Enginyeria de
Telecomunicacions

1.500

Estudis d'Informàtica

2.500

Estudis de Periodisme

2.500

Facultat de Ciències de la Salut i de la
Vida

6.500

Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials

6.100

Facultat de Dret

4.500

Facultat d'Humanitats

3.500

Facultat de Traducció i Interpretació

4.000

DEPARTAMENTS
Departament de Ciències
Experimentals i de la Salut

223.400
18.500
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Departament de Ciències Polítiques i
Socials

11.300

Departament de Dret

57.500

Departament d'Economia i Empresa

47.500

Departament d'Humanitats

31.500

Departament de Periodisme i
Comunicació Audiovisual

25.000

Departament de Tecnologies de la
Informació i les Comunicacions

10.500

Departament de Traducció i Filologia

21.600

INSTITUTS

20.100

Institut Universitari de l'Audiovisual

2.450

Institut Universitari de Cultura

1.200

Institut Universitari d'Història Jaume
Vicens Vives
Institut Universitari de Lingüística
Aplicada
TOTAL

11.700
4.750
392.000

Pressupost en fons bibliogràfic a càrrec de pressupostos
de gestió orgànics (PGO) per a l'exercici 2008
Facultat d'Humanitats

3.500

Facultat de Ciències de la Salut i de la
Vida

3.500

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

11.600
2.500
15.300
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Departament d'Humanitats
Institut Universitari d'Història Jaume
Vicens Vives
TOTAL

3.000
500
34.900
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5.1.5. Pressupost en accés electrònic per a
l'exercici 2008
CONCEPTE
Accés a recursos
electrònics remots

IMPORT
960.000
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5.1.6. Altres aspectes de la gestió dels
recursos econòmics durant l'exercici 2007
A banda dels ingressos rebuts per conceptes pressupostaris, durant
el 2007 es va obtenir un ajut del Ministerio de Educación y Ciencia
per a la creació i transformació de recursos digitals i la seva difusió
i preservació mitjançant repositoris (Open Archives Initiative)
d'11.396 que va servir per dur a terme la digitalització del fons
de fullets de l'època de Ferran VII del fons de la Biblioteca de la UPF.
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5.2. Informàtica
5.2.1. Inversió en productes informàtics i
audiovisuals durant l'exercici 2007
a) Manteniment
CONCEPTE

DESPESA

Equips per a
processament de
dades

998.695

Material audiovisual

158.420

TOTAL

1.157.115

a) Noves adquisicions
CONCEPTE

DESPESA

Equipament
audiovisual

226.863

Maquinari

746.048

Programari

284.705

TOTAL

1.257.617
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5.2.2. Pressupost en productes informàtics i
audiovisuals per a l'exercici 2008
a) Manteniment
CONCEPTE
Equips per a
processament de dades
Material audiovisual
TOTAL

DESPESA
1.053.500
200.000
1.253.500

b) Noves adquisicions
CONCEPTE

DESPESA

Equipament audiovisual

300.000

Equipament audiovisual
Edifici Tallers

4.800.000

Maquinari

841.000

Programari

291.000

TOTAL

6.232.000
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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.

Aules, tallers i altres ordinadors públics
Servidors
Parc informàtic i audiovisual
Xarxa de comunicacions
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6.1. Biblioteca
6.1.1. Novetats en les instal·lacions
Del curs 2007-2008 es poden destacar les següents novetats en
relació amb les instal·lacions:
- Espai Pompeu Fabra:
En la planta baixa del Dipòsit de les Aigües es va condicionar un
espai amb vitrines i material gràfic on quedés dipositat i s'exhibís el
fons de la Biblioteca de i sobre la figura de Pompeu Fabra. Aquest
espai va ser inaugurat oficialment a primers del mes d'octubre del
2007.
- Condicionaments d'espais de La Factoria a les diferents seus de la
Biblioteca:
Prèviament a l'inici de les seves activitats es van adequar espais
específics en cada una de les seus per a la prestació del servei de
suport a la docència i l'aprenentatge que ofereix La Factoria.
Destaca especialment l'espai habilitat a la Biblioteca General.
- Nous espais en el finger de la Biblioteca General:
Durant el curs es van construïr els edificis annexos de Ramon
Turró, una part dels quals formen part de les instal·lacions de la
Biblioteca General. Els nous espais, amb una superfície aproximada
de 380 m2, es preveu que entrin en servei al llarg del curs 20082009, i estan formats per dues aules d'informàtica, una sala per a
estudiants de postgrau i sis sales petites de treball en grup.
- 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 la sala de la Biblioteca General (Jaume I)
i substitució de la moqueta per un sòl plàstic en altres espais de la
Biblioteca General
- Inici de diferents actuacions per reduir el consum elèctric en
l'enllumenat de la Biblioteca General
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6.1.2. Distribució dels llocs per als usuaris i dels espais
Distribució dels llocs per als usuaris
Biblioteca Biblioteca Biblioteca Biblioteca Biblioteca Biblioteca
General
General
IUHJVV
de
França
Mar
(Jaume I) (Dipòsit)
Rambla

Total

Catàleg

8

4

1

3

2

-

18

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

-

-

-

10

-

88

Estacions
d’audiovisuals

3

-

-

15

6

-

24

Lectores de
microformes

-

1

1

1

-

-

3

428

458

24

180

252

Aula de
formació

30

-

-

-

-

-

30

Llocs en
sales de
treball en
grup

74

-

-

64

20

-

158

Llocs en
sales per a
estudiants de
tercer cicle

36

-

20

-

-

-

56

672

464

47

277

303

Places
d'estudi

Total

50 1.392

54 1.817

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
Ordinadors de la Biblioteca
Bca
General
D'ús intern
D'ús comú

Bca
Rambla

Bca
França

Bca
Mar

Total

57

16

12

6

91

169

39

35

24

267

Es va adquirir una impressora/fotocopiadora en color d'autoservei,
ubicada en l'espai de La Factoria a la Biblioteca General.
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6.2. Informàtica
6.2.1. Aules, tallers i altres ordinadors públics
Durant el curs 2007-2008 es van obrir dues noves aules
d'informàtica: l'aula 40.047B a Roger de Llúria amb 24 ordinadors i
l'aula 13.107 a Ramon Turró amb 30 ordinadors disponibles. Es van
renovar els 21 ordinadors del LeeX (Laboratori d'Economia
Experimental), 15 EDO (estacions d'ofimatica) de Biblioteca General
i 83 ordinadors mòbils (anomenats harri) de les aules de docència.
A l'edifici de Ramon Turró es van instal·lar 15 nous ordinadors harri
i a l'edifici de Wellington 3 més.
A l'edifici de Rambla es van equipar 4 espais nous: 90.117, 90.122,
90.123 i 90.222.
A l'edifici de França es van renovar 87 ordinadors a les aules
d'informàtica 70.103, 70.218, 70.222, i 16 ordinadors harri de les
aules de docència.
A l'Àrea del Mar les aules ABP 60.103 i 60.105 es van dotar de
pantalles de plasma de gran format.
Al llarg del curs es va comptar amb la col·laboració de becaris per
fer el manteniment de les diverses aules del Campus: 8 a
Ciutadella, 12 als edificis de Rambla i França i 8 a l'àrea del Mar.
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6.2.2. Servidors
Durant el curs 2007-2008 es van instalar tres nous servidors per
hostatjar i donar servei a la prova pilot Moodle més un per l'entorn
d'integració.
Novetats en els servidors centrals:
- Es van migrar de tecnologia iPlanet a tecnologia SunOne els
servidors de les aplicacions de l'àmbit de gestió acadèmica i gestió
de la recerca i es va aprofitar per renovar el maquinari de tots dos
així com també es va renovar el servidor de l'entorn d'integració.
- Es van renovar els servidors de les estafetes de correu electrònic
canviant-los per dos de molt més potents tot aprofitant per
actualitzar tot el programari a noves versions.
- Es van renovar els dos servidors d'aplicacions del Campus Global.
- Es va instal·lar un nou servidor per gestionar les llistes de
distribució i l'aplicació d'intercanvi de fitxers grans.
- Es va incorporar un nou servidor per gestionar el nou aplicatiu de
control horari (Visualtime) i un per a l'aplicació de control
d'accessos a través de tarja (SALTO) que es va instal·lar als nous
edificis.
Tipus Servidor
Servidors de serveis

Nombre Nombre
Nous
Total
12

60

Servidors
d'emmagatzemament

0

3

Servidors per a
còpies de seguretat

2

8

Servidors virtuals

3

3

17
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Total
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6.2.3. Parc informàtic i audiovisual
Parc informàtic de la UPF
Tipus de
maquinari

Nombre

Ordinadors del PDI

1.792

Ordinadors del PAS

830

Ordinadors en aules
informàtiques

867

Ordinadors en aules
de docència

195

Ordinadors portàtils

714

Impressores

705

Escàners

140

Altres ordinadors

114

Totes les noves instal·lacions fetes en els ordinadors del PAS
incorporen la interfície en català de l'Office 2003, així com la versió
també en català d'OpenOffice.

Parc de projectors
Campus
Campus de Ciutadella
Campus del Mar
Edifici Mercè

Nombre
110
24
7

Edifici França

33

Edifici Rambla

41
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Maquinari de la Biblioteca
1 servidor HP3000 969KS/120 (MPE)
RAM: 1.5 Gb
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
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 1 Gb)
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
1 servidor per al dipòsit institucional HP ProLiant
DL360 G5
Memòria: 4 Gb
Dos processadors Dual-Core Intel Xeon a
3.00GHz / 1333MHz, 4MB L2
Espai de disc: 72 Gb x 4
1 servidor de proves per al dipòsit institucional
APD Pentium 4 2.60 GHz
1024 MB de RAM
40 Gb HD
3 aparells d'autopréstec
7 escàners
60 lectors de codis de barres
16 impressores
348 ordinadors (100 dels quals són per al servei
de préstec de portàtils)
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6.2.4. Xarxa de comunicacions
Connexió a Internet
Durant el curs acadèmic 2007-2008 es va tornar a millorar el cabal de connexió a
Internet de la Universitat. La posada en marxa per part del Centre de Supercomputació
de Catalunya (CESCA) de la nova Anella Científica, resultant del concurs públic realitzat
l'any 2007, va permetre a la Universitat Pompeu Fabra d'ampliar el cabal de connexió
de 200 Megabits per segon a 1 Gigabit (1.000 Megabits) per segon.
Com una millora addicional es va introduir la connexió pròpia mitjançant el nus de
connexió a l'Anella existent al Campus de Ciutadella per part d'institucions properes que
fins al moment compartien el punt de connexió de la Universitat -com és el cas de
l'IMIM, el CRG, el FBM i el CMIMA- i la incorporació d'un enllaç de backup que s'activa
en cas de problemes en la connexió.

Xarxa de comunicacions de la Universitat
Durant el curs acadèmic es van realitzar importants canvis a la xarxa interna de
comunicacions de la UPF. L'inici de les obres a Aiguader 80 va provocar una
reestructuració de la xarxa de dades de l'edifici, com a resultat de la qual es va
estructurar un nou esquema de xarxa per a tot el Campus del Mar, vertebrat a partir de
la sala de comunicacions del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. Per un altre
costat, la posada en marxa dels primers edificis del Campus de la Comunicació va
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suposar la incorporació d'aquest campus a la xarxa troncal de comunicacions de la
Universitat.
Després d'aquests canvis la topologia de la xarxa de comunicacions de la Universitat
Pompeu Fabra és la següent:
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7. Programari
7.1. Aplicacions de gestió
7.2. Aplicacions de programari lliure i sistemes operatius
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7.1. Aplicacions de gestió
Durant el curs 2007-2008 es van posar en funcionament noves
aplicacions de suport als processos de la Universitat i es va
aprofitar també per renovar-ne d'altres que ja existien.
a) Aplicacions de gestió i de docència
Es va instal·lar la plataforma Moodle amb dos servidors
d'aplicacions, un de base de dades i un servidor d'integració i de
proves per tal d'hostatjar i servir la prova pilot de posar en
funcionament aquesta eina com a nova Aula Global de suport a la
docència, tant presencial com no presencial. Així mateix es van
desenvolupar eines d'integració amb la resta d'aplicacions de la
Universitat, de traspàs de dades i usuaris i es va implementar un
sistema únic d'accés (SSO) amb el Campus Global.
Es va posar en funcionament una aplicació per substituir l'Ulisses,
per tal de fer tota l'elaboració i gestió de l'oferta docent i la carrega
docent (PDS) i la gestió d'horaris i espais de les assignatures, grups
i seminaris (GERES). El canvi va suposar el pas d'un entorn clientservidor a tecnologia web i una adaptació als requeriments del nou
EEES.
Es va posar en funcionament un sistema de monitorització i de
suport per a les nits i caps de setmana per a les aplicacions que
requereixen un funcionament 24x7.
Es va desenvolupar una aplicació perquè els estudiants puguin fer
la sol·licitud dels certificats oficials i el seu pagament a través de
TPV electrònic.
Es va renovar l'aplicació del registre de la Universitat migrant-la a
un entorn web i millorant-la tecnològicament.
Es van desenvolupar millores i noves funcions en l'eina de gestió de
continguts de la Universitat (OpenCMS), s'hi van integrar nous
editors i es va participar i donar suport al desplegament per tal
d'incorporar-hi noves webs.
Es va posar en funcionament una aplicació per permetre als usuaris
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de la Universitat l'intercanvi d'arxius de gran tamany, ja sigui entre
ells o amb usuaris de fora de la institució (bigfiles.upf.edu).
Es va renovar l'aplicació de gestió de les llistes de distribució del
correu electrònic (Mailman).
Es va renovar la versió de l'aplicació de Webmail versió bàsica i de
l'eina antivirus i antispam del correu electrònic tot incorporant
millores en la gestió de l'spam.
Es va desenvolupar una nova aplicació per gestionar el
nomenament, cessament i ocupació de càrrcs dins la Universitat i la
base de dades històrica corresponent i es va integrar dins del
Campus Global.
Es va desenvolupar una aplicació per recollir i gestionar les
necessitats d'equipaments i recursos per a les aules d'informàtica
que demanen els professors (NAI).
Es va desenvolupar una aplicació per sol·licitar i gestionar les
reserves de l'equipament científico-tècnic de l'Àrea del Mar.
Es va desenvolupar l'aplicació del Portal de Producció Científica per
recollir l'activitat de recerca de la Universitat i facilitar al personal
investigador l'elaboració del seu currículum en diferents formats.
Es va posar en funcionament l'aplicació Visualtime per fer el control
de presència del personal d'Administració i Serveis de la Universitat
i facilitar la gestió dels permisos i vacances i es va implementar un
sistema de rellotges biomètrics per fer la recollida dels marcatges
sense que l'usuari hagi de portar ni targetes ni dispositius
accessoris.
Es va implementar SALTO per gestionar el sistema d'obertura de
portes dels nous edificis mitjançant targes programables. De
moment el sistema ja s'està utilitzant a l'edifici de Welllington i a
algunes parts dels campus del Mar i de la Comunicació
Es va desenvolupar una aplicació per tal de facilitar la gestió i
compartició de la base de dades de contactes del mailing
institucional.
Es van desenvolupar nous mòduls de l'aplicació de gestió
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econòmica i d'inventari de la Universitat (@bac) com per exemple
el nou circuit per a les compres de material de laboratori per l'Àrea
de Mar i les adaptacions per a la descentralització de Recerca.
Es van fer millores en el Campus Global actualitzant processos,
incorporant funcions i integrant noves aplicacions.
Es van fer millores en l'aplicació que gestiona el repositori central
d'usuaris de la Universitat (SAU) i es va modificar, per tal
d'incorporar-hi nous col·lectius del grup UPF, i per automatitzar
processos de càrrega d'usuaris a les noves aplicacions i serveis
informàtics que s'han anat implementant.
Es va actualitzar el programari que gestiona la distribució
d'aplicacions així com el control i utilització d'aquests a tots els
ordinadors de la xarxa (ZenWorks).
Es va desenvolupar una aplicació d'agenda institucional per fer la
publicació d'esdeveniments de la institució amb diferents
possibilitats de visió i diferents nivells de permisos de publicació i
personalització.
Es va implementar una nova aplicació de ticketing i gestió
d'incidències (Footprints) que es va posar en funcionament en fase
de prova pilot.

b) Biblioteca
Aquest curs es va materialitzar una novetat important pel que fa als
recursos informàtics de la Biblioteca: el mes de juliol va entrar en
funcionament un nou sistema integrat de gestió de la Biblioteca,
Millennium.
Els principals beneficis del canvi de sistema són:
- Millorar els serveis als usuaris i l’accés als recursos d’informació.
- Modernitzar els processos interns de gestió i ampliar les
funcionalitats (Biblioteca 2.0) per als usuaris.
Aquest nou sistema va substituir el programari VTLS, que va deixar
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de desenvolupar-se, després de funcionar i estar operatiu de
manera ininterrompuda durant 18 anys.
Millennium és un producte de l’empresa Innovative Interfaces. Es
tracta d'una empresa líder mundial del sector amb més de 1.300
instal·lacions (6.500 biblioteques) i 45 països d’arreu del món.
Aquesta implementació es va fer en el marc del Consorci de
Biblioteques Universitàries de Catalunya i es va fer amb un
calendari molt ajustat que va suposar un important esforç per part
de tot el personal de la UPF implicat:
- Preparació de la migració de les dades, configuració i
parametrització del sistema: novembre 2007 - juny 2008
- Formació del personal involucrat: maig – juny 2008. Es van
formar 95 persones en 40 sessions de formació.
Una altra novetat va ser la posada en funcionament, el mes de
febrer, del Metacercador. Aquesta nova eina (el nom comercial és
Metalib) és un producte de l'empresa Ex Libris que facilita la cerca
d’informació a bases de dades i revistes electròniques. El
Metacercador és el portal d’accés integrat als recursos electrònics
de la Biblioteca de la UPF que permet:
- Cercar simultàniament diferents recursos (bases de dades,
pàgines web, revistes electròniques, etc.) a través d'una única
pantalla de cerca.
- Localitzar els documents i enllaçar amb el text complet si està
disponible.
- Personalitzar les cerques i crear alertes.
L'adquisició i implementació d'aquest producte és fruit també del
treball i els recursos cooperatius en el marc del CBUC.

Relació dels programaris específics de la Biblioteca
VTLS 2001.0 (fins al 30 de juny)
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VTLS Web Gateway versió 2.3 (fins al
30 de juny)
VTLS EasyPAC versió 2.3.0 (fins al 30
de juny)
VTLS EasyCAT versió 2.3.2 (fins al 30
de juny)
Programaris
comercials

Millennium 2006 1.3 (a partir de l'1 de
juliol)
SFX versió 3
MetaLib versió 4
SSL-VPN 6.0.7
GTBib (SOD) 5.0 v.20070217
Ariel versió 3.4
Citrix Metaframe XPa 1.0
Consulta de noves adquisicions via web
(fins al 30 de juny)
Enviament de notificacions de préstec
per correu electrònic (fins al 30 de juny)
Generació automàtica de fitxers de
bibliografia recomanada en HTML (fins
al 30 de juny)
Recollida d'estadístiques del PIE

Programaris
fets a mida

Recollida d'estadístiques de consultes
d'informació
Recollida d'estadístiques de consultes
de 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
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Gestió de préstec de portàtils
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7.2. Aplicacions de programari lliure i
sistemes operatius
Durant el curs 2007-2008 es van configurar els ordinadors de les
aules informàtiques per tal que els estudiants poguessin tenir
l'arrencada dual i poder triar entre Linux i Windows. Les versions
disponibles de cada sistema operatiu són Fedora Core 7 i Windows
XP Professional SP 2.
D'altra banda, es van continuar les instal·lacions de Windows XP a
les estacions de treball tant del PAS com del PDI i també el pas a
usuaris personalitzats (u+NIS) a tots els campus.
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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: 23-12-2008
© Universitat Pompeu Fabra

88

8.1. Dades totals de fons bibliogràfic
a) Fons bibliogràfic en qualsevol suport
En finalitzar el curs 2007-2008 es va assolir la xifra de 577.000 exemplars de
monografies.
Monografies disponibles
Localització
Biblioteca General
Biblioteca de l’IUHJVV
Biblioteca de Rambla
Biblioteca de França (*)
Biblioteca del Mar
Total

Volums
351.000
71.000
101.000
44.500
9.500
577.000

(*) Inclou volums dipositats temporalment procedents de la Biblioteca General i 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 (*)

34.492

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

Creixement de les monografies disponibles. Per localitzacions
Localització
Biblioteca General

Volums de
monografies

%

14.503

68%

Biblioteca de l’IUHJVV

2.091

10%

Biblioteca de Rambla

3.288

15%

Biblioteca de França

749

9%

Biblioteca del Mar

654

4%

21.285

100%

Total

Creixement de les monografies disponibles. Per procedència
Procedència

Volums de
monografies

%

Donació

9.185

43%

Cessió

1.177

6%

10.922

51%

21.285

100%

Compra
Total

Creixement de les monografies disponibles. Noves adquisicions. Procedència de les
monografies.

90

Publicacions en sèrie disponibles. Col·leccions en suport paper
Localització
Biblioteca General

Col·leccions
11.200

Biblioteca de l’IUHJVV

1.350

Biblioteca de Rambla

2.200

Biblioteca de França

720

Biblioteca del Mar

600

Total

16.070

Creixement dels fons bibliogràfic. Col·leccions de publicacions en sèrie en suport paper
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b) Recursos electrònics d'accés remot
Aquest curs cal continuar destacant l'alt nombre de contractació de nous recursos
electrònics per part de la Universitat i també l'increment de llibres electrònics.
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 11.100
títols.
Pel que fa a títols de monografies accessibles electrònicament es va assolir la xifra de
34.492 títols.

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

14.850

Nombre de títols d'accés remot

11.100

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
Anuari Acicsa
Base de dades que conté informació sobre més de 20.000 societats
de Catalunya. Inclou informació sobre les empreses: activitat,
àmbit de negoci i relacions comercials amb mercats externs.
Biology image library
Col·lecció d'imatges, il·lustracions i animacions de biologia i
medecina.
Business, management and economics collection/book series
package
Servei d'accés a text complet de 57 títols de les col·leccions
Business, Management and Accounting i Economics, Econometrics
and Finance incloses a la secció Social Sciences and Humanities de
ScienceDirect.
China academic journals: series F i Century journal project: series F
Paquet de 500 títols de revistes acadèmiques xineses d'humanitats,
art i religió (amb el fons retrospectiu d'uns 200 títols des de 1915).
La Curne: dictionnaire de l'ancien français
Versió digital del Dictionnaire historique de l'ancien langage français
de La Curne de Sainte Palaye.
EdiTLib : digital library for information technology and education
Base de dades que permet consultar articles de 10 revistes
acadèmiques de tecnologia aplicada a l'educació i a l'eaprenentatge.
Encyclopedia Britannica Online
Versió electrònica de l'Encyclopedia Britannica.
Le Grand Robert
Versió electrònica de Le Grand Robert de la langue française.
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Handbooks in economics series
Servei d'accés al text complet de la col·lecció de llibres electrònics
d'economia (57 títols) Handbooks in Economic Series de
ScienceDirect.
Handbooks of statistics
Servei d'accés al text complet de la col·lecció de llibres electrònics
d'economia (23 títols) Handbook of statistics de ScienceDirect.
International encyclopedia of the social and behavioral sciences
Versió electrònica de l'enciclopèdia del mateix títol.
International law in domestic courts
Base de dades de text complet d'àmbit jurídic. Conté una selecció
de sentències de tribunals nacionals sobre assumptes de dret
internacional, especialment de dret internacional públic.
La Ley digital
Base de dades bibliogràfica d'àmbit jurídic espanyol especialment
rellevant pel que fa a la jurisprudència.
New Palgrave dictionary of economics online
Diccionari d'economia en versió electrònica.
Oxford Language Dictionaries Online - Spanish (OLDO)
Versió electrònica del diccionari bilingüe castellà-anglès, anglèscastellà de l'Oxford Spanish Dictionary.
Oxford Scholarship Online (OSO) (Philosophy, Literature, Histroy
and Political science)
Servei de text complet a les col·leccions de llibres electrònics
d'Oxford Scholarship: Philosophy, Literature, History, Political
Science. Aproximadament 1.000 títols.
World Shakespeare bibliography online (WSB)
Accés electrònic a la bibliografia acadèmica més completa que hi ha
sobre Shakespeare i sobre les produccions teatrals de la seva obra
arreu del món.

b) Recursos contractats a través del CBUC
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American Society for Microbiology
Accés al text complet de les 11 revistes publicades per la American
Society for Microbiology.
Oxford Journals (OUP)
Accés al text complet de les 200 revistes publicades per Oxford
University Press.
Project MUSE
Accés a 384 revistes electròniques de més de 70 editorials
universitàries nord-americanes coordinades per la Johns Hopkins
University.
Royal Society of Chemistry
Accés al text complet de les 34 revistes publicades per la Royal
Society of Chemistry i a sis bases de dades bibliogràfiques.
Taylor & Francis
Accés al text complet de les 1.100 revistes publicades per Taylor
and Francis.
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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:
Nicolai R.G. Welsh
Donació, el setembre del 2007, de la biblioteca particular de Nicolai
R.G. Welsh. La donació, feta per la seva família, consta d'uns 2.500
documents sobre Extrem Orient, centrats especialment sobre
budisme xinès, japonès i tibetà, així com d'obres de literatura,
història, art i pensament orientals, amb especial incidència en la
Xina i el Japó, pero també la Índia, Indonèsia i altres països del
Pacífic. Conté així mateix una part important de documentació
sobre cal·ligrafia xinesa i japonesa. Pel que fa a la llengua dels
documents, aproximadament la meitat és en llengües occidentals
(bàsicament anglès, també francès) i l'altra meitat en xinès i
japonès.
Ricard Martí Roca
Donació, el novembre del 2007, de quatre publicacions en sèrie de
començaments del segle XX (De tots colors [1908-1912], La
actualidad española [1900-1921] , Mundo gráfico [1917-1937] i
Mundo científico [1899-1905]), i d’un conjunt de 24 monografies de
la col·lecció, de la mateixa època, La Escena Catalana.
Josep Maria Micó
Donació, el novembre del 2007, d'un fons de prop de 12.000
volums de la biblioteca particular del profesor del Departament
d'Humanitats, Josep Maria Micó. Aquesta col·lecció està composta
per llibres d'història de la creació literària, i aplega tant volums de
teoria i d'història en aquest àmbit com obres de creació de les
principals literatures romàniques, amb especial incidència en el
camp de la literatura castellana.
Química Farmacéutica Bayer, S.L.
Donació, el novembre del 2007, d'un fons aproximat de 16.500
volums, entre exemplars de monografies i volums de publicacions
en sèrie. Temàticament, tracta sobre medicina i farmacologia.
També hi ha fons en altres camps relacionats (legislació mèdicolaboral, química, documentació divulgativa editada per la pròpia
empresa Bayer, etc.). La data de publicació dels documents és
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majoritàriament entre els anys 1980 i l'actualitat. En el cas de les
revistes, sol abarcar el període que va des del 1990 fins a
l'actualitat.
També cal destacar que van continuar arribant de manera regular
documents donats per diferents membres del personal acadèmic de
la UPF. Especialment significatiu resulta el fons donat per Josep
Fontana, que va superar els 37.000 volums, i que va ser objecte
d'un acte d'agraïment per part de la universitat el 3 de juny del
2008.
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8.4. Tasques de processament tècnic i físic
En finalitzar el curs 2007-2008 el nombre de documents pendents de processament va
créixer lleugerament, ens uns 5.000 volums, respecte al curs anterior. La xifra estimativa
sobre el fons pendent de processar, al finalitzar el curs, es va situar al voltant dels
100.000 volums.
Processament de les monografies
Nombre de volums
Monografies disponibles (ja processades)

577.000

Monografies pendents de processar

100.000

Tasques de processament tècnic i físic. Evolució per cursos
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9.1 Principals novetats en relació a la
prestació de serveis
Al llarg d'aquest curs 2007-2008 hi va haver importants novetats
en relació als serveis que la Biblioteca ofereix a la comunitat
universitària, fruit d'un treball iniciat en molts casos, els cursos
anteriors. Aquest curs acadèmic es van posar en funcionament
diferents serveis que són els següents:
- El SAT. El nou servei d'atenció telefònica bàsica de la Universitat,
que havia entrat en funcionament a finals del curs anterior (juliol
del 2007), va completar el seu desplegament al mes d'octubre. El
servei, que es porta des de la Biblioteca, funciona de forma
centralitzada amb una centraleta única per a tots els edificis de la
Universitat i amb personal dedicat a la prestació del servei.
- La Factoria de suport a l'aprenentatge i a la docència. És un nou
servei de l'Àrea de Recursos d'Informació per donar resposta a les
necessitats emergents del PDI i dels estudiants, pel que fa a la
realització de les seves activitats acadèmiques i d'aprenentatge. La
Factoria ofereix al PDI suport a l'accés a les tecnologies de la
informació i les Comunicacions (TIC); assessorament en la creació
de materials docents i multimèdia; la digitalització de documents;
l'elaboració de pàgines web i materials per a l'Aula Global i Moodle;
l'adquisició de materials, i la gestió de drets d'autor. La Factoria va
entrar en funcionament el gener del 2008.
- El Metacercador. És l'eina que facilita la cerca d'informació a bases
de dades i revistes electròniques, i que es converteix en un portal
d'accés integrat a tots els recursos electrònics de la Biblioteca.
- El Portal de Producció Científica de la UPF (PPC). És una eina que
permet gestionar i consultar amb gran senzillesa els CV del PDI i
augmentar la visibilitat de l'activitat científica de la UPF. El PPC
permet cercar informació, generar els CV dels professors i
investigadors de la Universitat i, en el cas de les referències
d'articles de revista i de llibres, a través del botó "Consulta'l", es
pot enllaçar al text complet del document o obtenir informació de
com aconseguir-lo.
- Nova web de la Biblioteca i del Servei d'Informàtica (Web
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Biblioteca i TIC): el mes de desembre es va posar en funcionament
la web conjunta de la Biblioteca i del Servei d'Informàtica per donar
a conèixer de manera integrada la seva activitat i, més
concretament, els serveis que ofereixen a la comunitat universitària
i a tothom qui hi estigui interessat.
Totes aquestes novetats en la prestació de serveis són fruit del
treball conjunt de personal de Biblioteca i del Servei d'Informàtica i
en algun cas també d'altres serveis de la UPF.
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9.2. Aules informàtiques
A l'inici del curs 2007-2008 totes les aules de lliure accés de la UPF
es van instal·lar amb arrancada dual Windows Xp / Fedora Core 7.
Al Campus de Ciutadella es van obrir dues noves aules
d'Informàtica: l'aula 40.047B amb 24 ordinadors i l'aula 13.107
amb 30 ordinador de lliure accés.
Vegeu més informació a l'apartat 6.2.1. Aules, tallers i altres
ordinadors públics.
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9.3. Correu electrònic
A l'inici d'aquest curs es va crear un grup de treball: Grup de
Treball de Correu Electrònic de PDI i PAS (GTCE), amb l'objectiu
d'analitzar la situació del correu electrònic, definir la política a
seguir i proposar millores. La composició del grup de treball era la
següent:
President:
Jaume Guillamet Lloveras
Vocals:
Representant el PDI de cada departament:
Lluís Codina Bonilla, David Felip Saborit,
Xavier Fernàndez Marín, Josep M. Fontana
Méndez, Walter García-Fontes Badanian,
Baldomero Oliva Miguel, Maria Antònia
Oliver, Dolors Sala Batlle
Representant el Servei d'Informàtica:
Mercè Cabo Rigol, Teresa Grané Viadé,
Ana Amselem Almor, Xavier Herrero Anglí,
Manel Lozano Nebro, Joan Trench Rubal,
Jordi Mas Parareda (que també actuava
com a secretari del grup)
Després de les tasques d'anàlisi de la situació i de recollir els
requeriments i les propostes de millora a través dels representants
dels departaments, el grup de treball va acabar elevant una
proposta al Consell de Govern de la Universitat, que posteriorment
va ser aprovada. Dins de la proposta es recollien aspectes com:
●

●

●

Continuar amb un sistema de correu gestionat internament
dins de la UPF.
Definir una nova política de seguretat i establir un control
sobre el port 25.
Millorar les accions antispam.
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●
●
●
●
●

Establir millores per augmentar la disponibilitat del sistema.
Actualitzar el maquinari i el programari.
Augmentar el nivell de monitorització i control.
Establir un control 24x7.
Modernitzar l'eina de gestió de llistes de distribució i regularne l'ús.

Entre les millores que es van podar en funcionament durant el curs,
cal destacar:
●

●

●

●

●

●

Es van actualitzar els servidors de les estafetes del correu
(tan el maquinari com el programari) augmentant-ne la
potència i el rendiment.
Es va actualitzar el programari antivirus i antispam amb
millores substancials en la gestió del spam.
Es va actualitzar el programari de gestió de les llistes de
distribució (Mailman).
Es va implementar un nou servei d'intercanvi de fitxers grans
per tal de poder enviar i rebre fitxers de tamanys que
superen la grandària màxima d'un missatge de correu
electrònic.
Es va actualitzar a una nova versió l'aplicació de webmail,
versió bàsica (Horde).
Es va iniciar el servei de control 24x7 dels servidors del
correu incorporant la monitorització i vigilància en nits i caps
de setmana des d'una empresa especialitzada.

Dades d'ús del correu electrònic
Mitjana mensual de
missatges enviats
Total de bústies de PDI,
PAS, càrrecs i grups
Total de bústies d'estudiants
i assignatures

3,6 milions
3.700
21.500
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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

1.170.000

143.000

Biblioteca de Rambla

328.500

40.150

Biblioteca de França

162.000

19.800

38.700

4.730

1.699.200

207.680

Biblioteca del Mar
Total

Documents consultats: monografies

Documents consultats: publicacions en sèrie
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9.5. Espai de disc en xarxa
Capacitat dels servidors d'emmagatzematge de dades
Increment

Espai total

-

1 TB

Dades aplicacions

0,5 TB

4,5 TB

Espai en xarxa
personal i compartit

1,2 TB

9 TB

Total:

1,7 TB

14,5 TB

Espai total Bústies
de correu PAS i PDI
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9.6. Exposicions
Durant el curs 2007-2008 la Biblioteca va col·laborar en dues
exposicions bibliogràfiques:
Les

veus de la igualtat (22 d’abril – 30 de juny del 2008)
Amb motiu de l'any per a la Igualtat, es va organitzar aquesta
exposició en format presencial (es va fer fins al 30 de juny al
vestíbul de l'Àgora Jordi Rubió i Balaguer del Campus de la
Ciutadella) i virtual. Des del claustre d’un convent valencià, els
salons de París poc temps abans de la Revolució, els senders d’un
jardí anglès, una protesta al carrer, un laboratori de la Sorbona, fins
a una fàbrica tèxtil a Sabadell, són alguns dels escenaris
d’importants moments del progrés de la humanitat, on s’han sentit
veus que parlen de coneixement, de llibertat, de justícia, de bellesa i
d’igualtat. Isabel, Olympe, Mary, Ada, Marie, Teresa, Christine,
Margarita, Clara, Emmelinne, Soledad... Les protagonistes de la
creació artística, de les idees polítiques o de l’avenç científic, en
aquests casos, han estat les dones. Dones que han viscut en un
context dominat pels homes, i en què els esforços realitzats per ferse sentir han rebut com a resposta el reconeixement, però també el
silenci, la difamació, la presó o fins i tot la mort.
http://www.upf.edu/materials/bib/expo/igualtat/index.html
Aquesta mostra va ser coordinada per la professora Àgueda Quiroga.
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L'étranger:

una novel·la, cent impressions (7-23 de novembre del 2007)
Amb motiu del Col·loqui internacional sobre Albert Camus, la
Biblioteca va preparar una exposició bibliogràfica, tant presencial
com virtual, amb el títol L'étranger: una novel·la, cent impressions.
El fons exposat, que era propietat de Josep-Lluís Carod-Rovira,
vicepresident de la Generalitat, que el va cedir temporalment a la
UPF expressament per a l'ocasió, mostrava un centenar d'exemplars
de la novel·la L'étranger d'Albert Camus en 32 idiomes diferents i
posava de relleu la gran difusió que ha tingut l'obra de Camus i,
concretament, aquesta novel·la. En la pàgina web de l'exposició es
podia consultar la descripció bibliogràfica de les obres exposades,
així com dos textos introductoris (un dels quals escrit pel mateix
Josep-Lluís Carod-Rovira i l'altre, per Hélène Rufat, professora del
Departament d'Humanitats) i una selecció d'enllaços a altres pàgines
web sobre la vida i l'obra de Camus.
http://www.upf.edu/bibtic/expo/camus/index.html
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9.7. Formació d'usuaris
Durant aquest curs es va treballar conjuntament amb el
Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica i les facultats i
estudis corresponents en la preparació d'una proposta per a la
integració de les habilitats informacionals i informàtiques en els
nous estudis de grau de la UPF el curs 2008-2009.
Els principals objectius de la proposta són els següents:
●

●

●

●

●

Posar de manifest la importància d'aquestes habilitats
transversals en el plans d'estudis adaptats a l'EEES.
Redefinir l'actual oferta formativa de la Biblioteca i el Servei
d'Informàtica, tot oferint un major recolzament al professorat
de la Universitat.
Integrar la nova oferta formativa en els plans d'estudi i
garantir que tots els estudiants assoleixin les competències
descrites en el programa.
Incrementar l'ús i l'aprofitament dels recursos d'informació i
dels serveis bibliotecaris, informàtics i audiovisuals
disponibles a la Universitat per part dels estudiants i del
professorat.
Contribuir a la millora del nou model docent de la UPF davant
els reptes de l'EEES.

Pel que fa al programa de formació d'usuaris ja implementat les
dades corresponents al curs 2007-2008 són les que hi ha a
continuació:
Formació d'usuaris. Sessions segons tipologia
Nombre
Nombre de
de
Localització
Total
sessions
sessions
introductòries
a mida
Biblioteca
General

25

38

63

Biblioteca
de Rambla

25

7

32

112

Biblioteca
de França

4

7

11

Biblioteca
del Mar

11

30

41

Total

65

82

147

Formació d'usuaris. Assistents segons tipologia
Nombre
Nombre
d'assistents d'assistents
Localització
a sessions
a sessions
introductòries
a mida

Total

Biblioteca
General

833

966 1.799

Biblioteca
de Rambla

538

104

642

Biblioteca
de França

106

119

225

Biblioteca
del Mar

285

422

707

Total

1.762

1.611 3.373
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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
Préstecs realitzats de documents i d'ordinadors portàtils

Localització
Biblioteca General i
Biblioteca de l’IUHJVV

Nombre de
préstecs de
documents

Nombre de
préstecs
d'ordinadors
portàtils

133.000

24.500

Biblioteca de Rambla

74.000

12.500

Biblioteca de França

11.000

6.000

9.000

3.500

227.000

46.500

Biblioteca del Mar
Total

Préstecs realitzats de documents
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Préstecs realitzats d'ordinadors portàtils
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9.10. Préstec d'equipament audiovisual
Préstec d'equipament audiovisual

Estudis
Comunicació Audiovisual

Nombre de
préstecs
realitzats
1.649

Publicitat

298

Periodisme

689

Altres

186

TOTAL

2.822
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9.11. Préstec interbibliotecari
Pel que fa a l'activitat del servei de préstec interbibliotecari al llarg del curs
acadèmic 2007-2008, les dades numèriques més rellevants són les
següents:
Préstec interbibliotecari. Documents sol·licitats

Tipologia de documents

Nombre de
documents
sol·licitats

Còpies de publicacions en sèrie

3.731

Documents originals

5.245

Total

8.976
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Préstec interbibliotecari. Documents prestats
Tipologia de documents

Nombre de
documents prestats

Còpies de publicacions en
sèrie

2.732

Documents originals

3.755

Total

6.487
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9.12. Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE)
Usuaris atesos pel Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE):
PIE. Usuaris atesos i modalitat de l'atenció.
Modalitat de l'atenció

Nombre d'usuaris
atesos

Atenció presencial

60.929

Atenció telefònica

13.923

Atenció per correu
electrònic
Atenció per correu postal
Total

3.720
11
78.583

PIE. Modalitat de l'atenció prestada per cursos acadèmics

121

9.13. Suport a congressos i esdeveniments
oficials
Al Campus de Ciutadella es va donat suport a 111 actes, entre
congressos i esdeveniments oficials.
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9.14. Suport a projectes de recerca
Durant el curs 2007-2008 es van hostatjar 5 nous projectes web
del Departament d'Economia, i 6 projectes més de diversos
departaments, als servidors de l'àrea de Ciutadella.
Com a prova pilot, també es va participar en la programació de la
interfície d'un dels projectes.
També es va participar en l'hostatjament del projecte Glossari del
Gabinet Lingüístic.
D'altra banda es va posar en marxa el servidor de pàgines web
personal del Departament de Ciències Polítiques en servidors
virtuals i es va iniciar el projecte d'unificació de directoris personals
dels servidors del departament d'Economia i Empresa.
Durant el segon trimestre es va iniciar la posada en marxa del
projecte d'instal·lació i configuració del maquinari de càlcul i espai
personal de la Unitat de Biologia Evolutiva del Departament de
Ciències Experimentals i de la Salut.
Finalment, pel que fa a l'àrea de Ciutadella, es va posar en marxa
un servidor de màquines virtuals.
Es va consolidar el servei web al Departament de Tecnologies de la
Informació i Comunicació, amb la migració de l'antic servidor cap a
una nova màquina i la incorporació de nous serveis, com ara
hostatjament i control de versions (TRAC-SVN). Actualment hi ha
22 projectes de recerca que s'hostatgen en aquest dipòsit d'intranet
propi, basat en Moodle.
Es va incorporar a l'estructura dos clusters d'altes prestacions. En
total, entre els dos clusters es disposa d'un total de 280
processadors i al voltant de les 600Gb de memòria. Els serveis que
s'ofereixen des d'aquests clusters són, entre d'altres, prestacions de
càlcul (paralel·lització i cues) i servei d'espai personal de disc a la
xarxa per a la Recerca. Cal destacar que el segon dels clusters ha
estat adquirit a través d'un conveni de cooperació signat entre la
UPF i CIBER-BBN (Centro d'Investigación Biomédica en red en
Bioingenieria, Biomateriales y Nanomedicina). Segons aquest acord,
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la UPF hostatjarà el cluster i oferirà serveis a la col.lectivitat
d'investigadors de CIBER-BBN. Fins al moment, un total de 26
grups d'investigació i 80 investigadors externs pertanyents a CIBERBBN estan preparats per fer servir el cluster. El cluster UPF-CIBER
va ser plenament operatiu la darrera setmana de juliol de 2008.
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9.15. Telefonia
El curs 2008-2009 el sistema de callcenter que dóna suport
telefònic a la matrícula de juliol i setembre es va canviar per un nou
model que agilita considerablement la tasca de les persones que
atenen les trucades i les consultes dels alumnes. Aquest nou
sistema constitueix el primer servei de telefonia de la Universitat
basat completament en tecnologia IP i permet una millor gestió de
les trucades que es reben.
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9.16. Usuaris de la Biblioteca
Nombre d'usuaris per seus
Localització
Biblioteca General i Biblioteca de
l’IUHJVV

Nombre d'usuaris
1.300.000

Biblioteca de Rambla

365.000

Biblioteca de França

180.000

Biblioteca del Mar
Total

43.000
1.888.000

Nombre d'usuaris de la Biblioteca
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9.17. Videoconferència
Durant el curs 2007-2008 es van realitzar un total de 66
videoconferències.
A la taula següent hi ha representades les diferents destinacions
amb les quals es va establir la videoconferència.
Lloc

Percentatge

Espanya

57%

Europa

13%

Sud-Amèrica

21%

Altres
TOTAL

9%
100%
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9.18. Web Biblioteca i TIC
El desembre del 2007 es va activar la web Biblioteca i TIC (Biblioteca i
Tecnologies de la Informació i la Comunicació). La Biblioteca i el Servei
d’Informàtica de la Universitat Pompeu Fabra van elaborar de forma conjunta
aquesta nova web per donar a conèixer la seva activitat i, més concretament, els
serveis que ofereixen a la comunitat universitària. Aquesta web integra els
continguts de dues webs i una intranet que existien per separat, utilitzant el
gestor de continguts OpenCMS i mantenint el disseny i la imatge institucionals.
La nova web s’adreça als estudiants, al PDI i al PAS de la UPF, i també està oberta
a tothom qui hi estigui interessat. El punt d’accés és la pàgina principal de la web
corporativa de la UPF (http://www.upf.edu/) i l’adreça directa és http://www.upf.
edu/bibtic/. La navegació i bona part dels continguts es troben en català, castellà i
anglès, les tres llengües vehiculars de la UPF.
S’estructura en quatre grans blocs:
- Coneix-nos! Inclou adreces, directoris, normatives, etc.
- Els serveis que oferim: des de préstec de llibres i d’ordinadors portàtils fins a
correu electrònic o formació d’usuaris.
- Guies i ajudes. Faciliten la localització de recursos bibliogràfics i la utilització de
les eines informàtiques.
- Fer consultes i gestions. Permet adreçar consultes, comunicar incidències i
efectuar diverses gestions a distància.
Amb aquesta iniciativa, la UPF es dota d’una nova eina per difondre de forma
conjunta els serveis estratègics de suport a la docència, l’aprenentatge, la gestió i
la recerca: des dels serveis bàsics d’una biblioteca universitària a aquells
relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació.

Web Biblioteca i TIC. Dades evolutives de les visites.
Curs acadèmic

Nombre de visites

Curs 2003-2004

658.007

Curs 2004-2005

739.493

Curs 2005-2006

768.714

Curs 2006-2007

836.364

Curs 2007-2008

762.977
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Web Biblioteca i TIC. Dades evolutives de la consulta de les guies temàtiques.
2003-2008
Curs acadèmic

Nombre de consultes

Curs 2003-2004

270.803

Curs 2004-2005

368.911

Curs 2005-2006

318.228

Curs 2006-2007

370.167

Curs 2007-2008

169.148

Web Biblioteca i TIC. Consulta de les guies temàtiques per departaments
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9.19. Xarxa sense fils
El 3 d'Octubre de 2007 el Consell de Govern va aprovar les normes d'ús
del servei de xarxa sense fils de la Universitat Pompeu Fabra. Aquestes
normes d'ús varen ser incorporades a la documentació sobre xarxa sense
fils (Eduroam) que es va publicar coincidint amb la posada en marxa de la
pàgina Biblioteca i TIC a la web de la Universitat el mes de desembre.
Aquestes mesures, conjuntament amb el creixement de les àrees de
cobertura mitjançant la instal·lació de nous punts d'accés WiFi, van
permetre un creixement sostingut del nombre d'usuaris de la xarxa sense
fils, tal i com es veu en el gràfic següent.

Nombre d'usuaris de la xarxa sense fils

Cal remarcar el gran creixement del servei Eduroam, la millora de la
seguretat i el augment de rendiment que suposa la utilització d'Eduroam,
que van fer possible la incorporació de nous serveis, com els clients de
correu electrònic i el streaming de vídeo. Per aquest fet cada vegada més
usuaris van utilitzar aquest mètode d'accés a la xarxa sense fils. Tots els
serveis que ja eren disponibles a les aules informàtiques ho són també a la
xarxa sense fils si s'utilitza Eduroam.

Percentatge d'usuaris que han utilitzat Eduroam, respecte el sistema
anterior encara en ús
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9.20. La Factoria
El 14 de gener del 2008 es va posar en marxa La Factoria de suport a l'aprenentatge i a la
docència.
L'objectiu de La Factoria és donar resposta a les necessitats emergents - tant de professors com
d'estudiants- de serveis de suport per a la realització de les seves activitats acadèmiques en el
nou entorn derivat de la implementació de l’EEES.
La Factoria és un nou espai on s'integren:
- Professionals: bibliotecaris, informàtics, tècnics audiovisuals, administratius
- Recursos d'informació de qualitat
- Tecnologia: maquinari (PC multimèdia, gravadores de DVD, targetes per a capturar vídeo,
impressores de color, escàners) i programari (edició d'imatge, vídeo i so, edició de pàgines web,
digitalització).
Els serveis que s'ofereixen des de La Factoria són:
-

Creació de materials docents i multimèdia
Suport a l'elaboració de treballs acadèmics
Suport en la gestió dels drets d'autor
Suport a l'Aula Global
Suport a Moodle
Suport a la resolució d'incidències de Campus Global

Modalitats i horaris d'atenció:
Hi ha una factoria a tots els edificis on s'imparteix docència, dins de les instal·lacions de:
Biblioteca General, Biblioteca de França, Biblioteca de Rambla, Biblioteca del Mar.
-

Presencial: de 9.00 a 21.00 h., de dilluns a divendres
Telefònica de 9.00 a 21.00 h., de dilluns a divendres
Correu-e: de 9.00 a 21.00 h., de dilluns a divendres
Autoservei: laborables de 8.00 a 1.30 h.; festius de 10.00 a 21.00 h

La Factoria. Consultes ateses
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10.1. CESCA
TSIUC, Trobades dels Serveis Informàtics de les Universitats
de Catalunya
La vuitena trobada anual va tenir lloc el dimarts 13 de novembre a
la Residència d'Investigadors de Barcelona, amb el títol Els dipòsits
d'e-informació.
Hom va exposar un ampli ventall d'experiències al voltant dels
dipòsits de documentació cultural i científica, va reflexionar sobre
les polítiques (de preservació, institucionals, etc.), sobre els
diferents models de dipòsits existents (individuals, col·lectius,
generalistes, temàtics, etc.) així com d'aspectes relacionats amb la
interoperabilitat.

TAC: Trobades de l'Anella Científica
En la dotzena edició de la Trobada de l'Anella Científica (TAC), que
va tenir lloc a la Universitat de Girona l'11 de juny del 2008, es va
presentar l'evolució de la tecnologia i dels serveis en les xarxes,
com l'Anella Científica, que en el seu quinzè aniversari es renova i
amplia les seves prestacions.
Es van donar a conèixer també experiències rellevants d'ús de la
xarxa en diversos àmbits, com educació, salut, cultura, etc., tot
insistint en la integració de tot un ventall de serveis, com entorns
grid, xarxes orientades a l'usuari (end-to-end) i capes lògiques per
a serveis, preservació de continguts digitals, veu sobre IP, TV per
internet, autorització, mobilitat (Eduroam), videocomunicació,
missatgeries integrades multimèdia, etc.
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10.2. Rediris
Les Jornadas Técnicas RedIRIS van tenir lloc al Campus de Mieres
de la Universitat d'Oviedo, entre els dies 19 i 23 de novembre de
2007. Com és habitual, van ser precedides per les reunions dels
grups de treball, els dies 19 i 20 del mateix mes.
Entre d'altres qüestions, les ponències van tractar sobre models
federats de xarxes, projectes de col·laboració i mobilitat,
infraestructura, securització i monitorització de xarxes, aules
virtuals, tecnologies de virtualització i serveis multimèdia.
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10.3. CRUE - TIC
Al llarg del curs, el grup de treball CRUE-TIC, Comisión sectorial de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, es va
reunir en tres ocasions.
Els dies 15 i 16 d'octubre del 2007 la Comissió es va reunir a la
universitat d'Alacant, per tractar sobre l'estat dels projectes comuns
en marxa i fer una sessió monogràfica sobre continguts digitals en
la docència.
Els dies 4 i 5 de març del 2008 van tenir lloc les primeres jornades
conjuntes de les comissions REBIUN i TIC, a la Universitat
Politècnica de València. Aquesta nova forma de col·laboració entre
comissions es va plantejar amb la voluntat d'esdevenir un escenari
fonamental per al disseny de models d'actuació col·laboratius i
convergents en benefici de la promoció, gestió i desenvolupament
de l'educació superior i la investigació universitària, així com de la
societat en general.
Els dies 9 i 10 de juny del 2008 es va cel·lebrar una nova reunió de
la comissió, en aquest cas a la Universitat de Barcelona. En el
transcurs de la primera sessió es van presentar els informes dels
diferents grups de treball (Administració electrònica, Planificación
estratégica, Programari lliure, Proveïdors, Comissió mixta REBIUNTIC i Multimèdia). Així mateix es van presentar diferents ponències
relacionades amb la gestió sels serveis TIC, els continguts
multimèdia etc. Cal destacar la presentació del projecte Libro
blanco Universidad Digital 2010.
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10.4. CBUC
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 d'automatizació Millennium que va
entrar en funcionament el dia 1 de juliol (més informació a l'apartat
7.1. Aplicacions de gestió).
- Implementació del Metacercador (MetaLib)
També es van dedicar molts esforços a la implementació, a totes
les biblioteques del CBUC, del Metacercador. A la UPF aquest portal
d'accés integrat als recursos electrònics va entrar en funcionament
el mes de febrer (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
3.010.000 registres bibliogràfics.
- TDX: Tesis doctorals en xarxa
La base de dades TDX va iniciar-se fa set anys. Durant aquest curs
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es va assolir el nombre de 6.000 tesis doctorals i es van rebre més
de 3.500.000 milions de consultes. En acabar el curs hi havia 200
tesis de la UPF.
- RECERCAT: Dipòsit de la Recerca de Catalunya
Al final del curs acadèmic el nombre de documents accessibles des
d'aquest dipòsit era de 6.800, dels quals més de 1.000 eren de la
UPF.
- RACO: Revistes Catalanes amb Accés Obert
Durant el present curs, es va afegir a RACO la revista InDret
editada per la UPF.
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 180 revistes de diverses institucions catalanes.
- MDC: Memòria Digital de Catalunya
Aquest curs acadèmic es van ampliar a disset el nombre de
col·leccions digitalitzades de revistes catalanes antigues,
fotografies, fullets, mapes, cartells, ex-libris, etc. relacionats amb
Catalunya i accessibles en accés obert des d'aquest dipòsit. La UPF
hi participa amb la col·lecció de fullets de la Guerra de la
Independència (1808-1814) i es van iniciar els treballs per a la
introducció del fons antic de la Cambra de Comerç de Barcelona
dipositat a la Biblioteca.
- MDX: Material Docents en Xarxa
Durant aquest curs acadèmic es va treballar en el projecte de
creació d'un dipòsit cooperatiu de materials docents elaborats a les
universitats públiques catalanes que inclogui materials docents,
instruccionals i de metodologia, elaborats pel PDI que ho autoritzi.
El grup de treball d'aquest dipòsit està coordinat per la UPF. Està
previst que MDX pugui entrar en funcionament el curs vinent.
- GEPA: Magatzem cooperatiu de documents
La creació d’un magatzem de fons de baix ús de les biblioteques del
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CBUC es va materialitzar durant aquest curs i es van acabar les
obres del magatzem ubicat a Lleida a les antigues casernes de
Gardeny. Els objectius d'aquest magatzem són: conservar els
documents de baix ús de les biblioteques participants, garantint la
seva preservació futura i alhora la seva accessibilitat i alliberar
espai físic a les biblioteques, per adaptar-les a les noves necessitats
dels usuaris. És previst que aquest magatzem entri en
funcionament a l'inici del curs vinent.
- Base de dades de sumaris electrònics
Aquesta base de dades va superar els 8.850.000 articles articles
inclosos corresponents a 13.200 títols de revistes.
- Formació
"Marketing Your Library" curs impartit per Kenneth Marks i
organitzat per la ACRL (Association of College and Research
Libraries) i la ALA (American Library Association) el mes d'abril del
2008.
"Publishing in Professional Journals: Neither Mysterious nor
Impossible" curs impartit per David F. Kohl, Dean and University
Librarian, Emeritus (University of Cincinnati, Estats Units
d'Amèrica), el mes de novembre del 2007.
"Desarrollando repositorios institucionales exitosos" impartit per
Eloy Rodrigues (Director dos Serviços de Documentaçao da
Universidade do Minho) el juliol del 2008.
A més, es va organitzar i impartir un extens pla de formació per al
nou sistema Millennium i per al format MARC21.
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10.5. REBIUN
Les activitats més destacades de REBIUN d'aquest curs acadèmic
van ser les següents:
- VII Workshop REBIUN sobre proyectos digitales "La estrategia
digital: ¿hacia dónde?" celebrat a la Universidad Nacional de
Educación a Distancia de Madrid el 18 i 19 d'octubre de 2007. Per
part de la UPF hi van assistir Anna Casaldàliga i Rosa Montañà.
- XV Asamblea Anual de REBIUN celebrada del 21 al 24 de
novembre del 2007 a A Coruña. En aquesta assemblea es van
presentar els resultats dels grups de treball de cada una de les
línies estratègiques del II Plan Estratégico de REBIUN i els informes
i resultats dels diferents grups de treball estables.
Pel que fa la participació de personal de la UPF en aquests grups de
treball, cal dir que Mercè Cabo forma part del grup de treball de la"
Línea estratégica 1: REBIUN en el ámbito del aprendizaje". Un dels
objectius d'aquest grup de treball va ser organitzar les VI Jornadas
CRAI a Pamplona, 12 i 13 de maig de 2008, sota el títol "Las
competencias en información en las nuevas enseñanzas
universitarias". Josep-E. Baños, Vicerector de Docència y Ordenació
Acadèmica de la UPF hi va presentar la ponència "La gestión
integral de los recursos de la información en el proceso de
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. La
experiencia de la Universitat Pompeu Fabra". A més per part de la
UPF hi van assistir també Mercè Cabo, Carme Cantos, Montserrat
Espinós, Teresa Grané i Daniel Pérez.
Un altre objectiu de la línia estratègica I
un document sobre bones pràctiques en
potenciar la creació de la base de dades
Per part de la UPF, Carme Cantos forma
responsable d'aquests temes.

d'aquest any és elaborar
habilitats informacionals i
sobre aquest mateix tema.
part del grup de treball

- I Jornada conjunta REBIUN/CRUE-TIC celebrada els dies 4 i 5 de
març de 2008 a la Universitat Politècnica de València. Les principals
conclusions d'aquesta jornada van ser que la convergència de
serveis és un tema estratègic per les universitats. Afecta no només
als serveis que convergeixen i als col·lectius implicats si no a
l'estratègia i a la gestió dels serveis universitaris que més que mai
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s'han d'orientar cap a l'usuari final. Cal gestionar un canvi
organitzatiu que comporta resistències perquè afecta a col·lectius
amb cultures diferents. Aquest canvi, ben portat, ofereix excel·lents
resultats ja que comporta una suma de sinèrgies i així tothom hi
guanya, les persones implicades, els serveis i especialment la
institució.
- I Jornadas Universitarias sobre Calidad y Bibliotecas, celebrades a
Osca del 16 al 19 de juny de 2008.
Teresa Ferrer va continuar formant part del Grupo de trabajo de
Catálogo Colectivo de REBIUN.
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10.6. Altres àmbits de cooperació
a) Ajuts de mobilitat de l'Agència de Gestió d'Ajuts
Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Acollint-se als ajuts de mobilitat que l'AGAUR va convocar el 2006
per al personal al servei de les universitats públiques catalanes,
dues bibliotecàries van poder gaudir d'aquest ajut; Carme Cantos
Puig i Marina Losada Yáñez.
Carme Cantos Puig va fer una estada de dues setmanes (de l'11 al
25 de febrer del 2008) a la Sheffield Hallam University (Regne
Unit). L'objectiu específic de la seva estada va ser l'adaptació dels
serveis que la Universitat posa a disposició de la comunitat
universitària per a la docència i l'aprenentatge a les noves
necessitats derivades de l'EEES. Concretament, la implementació
del model CRAI (Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la
Investigació).
Marina Losada Yáñez va fer una estada de 3 setmanes (del 5 al 23
de maig del 2008) a la Texas A&M University (Estats Units
d’Amèrica). L'objectiu específic de la seva estada va ser conèixer de
més a prop el desenvolupament i coordinació de col·leccions i de
projectes digitals.

b) Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la
Universitat de Barcelona
- Sessions impartides pel personal de la Biblioteca
El 20 de desembre del 2007, Josep Gibert va fer la presentació
Organització de la catalogació a la Biblioteca de la UPF per als
estudiants de l'assignatura "Organització de catàlegs en línia" que
imparteix el professor Andreu Sulé a la Diplomatura de
Biblioteconomia i Documentació.
- Estades d'estudiants en pràctiques
Durant el curs 2007-2008, la Biblioteca va continuar acollint
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estudiants de 3r curs de pràctiques de la Diplomatura de
Biblioteconomia i Documentació. Una estudiant, Gemma Masdeu
Cañellas, va fer les seves pràctiques el primer quadrimestre del
curs acadèmic (del 8 d'octubre al 21 de desembre).
- 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 l'entrada
dels currículums dels investigadors i en la validació de les dades de
la seva producció científica (articles de revista, llibres, tesis, etc.)
en el Portal de Producció Científica.
- Visites de grups d'estudiants a la Biblioteca
El dia 29 d'abril del 2008, la Biblioteca va acollir 44 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.

c) Jornades Expania
Els dies 19 i 20 de juny, la UPF va acollir les 5as Jornadas Expania.
Expania és una associació que agrupa les institucions de l’estat
espanyol que utilitzen productes de l’empresa Ex Libris i de la qual
la Biblioteca és membre doncs tenim contractats dos productes:
Anualment el grup d’usuaris fa una reunió i enguany es va
organitzar a la UPF, concretament a l'Auditori de França.
d) Universidad Politécnica de Cartagena
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Els dies 19 i 20 de setembre, la Sra. M. Ángeles García del Toro, jefa
del Servicio de Documentación de la Universidad Politécnica de Cartagena,
va fer una estada a la Biblioteca de la UPF per ampliarconeixements sobre
temes de seu interès. Durant aquests dos dies coneixements sobre temes
del seu interès. Durant aquests dos 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
Associazione Italiana Biblioteche
El 13 de setembre del 2007, es va fer una presentació general
sobre els aspectes organitzatius i de prestació de serveis de la
Biblioteca a 20 bibliotecaris de la AIB (Associazione Italiana
Biblioteche). Després van visitar les instal·lacions de la Biblioteca
General.
Instituto Ibero-Americano (IAI) de la Fundación Patrimonio
Cultural Prusiano (Berlín)
El dia 2 d'octubre del 2007, van visitar les instal·lacions de la
Biblioteca General la Directora del Departamento de Servicios al
Público i el bibliotecari del Instituto Ibero-Americano (IAI) de la
Fundación Patrimonio Cultural Prusiano. Durant la visita, a més del
recorregut per les instal·lacions, es va fer una presentació general
sobre els aspectes organitzatius i de prestació de serveis de la
Biblioteca.
Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur (ABES)
El 13 de desembre del 2007, es va fer una presentació sobre el
funcionament i l'organització de la Biblioteca així com visita a les
instal·lacions de la Biblioteca General a 24 persones de l'Agence
Bibliographique de l'Enseignement Supérieur (ABES).
Institut de Seguretat Pública de Catalunya
El 6 de març del 2008, tres persones de l'Institut de Seguretat
Pública de Catalunya van visitar les instal·lacions del servei de La
Factoria a la Biblioteca General i es va fer una presentació del
funcionament del nou servei.
Universitat Autònoma de Barcelona
El dia 10 de març del 2008, sis persones de la Direcció del Servei
de Biblioteques, Biblioteca de Medicina i Informàtica de la
Universitat Autònoma de Barcelona van visitar les instal·lacions del
servei de La Factoria a la Biblioteca General i es va fer una
presentació del funcionament del nou servei.
Universitat Politècnica de Catalunya
El 26 de març del 2008, es va fer una presentació sobre el
funcionament del Portal de la Producció Científica a tres membres
de la Direcció de la Biblioteca de la Universitat Politècnica de
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Catalunya.
Dutch Association of Librarians and Information
Professionals
El 14 d'abril del 2008, van visitar les instal·lacions de la Biblioteca
General un grup de 24 bibliotecaris membres de la Dutch
Association of Librarians and Information Professionals. Durant la
visita, es va fer una presentació sobre aspectes organitzatius de la
Biblioteca.
Universidad de Puerto Rico
El 9 de maig del 2008, es va fer una presentació sobre el procés de
convergència de la Biblioteca i el Servei d'Informàtica i els projectes
de CRAI a la Directora del Sistema de Bibliotecas de la Universidad
de Puerto Rico i a la Directora del Centro de Tecnología Educativa
de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico.
Després van visitar les instal·lacions de la Biblioteca General.
Innovative Interfaces Inc.
El dia 26 de maig del 2008, el President i la Vicepresidenta de
vendes per a Europa, Àfrica i Orient Mitjà de l'empresa Innovative
Interfaces Inc. van visitar les instal·lacions de la Biblioteca General
(amb especial atenció al Dipòsit de les Aigües).
5as Jornadas Expania del Grupo de Usuarios de Ex Libris en
España
El 19 de juny del 2008, van visitar les instal·lacions de la Biblioteca
General (amb especial atenció al Dipòsit de les Aigües) 18
assistents a les 5as Jornadas Expania del Grupo de Usuarios de Ex
Libris en España (celebrades a la Universitat Pompeu Fabra).
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