
L’accés lliure a la informació científica i tècnica: ara 
és possible?

Josep Vives i Gràcia (josep.ferran.vives@upc.edu)
Universitat Politècnica de Catalunya

Biblioteca de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

http://bibliotecnica.upc.edu

SEMINARI OPEN ACCESS: CULTURA LLIURE I BIBLIOTECA

2 de novembre de 2006. Biblioteca Jaume Fuster



http://bibliotecnica.upc.es/e-portals/comunicacio_cientifica/



1999

2002

+ 30% 
d’informació

“How much information? 2003” de la Universitat de Berkeley
http://www.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/

2001

2000

1. Augmenta la informació disponible



Nombre de llibres publicats anualment als EUA
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Nuevos títulos adquiridos: 
bibliotecas universitarias españolas
(Fuente: Anuario REBIUN 2002)
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3. Una situació sostenible?
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4. El moviment “Open Access”

• L’espiral de preus de les revistes científiques amenaça la 
disseminació del coneixement científic.

• Als anys 90 apareix un moviment, l’accés lliure, que promou 
l’accés gratuït i a través d’Internet a tota la literatura creada pels 
acadèmics, amb recursos que generalment són públics, sense 
esperar beneficis a canvi. L’accés obert pretén accelerar la 
recerca, augmentar la disseminació dels resultats, millorar 
l’educació superior, compartir el coneixement entre nacions 
riques i pobres.

• Una realitat emergent o l’utopia d’uns quants?
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4. Budapest Open Access Initiative - 2001

• Els investigadors volen fer arribar els resultats de les seves 
recerques al màxim nombre de persones.

• Els costos de l’actual sistema de comunicació científica no és 
assumible per molts països.

“The public good they make possible is the world-wide electronic 
distribution of the peer-reviewed journal literature and completely free 
and unrestricted access to it by all scientists, scholars, teachers, 
students, and other curious minds. Removing access barriers to this 
literature will accelerate research, enrich education, share the learning of 
the rich with the poor and the poor with the rich, make this literature as 
useful as it can be, and lay the foundation for uniting humanity in a 
common intellectual conversation and quest for knowledge“



• Creació de dipòsits institucionals amb els resultats de les 
recerques fetes a les universitats (articles de revistes, 
comunicacions de congressos, tesis doctorals, informes de 
recerca, etc.).

• Edició de revistes electròniques d’accés lliure (amb cost 0 o 
no per als autors).

• “Retenció” dels drets d’explotació de les obres científiques 
per part dels autors per tal de poder posar-les a la xarxa.

• “Obertura” al públic de la producció científica de les 
associacions, acadèmies científiques, organitzacions 
públiques, etc.

• Foment dels recursos electrònics d’accés lliure i dels 
sistemes de recerca d’aquests materials.

5. Les propostes per a l’accés lliure



5. Les propostes per a l’accés lliure

Ruta verda:
Basada en l’accés obert ó públic i en l’estratègia BOAI I i 
l’autoarxivament.

Ruta daurada:
Basada en l’accés lliure i en l’estratègia BOAI II, és a dir les revistes en 
accés lliure

Creació de dipòsits 
institucional, biblioteques 
digitals, etc. d’accés lliure.

Creació de revistes 
electròniques (o no) d’accés 
lliure.

Fórmula Declaració de Berlín

Les dues rutes per a l’accés lliure



5. Què estan fent les biblioteques catalanes per a 
l’accés lliure

http://www.recercat.net/index.jsp
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http://www.raco.cat/



5. Què estan fent les biblioteques catalanes per a 
l’accés lliure

http://www.tesisenxarxa.net/



5. Què estan fent les biblioteques catalanes per a 
l’accés lliure

https://upcommons.upc.edu/
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http://www.diba.cat/biblioteques/treballenxarxa/quefem/xarxabiblioteques/programadigitalitzacio.asp



5. Què estan fent les biblioteques catalanes per a 
l’accés lliure

http://pinell.cbuc.es/cdm4/about.php



5. Què estan fent les biblioteques catalanes per a 
l’accés lliure

http://www.opendoar.org/countrylist.
php?cContinent=Europe



6. Què cal continuar fent?

• Cal mantenir l’equilibri que preveu la legislació de PI entre 
els drets dels autors i el dret a l’accés a la informació i la 
cultura.

• Cal fomentar que els autors “mantinguin” el control dels 
drets d’explotació de les seves obres.

• Les universitats han de marcar una política de difusió dels 
resultats de les seves recerques.

• Fomentar iniciatives legislatives per tal de posar al domini 
públic la producció cultural, tècnica i científica.



6. Què cal continuar fent?

http://www.biomedcentral.com/openaccess/archive/?page=features&issue=3



6. Què cal continuar fent?

Disposició addicional tercera. Foment de la difusió d’obres digitals.

El Govern ha d’afavorir la creació d’espais d’utilitat pública i per a tots, que han de contenir  
obres que estiguin en domini públic en format digital i aquelles altres que siguin de 
titularitat pública susceptibles de ser incorporades en l’esmentat règim, i ha de prestar 
particular atenció a la diversitat cultural espanyola. Aquests espais han de ser 
preferentment d’accés gratuït i de lliure accés per sistemes telemàtics, mitjançant 
estàndards de lliure ús i universalment disponibles.

Així mateix, a aquests espais s’hi poden incorporar les obres els autors de les quals així ho 
manifestin expressament.

http://bibliotecnica.upc.es/sepi/arxius/Llei23_2006_cat.pdf

Llei 23/2006, de 7 de juliol, per la qual es modifica el text refós de la Llei
de Propietat Intel·lectual.



7. Conclusions

• L’accés a informació científica i tècnica de qualitat és una 
necessitat bàsica de les societats modernes.

• Molta d’aquesta informació és produïda amb fons públics.
• La majoria de ciutadans NO tenen accés a aquesta 

informació perquè és de pagament.
• A causa de l’increment del cost d’aquesta informació, les 

biblioteques han engegat programes per “alliberar” 
informació de les seves institucions.

• Les biblioteques poden posar a la xarxa molts continguts 
d’interès en accés lliure.
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