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1. Com s’informen els investigadors?

• Consulta de revistes especialitzades.
• Assistència a congressos.
• Subscripció a llistes de distribució especialitzades.
• Intercanvi d’experiències i opinions amb d’altres 

col·legues.
• Lectura de monografies.
• Consulta d’informes tècnics, recerca, etc.
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1. Com s’informen els investigadors?

170 terabytes
a la www

14.000 articles de  revista
nous cada setmana

explosió de la informació

El contingut de la web
es duplica cada 90 dies

31.000 milions de missatges 
són enviats cada dia



1. Com s’informen els investigadors?

Nombre de llibres publicats anualment als EUA
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• Recerques de documents a bases de dades (©).
• Recerca de documents a través de cercadors 

d’internet. generalistes o especialitzats (Google, 
Google Scholar, Scirus).

• Subscripció de revistes (©).
• Compra de llibres (©).
• Accés a “dipòsits digitals” (“repositories”) 

d’universitats i institucions de recerca.

Informació CT de pagament €

Informació CT “lliure” €
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2. El cost de la informació
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Nuevos títulos adquiridos: 
bibliotecas universitarias españolas
(Fuente: Anuario REBIUN 2002)
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bibliotecas universitarias españolas
(Fuente: Anuario REBIUN 2002)
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3. Una situació sostenible?



3. Una situació sostenible?



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’Open Access, 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
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Organització que dóna suport a projectes de 
digitalització de tesis doctorals i manté una 
interfície comuna de recerca.

NTLD: Networked Digital 
Library of Theses and
Dissertations
http://www.ndltd.org/index.
en.html

El servidor de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) 
conté, en format digital, gairebé 2.000 tesis 
doctorals llegides a les universitats de 
Catalunya i d'altres comunitats autònomes. 

TDX: Tesis Doctorals en 
Xarxa
http://www.tdcat.cesca.es/

Dipòsits o arxius 
de tesis doctorals

Dipòsit amb més de 320.000 documents a text 
complet. Inclou preprints, articles, llibres, 
revistes, fotografies, vídeos sobre física i 
temàtiques relacionades. Ofereix també 
múltiples serveis per a la cerca, localització i 
difusió de documents electrònics a Internet. 

Cern
http://cds.cern.ch/

És el més antic (1991) i el que conté més e-
prints. Està mantingut per la Universitat de 
Cornell i parcialment subvencionat per la 
National Science Foundation. Els investigadors 
d’arreu del món autoarxiven lliurement els seus 
estudis per compartir-los amb altres col·legues. 

ArXiv.org e-Print archive
http://arxiv.org

Dipòsits o arxius 
digitals temàtics



5. Les propostes per a l’accés lliure

Dipòsit de vídeos produïts per centres 
d’investigació de la UE.AthenaWeb

http://www.athenaweb.org/

Arxiu de materials docents dels cursos que 
s’imparteixen al MIT.OpenCourseWare del MIT

http://ocw.mit.edu/index.htm
Dipòsits o 
arxius de 
materials 
docents o 
d’investigació

Portal de revistes científiques en format 
electrònic de l’Estat espanyol. Inclou 
actualment uns 50 títols. 

E-Revist@s
http://www.tecnociencia.es/
e-revistas/

Portal en fase de desenvolupament des del 
qual es poden consultar en accés obert els 
articles a text complet de més de 40 revistes 
científiques, culturals i erudites catalanes.

RACO (Revistes Catalanes 
amb Accés Obert)
http://sumaris.cbuc.es/raco/

Portals de 
revistes 
electròniques



5. Les propostes per a l’accés lliure a la UPC

Videoteca digital
http://bibliotecnica.upc.es/video/

Dipòsits de Projectes Finals de 
Carrera, Treballs de Final de 
Carrera i Tesines Digitals
http://bibliotecnica.upc.es/pfc/



5. Les propostes per a l’accés lliure a la UPC

FènixDoc: producció científica de la UPC
http://bibliotecnica.upc.es/fenixdoc/



5. Les propostes per a l’accés lliure a la UPC

La Factoria de Recursos Docents: materials docents de suport a 
la innovació docent
http://bibliotecnica.upc.es/factoria/



5. Les propostes per a l’accés lliure a la UPC

Portal de revistes científiques de la UPC (en proves)
https://eprints.upc.es:8443/revistes/



5. Les propostes per a l’accés lliure a la UPC

Dipòsit de documents de recerca de la UPC (en proves)



6. Aspectes de propietat intel·lectual

• 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.

• La informació que es posa a disposició del públic a 
través de la Biblioteca de la UPC es fa amb 
autorització dels autors.

• Es volen adoptar els llicències CC per als materials 
dipositats a la Biblioteca Digital de la UPC.

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



6. Aspectes de propietat intel·lectual

El Servei de Propietat Intel·lectual 
del Servei de Biblioteques i 
Documentació, té com a missió 
orientar els membres de la 
comunitat universitària sobre els 
principis bàsics de la normativa en 
drets d’autor, especialment en allò 
que respecta a la informació que es 
posa a la seva disposició a través 
dels serveis de les biblioteques de 
la UPC. Igualment, facilita, la 
tramitació dels números 
identificadors (ISBN, Dipòsit Legal, 
etc.) d'alguns documents d'interès 
per a la docència i la recerca 
universitària.

http://bibliotecnica.upc.es/sepi/



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 universitats i centres d’investigació han de fomentar 
l’ús de l’accés obert entre els membres de les seves 
institucions.
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