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Recursos d'informació en Ciència i Tecnologia 
En aquest darrer número del TEch, a més de destacar la subscripció a noves revistes en text complet i noves bases de 
dades, trobareu informació sobre l’adquisició dels gestors de referències bibliogràfiques d’ISI Research Soft i informació 
sobre el nou servei d’accés remot a Bibliotècnica.  
El Servei de Biblioteques i Documentació agrairà rebre comentaris i reflexions sobre els continguts d’aquest nou TEch. 

Bibliotècnica per matèries 
bibliotecnica.upc.es/acmat/ 

 

Recursos d’informació en Medi ambient i 
Desenvolupament sostenible 

La base de dades documental FènixDoc ja es 
troba disponible a Bibliotècnica. Es tracta d’un 
projecte de col.laboració entre l'Àrea de Pla-
nificació, Avaluació i Estudis i el Servei de 
Biblioteques i Documentació que té per ob-
jectiu potenciar i millorar la difusió de la co-
municació científica i erudita del personal 
docent i investigador (PDI) de la UPC a través 
d’Internet.  

Aquesta base de dades vincula les referèn-
cies de les publicacions del PDI introduïdes a 
la base de dades Fènix, amb el text complet 
en format electrònic sempre que aquest esti-
gui disponible a Bibliotècnica (mitjançant l'ac-
cés lliure o per llicència). En el cas que només 
es disposi de la versió impresa en paper, la 
interfície dóna informació sobre la localització 
d'aquest document a les biblioteques de la 
UPC.  

FènixDoc també incorpora el vincle a les 
tesis doctorals de la UPC dipositades a TDX 
(http://www.tdx.cesca.es/). L'actualització de 
les dades és setmanal i es preveu anar incor-

porant millores en la interfície així com més 
prestacions: nous cercadors, accés al text 
complet de més tipus de documents, versions 
en castellà i anglès i altres prestacions relacio-
nades amb el programari lliure OAI/Open 
Access.  

FènixDoc és la base del que ha de ser el 
futur Dipòsit Institucional de Recerca de la 
UPC i que ha de permetre potenciar la visibi-
litat i l’accés de la producció científica de la 
comunitat investigadora de la UPC.  

 

http://bibliotecnica.upc.es/fenix/ 

FènixDoc vincula els articles 
publicats pel PDI i introduïts a 
Fènix amb el text complet en 
format electrònic 

FènixDoc: la producció 
científica de la UPC en 
text complet 

Medi ambient 
Aspectes econòmics 
Aspectes socials 
Ciències del medi natural 

Biologia 
Botànica 
Climatologia i meteorologia 
Ecologia 
Edafologia 
Geologia 
Hidrologia 
Microbiologia 
Mineralogia 
Oceanografia 
Zoologia 

Contaminació 
Contaminació atmosfèrica 
Contaminació de l’aigua 
Contaminació del sòl 

Degradació ambiental 
Gestió ambiental 
Gestió de residus 
Política ambiental 

Conservació del medi ambient 
Tractament de l’aigua 

Desenvolupament sostenible  
Agenda 21  

Cimeres i documents sobre Agendes 21 
Indicadors de sostenibilitat  

Aspectes socials  
Ciència, tecnologia i societat 

Educació i sostenibilitat 
Tecnociència i sostenibilitat 
Tecnoètica 

Energia i sostenibilitat  
Estat del món  

Desenvolupament humà 
Estat del medi ambient  
Població  
Tercer món  

Globalització i cooperació internacional 
Cooperació internacional 
Globalització 

Prospectiva, sistèmica i modelització  

Sota les matèries Medi ambient i Desenvolupament sostenible es troben 
classificats els recursos electrònics d’informació relacionats amb el camp de les 
ciències del medi natural, el medi ambient i la sostenibilitat. Els índexs temàtics 
d’aquestes matèries són els següents: 

Bibliotècnica per matèries és l’apartat de 
Bibliotècnica: la Biblioteca Digital de la UPC 
on es presenten, per a cadascuna de les àrees 
o subàrees de docència i recerca de la UPC, 
els recursos d’informació (principalment 
electrònics) disponibles, així com els 
bibliotecaris i bibliotecàries especialistes en 

cadascuna d’aquestes matèries.  
La cerca d’informació a Bibliotècnica per 

matèries es pot realitzar, o bé amb l’ús d’un 
cercador, o bé a través de la navegació dins 
un índex temàtic que es desplega des de 
l’àmbit més general al més específic. 

Els recursos d’informació associats a cada 
matèria o submatèria apareixen a la dreta de 
la pantalla. Aquests recursos poden ser re-
vistes electròniques o en paper, bases de da-
des, recursos web, llibres electrònics i ses-
sions de formació que organitzen les bibliote-
ques de la UPC.  

 
Revistes 
Des de les matèries de Medi ambient i 

Desenvolupament sostenible es pot accedir a 
més de 200 revistes electròniques. Alguns 
títols són: 
< Environment, Development and Sustaina-

bility 
< Environmental Quality Management 
< Environmental Modeling & Assessment 
< Environmental Research 
< The Environmentalist 
< European Environment 
< International Journal of Sustainability in 

Higher Education  
< Journal of Environmental Engineering 
< Journal of Environmental Policy and Plan-

ning 
< Oxford Development Studies 
< Population and Environment 
< Revista CIDOB d’afers internacionals 
< Sustainable Development 

 
Bases de dades 
Poltox: recull referències bibliogràfiques 

sobre contaminació i toxicologia a partir de la 
base de dades Toxline de la National Library 
of Medicine, de diferents revistes de la Cam-
brigde Scientific Abstracts i d'una part de la 
base de dades Food Science and Technology 
Abstracts. 

Environmental Chemistry, Health 
and Safety: produïda per la Royal Society of 
Chemistry recull referències bibliogràfiques 
sobre els productes químics que poden pro-

vocar problemes als humans i al medi ambi-
ent.  

Compendex: és una base de dades cen-
trada bàsicament en enginyeria mecànica, civil 
i química tot i que també inclou molta infor-
mació sobre medi ambient, residus, etc. Con-
té més de 7 milions de referències proce-
dents de 5.000 revistes especialitzades. 

 
D’altra banda, les bases de dades de temà-

tica multidisciplinària també són molt útils per 
a la cerca d’informació sobre medi ambient i 
desenvolupament sostenible: 

Web of Knowledge: plataforma que 
permet la consulta a les bases de dades de l’ISI 
(Institute for Scientific Information), que són: 
Web of Science (Science, Social Science i Arts 
& Humanities), Current Contents Connect 
(bases de dades de sumaris de revistes dividi-
da en especialitats), Journal Citation Reports 
(rànquing de revistes), ISI Proceedings i ISI 
Essential Science Indicators (estadístiques de 
l'activitat de recerca internacional). 

Elsevier ScienceDirect, Wiley In-
terscience, Kluwer on line, Ideal, Blac-
kwell: bases de dades que permeten l’accés 
en text complet a més de 3.400 revistes de 
diferents temàtiques. 

 
Existeixen també altres bases de dades 

que, prèvia cita amb els bibliotecaris especia-
listes, es poden consultar per tal de comple-
mentar els resultats obtinguts amb les bases 
de dades de lliure accés: Environline, Was-
teinfo, Geobase, PAIS International, Info Latin 
America i Pascal. 

 
Tots aquests recursos es poden consultar 

lliurement des de qualsevol ordinador de les 
biblioteques de la UPC o des de qualsevol 
ordinador prèvia autentificació a través del 
servei d’accés remot a Bibliotècnica. 

Des de Bibliotècnica es pot accedir a nous 
paquets de revistes electòniques subscrits pel 
Servei de Biblioteques i Documentació.  

 
AACE Digital Library  
Aquesta base de dades dóna accés al text 

complet de revistes sobre tecnologies de 
l’educació i e-learning editades per l’Associati-
on for the Advancement of Computers in 
Education (AACE).  

En aquesta col.lecció es poden trobar, 
entre d’altres, els títols següents:  
< International Journal on E-learning 
< Journal of Educational Multimedia and 

Hypermedia 
< Journal of Interactive Learning Research 
< Journal of Technology and Teacher Educati-

on 
http://www.aace.org/DL/ 

 
Optics Infobase 
Es tracta d’una col.lecció de revistes sobre 

òptica, espectroscòpia i fotònica editades per 
l’Optical Society of America (OSA). Inclou 
l’accés al text complet a les tres sèries del 
Journal of the Optical Society of America.  

En aquesta col.lecció es poden trobar, a 
més, els títols següents:  

< Applied Optics 
< Journal of Lightwave Technology 
< Journal of Optical Networking 
< Journal of Optical Technology 
< Optics Express 
< Optics Letters 
< Optics & Photonics News 

http://www.opticsinfobase.org 
 
Proquest Medical Library 
Aquesta base de dades subscrita pel Ser-

vei de Biblioteques i Documentació a través 
del CBUC (Consorci de Biblioteques Univer-
sitàries de Catalunya) està produïda per Pro-
quest i inclou més de 425 títols de revistes 
especialitzades en disciplines com la biomedi-
cina, la infermeria, la pediatria, la neurologia o 
la farmacologia, de les quals unes 300 estan 
disponibles en text complet.  

En aquesta col.lecció es poden trobar, 
entre d’altres, els títols següents:  
< Biophysical Journal 
< European Journal of Cell Biology 
< Journal of Motor Behavior 
< Microbiological Research 
< Plant & Cell Physiology 

 

 http://www.proquest.com/pqdauto 

Noves subscripcions a 
revistes en text complet 
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FEED back 

PAPI: accés remot a 
Bibliotècnica  

HO SABÍEU? 

El Servei de Biblioteques i Documentació ha 
posat en funcionament el servei d’accés re-
mot PAPI que permet a tota la comunitat 
universitària, prèvia autenticació, accedir als 
recursos de Bibliotècnica des d'ordinadors 
que no estiguin connectats a la xarxa de la 
UPC. 

El servei s’ofereix a través del programa 
PAPI (Point of Access to Providers of Infor-
mation) que ha estat desenvolupat per RedIris 
(Red académica y de Investigación nacional) i 
que se subministra amb llicència de codi lliure. 
Per utilitzar aquest servei només cal: 
< accedir a: https://bibliotecnica.upc.es  

-> Serveis -> Accés Remot. 

< introduir el nom d’usuari i la contrasenya 
que s’utilitza per accedir a la Intranet de la 
UPC i als campus digitals. 

El sistema presenta la pàgina principal de Bibli-
otècnica i, a partir d’aquest moment, es pot 
accedir als continguts de la Biblioteca Digital 
tal com es fa des de qualsevol ordinador de la 
UPC. 

En el cas que l’usuari no estigui donat 
d’alta a la Intranet de la UPC o tingui proble-
mes d’accés (nom d’usuari o contrasenya) es 
pot adreçar a: 

Centre d’atenció TIC 
Telèfon: 93 401 6213 
Email: atencio@upcnet.es  

SABI: nova base de dades 
a Bibliotècnica 
SABI és una nova base de dades disponible a 
Bibliotècnica amb informació sobre més de 
625.000 empreses espanyoles i portugueses 
que permet: 
< Fer cerques d’empreses o grups d’empre-

ses segons diversos criteris: nom, codi NIF, 
localització, activitat, empleats, dades finan-
ceres, etc. 

< Generar informes en qualsevol tipus de 
format, estàndard o personalitzat. 

< Exportar dades cap als programaris més 
populars (dBase, EXCEL), així com en 
formats ASCII i DIF.  

< Elaborar anàlisis detallades, estadístiques i/
o comparatives, d’empreses o grups d’em-
preses en funció de variables i períodes 
definits per l’usuari. 

< Il.lustrar balanços, compte de resultats i 
nombrosos tipus de comparacions per 
gràfics. 

Per tant, SABI es pot fer servir amb diversos 
usos: 
< Financer/crèdit: permet seguir una evolu-

ció financera, realitzar anàlisi de crèdits i 
informes periòdics, identificar candidats 
per a adquisicions o fusions, etc. 

< Màrqueting/comercial: permet planificar i 
investigar l’estratègica corporativa, fer 
anàlisis de mercat, identificar els clients 
potencials, realitzar estudis de mercat, etc. 

 

< Investigació econòmica: SABI és una eina 
d’investigació eficaç per realitzar estudis 
macroeconòmics i sectorials, a la vegada 
que pot constituir un suport pedagògic 
per als professors. 

http://bibliotecnica.upc.es/Bbdades 

SABI és una de les bases de 
dades més completes per a 
l’anàlisi financera d’empreses 
espanyoles i portugueses 

El nou lloc web de la revista Quaderns d’histò-
ria de l’enginyeria recull, en format PDF, la 
totalitat dels articles (més de 1.500 pàgines) 
publicats des de l’any 1996 fins el 2003. Qua-
derns d’història de l’enginyeria és una revista 
acadèmica dirigida a la comunitat investigado-
ra i amb voluntat de servir al desenvolupa-
ment de la recerca amb l’estudi de l’enginyeria 
des d’un punt de vista historicista.  

Aquest web s’ha desenvolupat íntegra-
ment a la Factoria de Recursos Docents de la 
biblioteca de l’ETSEIB, i suposa una iniciativa 
pionera quant a publicació electrònica de 
revistes en format Open Access (d’accés o-
bert) a la UPC.  

 
http://bibliotecnica.upc.es/bib240/quaderns  

Els Quaderns d’història  
de l’enginyeria  
en accés obert 

Després d’adquirir els gestors de referències 
EndNote 7, ProCite 5, Reference Manager 10 
i WriteNote 1.6 de l’empresa ISI Research 
Soft per a tota la comunitat universitària, el 
Servei de Biblioteques i Documentació va 
organitzar tres sessions de presentació d’a-
quests programes a la Facultat de Matemàti-
ques i Estadística, al Campus Nord i al Cam-
pus de Terrassa a finals de febrer, amb una 
gran afluència d’assistents.  

Aquests quatre programes permeten cre-
ar bases de dades personals de bibliografies ja 
sigui important el resultat d’una cerca feta en 
una determinada base de dades (Compendex, 
Web of Knowledge, etc.), incorporant les 
referències de forma manual, o bé important 
una bibliografia des d’un fitxer preexistent. 
També es poden exportar relacions de citaci-
ons a documents elaborats amb editors de 
textos convencionals com el Word en forma 
de bibliografia, notes a peu de pàgina, etc.  

Cadascun d’aquests gestors té les seves 
particularitats; així, professors, investigadors i 
estudiants poden, en funció del tipus d’activi-
tat acadèmica i de recerca que realitzen, utilit-
zar el programa que més s’adequa a les seves 
necessitats:  
< si diferents usuaris volen compartir la 

mateixa base de dades s’aconsella fer ser-
vir Reference Manager 10 

< si es vol treballar en entorn web, cal usar 

WriteNote 1.6. 
< si es vol tenir bibliografies temàtiques o 

disposar d’índexs que permetin recuperar 
les citacions per diferents camps de la 
referència s’aconsella utilitzar Procite 5 

< i si es volen gestionar llistats d’imatges o 
afegir una imatge a una base de dades de 
bibliografies s’ha d’utilitzar l’EndNote 7 

A l'adreça: 
http://thomsonisiresearchsoft.com/

compare/ hi ha disponible una anàlisi compa-
rativa completa de les prestacions dels 4 ges-
tors. 

Per a l’instal·lació dels software, cal con-
sultar http://bibliotecnica.upc.es/gestors/. Per a 
més informació en l’ús dels programes, cal 
adreçar-se a qualsevol biblioteca o a: Con-
sol.Garcia@upc.es. 

Properament les biblioteques organitzaran 
cursos de formació per a la comunitat univer-
sitària per tal d’aprofundir en el coneixement i 
ús d’aquestes eines.  

Gestors de referències 
d’ISI Research Soft  

Aquests quatre programes 
permeten crear bases de dades 
personals de bibliografies  

Enquesta al personal 
docent i investigador 

El Servei de Biblioteques i Documentació ha 
subscrit el diari El País en versió digital. S’hi 
pot accedir des de qualsevol ordinador amb 
adreça IP de la UPC (no cal nom d'usuari i 
password). La modalitat de subscripció actual 
permet fins a 50 usuaris simultanis. Les condi-
cions d'accés són les mateixes que amb La 
Vanguardia digital que també està disponible 
en text complet a través de Bibliotècnica. 

Les característiques de la subscripció digi-
tal d’El País són: 
< Accés als continguts diaris.  
< Accés als continguts històrics, des de la 

fundació del diari (maig de 1976). 
< Accés als diversos suplements: Ciberpa@ís, 

sobre informàtica i noves tecnologies; la 
revista cultural Babelia, dedicada al món de 
la literatura, el pensament, etc. 

< Altres serveis, com fitxes d'empreses, em-
presaris, índexs permanents actualitzats de 
borsa (espanyola i internacional), eines de 
càlcul a l'apartat de finances personals, etc. 

El País es pot consultar a través del servei 

d’accés remot PAPI que permet a tota la co-
munitat universitària, prèvia autenticació, ac-
cedir als recursos de Bibliotècnica des d'ordi-
nadors que no estiguin connectats a la xarxa 
UPC. 

Aquesta  subscripció ha  estat possible 
gràcies a les condicions especials que El País 
ha ofert a les universitats espanyoles mitjan-
çant CRUE. 

Es pot accedir a les versions digitals d’El 
País i La Vanguardia des de l'apartat de Re-
vistes de Bibliotècnica o des de l'apartat de 
Premsa (ambdós apartats es troben a 
Col.leccions). 

Accés al text complet 
del diari El País 

www.elpais.es 

Des de Bibliotècnica s’accedeix a 
les versions digitals dels diaris La 
Vanguardia i El País  

El Servei de Biblioteques i Documentació ha 
realitzat, durant els mesos de juliol-setembre 
de 2003, l’enquesta sobre l’ús i la satisfacció 
de les biblioteques per part del personal do-
cent i investigador (PDI). 

L’objectiu d’aquesta enquesta ha estat, 
sobretot, constatar el nivell d’ús i satisfacció 
d’aquest col.lectiu respecte els recursos i 
serveis que les biblioteques de la UPC posen 
al seu abast. 

Convé indicar que, de les 2.500 enquestes 
que es van fer arribar als departaments, se’n 
van recollir 509; és a dir, s’ha obtingut un 
nivell de resposta poc elevat (20 %). 

Tot seguit es presenten, a nivell informa-
tiu, les dades globals més rellevants obtingu-
des en l’esmentada enquesta. 
El PDI es troba especialment satisfet amb: 
< El tracte i l’atenció que reben per part del 

personal bibliotecari (91,4 %) 
< El servei de préstec que els ofereix la seva 

biblioteca de referència (87,7 %) així com 
amb el servei de préstec al lloc de treball 
(70,5 %) 

< La manera en què el personal bibliotecari 
resol qualsevol incidència a l’hora de fer 
ús dels diferents recursos i serveis (78,6 
%)  

< La informació bibliogràfica especialitzada i/
o l’assessorament bibliogràfic que les bibli-
oteques ofereixen per telèfon, e-mail, etc. 
(69,9 %)  

< La gestió de les desiderates que fan les 
biblioteques (65 %) 

En canvi, els 3 serveis o recursos que tenen 

un nivell de satisfacció més baix i són menys 
coneguts o utilitzats són:  
< La consulta de llibres en format electrònic 

(només un 18,4 % estan bastant/molt 
satisfets)  

< La consulta de llibres d’altres departa-
ments (només un 25 % estan bastant/molt 
satisfets)  

< L’ús de La Factoria de Recursos Docents 
(només un 25,4 % estan bastant/molt 
satisfets)  

En la pregunta oberta al final de l’enques-
ta, els comentaris més freqüents han estat la 
necessitat d’augmentar el nombre de recur-
sos d’informació (més revistes especialitza-
des, més bibliografia bàsica i especialitzada...) i 
també la necessitat de millorar l’accés als 
recursos d’informació (revistes i llibres elec-
trònics, normes...), especialment des del catà-
leg.  

El Servei de Biblioteques i Documentació 
vol agrair la participació a totes les persones 
que han fet arribar les seves opinions per 
ajudar a millorar el Servei.  

L’objectiu de l’enquesta ha estat 
constatar el nivell d’ús i satisfacció 
dels recursos i serveis de les 
biblioteques de la UPC  


