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Recursos d'Informació en Ciència i Tecnologia 

En aquest número del TEch, a més de destacar la subscripció a noves bases de dades i revistes, també hi trobareu 
informació sobre la posada en funcionament d’un nou servei en línia anomenat Servei d’Informació Especialitzada (SIE) 
creat per respondre consultes especialitzades sobre les àrees de coneixement de la UPC.   
El Servei de Biblioteques i Documentació agrairà rebre comentaris i reflexions sobre els continguts d’aquest nou TEch. 

BIBLIOTÈCNICA per MATÈRIES                     bibliotecnica.upc.edu/acmat 
 

Recursos d’informació  
en so, imatge i multimèdia 

L’apartat de So, imatge i multimèdia de 
Bibliotècnica per Matèries recull els 
recursos documentals que donen cobertura a 
àmbits tan dispars a priori com l’electrònica 
del so i la imatge (en combinació amb l’apartat 
d’electrònica i telecomunicacions), el 
desenvolupament d’aplicatius multimèdia o els 
estudis de fotografia de la UPC. 

Es tracta d’un apartat heterogeni que 
dóna cabuda a recursos útils per a l’estudi de 
l’estructura teòrica de la imatge, com ara 
estètica o semiòtica, o a d’altres molt més 
pràctics com poden ser l’edició web o els 
materials per a la presa de fotografies.  

La branca de So, imatge i multimèdia es 
divideix en nou àrees (Arts gràfiques; 
Aspectes econòmics; Aspectes socials; 
Creació multimèdia; Dispositius de so, imatge 
i multimèdia; Imatge fotogràfica; Impacte 
ambiental; Multimèdia aplicada a la formació, i 
Tècnica fotogràfica), i alhora algunes 
d’aquestes àrees se subdivideixen per oferir 
recursos, col.leccions o serveis amb més 
concreció. 

Bases de dades especialitzades 
Les bases de dades són una eina bàsica 

per trobar informació i/o documentació 
publicada sobre un tema concret, ja sigui a 
revistes especialitzades, a normativa o bé a 
congressos o similars. A continuació se’n 
presenten algunes de les més útils de l’apartat 
de So, imatge i multimèdia: 
 Eurographics Digital Library és una base 
de dades de l’European Association for 
Computer Graphics, una associació de la 
qual forma part, entre d’altres, la UPC i que 
es dedica a la recerca en l’àmbit d’aplicacions 
multimèdia, disseny d’interfícies, interacció 
d’humans amb ordinadors o art informàtic. 
La base de dades recull, per als usuaris de la 
UPC, la documentació a text complet 
resultant de les activitats de l’organització: 
simposis, conferències, congressos, jornades, 
white papers...  
 Ed/It Library és la base de dades de 
l’Association for Advancement of Computing 

in Education, organització responsable entre 
d’altres coses de nombroses conferències 
internacionals sobre tecnologies aplicades a 
la formació. La base de dades (o biblioteca 
digital de l’AACE, com ells l’anomenen) 
conté articles de revista i papers avaluats per 
experts publicats a diversos esdeveniments. 
Permet fer una cerca simple, navegar per 
títols de revista (o conferència, congrés, 
jornada...) o buscar per matèria. També 
permet fer una cerca avançada. Els resultats 
es poden visualitzar a text complet i enviar 
per correu electrònic; i també es pot crear 
una cistella on anar recollint aquells articles 
o ítems interessants i veure documents 
similars al que hem escollit de tota la base de 
dades fent un simple clic. 

 IEEE Xplore és una base de dades a text 
complet amb la literatura científica més 
prestigiosa en camps com l’electrònica, la 
informàtica o les aplicacions i la teoria 
multimèdia. Conté revistes, actes de 
congressos, normativa, letters, literatura grisa 
i documentació tècnica variada de l’IEE i 
l’IEEE des del 1988 fins a l’actualitat i, en 
alguns casos, des del 1952. 

Llibres electrònics 

El Servei de Biblioteques i Documentació 
ha incorporat els darrers anys col.leccions de 
llibres en format electrònic, la qual cosa 
representa una novetat que complementa els 
recursos, les col.leccions i els productes en 
format digital que s’ofereixen des de fa temps 
(bases de dades, revistes, papers...). Algunes 
d’aquestes col.leccions de llibres digitals són 

especialment interessants per a 
l’aprenentatge, la docència i la recerca en 
aspectes relacionats amb tecnologies del so, 
de la imatge o d’àmbit multimèdia. Es poden 
trobar força títols a col.leccions com 
NetLibrary, llibres d’Edicions UPC o 
Lecture Notes in Computer Science. 
Una de les col.leccions que ofereix un 
contingut de gran valor per a aquells 
estudiants i professors de multimèdia i 
aplicacions informàtiques diverses és Safari 
Tech Books On-line. 

Safari Tech Books On-line és una 
base de dades que conté al voltant de 650 
llibres consultables a text complet, 
especialitzats en informàtica, tecnologies de la 
informació, disseny d’interfícies, programació 
orientada a objectes, comerç electrònic i 
similars. Algunes de les editorials que tenen 
presència a la col.lecció de Safari són de tanta 
qualitat com Addison Wesley Pro., Peachpit 
Press, O’Reilly o Prentice Hall. I les 
monografies que trobareu són, entre d’altres, 
els manuals més actuals de programaris 
d’edició electrònica com Dreamweaver, Flash, 
Filemaker, Adobe Premier® o de 
programació en llenguatges web com HTML, 
CSS, ASP, PHP, XML, etc. 

Revistes electròniques  
A les diverses àrees de la branca de So, 

imatge i multimèdia es poden trobar revistes 
especialitzades de cada àmbit, algunes d’elles 
indexades a les bases de dades anteriors i 
moltes més que es reben a través de diferents 
subscripcions.  

Dins de l’arbre es troben també aquells 
títols de l’àmbit de la imatge relacionats amb 
la fotografia, ja sigui des d’un punt de vista 
tècnic o des d’un punt de vista artístic, crític o 
d’autor. 
Alguns dels títols disponibles són els següents:  

 PSA Journal 
 American Visions 
 The Art Book 
Finalment, a través de la Base de dades 

de sumaris del CBUC es poden consultar i 

rebre de forma periòdica al correu electrònic 
els sumaris de títols com ara: 

 L’Agenda de la imatge 
 Aperture 
 Arte fotográfico 
 Camera Austria International 
 Diorama foto y digitografía 
 European Photography 
 Photo techniques 
 Polaroid fotografía profesional 

Recursos web 
Sota aquest epígraf es recullen aquells 

webs de qualitat que són d’interès per a 
l’especialitat. S’hi pot trobar informació 
d’institucions de prestigi i col.legis 
professionals. Animem a professors i alumnes 
a participar en l’elaboració d’aquest apartat 
proposant incloure nous recursos. 

Servidors d’e-prints 
Cal destacar, per últim, els servidors d’e-

prints (e-print és un terme genèric que s’utilitza 
per referir-se tant a aquells documents que no 
han passat per un procés de revisió o peer 
review (preprints) com aquells que sí que ho 
han fet (postprints). Es tracta d’ECS E-Prints 
de la Southampton University (Regne Unit), 
que emmagatzema en un servidor aquesta 
literatura científica en text complet. 

Actualment aquesta base de dades d’e-
prints conté gairebé 11.000 documents entre 
els quals hi ha força material de so i imatge, 
informàtica aplicada, multimèdia, etc. 

 
Si esteu interessats a conèixer millor tots 

aquests recursos, podeu demanar que els 
bibliotecaris temàtics us facin una sessió de 
formació a mida. Bibliotècnica per 
matèries varia i creix a mesura que la 
biblioteca subscriu nous recursos i que els 
bibliotecaris hi introdueixen noves 
informacions, per això us recomanem que 
consulteu periòdicament el web:    

 
http://bibliotecnica.upc.edu/acmat  

Eurographics Digital Library és 
una base de dades de l’European 
Association for Computer 
Graphics, de la qual forma part la 
UPC 

Les biblioteques de la UPC han subscrit 
dues noves bases de dades, es tracta de 
SciFinder (abans Chemical Abstracts) i TRD 
(Technology Research Database). 

 
SciFinder Scholar, produït pel Chemical 

Abstracts Service (CAS), és un sistema 
integrat d’informació que permet la realització 
de tot tipus de cerques, incloses les 
subestructurals i per reaccions, a partir d’una 
única plataforma de cerca. El sistema conté al 
voltant de 24 milions de referències 
bibliogràfiques del Chemical Abstracts, des del 
1907, amb famílies de patents i citacions; un 
diccionari químic amb les substàncies i els 
materials descrits des del 1957 que es poden 
localitzar subestructuralment, incloent 
bioseqüències i llibreries combinatòries; més 
de set milions de reaccions químiques i 
informació sobre subministradors de 
pràcticament qualsevol producte o substància 
comercial. La plataforma dóna accés a les 
següents bases de dades: CAPLUS
(bibliogràfica); REGISTRY (estructures); 
CASREACT (reaccions); CHEMLIST 
(regulacions); CHEMCATS (subministradors), 
i MEDLINE (bibliogràfica). 

Per poder utilitzar SciFinder Scholar és 
necessari que cada usuari instal.li el 
programari client en el seu ordinador la 
primera vegada que vulgui accedir-hi. Per fer 
la instal.lació, cal seguir les instruccions 
corresponents a l’ordinador que feu servir 
(Windows o Macintosh) i que trobareu a la 
descripció de la base de dades. 

 
TRD, a través de CSA Illumina, dóna 

accés a bases de dades bibliogràfiques amb 
resums i índexs relacionats amb àmbits 
temàtics com la ciència dels materials, 
l'aeronàutica i l'enginyeria en general. Conté 
més de cinc milions de referències 
bibliogràfiques publicades a partir del 1962. 
Les cerques poden executar-se 
simultàniament a un grup de bases de dades 
corresponents a un mateix tema o a una única 
base de dades. 

Els tres principals grups de bases de 
dades són: CSA Engineering Research 
Database; CSA High Technology Research 
Database with Aerospace i CSA Materials 
Research Database with METADEX. 

 
http://bibliotecnica.upc.edu/bbdades  

Noves bases de dades: 
SciFinder i Technology 
Research Database  

Les biblioteques de la UPC han subscrit 
per al 2007 quatre revistes electròniques de 
la prestigiosa editorial científica i mèdica 
Nature Publishing Group.  

Les revistes es troben indexades a les 
bases de dades com Current Contens, 
Science Citations Index (accessibles des de 
Bibliotècnica) o Medline (PubMed), entre 
d’altres.  
 Nature materials (1476-4660): es tracta d’una 
revista multidisciplinària, de periodicitat 
mensual, que cobreix aspectes del procés, 
l’estructura, la composició i les propietats 
dels materials. Permet consultar-ne tots els 
números des del 2002. 
 Nature nanotechnology (1748-3395): nascuda 
l’octubre del 2006, pretén ser un fòrum per 
publicar articles d’alta qualitat en 
nanotecnologia. La seva periodicitat és 
mensual i s’hi pot accedir des del número 1, 
que data del 2006. 

 Nature physics (1745-2481): apareguda 
l’octubre del 2005, és una revista de 
periodicitat mensual dedicada a les 
disciplines afins a la física.  
 Nature photonics (1749-4893): aquesta revista 
mensual es va iniciar el 2007 i inclou articles 
dedicats a la fotònica.  

Les biblioteques de la UPC també estan 
subscrites a la revista de la mateixa editorial 
Nature Research (1476-4687), que permet la 
consulta de tots els seus arxius retrospectius 
des del 1997 fins a l’actualitat. 

Totes aquestes publicacions són d’accés 
restringit als membres de la UPC i es poden 
consultar a través de l’apartat de revistes de 
Bibliotècnica, la biblioteca digital de la UPC. 
També és possible accedir-hi des de fora de la 
xarxa UPC utilitzant el servei d’accés remot.  

 
 
http://bibliotecnica.upc.edu/revistes  

Noves subscripcions de 
Nature Publishing 



              TEch 

La UPC dóna suport a la  
Declaració de Berlín  

Els autors, els editors, les universitats i 
també els professionals de les biblioteques 
són tots coneixedors dels importants canvis 
que des de fa uns anys s’estan produint en 
l’àmbit de la comunicació científica. A hores 
d’ara, la publicació en accés obert, el 
moviment que promou l’accés sense 
restriccions i a través d’Internet a tota la 
literatura creada pels acadèmics, és ja un 
fenomen imparable.  

 
L’accés obert contribueix a accelerar el 

procés de recerca pel fet que simplifica el 
circuit de publicació, augmenta la disseminació 
dels resultats de les investigacions —molt 
sovint realitzades amb diners públics—, 
contribueix a la millora de l’educació superior 
i permet compartir el coneixement entre 
nacions riques i pobres. El moviment Open 
Access es concreta en dos productes: la 
creació de revistes en accés obert per les 
quals els investigadors, les biblioteques i les 
universitats no han de pagar per accedir als 
seus continguts, o bé la creació de dipòsits 
institucionals o temàtics en els quals els 
investigadors dipositen una versió dels seus 
treballs publicats en revistes convencionals. Si 
bé el nombre de noves revistes en accés 

obert s’ha estabilitzat en els darrers anys, el 
nombre de dipòsits, especialment els que 
recullen la producció de les institucions, 
segueix creixent.  

 
Amb la voluntat de recolzar la publicació 

en accés obert, la UPC es va adherir a 
principis d’aquest any a la Declaració de Berlín 
sobre l’Accés Obert, impulsada per la Max 
Planck Society. Aquesta declaració és 
especialment rellevant perquè s’ha convertit 
en un referent perquè institucions i 
organismes públics i privats s’hi adhereixin 
com a signe de suport a l’accés obert. Però, 
què suposa aquesta adhesió institucional per 
part de la comunitat investigadora de la UPC? 
Quines accions recolza aquesta declaració 
signada per més de 220 organitzacions d’arreu 
del món entre les quals destaquen centres de 
recerca com el CERN, l’INRIA o el CIRAD i 
universitats com l’ETH Zurich o la Delft 
University of Technology?  

 
La Declaració de Berlín promou lnternet 

com a instrument de base del coneixement 
científic i la reflexió humana i defineix com ha 
de ser aquest accés. Les contribucions en 
accés obert han de complir dues condicions:  

Donat que majoritàriament els autors 
retenen la propietat intel.lectual de les seves 
publicacions, poden garantir a tots els usuaris 
per igual el dret gratuït, irrevocable i mundial 
a l’accés als seus treballs erudits. Mitjançant 
una llicència poden permetre el dret a còpia, 
ús, distribució, transmissió i elaboració de 
treballs derivatius amb finalitats responsables, 
sempre que es reconegui de forma apropiada 
i en tot moment l’autoria. 

 
Els autors han de dipositar o autoarxivar 

una versió completa i en format electrònic 
dels seus treballs publicats juntament amb la 
llicència o permís en un dipòsit institucional o 
temàtic que estigui recolzat i mantingut per 
una institució reconeguda (acadèmica, societat 
erudita, etc.) que busqui implementar l’accés 
obert, la interoperabilitat i la capacitat de 
preservació a llarg termini. 

 
Però, quina versió d’un treball cal 

autoarxivar? Això depèn de la decisió de 
l’autor i del que permetin els editors de les 
revistes en què es publica. Actualment, més 
del 93% de les revistes mundials ja permeten 
l’autoarxiu, ja sigui autoarxivant les 
publicacions preliminars (les versions originals 

o preprints) o els postprints (la versió corregida, 
sotmesa al procés de revisió d’experts). En 
cas dels postprints, els treballs poden 
autoarxivar-se en el mateix moment que 
l’article és publicat en una revista o una 
comunicació presentada en un congrés, o 
després d’un període d’embargament.  

  
Per donar suport a l’accés obert cal el 

compromís actiu de les institucions de 
recerca, així com el de tots i cadascun dels 
investigadors que generen nou coneixement. 
L’autoarxiu és un hàbit encara per consolidar, 
amb tot, l’informe DRIVER de la Unió 
Europea sobre repositoris digitals estima que 
el 38% dels investigadors ja inclouen les seves 
publicacions en dipòsits oberts. L’autoarxiu 
permet més visibilitat i impacte per als autors 
així com una disseminació més àmplia en 
benefici de la resta de la comunitat 
investigadora. Recolzar l’accés obert i 
iniciatives com la Declaració de Berlín 
comporten, doncs, un benefici per tota la 
comunitat investigadora. 

 
Anna Rovira  

Servei de Biblioteques i Documentació 

Les biblioteques de la UPC han posat en 
marxa un nou programa de bons d’obtenció 
de documents adreçats als doctorands. Els 
bons permeten demanar gratuïtament còpies 
o préstec de documents que no es troben a 
les biblioteques de la UPC, però que els 
doctorands necessiten per a l’elaboració dels 
seus treballs acadèmics. 

Els bons d’obtenció de documents es 
poden utilitzar fins el 31 d’octubre de 2007. 
Per fer una petició de còpies o préstec de 
documents cal adreçar-se al Servei 
d’Obtenció de Documents (SOD) de 
qualsevol biblioteca. 

 

Bons d’Obtenció de 
Documents 

El Servei de Biblioteques i Documentació 
(SBD) posa en funcionament un nou servei en 
línia per respondre consultes especialitzades 
sobre les àrees de coneixement de la UPC.  

Es consideren consultes especialitzades 
aquelles consultes relatives a un tema (ex.: 
Busco informació sobre l’emmagatzematge 
del CO2) que poden tenir per resposta una 
dada concreta (ex.: La pluviometria a Manresa 
els darrers cinc anys) o bé que impliquen una 
cerca en una o més bases de dades (ex.: 
Projectes de les darreres accions 
urbanístiques a la costa mediterrània).  

Per realitzar una consulta només cal 
accedir a Bibliotècnica i omplir un formulari 
web. En un període màxim de 48 hores, un 
bibliotecari temàtic de l’SBD contactarà amb 
el sol.licitant per resoldre la consulta o indicar 

el termini de resposta aproximat. Per a cada 
petició d’informació es lliura un informe de 
resposta amb les dades concretes i/o 
referències bibliogràfiques i, depenent de la 
disponibilitat dels recursos, també es 
proporciona l’enllaç al text complet.  

Aquest servei és gratuït per a tota la 
comunitat universitària. Per omplir el 
formulari només cal identificar-se com a 
membre de la UPC amb el nom d’usuari i la 
contrasenya de la intranet. Els usuaris externs 
de la UPC també poden fer-ne ús, però se’ls 
aplicarà la tarifa vigent de l’SBD per aquest 
tipus de servei. 

Els bibliotecaris temàtics de la UPC 
esperem rebre les vostres consultes!  

 
http://bibliotecnica.upc.edu/pregunta/ 

Servei d’Informació 
Especialitzada 

FènixDoc, el projecte de col.laboració 
entre l’Oficina Tècnica de Recerca, 
Desenvolupament i Innovació i el Servei de 
Biblioteques i Documentació difon la 
producció científica del personal docent i 
investigador (PDI) de la UPC a través 
d’Internet. 

Recentment, s’han introduït alguns canvis 
a FènixDoc per tal d’oferir una informació 

més completa i de major qualitat. S’ha afegit 
un enllaç al directori de la UPC que permet 
obtenir ràpidament les dades de contacte de 
l’investigador i també un enllaç als webs dels 
grups de recerca i de les unitats bàsiques de la 
Universitat.  

 
 

http://bibliotecnica.upc.edu/FenixDoc 

 

Noves millores a Fènix.DOC  

L’International Standard Book 
Number (ISBN) és un identificador 
internacional únic que els agents responsables 
de l’edició de llibres destinats a la venda 
demanen a l’Agencia Española del ISBN 
< h t t p : / / w w w . m c u . e s / l i b r o / C E /
AgenISBN.html> per tal de facilitar la seva 
circulació al mercat editorial. 

Quan els editors (o autors responsables 
de l’edició de les seves obres) tramiten la 
sol.licitud dels codis ISBN de les publicacions 
que posaran a la venda, s’inclouen les 
referències bibliogràfiques corresponents a la 
Base de datos de libros editados en España 
<http://www.mcu.es/comun/bases/isbn/
ISBN.html>.  

D’aquesta manera, s’hi poden recuperar 
les referències de totes les publicacions 
destinades a la venda a Espanya des del 1972, 
incloses les edicions exhaurides, la qual cosa 
facilita les transaccions comercials entre 
llibreries, editorials, clients, etc. 

Existeix una certa confusió sobre si cal 
demanar ISBN per a publicacions 
acadèmiques no destinades a la venda com 
actes de congressos, materials docents, etc. 
La resposta és clara: si el document no està 
destinat a la venda no cal que porti ISBN; és 
un tràmit administratiu innecessari. 

Tampoc no s’ha de confondre l'ISBN amb 
un indicador de qualitat o excel.lència. A 
efectes d'avaluació del currículum investigador 
o docent, un document no té més qualitat pel 
fet de disposar d'ISBN i difícilment un 
manuscrit o unes actes de congrés es 
consideraran document "llibre" només per 
aquest motiu.  

Per altra part, la petició de l’ISBN no 
comporta el dipòsit de cap exemplar de les 
obres que en són objecte ni serveix per 
demostrar la seva autoria i drets 
corresponents.  

Cal incidir doncs en la idea que 
l’identificador no és cap indicador de qualitat 

científica o tècnica, no proporciona visibilitat a 
les obres no venals, no permet la seva 
recuperació bibliogràfica ni tampoc en 
demostra l’autoria. 

En relació amb aquest darrer aspecte, cal 
tenir en compte que l’autor disposa 
implícitament dels drets de propietat 
intel.lectual de les seves obres només pel fet 
de crear-les. La llei pressuposa que és autor 
de l’obra la persona que consta al document. 
De totes maneres, si es desitja disposar d’una 
evidència addicional de la seva autoria es pot 
inscriure l’obra al Registre de la Propietat 
Intel·lectual <http:/ /www.mcu.es /
propiedadInt/CE/Regis troPropiedad/
RegistroPropiedad.html>, tot i que aquesta 
inscripció registral, totalment voluntària i no 
constitutiva de cap dret, requereix el 
pagament d’unes taxes. 

Paral.lelament, el Dipòsit Legal <http://
www.bnc.cat/sprof/dl/dl.php> és l’obligació 
que, per llei, tenen els impressors i altres 
productors de donar a l’Estat un seguit 
d’exemplars de les seves obres per tal de 
garantir l’accés i la preservació de la 
producció bibliogràfica nacional. Són objecte 
de dipòsit aquelles obres produïdes en 
exemplars múltiples amb fins de difusió 
(llibres, mapes, publicacions electròniques...), 
cadascuna de les edicions de les quals són 
identificades amb un codi únic.  

Així doncs, el Dipòsit Legal de les obres 
garanteix la seva difusió i preservació, motiu 
pel qual el Servei de Biblioteques i 
Documentació, mitjançant el seu Servei de 
Propietat Intel.lectual, tramita aquest 
identificador de les obres existents a 
UPCommons (dipòsit digital de la UPC) quan 
correspon.  

 
Preguntes més freqüents sobre drets 

d’autor o propietat intel.lectual a:  
http://bibliotecnica.upc.edu/sepi/faqs.asp 

 

El SEPI respon  
 

 

Quan cal demanar un 
ISBN en una publicació? 
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