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En aquest número del TEch, a més de destacar les noves subscripcions de llibres i revistes electròniques i bases de dades 
disponibles a Bibliotècnica, trobareu informació sobre la nova versió de FènixDoc creada amb el gestor de continguts 
GenWeb.  
El Servei de Biblioteques i Documentació agrairà rebre comentaris i reflexions sobre els continguts d’aquest nou TEch. 

A Bibliotècnica, la biblioteca digital de la 
UPC, hi ha un espai dedicat a l’urbanisme i el 
paisatgisme dins la secció Bibliotècnica per 
matèries. Aquest apartat ofereix una selecció 
de recursos electrònics realitzada per 
bibliotecaris de la UPC especialistes en els 
recursos d’informació d’aquestes disciplines. 
Entre l’àmplia varietat de recursos disponibles 
destaquen els següents: 

 
Bases de dades 
Enllaços a les bases de dades 

especialitzades més importants que permeten 
trobar què s’ha publicat sobre un tema 
concret en revistes i altres documents com 
actes de congressos, llibres, treballs 
acadèmics o reports. En l’àmbit de l’urbanisme 
es pot accedir a: 

Avery index: produïda per l’Avery 
Library de la Columbia University de Nova 
York, conté referències bibliogràfiques 
d'articles d’unes 800 revistes d’arquitectura i 
urbanisme publicades en més de 40 països 
des dels anys trenta fins a l’actualitat.  

Urbadoc: conté 6 bases de dades amb 
més de 700.000 referències bibliogràfiques 
sobre urbanisme, ordenació del territori i 
paisatgisme a Europa reunides per diverses 
institucions.  

RIBA online catalogue: catàleg de 
lliure accés que recull informació sobre el 
fons (llibres, articles de revistes, fotografies, 
etc.) de la British Architectural Library del 
Royal Institute of British Architects, des del 
1978 fins a l’actualitat. Inclou referències 
d’articles de més de 400 revistes publicades 
en 45 països. 

Catàleg del COAC: catàleg del fons 
(llibres, articles de revistes, vídeos, legislació, 
etc.) de la Biblioteca i Centre de 
Documentació del Col.legi Oficial 
d'Arquitectes de Catalunya. És especialment 
útil per fer cerques en revistes espanyoles.  

Web of knowledge (WoK): 
plataforma web de consulta de les bases de 
dades multidisciplinàries d’ISI: Web of Science 
(Science, Social Science i Arts & Humanities) 
o Current Contents Connect, entre d’altres. 
Permet cercar informació de forma 
transversal sobre urbanisme a revistes i a 
altres tipus de documents com actes de 
congressos o recursos web. Inclou també el 
Journal Citation Reports (JCR) on, dins 
l’apartat Social Sciences Edition, s’accedeix al 
rànquing de les millors revistes d’urbanisme 
(sempre dins l’àmbit anglosaxó) sota la 
matèria Urban Studies.  

 
Revistes electròniques 
En l’apartat de Revistes es pot accedir al 

text complet de les revistes electròniques de 
l ’ à r e a  d ’ u rb an i sme  s ub s c r i t e s , 
majoritàriament, a grans grups editorials com 

Elsevier, Taylor & Francis o a organismes com 
Journal Storage. També hi ha enllaços a 
revistes electròniques gratuïtes i a les revistes 
publicades pels departaments i els grups de 
recerca de la UPC.   

L’accés es fa mitjançant un llistat alfabètic 
de títols, o a través de les plataformes web 
dels editors, però per utilitzar aquesta segona 
opció cal fer-ho des de l’apartat de Bases de 
dades i seleccionar el nom de la base de 
dades ScienceDirect (web de l’editorial 
Elsevier), Taylor & Francis o JSTOR (web de 
Journal Storage).  

També es pot accedir a les revistes dels 
departaments i grups de recerca de la UPC a 
través d’UPCommons, el portal d'accés obert 
al coneixement de la UPC format pel conjunt 
de dipòsits institucionals de la universitat. Al 
dipòsit  Revistes i Congressos UPC es troba 
el text complet de revistes d’urbanisme com: 
ACE: arquitectura, ciutat i entorn, Carrer de la 
ciutat, IDentitats: territori, cultura, patrimoni, 
Perspectivas urbanas i UR: urbanismo revista. 

 
Llibres digitals 
En aquest apartat s’accedeix principalment 

als llibres digitals publicats per Edicions UPC i 
d’altres proveïdors comercials com 
Netlibrary i l’editorial Springer. El llistat es 
completa amb llibres d’accés lliure a través 
d’Internet. 

 
Recursos web 
Es tracta d’una selecció de pàgines web 

feta pels bibliotecaris especialistes, amb 
enllaços a directoris d’escoles i institucions 

governamentals locals catalanes com les àrees 
d’urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona i 
del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat i a d’altres 
institucions com l’Institut d'Estudis 
Territorials de Catalunya. Des d’aquest 
apartat també es pot accedir a una selecció de 
recursos realitzats per destacades universitats 
estrangeres com les de Berkeley i Califòrnia, a 
materials diversos de suport (dades 
estadístiques, relació de municipis, etc.), als 
webs de concursos, congressos i fires, etc. 
Les biblioteques conviden a tots els usuaris a 
suggerir recursos web perquè siguin inclosos 
en aquest apartat. 

Des de Bibliotècnica també es pot accedir 
a altres apartats amb recursos d’interès com 
mapes i plànols amb enllaços a webs locals 
catalans que ofereixen cartografia digital de 
lliure accés com l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya o la Diputació de Barcelona, i a 
Treballs acadèmics, dipòsit que forma part 
d’UPCommons i que dóna accés al text 
complet d’una selecció de tesines i projectes 
final de carrera d’urbanisme presentats a la 
UPC. 

 
Per conèixer amb detall el funcionament 

de tots aquests recursos, les biblioteques 
ofereixen formació a mida, individual o per a 
grups, i també formació integrada en les 
assignatures. Per a més informació només cal 
contactar amb els bibliotecaris temàtics 
d’urbanisme per correu electrònic 
(urbanisme.bupc@upc.edu) o directament a 
les biblioteques. 

E-books 
El Servei de Biblioteques i Documentació 

ha ampliat la seva subscripció a la base de 
d ade s  Sc ienceDi rec t  ( h t t p : / /
www.sciencedirect.com) amb un total de 326 
nous llibres electrònics editats els anys 2006 i 
2007 per reconegudes editorials com 
Academic Press, Elsevier Science o Syngress. 

L’abast “politècnic” dels nous e-books   
cobreix temàtiques com són l’enginyeria 
agroalimentària, l’enginyeria dels materials, 
l’enginyeria mecànica, l’enginyeria electrònica i 
les telecomunicacions, la informàtica, les 
ciències ambientals o les matemàtiques. 

La plataforma de consulta ofereix 
diferents prestacions de cerca i recuperació 
de la informació, entre les quals destaquen les 
següents: 
 Personalització de la pàgina principal 
 Creació d’una llista de llibres favorits i 

accés a l’historial de les darreres consultes 
fetes a la interfície 

 Recepció d’alertes per correu electrònic 
o via RSS 

 Exportació de les citacions bibliogràfiques 
i enllaços dels capítols seleccionats al 
gestor de referències bibliogràfiques 
Refworks, així com la seva tramesa per 
correu electrònic.  
 
Revistes electròniques  
Les biblioteques, juntament amb el 

Consorci de Biblioteques Universitàries de 
Catalunya (CBUC), han subscrit per al 2008 
dos nous paquets de revistes electròniques: 

Taylor and Francis: es tracta d’una 

reconeguda editorial científica que publica 
més de 1.100 revistes de temàtica 
multidisciplinària, entre les quals destaquen 
l’enginyeria i l’economia. Aquest paquet de 
revistes dóna accés al text complet dels 
articles publicats des del 1997. Moltes de les 
publicacions apareixen en el “top 10” de la 
seva categoria a l’ISI Journal Citation Report 
(JCR). Alguns títols a destacar, entre d’altres, 
són: 
 Journal of Modern Optics 
 Civil Engineering and Environmental 

Systems 
 Supramolecular Chemistry 

Oxford Journal: dóna accés a més de 
170 títols editats per la prestigiosa editorial 
internacional Oxford University Press d’àmbit 
multidisciplinari que cobreixen àrees com les 
matemàtiques o la física. El text complet es 
pot consultar des del 1996. Entre d’altres 
títols es poden trobar: 
 International Mathematics Research 

Notices 
 Journal of Electron Microscopy 
 Behavioral Ecology 

Royal Society of Chemistry: és el 
tercer editor més important en l’àrea de la 
química i el conjunt de les seves publicacions 
(30 títols) és considerat de gran prestigi pel 
seu factor d’impacte a l’ISI-JCR. Tots els títols 
són accessibles des del 1997. 

American Society for Microbiology: 
es tracta d’una de les societats més antigues 
en el camp de les ciències de la vida que 
promou la divulgació dels coneixements 
científics en l’àmbit de la microbiologia. Es pot 
accedir a les seves 11 revistes des del primer 
any de la seva publicació. 

Bases de dades  
Els àmbits d’especialització de 

l’arquitectura i de l’urbanisme disposen també 
de dues noves bases de dades:  

Masters of Architecture és un banc 
digital d’imatges en color editat per Pidgeon 
Audiovisual i World Microfilms. La col.lecció 
està formada per 58 grups de diapositives 
originals publicats entre els anys vuitanta i 
l’any 2003. La sèrie es va iniciar quan 
l’arquitecte polonès Tadeusz Barucki va cedir 
els drets de publicació de les seves 
diapositives. Aquest arquitecte tenia el 
costum de dedicar la meitat de cada any a 
viatjar pel món occidental i fotografiar l’obra 
dels arquitectes que admirava com Frank 
Lloyd Wright o Louis Kahn. Posteriorment, 
s’hi van anar afegint altres col.leccions que 
configuren un fons de milers d’imatges dels 
edificis i les obres més emblemàtiques del 
món que, a més, es complementen amb 
col.leccions específiques sobre el treball dels 
arquitectes més destacats de la història. 

Pidgeon Digital és una col.lecció de 
conferències, entrevistes i debats 
protagonitzats pels arquitectes i dissenyadors 
més destacats del segle XX, com Norman 
Foster, Frank Ghery, Ron Herron, Maxwell 
Fry o Leonard Manasseh, entre d’altres.  

 
Totes aquestes novetats es troben 

disponibles des d’ordinadors de fora de la 
xarxa de la UPC a través del servei d’accés 
remot:  

http://bibliotecnica.upc.edu/remot 

Novetats a Bibliotècnica 
bibliotecnica.upc.edu 

El passat mes de juny va entrar en 
funcionament una nova versió de FènixDoc, el 
localitzador de la producció científica de la 
UPC elaborat a partir de les dades de recerca 
introduïdes a Fènix, el  Sistema d’Informació 
de l’Activitat Acadèmica. En aquest projecte hi 
han col.laborat diferents unitats de la 
Universitat: el Servei de Comunicació i 
Promoció, l’Oficina Tènica RDI, el 
Vicerectorat de Recerca i Innovació i el Servei 
de Biblioteques i Documentació. 

FènixDoc és una interfície web que 
mostra les referències bibliogràfiques i, quan 
es troba disponible, el text complet de les 
activitats de recerca i de l’activitat acadèmica 
del PDI de la UPC. S’hi poden trobar 
referències d’articles de revista, de 
comunicacions de congressos, de llibres, de 
tesis doctorals, de patents o de reports de 
recerca. Es pot accedir a la informació a partir 
del nom de l’investigador/a, dels grups de 
recerca i dels departaments i instituts. Una de 
les millores respecte la versió anterior és la 
possibilitat d’accedir també a la informació 
dels Centres de Suport a la Innovació 
Tecnològica (Xarxa IT) i dels Centres 
Específics de Recerca, de manera que també 
es dóna visibilitat a la seva producció científica. 

La nova pàgina institucional de FènixDoc 
s’ha creat amb el sistema de gestió de 
continguts web GenWeb, d'acord amb el 
llibre d'estil institucional de la UPC, i s’hi ha 
incorporat un cercador basat en Google que 
permet realitzar cerques unificades en tots els 
camps. 

 
http://bibliotecnica.upc.edu/FenixDoc 

Nova versió 
de FènixDoc 

BIBLIOTÈCNICA per MATÈRIES                     bibliotecnica.upc.edu/acmat 
 

 

Recursos d’informació en urbanisme 

La base de dades AVERY INDEX 
conté referències de més de 800 
revistes d’arquitectura i 
urbanisme 

http://bibliotecnica.upc.edu/tech 
Recursos d'Informació en Ciència i Tecnologia 
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FEED back 

B i o M e d  C e n t r a l 
(www.biomedcentral.com) és una editorial 
que publica revistes d’investigació en els 
camps de la biologia, la medicina i la química. 
Es tracta d’una entitat comercial però 
vinculada al moviment Open Access, on el 
contingut de les revistes és de lliure accés per 
als lectors i on el preu final de cada article és 
assumit per l’autor o la institució a la qual 
pertany. 

Totes les revistes de BioMed se sotmeten 
a un control molt rigorós de peer-review, per 
la qual cosa l’acceptació d’un article és un clar 
sinònim de qualitat. Aquest procés acostuma 
a finalitzar en un termini de tres setmanes i, 
un cop acceptat, en aproximadament tres 
mesos l’article es publica en accés obert a 
BioMed.  A més, algunes d’aquestes 
publicacions es troben també indexades a 
l’ISI-Journal Citation Report. 

L’Associació BioMed Central té un total 
de 323 membres distribuïts en 29 països. 

Recentment, el Servei de Biblioteques i 
Documentació de la UPC s’hi ha subscrit com 
a membre institucional. Això permet que el 
PDI de la UPC que té interès en publicar un 
article en una revista de BioMed obtingui, 
durant el 2008, un 15% de descompte en la 
despesa de publicació d’un article. 

Paral.lelament a la seva acceptació i 
publicació, els articles de BioMed són allotjats 
també al dipòsit d’accés obert de la National 
Library of Medicine dels Estats Units (PubMed 
Central), creat per potenciar la col.lecció local 
i encoratjar les diferents editorials a allotjar 
les seves publicacions de forma gratuïta a 
Internet.  

Amb aquesta subscripció a BioMed, les 
biblioteques de la UPC volen contribuir a 
facilitar a la comunitat universitària la 
publicació d’articles en revistes de prestigi 
accessibles a Internet en accés obert.  

 
http://bibliotecnica.upc.edu/bbdades 

Subcripció a  
BioMed Central  

Tot i que el concepte de domini públic 
abasta diferents disciplines com el dret, la 
informació o la tecnologia, es tracta d’un 
concepte encara poc conegut. S’entén per 
domini públic el conjunt d’obres intel.lectuals 
sense titulars de drets d’autor i que, per tant, 
són susceptibles de ser reutilitzades sense 
restriccions. La majoria de les obres en 
domini públic són aquelles en les quals els 
drets d’autor ja no són vigents, és a dir, que 
han expirat els terminis previstos per la llei.   

Paral.lelament, i independentment de 
qüestions vinculades amb els drets d’autor, 
amb el desenvolupament de les tecnologies de 
la informació i sobretot amb la consolidació 
del web, molts autors han decidit posar les 
seves creacions a disposició pública, ja es 
tracti d’expressions escrites, imatges, música, 
dades o programari lliure.   

El que és evident és que darrerament 
s’han produït destacats canvis al voltant del 
domini públic i la propietat intel.lectual. D’una 
banda, en els darrers trenta o quaranta anys 
alguns països han estès el període de vigència 
dels drets d’autor i, de l’altra, la Unió Europea 
ha començat el difícil procés d’harmonitzar les 
legislacions dels països membres, sovint 
hereus de diferents tradicions jurídiques, tot 
acordant, en una directiva europea de l’any 

1993, la durada dels drets d’autor fins a 
setanta anys després de la mort del seu titular. 
Finalment, han sorgit també models 
d’innovació conscientment oberts, com les 
llicències copyleft (Creative Commons n’és un 
exemple) que permeten als autors decidir 
quin ús volen que es faci de la seva obra. 

Una vegada més, tots aquests canvis han 
tingut lloc en el moment en què les 
tecnologies de la informació i la comunicació 
veuen com s’incrementa el seu fort impacte 
en tots els àmbits i ofereixen oportunitats fins 
ara desconegudes per facilitar l’obertura de la 
informació o del coneixement a tots els 
usuaris de la xarxa. Es pot afirmar que, en els 
darrers anys, l’entorn digital està portant a la 
redefinició de l’espai públic i, en conseqüència, 
a fixar l’atenció en les fronteres entre els 

interessos comuns i individuals que 
conflueixen a la xarxa.  

En aquesta línia, el Servei de Biblioteques i 
Documentació de la UPC ha iniciat la seva 
participació en el projecte europeu 
Communia (http://communia-project.eu) en el 
qual, i fins al 2010, es reflexionarà i debatrà 
sobre el concepte de domini públic en el marc 
de la societat del coneixement. Més 
específicament, la reflexió se centra en l’accés 
públic a la informació posant l’èmfasi en la 
informació creada amb recursos públics, ja 
sigui de caire científic, governamental o 
administratiu, i també en l’exploració de nous 
models de negoci a aplicar per editors, autors, 
així com pels nous agents involucrats en la 
difusió del coneixement.  

No cal oblidar que les biblioteques 
universitàries, com a servei públic, tenen la 
missió de donar als seus fons la màxima 
accessibilitat possible tot respectant les 
condicions marcades pels editors de les 
publicacions que subscriuen o pels autors de 
les publicacions que allotgen. Però els seus 
dipòsits institucionals (UPCommons en el cas 
de la UPC) i les seves biblioteques digitals 
proporcionen una bona oportunitat per 
apropar el món acadèmic a la societat, tot 
posant a disposició dels ciutadans la producció 

científica i docent, així com els fons 
patrimonials. Aquests darrers ja es troben, en 
gran part, en domini públic, mentre que amb 
els dipòsits, en aquests moments es tracta de 
donar visibilitat a autors i articles i preservar 
la producció acadèmica generada a la 
universitat. En certa manera, s’està treballant 
en la preparació del que serà el domini públic 
del demà.   

Finalment, la reflexió comporta 
interrogants sobre la construcció del domini 
públic digital en la societat del coneixement, 
caracteritzada per la superposició i el canvi 
dels rols d’autors/editors/consumidors, i les 
diferents pautes d’ús de la informació, segons 
s’estigui exercint un o un altre rol. Caldrà 
preguntar-se també quina ha de ser, i com 
s’ha de canalitzar, l’aportació dels usuaris de la 
informació oberta al coneixement públic. 

 
 
 

Ruth Íñigo 
Biblioteca Rector Gabriel Ferraté 

ruth.inigo@upc.edu 
      

Ester Badia i Anna Rovira 
Serveis Generals de Biblioteques 

ester.badia@upc.edu / anna.rovira@upc.edu 

Domini públic i coneixement obert 

Dossiers temàtics 
d’arquitectura  

Els dossiers temàtics d’arquitectura 
elaborats pel servei d’Informació Bibliogràfica 
(IB) de les biblioteques ETSAB (Escola 
Tècnica Superior d´Arquitectura de 
Barcelona) i ETSAV (Escola Tècnica Superior 
d´Arquitectura del Vallès) són un dels 
recursos web més consultats per l’estudiantat 
i professorat d’arquitectura.  

El nou portal dels dossiers d’arquitectura 
indica en quins documents (llibres, articles de 
revista, tesis, webs...) es pot trobar informació 
sobre temes recollits pel  servei d’IB.  Per una 
banda, es pot visualitzar el llistat complet o 
seleccionar el llistat per matèria (arquitectura, 
art, construcció, disseny, paisatgisme, 
urbanisme, normativa) i, per l’altra, 
s’incorpora un cercador per localitzar el tema 
que interessa buscant per paraula clau.  

Cada dossier inclou dues informacions 
bàsiques: les matèries sota les quals es troba 
la informació consultant cada una de les bases 

de dades descrites i també un llistat de 
documents (llibres, articles de revista, tesis) 
amb el corresponent codi de localització a les 
biblioteques. 

Bàsicament, el nou portal millora les 
funcionalitats que tenia l’antic web i inclou dos 
nous serveis:   
 Un sistema de subscripció de novetats per 

matèries mitjançant un formulari de 
manera que, cada vegada que es dóna 
d’alta un nou dossier, els subscriptors 
reben un avís al seu correu electrònic 

 La possibilitat d’enviar un comentari 
associat a un dossier deixant el nom 
d’usuari i l’adreça electrònica.  

L’apartat de gestió també suposa un canvi 
important respecte l’antiga versió ja que 
permet treballar de forma distribuïda entre 
les biblioteques participants i compartir 
alhora la mateixa base de dades.  

http://eprints.upc.edu/dossiers 

Atlas.ti a la biblioteca 
de l’ETSEIB 

La biblioteca de l’ETSEIB disposa d’un nou 
software anomenat Atlas.ti que facilita l’anàlisi 
qualitativa de grans volums de dades textuals i 
també d’arxius de so, imatge o vídeo. 

Atlas.ti és un dels programes coneguts 
amb el nom genèric de CAQDAS (Computer 
Assisted Qualitative Data Analysis Software), 
que ofereixen aplicacions per facilitar el 
treball dels analistes i que permeten, entre 
d’altres coses, integrar tota la informació (ja 
siguin dades, fitxes o anotacions) facilitant la 
seva organització i la seva posterior cerca i 
recuperació. Es tracta, per tant, d’una eina 
força útil a l’hora de redactar o comunicar els 
resultats d’una recerca. 

Com que la seva principal funcionalitat és 
l’anàlisi qualitativa, no pretén automatitzar el 
procés d’anàlisi, sinó agilitzar moltes de les 

activitats implicades en l’anàlisi i la 
interpretació, com per exemple la 
segmentació del text en citacions, la 
codificació o l’escriptura de comentaris. 

Atlas.ti és una eina útil per a professors, 
investigadors, doctorands, estudiants i 
professionals que manipulin importants 
volums d'informació, en diferents formats i 
que necessitin estructurar-la i resumir-la per a 
treballs col.laboratius, investigacions o 
manteniment de portals d'informació. 

 
A més d’utilitzar aquest programari des de 

la biblioteca de l’ETSEIB, es pot obtenir una 
versió de demostració del programa, 
plenament funcional però amb limitacions 
quant a la quantitat de dades analitzables, a:  

http://www.atlasti.com 

DART-Europe: 
tesis digitals europees  

El Servei de Biblioteques i Documentació 
de la UPC representa el Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya 
(CBUC) en el projecte DART-Europe (Digital 
Access to Research Theses).  

DART-Europe té com a objectiu donar 
accés obert al text complet de les tesis 
electròniques europees a partir de la 
recuperació de les metadades dels dipòsits 
institucionals o consorciats de les institucions 
que participen en el projecte. Es pretén així 
augmentar la visibilitat i l'impacte d’aquest 
tipus de documentació. 

Actualment ja es poden consultar al portal 
de DART-Europe més de 92.200 tesis 
doctorals dipositades en 34 biblioteques 
europees. 

A més del CBUC, participen en el 

projecte les institucions següents: BICfB - 
Bibliothèque Interuniversitaire de la 
Communauté Française de Belgique (Bèlgica), 
Deutsche Nationalbibliothek (Alemanya), 
DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet (Suècia i 
Noruega), Dublin City University (Irlanda), 
École Polytechnique Fédérale de Lausanne 
(Suïssa), Helsinki University of Technology, 
(Finlàndia), Lund University (Suècia), Oxford 
University (Regne Unit), Tartu University 
(Estònia), Trinity College Dublin (Irlanda), 
UCL - University College London (Regne 
Unit), University of Debrecen University and 
National Library (Hongria) i University of 
Nottingham (Regne Unit). 

Podeu accedir a la pàgina principal de 
DART-Europe des de:  

http://www.dart-europe.eu 

OoohWeb! 
La Biblioteca Rector Gabriel Ferraté 

(BRGF) acaba de posar en funcionament 
l’OoohWeb! Es tracta d’un nou servei que 
permet compartir tots els enllaços web 2.0 
que puguin interessar als usuaris de la BRGF i 
de les biblioteques de la UPC en general.  

A partir d’un catàleg bàsic de recursos 2.0 
(fotos, vídeos, blocs, RSS, wikis) que la 
biblioteca ha classificat en diferents entorns 
(núvol d’etiquetes, categories o llista 
exhaustiva segons visites rebudes), l’usuari de 
l’OoohWeb! pot cercar recursos 2.0, afegir-
ne i etiquetar-los tantes vegades com vulgui i 
sempre que ho vulgui. 

Els criteris bàsics per a la selecció d’un 
recurs han estat els següents: 

 que sigui 2.0 
 que sigui gratuït o amb llicència pagada per 

la UPC 
 que permeti ser personalitzat 
 que tingui un possible ús acadèmic 
 que doni operabilitat amb altres recursos 
 que permeti la creació de portafolis 

compartits 
 que permeti gestionar referències o 

material bibliogràfic 
 la seva popularitat 

 
L’OoohWeb! és accessible des de 

Bibliotècnica: 
http://bibliotecnica.upc.edu/bib160/

serveis/ooohweb 

L’entorn digital està portant a la 
redefinició de l’espai públic i a 
fixar les fronteres entre els 
interessos comuns i individuals 
que conflueixen a la xarxa 


