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Context

EU – Horitzó 2020:
“The goal is to ensure Europe produces world-class science, removes barriers 
to innovation and makes it easier for the public and private sectors to work 
together in delivering innovation.”

ERA Roadmap:
Open Access to scientific publications, fostering Open Access to data, 
adopting an Open Science approach

Paraules clau:
Open
Data
Collaborative



Activitats ETSAB 1990-2018

Font: Futur.upc.edu [consulta abril 2019] 



Quines activitats fem?

 Presentació de treball a congrés
 Capítol de llibre
 Article en revista

En els últims 5 anys a l’ETSAB...

El 17% de les activitats de recerca 
són articles de revista



Any Núm. Articles
2011 187
2012 173
2013 135
2014 135
2015 116
2016 105

Articles de revista publicats per professors de l’ETSAB (2011-2016) 



Es diu que...

- És molt difícil publicar en revistes d’impacte
- No “serveix” de res publicar en revistes d’impacte
- Les revistes d’impacte són per a àmbits d’enginyeria i ciències 

pures...

Però...

 L’activitat investigadora de l’ETSAB és molt reconeguda i pot 
aspirar a publicar més en revistes d’impacte

 Sí que “serveix” publicar en revistes d’impacte perquè tant la UPC 
com les principals agències avaluadores valoren aquest tipus 
d’activitat

 També hi ha revistes considerades d’alt prestigi que no son 
d’enginyeria ni de ciències pures



By @alessia_metrics



A quines revistes publiquem?

ETSAB (2014-2018)
ACE: architecture, city and environment = 
arquitectura, ciudad y entorno

Palimpsesto

QRU: Quaderns de recerca en urbanisme

icandela

EGA. Revista de expresión gráfica arquitectónica

Informes de la construcción

En Blanco

Ciudad y territorio, estudios territoriales

Energies

Arquitectura viva

AV Monografias

Diagonal

Energy procedia

GeocritiQ

On diseño

Physics letters B

Quaderns PDU Metropolità

UPC

QS World University 
Rankings by Subject 2019: 
Architecture / Built 
Environment

Posició 29



A quines revistes publiquem?

TU Delft

QS World University 
Rankings by Subject 2019: 
Architecture / Built 
Environment

Posició 3

TU Delft - Architecture (2018)

Architecture and Culture

Automation in Construction

Housing, Theory and Society

Journal of Cleaner Production

Journal of Corporate Real Estate

Journal of Cultural Heritage

Open Geospatial Data, Software and Standards

Planning Perspectives: an international journal of 
history, planning and the environment

PLoS ONE

Spool. Journal of Architecture and the Built 
Environment

Structural Design of Tall and Special Buildings

Sustainability

Tijdschrift voor Economische en Sociale 
Geografie

Transactions in GIS

Font: https://pure.tudelft.nl/portal/en/publications/search.html [Consulta abril 2019]



Quins esculls tenim?

- Arquitectura no està representada a JCR amb una categoria 
temàtica

- El nostre domini, en comparació amb les enginyeries, té un 
comportament diferent que pot ser més proper a les ciències 
socials o a les humanitats

- A diferència d’altres disciplines, no hi ha tanta tradició de 
publicar papers científics ni de citar.



PERÒ...

- Podem publicar en camps propers: revistes d’urbanisme, de 
geografia, d’enginyeria civil, d’història i art, revistes d’altres 
àrees...

- La UPC avalua de manera diferent els articles en el nostre 
domini. No es privilegia tant el JCR

- Podem citar més en els nostres treballs, cosa que repercutirà 
en una literatura científica més fàcilment reproduïble i 
contribuirà a l’augment d’impacte de les publicacions



Com m’afecta a mi tot això?

Publicar a revistes d’impacte permet tenir més èxit en la carrera 
acadèmica:

- Millorar el CV, millorar la reputació, aprendre més
- Tenir més PAR (UPC)
- Tenir més possibilitats d’èxit en qualsevol convocatòria on 

s'avaluïn les publicacions (per exemple: trams de recerca)
- Tenir més possibilitats d’accedir a noves places de professor



El cicle de la recerca



Vull estar al dia / Conèixer revistes on publicar / 
Trobar temes d’interès en el meu àmbit...

Pull / Push

Què puc fer?

 Alertes bibliogràfiques
 RSS feeds
 Passar per la biblioteca i fullejar revistes
 Tenir a mà els llistats de revistes de més impacte
 Construir una bona estratègia a les xarxes socials



És possible crear alertes 
per tema o per investigador



Què sabem de nosaltres i d’institucions com la nostra?

Arquitectura: ReseArch
http://hdl.handle.net/2117/90686

Urbanisme: ReseUrb
http://hdl.handle.net/2117/110089



Què sabem de nosaltres i d’institucions com la 
nostra?

Font: https://www.upv.es/entidades/AEUPV/info/803148normalc.html [Consulta: abril 2019]



On trobar revistes on poder publicar?

Ibra.upc.edu



Recomanacions

Estableix una estratègia per a la publicació (a nivell 
individual i del grup de recerca)

- Publica, també, a revistes internacionals

- Fes un ús intensiu de les eines bibliogràfiques que tens a 
l’abast per ser més eficient (software bibliogràfic, eines 
avançades de les bases de dades, etc.).

- Revisa els perfils a les xarxes socials (en especial Twitter i 
les xarxes socials acadèmiques) i utilitza-les com a 
altaveu i difusió de les teves activitats

Atenció amb les revistes depredadores! Ja ha arribat la “fake
science”

Tips



Fes més visible la teva recerca http://hdl.handle.net/2117/104031



Recomanacions

Suport formatiu en consulta de rànquings d’impacte i bases de 
dades

- Training – on puc buscar informació
- Training – on publicar –per àrea o tema
- Training – avaluació de la recerca

Suport formatiu en eines socials per a la recerca (twitter, etc.)

Servei de creació d’alertes temàtiques per estar el dia sobre un 
tema concret

Suport en l’ús de Mendeley (gestor bibliogràfic) a nivell individual o 
per a grups

Elaboració d’estudis bibliomètrics a mida

Contacta amb un bibliotecari – Marta Serrat i Mònica Bonich

Què podem oferir des de la biblioteca?


