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Resum descriptiu del projecte 

L’Oficina de Documentació i Arxius (ODA) del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius 
(SBPA) gestiona, des de l’any 2008, l’Arxiu de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 
L’Arxiu UPC, creat l’any 1996, facilita l’accés i custodia la documentació, en qualsevol suport 
i format, produïda  i rebuda per la Universitat com a resultat del desenvolupament de les seves 
funcions. Actualment el fons de l’Arxiu UPC està constituït per més de 2.700 metres lineals 
de documentació, majoritàriament en suport paper, des del segle XIX fins a l’actualitat. 
 
Tradicionalment l’activitat de l’ODA s’ha centrat, de manera prioritària, en el tractament de la 
documentació administrativa de la Universitat i en la participació en grups de treball 
transversals orientats a impulsar l’administració electrònica a la Universitat.  
 
L’any 2017, tenint com a horitzó el 50è aniversari de la UPC, l’esmentada Oficina va iniciar, 
per primera vegada, un projecte de tractament del fons fotogràfic considerat d’interès per 
iniciar la recuperació de la memòria visual de la Universitat. Aquest projecte va suposar 
l’inventari, tractament i digitalització d’un total de 8.676 unitats documentals simples 
(fotografies en diferents suports, fulls de contacte, diapositives, etc.) que al llarg dels anys 
havien arribat, per transferència extraordinària - és a dir sense estar inventariades i 
organitzades- a l’Arxiu. 
 
Un anys després, una vegada organitzat, inventariat i digitalitzat l’esmentat fons amb el 
propòsit de garantir la seva preservació i difusió en accés obert, l’SBPA va posar en explotació 
un nou dipòsit institucional anomenat Memòria Digital UPC (MDUPC), a UPCommons: el 
portal d’accés obert al coneixement de la UPC. En aquest dipòsit es mostren de manera 
organitzada, per activitats i per unitats productores, els reportatges fotogràfics que s’han anat 
tractant documentalment i digitalitzant (6.210 fotografies). A finals del mateix any, es van 
sumar al projecte les Biblioteques UPC les quals, gràcies a la col·laboració que mantenen 
amb els seus centres docents de referència, han pogut recollir més fons fotogràfic, organitzar-
lo i allotjar-lo a Memòria Digital UPC. 
 
Els principals objectius de Memòria Digital UPC són: 

• Identificar, organitzar, descriure, digitalitzar i difondre, en accés obert, el patrimoni 
fotogràfic de la Universitat que fins a la data no havia estat mai tractat 
documentalment. 

• Mostrar la història de la Universitat al llarg dels anys (reptes, fites assolides, projectes 
clau, personalitats, commemoracions, etc.). 

• Fer visibles reportatges que mostren la vida acadèmica, cultural i social de la UPC 
i que, fins a la data, eren d’accés difícil o restringit. 

• Crear comunitat atès que és un projecte obert a la participació de qualsevol persona 
de la UPC que disposi de reportatges vinculats amb els objectius del portal, o bé que 
desitgi col·laborar en la identificació d’espais, personalitats, activitats, dates dels 
actes, etc. 
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En el transcurs de l’any 2019, el projecte s’ha focalitzat en facilitar la consulta i fer més 
atractiva la presentació dels reportatges. Així, el mes de maig, s’ha posat en explotació, el 
portal Memòria Digital UPC (MDUPC) el qual ofereix l’accés a 4.456 imatges que corresponen 
a 225 reportatges de 32 unitats acadèmiques i de serveis. 
 
El portal Memòria Digital UPC estructura els reportatges en dos grans blocs: 
 

1. Vida UPC: es mostra el fons per tipus d’activitat dins els grans àmbits funcionals de 
la Universitat. Així podem trobar testimoni d’homenatges i distincions, inauguracions 
de curs, investidures de doctors honoris causa, nomenaments i presses de possessió, 
actes de promoció de la Universitat, activitats d’extensió de la docència, visites 
d’autoritats, etc. 

2. Unitats d’administració i serveis: es mostra el fons organitzat per l’òrgan productor al 
què pertanyen les imatges. Entre aquestes unitats hi trobem: el rectorat, els centres 
docents, els departaments i instituts, les unitats d’administració i serveis, els Campus, 
el Consell Social i les unitats del grup UPC. 

 
A part trobem un cercador que permet recuperar els reportatges per activitat, autor del 
reportatge, data, persones o entitats que hi apareixen, lloc i unitat productora. 
 
A la zona central de portal hi ha un apartat destinat a “exposicions destacades” que anirà 
creixent amb el temps. A dia d’avui compta amb les següents: “Despertant talents: 75 anys 
de l’EPSEM”, elaborada per la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa, i “La UPC des 
de l’aire: campus i implantació en el territori”, elaborada per l’Oficina de Documentació i 
Arxius. 
 
Finalment, a la part inferior del portal es mostren les “últimes imatges afegides” als reportatges 
que conté el portal. 
 
Els continguts de Memòria Digital UPC i les descripcions de les fotografies, que formen part 
d’un reportatge, es publiquen íntegrament en català. També cal assenyalar que el disseny del 
portal està adaptat a la consulta des de qualsevol dispositiu mòbil.  
 
Agraïments: 
 
Per a l’elaboració de l’inventari i la digitalització del fons fotogràfic dipositat a l’Arxiu UPC va 
obtenir-se una subvenció, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. La 
finalitat de la subvenció és contribuir a l’elaboració de l’Inventari del Patrimoni Cultural 
Català pel que fa a l’àmbit del patrimoni documental. 
 
 


