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1. Descripció de la situació prèvia 

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, la Oficina va impulsar, 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, posat en explotació 
el mes de maig de 2019 porta el nom de Memòria Digital UPC. 
 

2. Objectius establerts 

Els objectius de Memòria Digital UPC són: 

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

• Mostrar la història de la Universitat al llarg dels anys a través d’imatges (reptes, fites 
assolides, projectes clau, personalitats, commemoracions, etc.) que, fins a la data, eren 
d’accés difícil o restringit. 

• Permetre crear a les unitats de la UPC exposicions virtuals que mostren la vida acadèmica, 
cultural i social de la Universitat. 

• 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. 
 

3. Descripció de les accions que s’han dut a terme 

3.1. Creació d’un grup de treball  

Per iniciar aquest projecte, l’any 2017, es va constituir un equip de treball format per personal 
del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (el director, un cap d’unitat, dos caps 
d’oficina, un tècnic d’arxiu i un tècnic informàtic). 
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L’any següent, atès el volum de fotografies que custodien i gestionen, es va formalitzar la 
col·laboració amb el Gabinet del rector i el Servei de Comunicació. També es van incorporar 
al projecte les Biblioteques de la UPC així com personal d’administració i serveis (PAS) d’alguns 
centres, com és el cas del Campus del Baix Llobregat i l’Escola Politècnica Superior 
d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú. 
 

3.2. Tractament del fons fotogràfic de l’Arxiu General i digitalització 

Aquesta part del projecte va ser portada a terme per l’Oficina de Documentació i Arxius i va 
centrar-se de manera exclusiva en el tractament del fons fotogràfic que, al llarg dels anys,  
havia arribat per transferència extraordinària – és a dir sense estar inventariat i organitzat- a 
l’Arxiu General. 
 
Es tracta d’un fons que abasta una cronologia des de l’any 1973 fins al 2008 i on es pot 
observar la trajectòria dels diferents rectors de la Universitat, des del rector Gabriel Ferraté 
fins al rector Josep Ferrer. 
 
Per portar a terme el tractament del fons l’equip va dividir les tasques en dues fases: 
 
Fase 1. Tractament del fons que tenia com a objectiu conèixer quins reportatges i quines 
sèries documentals formaven el fons. Això va suposar: 
• Comprovar l’estat de conservació del fons per establir mesures de preservació. 
• Descripció de més de 1.630 reportatges on es van identificar els materials (fotografies en 

diferents suports, fulls de contacte, diapositives, etc.) i les  43 sèries documentals del fons 
fotogràfic. 

• Dotar a cada reportatge d’una carpeta on s’indica el seu número de registre. 
• Identificar i reunir els reportatges relacionats o sobre un mateix esdeveniment que es 

trobaven separats i conservats en capses diferents. 
 

Fase 2. Digitalització del fons en funció dels seu interès potencial, d’acord amb la rellevància 
del seu contingut.  Això va suposar: 
• Identificar les sèries documentals a digitalitzar. Se’n van seleccionar 35 de les 43 

identificades a la fase anterior. Es van digitalitzar un total de 6.210 fotografies les quals 
representen un 72% del fons fotogràfic de l’Arxiu General. 

• Numeració de les fotografies de manera correlativa per tal de portar-les a digitalitzar. 
• Digitalització d’acord amb els estàndards de digitalització del Consorci de Biblioteques 

Universitàries de Catalunya. 
• Retornar les fotografies a la capsa original i allotjar les digitalitzacions a l’Arxiu general. 
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Les tasques de tractament van tenir una durada d’un any i mig, amb dedicació de l’equip a 
temps parcial. A finals de l’any 2018, una vegada organitzat, inventariat i digitalitzat 
l’esmentat fons amb el propòsit de garantir la seva preservació i difusió en accés obert, el 
grup de treball va començar a avaluar la necessitat de disposar d’un repositori institucional 
on allotjar-lo, tant amb finalitats de preservació com de difusió. 

 

3.3. Disseny d’una plataforma per a la visualització dels reportatges 

A partir de diverses accions de benchmarking, el grup de treball va identificar repositoris 
d’imatges, d’abast geogràfic divers, que es van prendre com a referents per acabar de 
concretar l’abast del projecte Memòria Digital UPC. Entre aquests projectes destaquen: 

• Arxiu històric fotogràfic de la Universitat de Vic. D’aquest repositori destaca l’elevat 
nivell de normalització de la descripció del fons, com per exemple el registre 
d’autoritats. 

• Memòria Digital de Catalunya, repositori des del que es poden consultar, en accés 
obert, col·leccions digitalitzades relacionades amb Catalunya i el seu patrimoni o que 
formen part de col·leccions especials d'institucions científiques, culturals i/o erudites 
catalanes. Pel que fa a fotografies, la Universitat Politècnica de Catalunya està present 
al portal amb la col·lecció del Centre de Cooperació per al Desenvolupament Concurs 
fotogràfic Imatges del Sud (període 2003-2016). 

• Europeana és un portal que conté més de 23 milions de imatges, fotografies, 
col·leccions etc. dels més importants museus, arxius i biblioteques de Europa que 
representen i faciliten l’accés a la memòria digital de la cultura i països europeus.     

• Arxiu fotogràfic de l’Ajuntament de Granollers, que recull i difon fotografies antigues 
de la ciutat. El portal que disposa d’un cercador avançat molt exhaustiu (autor, fons, 
descriptors temàtics, descriptors toponímics i datació) convida, també, a la 
participació ciutadana per a la identificació de fotografies antigues de Granollers. 

• L’arxiu de la paraula de l’Ateneu Barcelonès, on vam portar a terme una visita i ens 
vam interessar pel sistema de gestió de repositoris digitals Omeka per a  publicació 
d’imatges i l’elaboració d’exposicions virtuals. 

• Harvard Digital Collections, un portal amb un recull d’imatges que formen part de les 
col·leccions especials de les biblioteques d’aquesta universitat. D’aquest portal 
destaca l’elevat nivell de detall de descripció de cada imatge oferint, fins i tot, la cita 
bibliogràfica en diversos formats normalitzats APA (6th), Chicago/Turabian (16th ed) i 
MLA (8th ed). 

• MIT History, portal del Institute Archives & Special Collections del Massachusetts 
Institute of Technology. D’aquest projecte destaca el MIT Highlights Timeline, 
producte que mostra les fites més rellevants d’aquesta institució durant el període 
1846- 2018. 

• The Portal to Texas History, un portal que recull imatges sobre la història de Texas. 
D’aquest portal destaca el seu component social ja que ofereix a l’usuari nombroses 
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opcions per compartir i difondre fotografies (correu electrònic, Twitter, Facebook, 
Pinteres i Tumblr). 

3.4. El portal Memòria Digital UPC 

Després d’avaluar els diferents projectes el resultat final ha estat la creació de Memòria 
Digital UPC. El projecte s’ha desenvolupat fent servir dues plataformes: 

 
1. El portal UPCommoms que actua com a dipòsit de les fotografies i permet allotjar-les i 

catalogar-les seguint un model similar a altres materials ja presents al dipòsit, com poden 
ser articles, treballs finals d’estudis, llibres, etc. Els reportatges seleccionats s’han inclòs 
en l’apartat destinat a les col·leccions patrimonials de la Universitat. 

2. El portal Memòria Digital UPC, destinat a oferir una visualització específica dels 
reportatges i les fotografies així com la possibilitat de crear exposicions virtuals. 

 

La pàgina principal del portal Memòria Digital UPC permet estructurar els reportatges de 
dues maneres: 

 
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. 
 
Unitats acadèmiques i serveis: es 
mostra el fons organitzat per l’òrgan 
productor dels reportatges. Entre 
aquestes unitats productores 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. 
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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 tres “últimes imatges afegides” als 
reportatges que conté el portal. 
 
El portal ofereix altres possibilitats d’accés als reportatges que conté. Per això, cal consultar 
el marge superior dret del portal on apareix un menú amb les següents opcions: 
 

• Inici: pàgina principal del portal, des 
d’on es presenta l’estructura de la 
pàgina principal del portal. 

• Fons: permet consultar la totalitat de 
reportatges per òrgan productor.  

• Cerca per diferents criteris: activitats, 
autor del reportatge, data, persona   
/entitat, lloc on s’ha produït l’acte i unitat a la què pertany el reportatge. 

• Exposicions virtuals que s’han elaborat amb motiu de celebracions, esdeveniments, 
etc. 

• Participa, des d’on es convida a la comunitat universitària i a d’altres persones, que 
en puguin estar interessades, a col·laborar en aquest projecte ja sigui aportant 
reportatges o bé ajudant a identificar personalitats, espais, esdeveniments, dates, 
llocs, etc. 

 

3.5. Gestió de continguts 

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. 

Amb la finalitat de difondre el projecte, normalitzar la introducció d’informació de cada 
reportatge i de les imatges i facilitar recursos per a l’elaboració d’exposicions virtuals, s’ha 
treballat en: 

• Elaboració i difusió del Manual del dipòsit Memòria Digital UPC i sobre tractament i 
digitalització de fons fotogràfic. 

• Oferir formació, mitjançant el Servei de Desenvolupament Professional, per donar a 
conèixer el projecte i difondre el manual abans descrit. A l’annex 1 d’aquest document 
s’adjunta el programa de l’acció formativa que,  el personal de l’Oficina de 
Documentació d’Arxius, va portar a terme el 23 de març de 2018 per tal de donar a 
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conèixer el projecte entre el Personal d’Administració i Serveis i unificar criteris a 
l’hora d’introduir continguts al dipòsit. Atesa la demanda, el propers 20 i 26 de 
setembre de 2019 l’ODA té previst repetir la formació i cal assenyalar que s’hi han 
inscrit PAS aliens a l’SBPA. Això mostra que, tot i la joventut del projecte, Memòria 
Digital UPC va despertant interès entre la comunitat UPC. 

• Elaborar un sistema de control d’autoritats a UPCommons per a evitar la duplicitat en 
la manera de denominar personalitats en el portal. 
 

3.6. Tecnologia utilitzada 

Com s’indica en l’apartat previ, el projecte s’ha desenvolupat fent servir dues plataformes.  

• El dipòsit institucional UPCommons, està en funcionament des de l’any 2006 
mitjançant DSpace, una plataforma de software lliure que permet dipositar diversos 
tipus de materials descrits amb metadades en format Dublin Core qualificat i amb un 
identificador únic. Utilitzar el dipòsit institucional per allotjar les fotografies ens 
permet aplicar els mateixos estàndards que s’han seguit amb la resta materials que 
allotja. 

• El portal Memòria Digital de la UPC, creat específicament per aquest projecte. Per la 
implementació d’aquest portal es van analitzar diverses eines de software lliure 
dissenyades per implementar exposicions de fotografies. Finalment es va optar per fer 
servir la plataforma de software lliure Omeka, una eina de publicació web pensada 
per mostrar col·leccions i exposicions de biblioteques, arxius, museus i altres centres. 
Omeka permet organitzar les fotografies en diferents col·leccions i crear exposicions 
en  diversos formats a partir d’elles. Funciona amb tecnologia AMP (Apache + MySQL 
+ PHP) i està dissenyat per poder-se ampliar i personalitzar a partir de pluguins o 
complements.  

 
Per la implementació s’han fet servir diversos pluguins. Els més destacats són: 

• Exhibit builder: permet crear les exposicions de fotografies a partir de la creació de 
pàgines on es poden afegir blocs de contingut en diferents formats: galeries, textos 
amb imatges o imatges individuals. 

• Solr Search: permet indexar les dades de les fotografies en el motor de cerca Apache 
Solr i oferir una cerca facetada. Aquest pluguin s’ha ampliat per poder oferir, a més de 
la cerca, opcions per navegar per índexs de metadades com autors, unitats, dates, etc.  

• CentralAuth: permet autentificar-se fent servir el sistema d’autentificació únic de la 
Universitat. 

• Collection Tree: permet organitzar les col·leccions d’Omeka de forma jeràrquica, tal i 
com s’organitzen al portal UPCommons. 
 

A banda de la utilització de pluguins, Omeka permet també personalitzar el disseny del portal 
a partir de temes. En aquest cas s’ha optat per ampliar un tema existent desenvolupat en 
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responsive design a través de la llibreria Bootstrap. També s’ha utilitzat les llibreries Slick-
carousel per implementar carrusels d’imatges a diverses pàgines del portal i JQuery 
LightGallery per oferir més opcions de navegació com la possibilitat de veure les fotografies 
en mode presentació, i també, opcions de zoom. 
 
Per sincronitzar les fotografies introduïdes a UPCommons cap a Omeka s’ha implementat una 
eina desenvolupada en PHP que descarrega cada nit les fotografies noves o actualitzades 
disponibles a UPCommons i les envia a Omeka a través de la seva API, en format adaptat a la 
seva visualització. D’aquesta manera les fotografies només s’han d’incorporar a UPCommons 
per tal de que estiguin disponibles des de l’apartat d’administració d’Omeka per crear i 
gestionar les exposicions a partir de les imatges ja carregades. 
 

4. Valoració econòmica 

El nou portal es troba allotjat a servidors ja disponibles al Servei de  Biblioteques, Publicacions 
i Arxius per a l’allotjament d’altres aplicacions web. En aquest sentit, per tant, no ha estat 
necessari fer una inversió addicional en servidors. Pel que fa a l’espai de disc, les imatges fins 
ara carregades ocupen uns 13 Gb, el que representa un  petit percentatge del espai de disc 
ocupat per dipòsit UPCommons (0,55%) i un cost anual en disc i còpies de seguretat de 20 €. 
S’espera que cost vagi creixent a mesura que es dipositin més fotografies.  
 
El desenvolupament del portal s’ha fet amb recursos del Servei de Biblioteques, Publicacions 
i Arxius i de l’Àrea TIC.  S’aporta, tot seguit, una aproximació de les hores de dedicació així 
com el seu cost estimat. 
250 hores = 3.500,00 € 
 

Recurs / Tasca Preu anual  Comentaris 
Servidor web 837 € Servidor compartit amb 

altres aplicacions del Servei 
Servidor amb motor de 
cerca 

826 € Servidor compartit amb 
altres aplicacions del Servei 

Digitalització del 70% del 
fons fotogràfic de l’Arxiu 
General (any 2018) 

7.000 € Coparticipat (50%) amb el 
Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya.  

 

5. Avaluació dels resultats  

A data 21 de maig de 2019, Memòria digital UPC ofereix l’accés a 5013 fotografies que 
s’organitzen en  372 reportatges. Aquests reportatges són de 34 unitats de la Universitat. 
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Atesa la joventut del projecte no disposem de dades de consulta del Portal prou significatives, 
però cal esmentar que a mig termini podrem extreure dades de consulta del mateix (sessions, 
usuaris diferents, fotografies/reportatges visitats i durada mitja de la sessió). Això serà 
possible gràcies a l’eina Google Analytics. 
 

6. Línies de treball futures 
 
Malgrat la joventut del projecte s’han identificat les següents línies de treball futures per a 
continuar millorant Memòria Digital UPC. Destaquem: 

• Continuar difonent el projecte per tal d’aconseguir una major implicació de la comunitat 
universitària, especialment en el cas de serveis o unitats que desenvolupen accions 
relacionades amb la comunicació i la promoció de la Universitat. 

• Millorar la presentació de les exposicions amb la idea d’oferir una experiència d’usuari 
més rica amb l’opció d’afegir nous blocs d’imatges en  forma de carrusel o de timeline, un 
bloc que mostra línies de temps amb diferents imatges per representar esdeveniments 
temporals. Aquest desenvolupament serà d’especial interès en vistes a mostrar 
exposicions virtuals relacionades amb el 50è aniversari de la Universitat.  

• Incrementar la presència i la interacció a les xarxes socials, ja sigui en els reportatges més 
vistos com en les fotografies que més agraden. 

• Fer una selecció de reportatges susceptibles de ser incorporats a Memòria Digital de 
Catalunya, amb el propòsit d’ampliar el fons institucional en aquest projecte i 
incrementar també la presència a Europeana.  

• Ampliar el ventall de recursos que conté el portal, incorporant audiovisuals o altre tipus 
de material gràfic, relacionats amb els reportatges fotogràfics presents a Memòria Digital 
UPC. 

• Adaptar el registre d’autoritats que apareixen al portal a la International Standard 
Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons, and Families. 

• Incorporar el fons fotogràfic inventariat al Gestor Documental Consorciat, el nou gestor 
documental institucional que es troba es procés d’implantació. 

 

Agraïments 
Per a les tasques relacionades amb 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. 

Annex 1 

S’adjunta, en un fitxer a part, la fitxa de l’acció formativa “Memòria Digital UPC (MDUPC): per 
preservar i fer visible la memòria fotogràfica de la Universitat”. 


