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INTRODUCCIÓ
La Biblioteca de l’Escola Politècnica Superior
d’Edificació de Barcelona (EPSEB) està
especialitzada en les àrees temàtiques de
geoinformació i edificació . És un servei
d’informació i de suport a les tasques d’estudi, de
docència i de recerca de tota la comunitat
universitària UPC i en especial de l'EPSEB a
la qual està lligada des de la seva creació al 1954.
Un equip de Bibliotecàries hi treballa per acomplir
aquest compromís.
Remei García Martínez
Cap de la Biblioteca de l’Escola Politècnica
Superior d’Edificació de Barcelona

USUARIS
El total de visitants al 2019 ha estat 58.545 amb una mitjana de 5.322 visitants
per mes, cal contextualitzar la dada respecte als 1.654 usuaris potencials de la
comunitat EPSEB.
Respecte al 2018 s’ha registrat un increment de 10.841 visitants.
L’horari de la biblioteca és de 8’30 a 20h de dilluns a divendres durant el període
lectiu i de 8.30 a 14.30 els dies laborables del període no lectiu.
Al llarg de 2019 s’ha realitzat: L’informe que recull el resultat de l’enquesta sobre
l’ús i la satisfacció de les biblioteques de la UPC per part de l’estudiantat
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ESPAIS
Els 860 m2 de la Biblioteca s’estructuren en diferents espais dividits en dues plantes.
La primera planta es planteja com un lloc d’estudi obert, flexible i adaptable a les
diverses activitats culturals i de promoció que realitza la Biblioteca (cicle de xerrades,
club de lectura, exposicions...).
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La segona planta s’ofereix com a espai de silenci on els usuaris puguin treballar i
estudiar individualment.

2 Espais Formatius
Sala de formació
Innovation&Happines

Arxiu de
Patrimoni
Arquitectònic
Catalunya

EQUIPAMENTS

3 Escàners

El mobiliari de la biblioteca es renova, enguany s'han substituït
les cadires de la sala de planta 2 per unes més còmodes.
Com a novetat s’ha dotat a la sala Innovation & Hapiness
de pantalla interactiva i de projector i s’ha equipat amb
mobiliari que afavoreix diferents distribucions de l’espai liderat
pel professor Jordi Vilajosana.

17 Ordinados
portàtils

Com a suport a la docència d’edificació es continua amb la
compra de noves eines de diagnosi (nivell làser autonivellant,
microscopi, luxímetre, anemòmetre, colorímetre i càmera
tèrmica).
En col·laboració amb el professor Felipe Buill s’adquireixen 2
drons per als tallers de Geomàtica.

SandBox

1 Pantalla digital
interactiva
48
Aparells de
mesura i
diagnosi

SERVEIS
Es consolida i millora el servei de Préstec d’Equipament de Mesura i
Diagnosi a l’edificació per donar suport a la vessant pràctica de diverses
assignatures, amb la compra de 21 nous aparells.
S’han publicat 25 butlletins d’Informacions Biblioteca EPSEB, el canal de
comunicació amb el PDI i PAS de l’Escola que permet fer difusió de les
activitats, novetats i altres notícies d’interès de la biblioteca.
Al llarg del 2019 s’han realitzat 5.899 préstecs de llibres, complementat amb
els 4.590 préstecs d’equipaments, és el servei més utilitzat de la biblioteca,
seguit dels ordinadors portàtils amb 1.678 i de les reserves de sales de treball
en grup amb 1.903 préstecs.
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FORMACIÓ D’USUARIS

35 Sessions
de
formació

Al llarg de l’any 2019 es van realitzar un total de 35 sessions de formació i
també 3 jornades de presentació dels serveis bibliotecaris emmarcades dins de
les jornades de portes obertes de l’Escola.
El total d’alumnes assistents a les sessions realitzades durant l’any 2019 per
la Biblioteca EPSEB ha estat de 684 alumnes, representa un lleuger increment
respecte a 2018.
Les activitats formatives s’integren en els plans d’estudis del Grau
d’Arquitectura Tècnica i del Grau en Geoinformació i Geomàtica. També s’integren
en els Màsters : Màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació,
Màster universitari en Gestió de l'Edificació, Màster universitari en Gestió de
l'Edificació.
S’afegeixen 8 sessions d’acollida a estudiants de nou ingrés (Grau i Màster) i a
estudiants de mobilitat Incoming.
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COL·LECCIONS
Les millores a la Col·lecció bàsica continuen dins l’objectiu de crear la Biblioteca de
referència, es continua amb la revisió del fons desafectant exemplars deteriorats i
dipositant al Magatzem extern GEPA documents de baix ús (3.080 documents EPSEB).
Paral·lelament s’adquireix la bibliografia especialitzada que renova el fons i es creen
seccions noves : materials reutilitzats, drons, creixement personal...
La Col·lecció especialitzada millora l’accessibilitat als Treballs Fi d’Estudis retrospectius :
es geolocalitzen de nous i arribem als 2913 TFE al dipòsit Geocommons .
S’assoleixen les 202 col.laboracions georeferenciades . La col.lecció de revistes es revisa
i es deriven els títols de baix ús al Magatzem extern GEPA.
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SUPORT A LA DOCÈNCIA
Aquest 2019 destaquem aquestes accions entre totes les activitats de suport a la docència
Cooperació docent a l’assignatura projecte interior amb la professora Janina Puig (Grau en ATE).
La biblioteca proposa als estudiants : Projectar un espai coworking a la Biblioteca. L’activitat va constar
d’una primera sessió on s’explicava què és un espai de coworking, i quins requeriments havia
d’acomplir el nou espai. A la segona sessió es va avaluar el contingut i el format bibliogràfic dels
projectes presentats pels estudiants . Així mateix es va col·laborar en la preparació de les sessions de
l’assignatura amb la programació de les visites a espais de coworking existents a la ciutat i en
l’elaboració de la bibliografia docent.

1 Cicle de
Xerrades

1 Cooperació
en activitat
Docent

Organització del cicle de Xerrades de lideratge disruptiu conjuntament amb el professor Jordi
Vilajosana .En el marc de les habilitats de lideratge es va treballar tot un ventall de temes relacionats
amb el benestar en l’àmbit personal i la seva aplicació a les habilitats directives a l’empresa.
Meditació guiada a l’Espai Innovation & Happiness. Cada dimecres es realitzen activitats
relacionades amb el benestar i qualitat de vida guiades pel professor J. Vilajosana
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SUPORT A LA RECERCA
Per tal de donar a conèixer el ventall de serveis que la Biblioteca EPSEB ofereix
als investigadors es presenta la Carta de serveis per a la Recerca

1 Research
Cafè

Continuem la col·laboració amb : Actas de la 2a Jornada de Doctorado del
programa de Tecnología de la arquitectura, de la Edificación y del Urbanismo
publicant des de biblioteca al dipòsit UPCommons les contribucions a la Jornada.
La Biblioteca participa en els actes generals de la setmana de l’accés obert 2019
amb dues accions de divulgació
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GESTIÓ
5 Bibliotecaris
Al llarg de 2019 l’equip de bibliotecaris format per: C.Díez, R. Ordoñez, C.Serrano,
A. Yoldi i R.Garcia ha cursat 17 accions formatives.
El Servei de biblioteques de la UPC assigna 8.021 € per adquisició de col·lecció
bibliogràfica i 2.051 € per a les subscripcions de revistes especialitzades en Edificació i
Geomàtica.
L’EPSEB assigna a la Biblioteca un pressupost de 1.500 € destinats a la compra
d’instruments de diagnosi.
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DINAMITZACIÓ. Conferències i club de Lectura
tècnicA. 8 arquitectes tècniques i enginyeres en
geomàtica. 8 treballs i obres de referència
Cicle de conferències
organitzades en cooperació
amb l’EPSEB. A través de vuit
sessions, de la mà d’una
arquitecta tècnica o d’una
enginyera en geomàtica ,es
donen a conèixer obres i treballs
de referència.
Unes obres capdavanteres en
les diferents especialitat i que
volen ser un estímul per a
l’estudiantat.

UPC Arts : Llegir l’escenari
Dins el marc UPCArts i en col·laboració amb el
Teatre Nacional de Catalunya, la Biblioteca EPSEB
programa l’activitat : Llegir l'escenari. La tecnologia
a escena .A través de vuit obres ens endinsem en el
món del teatre.
De cada una d’elles es realitzen tres activitats
conduïdes per Alberto Rizzo. Club de lectura a la
Biblioteca. Assistència a la Funció prèvia al TNC i
una visita al TNC per conèixer què s'amaga darrere
l'obra. Descobrirem el "backstage" escènic.

DINAMITZACIÓ. Jornades i Tallers
Jornades Innovation & Happiness :
Jornada Lideratge disruptiu
Actitud positiva i risoteràpia
Implicació del talent a través del propòsit
Liderades pel professor Jordi Vilajosana S’aporten pautes
per trencar amb els comportaments tradicionals en el món
de la gestió a partir de mètodes innovadors que aportin
originalitat i dinamisme a les empreses.
.

Taller d’iniciació al món dels drons
Taller de la mà de Daniel Santos Clavero que servirà
per a conèixer diferents equips UAV (vehicle aeri no
tripulat) per a la realització de cobertures fotogràfiques
amb finalitats geomàtiques (fotogrametria, tractament
d'imatges multibanda...). El taller ha estat coordinat pel
professor Felipe Buill amb el suport de la Biblioteca

DINAMITZACIÓ. Exposicions
El pla Cerdà : 160 anys
Reposició de l’exposició realitzada des de la Biblioteca
EPSEB al 2010. En motiu del 160 aniversari del Pla
Cerdà s’exposa de nou per
donar a conèixer com i
perquè d'aquest pla urbanístic

Publicacions de dones UPC
Exposició de llibres escrits per professores
de la UPC i publicats per editorials
vinculades a la nostra Universitat

Sant Jordi a la Biblioteca EPSEB
Fons Innovation & Happiness
Exposició de llibres relacionats amb matèries com :
Felicitat, Creixement Personal i Emprenedoria en motiu
del Dia Mundial de la Felicitat (20 de març)

Exposició de novetats bibliogràfiques :
col·leccions de guies de viatge, novel.la i
emprenedoria dins dels actes de Sant
Jordi cultural a les Biblioteques UPC

DINAMITZACIÓ. Exposicions
Prepara les teves vacances
Exposició de les últimes adquisicions de les col·leccions
de guies de viatge, novel.la per promocionar i difondre
el servei de préstec d’aquests documents.

Projectes de Cooperació a l’EPSEB (2010-2018)
Exposició de treballs fi d’estudis elaborats en la modalitat
Projectes de Cooperació i presentats a l’EPSEB. La mostra
complementa l’exposició realitzada al vestíbul de l’EPSEB. LA
Biblioteca ha pres part en el procés de recollida de
documentació per elaborar els pòsters

Les dones en el món de la cartografia
Mostra cedida per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya amb
l’objectiu de visibilitzar la presència de les dones en els processos de
producció cartogràfica.
Destaca la labor de Leonor Ferrer (1874-1953),
única dona de la qual es conserva actualment
un fons documental a la cartoteca del ICGN

Mosaics

3D

Exposició de Mosaics 3D que han dissenyat els alumnes de
l’assignatura Matemàtiques per al Disseny (MADI) del Grau
d'Enginyeria del Disseny Industrial de l'EPSEVG (Curs 201819 Q2).

La biblioteca en imatges...

La biblioteca al 1973

La biblioteca s’amplia al 2000
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