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Introducció  
 
 
 
L’any 2007 ha marcat algunes fites importants per a la BCBL : s’inicia un nou pla 
estratègic del Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC : El Pla Aprèn 2010 , i 
s’aprova la creació del Campus del Baix Llobregat de la UPC. 
 
A més, és el segon any de la biblioteca, i ha representat també la consolidació de la 
plantilla actual, i de l’oferta de serveis. 
 
En aquesta memòria us volem presentar breument aquelles activitats que considerem 
més importants i les dades més significatives. 
 
Si algú desitja consultar documentació que contingui informació més detalla pot 
consultar la Memòria del Servei de Biblioteques i Documentació o els informes 
específics d’alguns dels serveis, com poden ser el préstec, el SOD, la formació 
d’usuaris, l’estudi bibliomètric, etc., que es poden trobar a la Intranet del Servei. 
 
Com sempre tanquem un any d’activitats amb satisfacció i amb un nou programa 
d’activitats per a l’any següent. 
 
Esperem que la lectura d’aquesta memòria us resulti interessant. 
 
 
 
 
 
 
Castelldefels, Campus del Baix Llobregat de la UPC, març 2008   
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1. Instal·lacions 

  
1. Oferta de serveis i col·laboració amb altres unitats  
2. Noves biblioteques   
3. Espais i equipament per donar suport a l’aprenentatge col·laboratiu 
4. Accessibilitat, manteniment i seguretat 
5. Facilitats i altres serveis directes a l’usuari 

 
 
Després d’un any en funcionament, vàrem detectar la manca d’alguns 
equipaments que ens permetrien millorar i adaptar els nostres espais als 
requeriments dels nous models d’aprenentatge i nous serveis que s’ofereixen 
des de la Biblioteca, d’acord amb l’EEES. 
 
Per això hem adquirit nou equipament i mobiliari : 
 

 9 pissarres a les sales de treball en grup per a que els estudiants que hi 

treballen puguin fer exercicis, pràctiques, exposicions, debats, ... 

 taquilles als vestíbuls de les dues plantes de la biblioteca per a que els 

estudiants que passen tot el dia al campus hi puguin dipositar les seves 

pertinences, com les caixes d’eines, bosses del dinar, ... durant l’estona que 

estan a la biblioteca 

 dos sofàs per a convertir els vestíbuls de les plantes de la biblioteca en 

zones de descans 

 dos expositors de llibres i documents per a fer exposicions bibliogràfiques 

 
 
 
A partir de QP06/07 s’ofereix un nou servei d’autoaprenentatge i de suport als 
estudis: un Laboratori d’electrònica perquè els estudiants puguin 
desenvolupar pràctiques i adquirir nous coneixements d’aquesta matèria. 
 
Aquest servei es posa en marxa amb la col·laboració de l’EPSC i dels Serveis 
Tècnics i de Sistemes Electrònics del Campus. Poden fer reserves del 
laboratori, a través de l’aplicatiu que hi ha a la web de la biblioteca, tots els 
estudiants, PDI i PAS del Campus Baix Llobregat que ho requereixin. 
 
http://bibliotecnica.upc.es/bib181/serveis/laboratori.asp 
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Número de reserves del Laboratori d'Electrònica

2

20

16

34

30

1

10

42

19

13

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Febrer M arç Abril M aig Juny Juliol Setembre Octubre Novembre Desembre  
 
 
 
Aula de Formació: 
 
Durant el curs 2006/07 s’han realitzat  cursos de català adreçats a PDI i PAS 
a l’aula de formació. L’experiència ha estat positiva i es repetirà en anys 
posteriors. 
Els cursos de l’ICE i les classes d’anglès per al PDI i PAS també es preveu que 
es facin a l’Aula de formació de la biblioteca. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El dia 11 de desembre es va esfondrar part del doble sostre d’una de les sales 
de la biblioteca. Es va tancar la biblioteca  fins el 14 de gener de 2008 mentre 
duraven les obres. Per sort l’incident no va afectar  el fons documental de la 
biblioteca. 
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2. Tecnologia 

  
1. Equipament TIC  
2. Accessibilitat a la xarxa i a Internet 
3. Innovació tecnològica  
4. Agenda 21 TIC  
5. Gestió, manteniment i seguretat 

 
S’ha equipat l’aula informàtica amb un projector de sostre i una pissarra 
elèctrica que permeten millorar les activitats docents que s’hi desenvolupen.  
 
 

S’ha aconseguit millorar l‘oferta 
d’autoservei de reprografia 
ampliant-lo als ordinadors fixes de 
la segona planta i a tots els 
ordinadors portàtils que es presten. 
Els usuaris només s’han de donar 
d’alta al servei de reprografia que hi 
ha a la planta 0 de l’edifici. 

 
 
 

L’any 2007 ha estat l’any de consolidació del servei de 
préstec de portàtils. Amb 38 portàtils s’ha pogut oferir 
el servei a tots els usuaris i de forma gratuïta, per a que 
es va modificar la normativa el mes de setembre, i les 
estadístiques augmenten dia a dia. 
  

Al mes de desembre hi havia més de 400 alumnes donats d’alta al servei per al 
curs 2007/08. 
 

Número de préstec de portàtils
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Aquest any també s’ha treballat conjuntament bibliotecaris i personal de 
Serveis Tècnics la millora de les imatges dels ordinadors de la biblioteca, i 
es va decidir unificar les imatges dels portàtils i dels ordinadors de la segona 
planta, el manteniment de les quals va a càrrec del Servei de Biblioteques i 
UPCnet, i integrar la imatge dels PC de l’Aula informàtica en el circuit de 
creacions i configuració d’imatges que fan a l'Àrea Tècnica del Campus. Des 
del Q2-0607 l'aplicatiu de petició de recursos pels laboratoris de campus 
proveeix, com a única via,  les peticions de SW per a aquesta aula TIC. El PDI 
quan sol·licita un SW per un laboratori d’escola també pot sol·licitar que aquest 
SW sigui instal·lat a  l’Aula Informàtica de la Biblioteca, si hi ha llicències i si 
tècnicament és possible. 
 
Les incidències de manteniment d'aquesta aula queden reflectides en l'aplicatiu 
ESTLAB dintre del programa de manteniment preventiu i amb les incidències 
que declarin el personal de biblioteca 
 
Els ordinadors de la planta 2 tenen instal·lat el programari bàsic de la imatge 
USER LOC més el software específic per la consulta de bases de dades i 
revistes. En aquests ordinadors no es contempla la instal·lació d’un altre 
software perquè el que es prioritza és que el seu ús sigui exclusiu dels usuaris 
dels serveis de bases de dades i revistes. 
 
 En aquests ordinadors no és necessari realitzar un manteniment preventiu. 
 
Els portàtils de la Biblioteca funcionen amb una imatge USER LOC 
desenvolupada per UPCnet.  La imatge d’aquests ordinadors és modificable 
quan els requeriments dels usuaris ho fan necessari i, com a la resta 
d’ordinadors, amb aquesta imatge no és necessari realitzar manteniment 
preventiu. 

Número de préstecs per usuari potencial (des de gener a 
agost) 
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3. Col·leccions 
 

1. Polítiques de desenvolupament de les col·leccions   
2. Organització i gestió de les col·leccions 
3. Col·leccions de suport als estudis de grau i postgrau 
4. Col·leccions especialitzades politècniques 
5. Col·leccions culturals, patrimonials i fons antic de la UPC 

 
 
Durant el període de matrícula del QP06/07 es va fer l’inventari de 
monografies i TFC de la biblioteca, molt necessari després del trasllat dels 
fons de les antigues biblioteques de l’EPSC i l’ESAB.  
Arrel de l’inventari es van acabar de canviar tots els topogràfics de localització 
de llibres i es van realitzar ajudes per a facilitar la identificació dels llibres al 
catàleg i a la sala. 
Un cop acabades les classes i durant tot l’estiu es va fer l’inventari de revistes 
i es va ordenar el fons que hi ha al magatzem. També ha calgut canviar totes 
les caixes d’arxiu. 
 
De les revistes en paper que hi ha a la biblioteca se n’ha fet un estudi 
d’usabilitat entre el PDI del campus, que ens permetrà portar a terme accions 
que en millorin l’eficiència. 
 
El personal de la biblioteca també ha començat a fer un estudi i avaluació dels 
fons bibliogràfics departamentals del campus per tal de garantir-ne 
l’accessibilitat i la visibilitat. Aquesta tasca ha de continuar l’any 2008 
 
Col·leccions Patrimonials. 
 
Les col·leccions patrimonials i de fons antic que hi ha a la BCBL són les que 
provenen de la Biblioteca de l’ESAB, llibres i revistes que daten des de finals 
del Segle XIX i que és el fons que l’ESAB tenia guardat a Torre Marimón. 
 
Al mes de maig es va participar a la sol·licitud que va fer l’SBD al Ministerio de 
Cultura de les “Ayudas para la creación y transformación de recursos digitales y 
su difusión y preservación mediante repositorios”. 
 
En concret es va demanar el pressupost per a la digitalització del fons anterior 
al 1900 que hi hagués catalogat, i també per a tot el llegat del professor 
Corominas, de gran valor documental i que està pendent d’indexació i 
catalogació. 
Al mes de desembre es va conèixer la resolució del Ministerio y amb l’ajut 
adjudicat es digitalitzarà la col·lecció Corominas, que formarà part de la 
col·lecció digital del fons patrimonial de la UPC juntament amb llibres de les 
biblioteques de l’ETSEIB, ETSAB; FNB, BRGF i BCT. I que es començarà a 
digitalitzar l’any 2008. 
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Al mes de juliol es va demanar una subvenció a la 
Biblioteca Nacional de Catalunya per a col·laborar en 
l’elaboració del Catàleg del Patrimoni Bibliogràfic de 
Catalunya, amb l’objectiu de catalogar el fons antic 
d’agricultura anterior a 1900. 
Amb el pressupost assignat per la Biblioteca de 
Catalunya es va contractar una catalogadora durant dos 

mesos i mig que s’ha dedicat a la catalogació d’aquest fons, afegint un total de 
XXXX registres al nostre catàleg, al CCUC, i als catàlegs patrimonials de 
Catalunya i Espanya.  
 
 
Gràcies a aquests ajuts i a la feina de retrocatalogació que han dut a terme el 
personal de l’SBD i de la BCBL, s’han catalogat 904 documents de la col·lecció 
de Fons Antic.  
 
 
Col·lecció de Mobilitat internacional:  
 
Juntament amb l’Àrea de Relacions Externes del Campus s’ha organitzat a la 
BCBL una col·lecció sobre Programes de Mobilitat i Intercanvi d’estudiants, tant 
en paper com a través de la web de la biblioteca. 
 http://bibliotecnica.upc.edu/bib181/colleccions/mobilitat/ 
 
Els estudiants poden trobar informació sobre els tràmits per sol·licitar algun dels 
projectes de mobilitat, i també informació de les diferents universitats que 
ofereixen places d’intercanvi. També hi ha informació útil per als estudiants 
estrangers que volen venir a estudiar a la UPC.   
 
 
Col·lecció d’Innovació docent:  
http://bibliotecnica.upc.edu/bib181/colleccions/innovacio_docent.asp 
 
Una bibliotecària és membre de l'anella temàtica de docència i ensenyament 

que s’ha creat al Servei de 
biblioteques.  
 
A part del manteniment de la 
biblioteca digital sobre el 
tema, s'han fet contactes amb 
el M. Valero, el Ll. Alonso i el 
F. Sánchez de l'EPSC per 
parlar del tema i buscar 
bibliografia interessant, ja que 
es va  destinar una part del 
pressupost a la compra de 
llibres d’aquesta matèria. 
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El Racó de Castelldefels : 
 
Gràcies a la col·laboració de l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament de 
Castelldefels i la Biblioteca Pública Ramon Fernández Jurado hem organitzat 
una petita col·lecció d’informació socio-cultural de la localitat de Castelldefels : 
Rutes, guies gastronòmiques, exposicions, conferències, .... 
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4. Bibliotècnica   

 
1. Continguts i serveis 
2. Accessibilitat i multilingüisme  
3. Bibliotècnica 2.0 
4. Integració i interoperabilitat 
5. Alerta tecnològica i innovació 

 
Els bibliotecaris digitals han continuat treballant en el grup de treball de 
desenvolupament de  Bibliotècnica 2.0, la nova web de l’SBD. 
 
Pel que fa a la pàgina actual, s’han dut a terme algunes actuacions de millora : 
 
S’ha introduït un nou sistema de recepció dels suggeriments dels usuaris via 
web,  dissenyant un nou aplicatiu amb formulari que facilita la gestió i la 
resposta als usuaris. 
 
S’ha creat una pàgina per la recepció de currículums. Des de la seva 
posada en funcionament s’han rebut un total de 7 currículums que s’han fet 
servir per cobrir les beques vacants. 
 
S’ha incoporat a la web el material del CD d’acollida amb el títol Coneix la 
Biblioteca! 
 

 
 
 
 
S’ha millorat l’apartat de novetats de la web, a partir del qual s’envia el butlletí 
mensual de novetats per als usuaris del campus, que inclou les novetats 
bibliogràfiques del mes entre d’altres i s’ha fet possible la subscripció a les 
novetats mitjançant RSS. 
 
Amb la col·laboració de Gestió Acadèmica s’ha creat la pàgina dels Plans 
d’Estudi de les escoles del campus 
http://bibliotecnica.upc.es/bib181/colleccions/estudi.asp 
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5. Serveis bibliotecaris 
  

1. Informació i recerca bibliogràfica 
2. Préstec i obtenció de documents 
3. La Factoria de Recursos Docents 
4. Propietat intel·lectual SEPI 
5. Serveis per a la innovació i de valor afegit  

 
 
 
Per tal de facilitar als usuaris la cerca, recuperació  i utilització dels documents 
de la biblioteca i així  millorar el servei i augmentar l’ús dels recursos, s’ha 
millorat la senyalització de les diferents col·leccions documentals , i la 
identificació de teixells, i s’ha fet difusió dels recursos TIC que hi ha disponibles 
: webcam, auriculars, ... 
 
Pel que fa al servei de préstec, s’ha continuat amb la promoció de l’ús de la 
màquina d’autopréstec i s’ha fet una campanya d’informació sobre les 
normes de préstec per tal de reduir les incidències i les sancions pels retards 
en el retorn dels documents. 
 

                                             
 
 
 
La Factoria 
Durant el primer quadrimestre es va voler potenciar l’ús de la Factoria com a 
element clau de la docència al Campus, i per a fer-ho es van programar un 
seguit de talles formatius adreçats al PDI i PAS del campus, que tot i que no 
van registrar molta assistència, van ser ben valorats. 
http://bibliotecnica.upc.edu/bib181/serveis/taller.asp 
 
 
La Factoria ha consolidat el nou servei d’enregistrament  i edició de vídeos 
digitals d’exposicions orals a classe, tant de professors com d’alumnes. 
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El material que s’ha realitzat durant aquest any a la Factoria és el següent: 
 
Les pàgines web de:  
 

 1r concurs. Com veus l’aeronàutica i les telecomunicacions? 

 2n Congrés d’agricultura, alimentació i medi ambient 

 1as Jornadas de la Red Española de Compostaje 

 MASTEAM 

  
El material gràfic de les exposicions i activitats culturals organitzades a la 
biblioteca, així com les sessions de formació per als usuaris del campus 

 
L’ Enregistrament i digitalització de 3 sessions 
corresponents al V Fòrum de Treballs de Recerca al 
Batxillerat 
 
 
 

 
Enregistrament i digitalització de 5 conferències  corresponents al Cicle de 
Conferències de l’EPSC: la certificació electrònica avui  

 
Enregistrament i digitalització de 2 sessions corresponents a l’assignatura de 
Lideratge de Grups I i Lideratge de Grups  

                         
Enregistrament i digitalització de 4 sessions SESAC 
 
Enregistrament de la jornada d’agricultura i economia sostenible 
 
Enregistraments de les jornades d’agricultura 
 
Material gràfic de suport pel Servei d’autopréstec de documents i del Servei de 
préstec de portàtils i de material TIC 
 
Pòster d’UPCommons de l’SBD  per al Congrés d’IATUL  
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6. Habilitats Informacionals  
 
1. Habilitats informacionals per als estudiants de grau i de postgrau 
2. Habilitats informacionals per al PDI i el PAS  
3. Virtualització, programes d’aprenentatge i altres materials didàctics 
4. Especialització dels bibliotecaris formadors  
5. Cooperació i lideratge   
 
 
Per a les sessions d’acollida  (vegeu l’informe ) dels nous estudiants que es 
van fer al setembre, es va preparar un CD amb tota la informació important per 
als nous usuaris. Aquest CD està disponible també des de la web de la BCBL : 
http://bibliotecnica.upc.edu/bib181/acollida/ 
 
 
EL quadrimestre de primavera es va fer la primera edició de l’ALE 
(assignatura de lliure elecció) del CBL :  
 
Aquest ALE està adreçada a alumnes de l’EPSC i l’ESAB que estiguin fent  o 
hagin de fer properament el Treball  o Projecte Final de Carrera. 
És una assignatura virtual amb 4 sessions presencials i pensada perquè es 
desenvolupi en 10 setmanes. 
 
L’assignatura té  una càrrega docent  de 50 hores de treball de l’estudiant (2’5  
ECTS,  5 crèdits actuals). D’aquestes 50 hores , 12 es van destinar a les 
sessions presencials. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la sessió presencial específica de recursos temàtics  (2ª sessió presencial) 
es van separar els estudiants per especialitat: telecomunicacions, aeronàutica i 
agricultura  i els bibliotecaris temàtics de cadascuna de les especialitat van fer 
les sessions presencials. Aquesta separació ha estat valorada positivament 
pels estudiants. 
 
La darrera sessió presencial dedicada a la comunicació escrita va ser impartida 
íntegrament per personal del Servei de Llengües de la UPC. 
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L’assignatura  és semi-virtual  i es va desenvolupar  amb el programari lliure  
Moodle, els materials base eren el mòdul de l’Informa’t,1 tot i que es van afegir 
exercicis fets per la biblioteca a cada mòdul.  
 
L’assignatura va combinar l’avaluació continuada a través dels exercicis 
entregables setmanasls que servien per veure l’evolució dels estudiants amb 
l’avaluació final a través d’un treball. 
 
Durant el curs 2007/08 l’ALE s’impartirà dues vegades, en el quadrimestre de 
tardor-hivern, i en el de primavera-estiu i s’amplia l’oferta de places per la 
matrícula a 30 places cada quadrimestre (12 ESAB, 18 EPSC). 
 
S’ha redactant un extens informe de l’ALE  que ha aportat molta informació per 
a les properes edicions.  
https://sbdocs.upc.es/Arxius/8236_informealeoctubre2007.doc   
 
Per al 2008 s’ha redactat  una proposta de formació per graus i postgraus 
de la BCBL amb l’objectiu d’integrar en les assignatures obligatòries dels plans 
docents de l’EPSC i l’ESAB les activitats de formació en habilitats 
informacionals com a competències transversals, que esperem sigui acceptada 
i posada en marxa el curs 2008/09. 
 
Un any més s’han realitzat sessions d’informació sobre els recursos 
bibliogràfics i d’informació que hi ha disponibles a la BCBL i a Bibliotècnica a 
tots els nous estudiants ERASMUS, doctorands i nou PDI del campus.  

                                                 
1 Curs base creat pels Serveis Generals de Biblioteques 
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7. Coneixement UPC 

 
1. UPCommons: portal d’accés obert al coneixement de la UPC 
2. Gestió, difusió i accés a la producció docent 
3. Gestió, difusió i accés a la producció de recerca 
4. Difusió i explotació de la producció científica de la UPC  
5. Política d’autoarxiu i suport a la publicació dels investigadors 

 
Per tal de donar a conèixer, potenciar i 
incentivar la participació dels investigadors 
del Campus en els dipòsits de recerca 
d’UPCommons assegurant la presència 
de la producció científica de tots els grups 
de recerca del Campus, s’ha contactat 
amb els responsables dels grups de 
recerca que hi ha actualment i se’ls va 

presentar DSpace-Eprints UPC. A partir d’aqui els temàtics es van anar posant 
en contacte amb els professors i investigadors dels grups interessats en penjar 
documents al repositori per demanar-los permisos i explicar-los el funcionament 
de l’autoarxiu. A finals de desembre s’havien creat les comunitats de tots els 
grups de recerca.    
 
També s’ha contactat amb el professorat que ha llegit la Tesi doctoral a la UPC 
i encara no apareix a la base de dades TDX http://www.tdcat.cesca.es/  per si 
volien que se’ls digitalitzés. S’ha aconseguit els permisos de 6 autors. 
 
Durant tot l’any el personal de l’àrea de recerca de la BCBL ha realitzat un 
Anàlisi quantitatiu bibliomètric sobre els autors del Campus del Baix 
Llobregat 2004-2007 
 
L’objectiu principal de l’estudi és tenir una mostra del què han publicat els 
investigadors del Campus del Baix Llobregat (CBL) durant els anys 2004 a 
2007. Es pretén fer un anàlisi quantitatiu de les publicacions del CBL (articles, 
capítols de llibre i comunicacions a congressos) que permeti conèixer la 
productivitat del campus (EPSC, ESAB, DEAB, CTTC, ICFO, IdeG, IN3) i quina 
visibilitat te aquesta recerca en bases de dades de reconegut prestigi 
internacional: ISI, EI Village, FSTA, CAB i TRD. També s’usen bases de dades 
nacionals per la matèria d’Enginyeria Agroalimentària, com per exemple el 
CSIC. 
 
La mostra avarca 711 registres d’un conjunt de 352 autors del CBL. S’ha 
escollit l’any 2004 com a any d’inici de l’estudi perquè va ser l’any en que 
l’ESAB es va instal·lar al campus. La data de tancament és octubre 2007. 
Des de cada base de dades s’anaven gravant els registres a una carpeta del 
getor de referències  Refworks, i després es bolcaven a MS Excel.  
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En el present treball s’ha estudiat la productivitat (llei de Lotka)2, entenent com 
a tal el nombre de publicacions per unitat de temps i la col·laboració i 
transitorietat3 dels autors ocasionals. Els indicadors d’impacte i la dispersió de 
les publicacions (àrees de Bradford)4 s’estudiaran en una segona fase de 
l’estudi que es durà a terme l’any 2008. 
 

                                                 
2 La Llei de Lotka (llei quadràtica inversa de la productivitat dels autors) estableix que partint del nombre 
d’autors amb un sol treball es pot predir el nombre d’autors amb n treballs, segons la formulació: An = A1 / 
n2, essent An el nombre d’autors amb n signatures, A1 el nombre d’autors amb una sola signatura i n2 el 
nombre de signatures al quadrat.  
3 Percentatge d’autors ocasionals. 
4 Dispersió, concentració de la literatura científica. 
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8. Accés a la cultura 

 
1. Llibres per llegir  
2. Exposicions i actes de promoció cultural UPC 
3. Col·laboració amb l’entorn cultural  
4. Projectes bibliotecaris amb els països en vies de desenvolupament  
5. Organització i recursos 
 
 
Activitats organitzades conjuntament amb altres unitats de servei o estructurals: 

 
La Biblioteca juntament amb l’Univers, la 
Delegació d’Alumnes del Baix Llobregat i 
la Biblioteca Ramon Fernández Jurado de 
Castelldefels, van organitzar el  
1r concurs fotogràfic del Campus : 
Com veus l’aeronàutica i les 
telecomunicacions? 
 
L’objectiu era  fomentar i premiar la 
creativitat dels aficionats a la fotografia de 
la UPC i de Castelldefels. El tema 
d’aquesta primera edició del concurs va 
ser l’Aeronàutica i les Telecomunicacions, 

d’aquesta manera es podien presentar fotografies, en paper o digitals, 
relacionades amb qualsevol de les dues disciplines. 
 
Les bases i el calendari del concurs es poden consultar a la pàgina web del 
concurs : http://bibliotecnica.upc.es/e-portals/concurs així com totes les fotos 
que es van presentar i les guanyadores. 
 
 
Promoció dels estudis del CBL – Tutorització de treballs  de recerca 
d’estudiants de batxillerat. 
 
La BCBL va  participar en la iniciativa del Campus d’ofertar la tutorització de 
treballs de recerca d’estudiants de secundària. L’objectiu era facilitar als 
estudiants  la informació especialitzada  bàsica per al bon desenvolupament 
d’aquests treballs, ajudar els nois i noies que hi participen a aprendre a buscar i 
utilitzar la informació per a la realització d’un treball científic i que els estudiants 
coneguin què és una biblioteca universitària i la seva importància en la 
docència i la recerca.  
 
Els serveis ofertats son : Visita a la biblioteca i presentació dels serveis i els  
bibliotecaris temàtics ; Formació en Habilitats informacionals : Com buscar i 
utilitzar la informació; Servei on-line d’informació especialitzada; Servei de 
préstec de documents i Consulta de recursos  electrònics d’informació 
especialitzada.  
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Durant el mes de setembre es va celebrar 
a l’ESAB el II Congrés sobre   
Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 
organitzat pel DEAB. La biblioteca hi va 
col·laborar amb la realització a la Factoria  
de la web del congrés i amb l’organització 
d’una exposició bibliogràfica i guia de 
lectura sobre els temes del congrés :  
Agricultura Periurbana Aliments de IV i V 
gamma, Anàlisi d’aliments, Compostatge 
Enologia, Pa i pastes i Seguretat 

alimentària. 
http://bibliotecnica.upc.edu/deab_congres/ 

  
 
Dins de les activitats de la Setmana de la Ciència la biblioteca va organitzar 
una  exposició i concurs de jocs matemàtics, amb fons de la nostra biblioteca i 
de la biblioteca de la FME. 
 
 

 
 
Un cop més es va celebrar el Mercat d’Intercanvi de 
Llibres per St. Jordi, activitat que ja s’ha consolidat dins 
de la setmana cultural del Campus i de la Festa de Sant 
Jordi Sostenible. 
  
 
 
 

 
Les Exposicions bibliogràfiques relacionades amb les temàtiques del 
Campus i les activitats que s’hi realitzen han estat  
  

Mirades, organitzada per Ajuda en Acció, del 8 al 22 de 
febrer 
Les matemàtiques son divertides de la FME, del 16 al 
25d’abril 
 
L’aigua al S.XXI, de l’EUPVG, del 23/04 al 4/05 
 El riu Llobregat, organitzada per l’organització La   

Saboga http://projectellobregat.blogspot.com , del 7 al 31 del 
05 
Els germans Wright i el centeneari de l’aviació de la 
FCA 
125 anys de Ferrocarril, de Jaume Tous, del 22/05 al 
28/06 
 
 Imatges del Sud, del CCD, del 19/11 al 17/12 
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Fotos del concurs fotogràfic “Com veus 
l’Aeronàutica i les Telecomunicacions?” del 
31/10 al 16/11 
 

 
 
Aquest any s’han incrementat les relacions amb la Biblioteca RFJ  de 
Castelldefels intercanviant informació cultural i novetats  i col·leccions que 
s’han cedit temporalment d’una biblioteca a l’altre per a la realització 
d’exposicions, en concret una de llibres de cuina que es va fer a la BCBL i 
llibres de meteorologia, astronomia i l’espai que es van cedir per acompanyar 
les activitats relacionades amb l’Sputnik. 
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9. Professionals 

 
6. Pla de formació per al desenvolupament professional  
7. Nous rols, perfils i competències 
8. Aprenentatge d’idiomes: anglès 
9. Bones pràctiques i gestió del coneixement 
10. Lideratge i gestió dels caps i responsables 

 
Durant l’any 2007 s’ha consolidat la plantilla de personal de la BCBL, amb el 
concurs de les dues places de Tècnic de Suport de Biblioteques que han 
guanyat el Pedro López (horari mati) i la Laia Serveto (horari de tarda). 
La Mar Romaní va estar uns mesos de baixa per maternitat i la va substituir la 
Mònica Bonich. 
 
Personal que ha treballat a la BCBL durant l’any 2007 : 
 

Càrrec Incorporació/cessament Nom 
 
Cap de la Biblioteca  Roser Gómez 

Responsable 
Aprenentatge  Gemma Garcia 

 
Responsable Recerca  Consol Garcia 

 
Responsable Digital  Francesc Carnerero 

Bibliotecària 
Aprenentatge  Carme Molina 

Bibliotecària 
Aprenentatge  Mar Romaní 

 
Bibliotecària Recerca  Pilar Nieto 

 
Bibliotecari Digital  Àlex Yoldi 

 
Tècnica de Suport Matí 14/05/2007 Pedro López 

 
Tècnica de Suport Tarda 08/01/2007 Laia Serveto 

PERSONAL TEMPORAL 
 
Bibliotecària 11/06/2007 Mònica Bonich 

 
Bibliotecari  13/03/2006 - 30/05/07 Lluís Coll 

 
Tècnica de suport matí 03/05/2006 - 2007 Núria Navarro 

 
Bibliotecària catalogadora 10/12/2007-24/01/2008 Raquel Torrent 

 



 

 22

També hem tinguts uns quants becaris, alumnes de l’EPSC i l’ESAB i de la 
Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB, que ens han ajudat en 
les tasques de preparació dels documents i guardar els llibres als prestatges, 
així com a La Factoria  
 

BECARIS DE SUPORT 
Catalogador DAR 
  Carles Ortiz 

Catalogadora DAR 
 05/11/2007-21/01/2008 Esther Álvarez 

Becària EPSC 2006/07 
 18/09/2006-31/03/2007 Anna M. Nevado 

Becari EPSC 2006/07 
 05/04/2006-30/06/2007 Albert Campos 

Becari Factoria 2006/07 
 20/09/2006-31/07/2007 Carlos Pérez 

Becari Factoria 2006/07 
 20/09/2006-13/04/2007 Àngel Garrido 

Becària ESAB 2006/07 
 01/11/2006 – 31/07/2007 Mireia Cardona 

Becària ESAB 2006/07 
 01/10/2006- 31/10/2006 Sara Sánchez 

Becària ESAB 2006/07 
 01/12/2006-28/02/2007 Manolya Rahime Kivançli 

Becària ESAB 2006/07 
 01/03/2007-31/07/2007 Marian 

Becària EPSC 2007/08 
 18/09/2007-30/06/2008 Marta Almazán 

Becari EPSC 2007/08 
 18/09/2007-30/06/2008 Albert Solsona 

Becari Factoria 2007/08 
 01/09/2007-30/10/2007 Josua 

Becari Factoria 2007/08 
 01/09/2007-31/01/2008 Javi Pulido 

Becari Factoria 2007/08 
 02/11/2007-18/01/2008 Francesc Suñol 

Becària ESAB 2007/08 
 01/09/2007-31/12/2007 Marta Jaén 

Becària ESAB 2007/08 
 01/09/2007-31/12/2007 Miquel Àngel Sánchez 

 



 

 23

Formació del personal de la biblioteca per al desenvolupament professional. 
Aquest any s’ha completat l’assistència a cursos de formació 
d’especialització organitzats per l’SBD i pel SDP de la UPC amb un sistema 
de formació en cadena dins de la BCBL. 
 
Les temàtiques de cursos als que s’han assistit son : 
 

• Cursos de català per al PAS de la UPC 
• Planificació estratègica 
• Treball amb XML 
• Dipòsit i catalogació de materials a DSpace : PFC/TFC/Tesines; 

UPCOpencourseware,  
• Dipòsits institucionals 
• Estudis bibliomètrics 
• Qualitat en llocs web 
• Motors de cerca 
• Moodle 
• Publicació a revistes científiques 
• Web of Knowledge 
• Podcast, wikis i blogs 
• UPCommons 

 
 
Publicacions professionals : 
 
S’ha publicat l’article següent: 
 
Carnerero, Francesc; Yoldi, Àlex; Clavero, Javier. Com podem aplicar les TIC a 
la biblioteca? Què podem fer amb els pocs recursos i una mica d’imaginació? 
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació [en línia]. 2007,  
núm. 19. [Consulta: 19-02-2008]. Disponible a : 
http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=19carner.htm. ISSN 
1575-5886 
 
També es va presentar un póster a Global Access to Science: 28th IATUL 
Conference. Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden. : 
Prats Prat, Jordi and Torn, Pep and López Vivancos, Marta and Gómez Enrich, 
Roser (2007) UPCommons: Global Access to UPC Knowledge.  
http://eprints.rclis.org/archive/00009536/ 
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10. Organització i gestió  

 
11. Organització de l’SBD 
12. Comunicació, participació i màrqueting 
13. Qualitat, avaluació i benchmarking 
14. Gestió dels recursos 
15. Lideratge del CBUC i altres col·laboracions 

  
 
El 29 de març el Consell de Govern de la UPC va aprovar la proposta de 
Reglament del Campus del Baix Llobregat que havia redactat el Consell 
provisional del Campus del Baix Llobregat. La Cap de la Biblioteca, Roser 
Gómez, ha estat membre elegit del Consell provisional fins a la creació del nou 
Consell de Campus del Baix Llobregat, del qual també n’ha sortit membre elegit 
com a representant del PAS del Campus. 
 
El 29 d’octubre es va reunir el Consell del Campus per primer cop i es va 
aprovar la creació de la Comissió de Biblioteca de Campus com a “òrgan de 
caràcter deliberant i consultiu que s’encarrega de garantir i coordinar les 
activitats i el bon funcionament de la Biblioteca del Campus” i els seus 
membres representants del PDI i estudiants del campus, actuant com a 
president/a el/la cap de la biblioteca. 
 
La cap de la biblioteca també ha participat en un grup de treball creat pel PAS 
de la UTG del campus per tal de redactar una proposta d’actuacions per a la 
millora de la comunicació entre les diferents unitats estructurals i de serveis 
del campus. 
 

Pel que fa a l’organització interna a la Biblioteca, s’ha adaptat una 
aplicació per la creació de cartells cedida per la Biblioteca Rector 
Gabriel Ferraté. D’aquesta manera s’aconsegueix oferir una 
imatge corporativa i facilitar la identificació de notes d’avís de la 
resta de comunicats a la biblioteca 
 
 

També s’ha creat una plantilla per fer comunicats a través de la bústia de 
correu de la biblioteca adreçats al PDI i PAS del campus, seguint el model de 
comunicats de direcció del campus. 
 
Des del mes de setembre que s’ha procedimentat l’ús de l’apartat de novetats 
de la web de la BCBL de manera que serveixi també com a butlletí mensual de 
novetats, recomanant cada vegada més l’ús de l’RSS per a la recepció de 
notícies. 
 
La Unitat de recursos digitals de la biblioteca va editar el mes de juny un Llibre 
clau de l’ Àrea de serveis digitals, un manual d’ús i procediments per als 
serveis i equipaments TIC de la biblioteca : PCs, portàtils, impressores, 
telèfons, scànners, programari de treball, ...  
https://sbdocs.upc.es/Arxius/7536_guiausticbcbl.doc  
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Gestió de recursos econòmics des de la Biblioteca : 
 
Del pressupost del Servei de Biblioteques i Documentació cada any hi ha unes 
partides per a l’adquisició de bibliografia que es gestiona des de les 
biblioteques. 
En aquest quadre es resumeix la distribució i despesa que s’ha fet de les 
partides destinades a la compra de bibliografia de suport als estudis que es fan 
a les escoles EPSC i ESAB : 
 

Servei de Biblioteques i Documentació. Pressupsot 2007 
Distribució del pressupost gestionat a la BCBL  

     
  EPSC ESAB 

Col·leccions de suport als estudis de grau i postgrau     

Estudis de 1r i 2n cicle (grau) (Guia Docent 2006-07 i 2007-08) 13.566 10.000

      
Subtotal 13.566 10.000

Col·leccions especialitzades politècniques     

 
Aero  
1000   

 
Telecos  

1000   

 
Telemàtica  

1000   

     

Subtotal 3.000 2.450,79

Foment de la lectura     
Subtotal 600   

Obres de referència     

Subtotal 2.000   
Altres documents     

Autoaprenentatge d'idiomes     

Habilitats transversals no curriculars     

Nous models d'aprenentatge     
Subtotal 1.500   

Total 20.666 12450,79
      
Enquadernacions Despesa    
Caixes revistes 300,00 € 2.000
Fundes DVD -CD 300,00 € 173,85
      
Total 21.266,00 € 14.468,64 €
 


