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La Biblioteca de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de 
Barcelona (EPSEB) 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.
El seu equip de Bibliotecaris hi treballa per acomplir aquest 
compromís. 

Aquest 2020 l’equip de professionals es marcava com a 
objectiu la millora dels serveis en el marc excepcional del 
50è aniversari de la fundació de la UPC.

Malauradament l'emergència sanitària provocada per la 
COVID-19 modificava tots els objectius i ens obligava a 
replantejar els nostres serveis per desenvolupar la docència i 
la recerca de manera remota. Al llarg de les properes 
pàgines mostrem tot el seguit de canvis i resultats que la 
situació excepcional ens ha obligat a viure.

Remei García Martínez

Cap de la Biblioteca de l’Escola Politècnica 
Superior d’Edificació de Barcelona

INTRODUCCIÓ



USUARIS
El total de visitants al 2020 ha estat de 10.489 amb una mitjana de 953 visitants
per mes, cal contextualitzar la dada respecte als 1.128 usuaris potencials de la
comunitat EPSEB. 
Respecte al 2019 s’ha registrat un decreixement de 48.056 visitants.

Al llarg de 2020 s’han modificat els horaris de la Biblioteca per atendre les mesures 
de seguretat sanitària adoptades amb motiu de la pandèmia. Els principals canvis 
han estat els següents:

1.128
Usuaris
potencials

10.489
Visitants
anuals

691
Seguidors
a Instagram

531 
Seguidors
a Twitter

13 de 
març

Tancament de les biblioteques de la UPC. Cap 
servei presencial, tots els serveis seran remots.

2 de juny Obertura del servei de préstec amb reserva prèvia 
dels documents i amb cita prèvia per a recollir-los.

13 de 
juliol

Obertura parcial de la Biblioteca de 10 a 14 h. amb 
reserva prèvia dels llocs d’estudi i accés a les 

col·leccions.

30 
d'octubre 

Obertura de 10 a 14 h exclusivament per al servei 
de préstec amb reserva prèvia dels documents.

30 de 
novembre

Ampliació de l’horari d’obertura  de 8.30 a 18 h.



ESPAIS
Els 860 m2 de la Biblioteca s’adapten a les recomanacions sanitàries i es redueix 
l’aforament dels espais. Passem a oferir 51 llocs d’estudi disponibles a través de 
l’aplicació de reserva prèvia.
Per assegurar els espais segurs s'instal·len dispensadors de gel i es fa obligatori l’ús de 
mascareta. Els espais es ventilen periòdicament.

51 
Llocs de treball
reservables amb 
cita prèvia

2 Sales de treball
individual per seguir 
classes online

Coffee Corner, 
no accessible

Arxiu de 
Patrimoni 
Arquitectònic 
Catalunya

2 Espais Formatius
per impartir docència 

híbrida



EQUIPAMENTS
El mobiliari de la biblioteca es renova, s’instal·len taules noves a planta 2.
A planta 1 es continua amb el projecte de creació d’espai co-working amb les següents 
accions: noves taules de gran format per afavorir el treball col·laboratiu, pissarres de 
grans dimensions mòbils, nova ubicació de punts d’estudi individual. 

Per segon any consecutiu continua la cooperació amb la secció del DOE. De la mà del 
professor Jordi Vilajosana s’ha dotat a la sala de Formació d’un nou equipament que 
permet realitzar formació híbrida (presencial i online) amb pissarra digital, captador 
d'àudio i càmera gravadora.

3  
Escàners

17
Ordinadors
portàtils

SandBox

48
Aparells de 

mesura i 
diagnosi 

2
Pantalles 
digitals 
interactives

1 Taquímetre, 
1 Estació total



SERVEIS 356
Reserves de
sales de treball
en grup

975
Préstecs 
d’ordinadors 
portàtils

Bústia de 
devolució de 
llibres 12 h

Es creen nous serveis per fer front a les necessitats de l’etapa COVID-19 com: 
Préstec a a domicili, Xat, Bústia de devolució, Affluences (ocupació de la biblioteca 
en temps real).

S’han publicat 27 butlletins d’Informacions Biblioteca EPSEB. Per primer any es 
poden enviar butlletins als estudiants de l’escola tal com es fa amb el PDI i PAS. 
Destaquen els Butlletins COVID-19: recursos i serveis per treballar des de casa.

Al llarg del 2020 s’han realitzat 1.584 préstecs de llibres, complementats amb els 
975 préstecs d’equipaments, els 338 dels ordinadors portàtils i e ls 356 de les
sales de treball en grup. 

27
Butlletins

https://bibliotecnica.upc.edu/epseb/coneix/informacions-biblioteca


FORMACIÓ D’USUARIS
Al llarg de l’any 2020 s’han realitzat un total de 19 sessions de formació, en 
dues modalitats: presencials i telemàtiques.

El total d’alumnes assistents a les sessions realitzades durant l’any 2020 per
la Biblioteca EPSEB ha estat de 409 alumnes.

S’afegeixen 4 sessions d’acollida a estudiants de nou ingrés (Grau i Màster) a 
partir de la nova guia d’acollida. 

S’han actualitzat els materials amb l’eina Genially i s’han utilitzat activitats de 
gammificació per tal de dinamitzar aquestes sessions.

19 Sessions
de 
formació

409
Assistents a
formacions

4 Sessions
d’acollida



COL·LECCIONS
Les col·leccions en format electrònic prenen protagonisme durant l’època de 
confinament. Per fer front a les necessitats d’informació des del Servei de biblioteques 
s’intensifica la compra de llibres electrònics consultables online. 

La col·lecció especialitzada de la nostra biblioteca continua millorant l’accessibilitat als 
Treballs Fi d’Estudis retrospectius: es geolocalitzen de nous i arribem als 3.554 TFE al 
dipòsit Geocommons. També s’assoleixen les 209 col·laboracions georeferenciades.

S’incorpora el fons Taller de Patrimoni Arquitectònic dirigit per Santiago Canosa amb 
treballs fi d’estudis producte de convenis de cooperació educativa. La totalitat dels 
projectes en format digital son consultables a través d’UPCommons.

38.724
Monografies

519
Revistes

4.268 Treballs
acadèmics 

1.517
Exàmens

https://bibliotecnica.upc.edu/colleccions/llibres-electronics#quins-continguts-ofereixen-trobar,


SUPORT A LA DOCÈNCIA
Les activitats de suport a la docència també s’han adaptat al model presencial i online.
La docència entra a la Biblioteca: 

 Acollim als professors que surten de l’aula per impartir classe a la Biblioteca. 
 Els alumnes de l’assignatura Aixecament Gràfic mesuren i dibuixen la Biblioteca. 
 Els alumnes de l’assignatura Projecte Interior la redissenyen i hi projecten un 

espai co-working.
 Els alumnes presencials segueixen algunes classes online des de la Biblioteca.
 Es realitzen entrevistes al PDI de l’Escola per recollir la seva experiència docent 

durant el període de docència online per tal de recollir futures millores en el servei  
de suport a la docència des de la Biblioteca. 

6 
Entrevistes 
amb professorat 
EPSEB

14
Butlletins
informacions 
docents

1 Cooperació en 
activitat docent : 
espai co-working



SUPORT A LA RECERCA

Continuem la col·laboració amb: Libro de Actas de la 3a Jornada de
Doctorado del programa de Tecnología de la Arquitectura, de la Edificación
y del Urbanismo 2020 publicant des de Biblioteca al dipòsit UPCommons
les contribucions a la Jornada.

Es continua indexant a Dialnet la revista Domenechiana i Quaderns
d'estructures de l'ACE

S’inicia la col·laboració amb l’ICE en l’actualització del Web ICE, l’apartat
Innova i publica.

1 Research
Cafè

1 Butlletí   
Building &  
Geomatic
Space

191 Revisions
a DRAC

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/338210
http://www.cedim.cat/p/domenechiana.html
https://aceweb.cat/tag/revista-ace-2/
https://www.ice.upc.edu/ca/suport-a-la-docencia/innova-i-publica


GESTIÓ
Al llarg de 2020 l’equip de bibliotecaris format per: Cristina Díez, Rosalia Ordóñez, 
Carlota Serrano, Àlex Yoldi i coordinat per Remei Garcia ha cursat 10 accions formatives 
organitzades des de l’Oficina de Desenvolupament Professional, i en gran part 
impartides en format online.

Donada la situació pandèmica els nostres hàbits de treball han canviat i hem continuat 
donant servei a la comunitat educativa combinant el teletreball i l’atenció personal des  
de la Biblioteca.

En quant al pressupost, el Servei de biblioteques de la UPC assigna 7.931€ per 
l’adquisició de col·lecció bibliogràfica i 2.069€ per a les subscripcions de revistes 
especialitzades en Edificació i Geomàtica.

5
Bibliotecaris

10
Cursos de   
formació

10.000 €
Pressupost 
per adquirir
col·lecció 
bibliogràfica i 
revistes



DINAMITZACIÓ. Conferències

Per segon any es programen les conferències entorn el 8 de 
març amb la presència d’ arquitectes tècniques i enginyeres 
en geomàtica que ens descobreixen els seus treballs i obres 
de referència. 
Les sessions celebrades abans del confinament van ser:

 Gestió integral de projectes cartogràfics a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona amb Montserrat Monteagudo. Enginyera en 
geomàtica i topografia. Cap de la secció de cartografia de l'AMB.

 Edifici La Borda. La direcció executiva d'una obra singular 
amb Gemma Rius. Arquitecta tècnica. Directora d’execució 
d’obres a Arrevolt Cooperativa.

 Gestió del manteniment d’un edifici medieval d’ús museístic
amb Yolanda Granel Giménez. Arquitecta tècnica. Cap de 
manteniment a la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

tècnicA.  
8 arquitectes tècniques i enginyeres en geomàtica. 
8 treballs i obres de referència



DINAMITZACIÓ. Club de Lectura

UPC Arts: Llegir l’escenari

Dins el programa cultural UPC Arts , Llegir l’escenari ens 
ofereix tres sessions per obra: club de lectura a càrrec 
d’Alberto Rizzo, assistència a la funció i visita tècnica 
posterior per descobrir aspectes escènics com l'espai, la 
il·luminació o els elements multimèdia.
Les obres tractades han estat: La casa de les aranyes de 
Paco Zarzoso, Justícia de Guillem Clua, Monroe-Lamarr de 
Carles Batlle,  L’heròe de Santiago Rusiñol i Les cartes 
(Solitud), de Caterina Albert-Víctor Català.

UPC Arts: Llegir l’escenari online

Coincidint amb la setmana de Sant Jordi s’inicià una 
nova modalitat on-line de l'activitat Llegir l'escenari.
El club de lectura i el visionat de les obres es fan 
virtualment conduits per Alberto Rizzo. Les obres 
analitzades han estat: Les veus interiors i El arte de 
la comedia d’Eduardo De Filippo, ¡Ay, Carmela! de 
José Sanchis Sinisterra, La casa de Bernarda Alba
de Federico García Lorca i Reykjavík de Juan 
Mayorga.

https://www.upc.edu/upcarts/


DINAMITZACIÓ. Jornades i Tallers

Jornada sobre 
Nou model docent a l’EPSEB?

La Biblioteca participa a la Jornada organitzada 
per l’Observatori d’emprenedoria i felicitat, 
liderat pel professor Jordi Vilajosana. 
La Cristina Díez, en representació de la 
Biblioteca, aporta les seves reflexions sobre els 
nous models educatius arran de l’escenari post-
pandèmia.

Taller benestar emocional

L’objectiu del taller és dotar de recursos per 
l’autopràctica de la relaxació i la meditació que ajudin a 
reduir l’estrès, l’ansietat i la falta de concentració. 

L’activitat es realitza a la Sala Innovation & Happiness
de la Biblioteca, durant el període confinament es va 
realitzar l’activitat en format online. 



DINAMITZACIÓ. Jornades i Tallers
Ejes de felicidad

Les activitats programades a l’espai 
Innovation & Happiness es mantenen en 
format online permetent d’aquesta manera 
impartir quatre tallers en cooperació amb 
especialistes de Mèxic.

Setmana de la Poesia de la UPC- Poesia de confinament

Des de la Biblioteca es participa activament en els actes de la 
Setmana de Poesia a la UPC. D’una banda es col·labora amb 
l’Aula de Teatre UPC i d’altra banda es participa amb 
contribucions com la poesia Balcones escrita i recitada per la 
Cristina Díez, bibliotecària del nostre equip.



DINAMITZACIÓ. Exposicions i Agenda 

Exposició "Bits, volts i ones: la història de les 
TIC"

Des de les calculadores mecàniques fins als robots actuals, 
l’exposició recorre la història de la informàtica, l’electrònica i 
les comunicacions, des dels orígens fins arribar als robots de 
l’actualitat. L'exposició creada per al "Temps de... Robots"  a 
la UPC Manresa ha estat visitable a la Biblioteca EPSEB.

Agenda UPCArts

A càrrec de la Carlota Serrano des de la Biblioteca 
EPSEB es maqueta i difon a twitter l’Agenda mensual 
UPCArts amb les activitats culturals programades als 
diferents campus UPC.



https://bibliotecnica.upc.edu/epseb

@BibEPSEB@bibliotecaepseb

biblioteca.EPSEB@upc.edu
Av. Doctor Marañón, 44-50

08028 Barcelona
93 401 62 65

La Biblioteca en imatges...  En record a dos professors implicats activament amb la Biblioteca

https://twitter.com/BibEPSEB
https://twitter.com/BibEPSEB
mailto:biblioteca.epseb@upc.edu
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