
Les biblioteques en el  50è aniversari de la UPC.
Què hem aconseguit i 

 què hem de fer els propers anys?

Dídac Martínez 
 Director SBPA, UPC 

Barcelona, 2022
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Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius



Biblioteca Campus Baix Llobregat 2006
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—Què diries que ha canviat a la UPC, ara que som a prop de la jubilació?

—Les biblioteques, sens dubte! Mai no hauria pogut imaginar tenir accés als 
articles del meu camp abans que es publiquessin a les revistes o demanar 

un llibre en una biblioteca de l’altra part del món i tenir-lo al despatx uns dies 
després. 

—Les biblioteques són el canvi més significatiu de tots aquests anys; tota la 
resta és més o menys igual. 

Conversa entre dos catedràtics de la UPC a prop de la jubilació.

“Les biblioteques són els espais essencialment més universitaris que tenim. 
Quan estàs estudiant a la biblioteca rodejat de llibres prens consciencia que 

estàs vivint la experiència i els valors de la universitat. Després de molts anys, 
tothom associa els seu pas per la universitat amb les hores que va passar a la 

biblioteca de la seva escola o facultat” 

Panel “Future of the Library” 2016 MIT.
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Als anys setanta del segle passat, les 
biblioteques universitàries més importants de 
Catalunya eren la biblioteca de la Universitat 
de Barcelona (UB), que es troba a l’imponent 
edifici d’Elies Rogent de la plaça de la 
Universitat; la biblioteca de la Facultat de 
Física i Química, també de la UB, que és a 
la Diagonal, i la biblioteca de l’ETSAB de la 
UPC, que dirigia la bibliotecària Montserrat 
Roca i Junyent. La resta de biblioteques 
universitàries no eren gaire significatives, atès 
que patien les mateixes mancances que les 
seves universitats, després de quaranta anys 
de dictadura. Les biblioteques universitàries, 
en concret, tenien fonamentalment dos 
problemes greus: no tenien ni les col·leccions 
bibliogràfiques actualitzades i rellevants que 
s’havien publicat en el món acadèmic arran 
de l’especialització de la ciència després de la 
II Guerra Mundial, ni unes instal·lacions i uns 
serveis bibliotecaris moderns i de qualitat per 
als usuaris. 

A la UPC, excepte la biblioteca de l’ETSAB, 
el panorama era desolador, ja que arribaven 
pocs llibres tècnics a les biblioteques, alguns 
dels quals eren adquirits, sortosament, per 
professors i professores que els compraven 
quan sortien a l’estranger. En l’àmbit 
intern, l’oferta de llibres tècnics també era 
molt limitada: només un grapat editorials i 
llibreries tècniques admirables, com Áncora 
y Delfín, Díaz de Santos, Marcombo o 
Gustavo Gili, editaven i distribuïen llibres de 
matemàtiques, àlgebra, càlcul, construcció, 
materials, instal·lacions, arquitectura, motors 
i electrònica. El pressupost per a biblioteques 
de la UPC l’any 1989 era de 8 milions de 
les antigues pessetes, uns 3.000 euros per 
biblioteca, que amb prou feines servia per 
a la compra de pocs llibres i encara menys 
per a subscripcions a revistes científiques 

i tècniques, que pràcticament no existien, 
excepte unes poques revistes d’arquitectura. 
El teixit bibliotecari de la Universitat estava 
format per diverses biblioteques d’escoles 
que eren, en realitat, sales adaptades per fer 
de biblioteques i, sobretot, per facilitar l’estudi 
dels estudiants i les estudiants. Tampoc no 
hi havia gaires bibliotecaris i bibliotecàries 
titulats —la majoria teníem contractes 
precaris de becaris— i els materials més 
usats eren els apunts que els mateixos 
professors i professores editaven i que es 
venien a les copisteries i a les llibreries de les 
escoles, com a les de l’ETSAB i l’ETSEIB. 

Als anys noranta, durant el darrer mandat 
del rector Gabriel Ferraté Pascual, es va 
encarregar un informe extern sobre la 
situació de les biblioteques de la UPC, 
amb la voluntat de millorar-les. En aquest 
informe, es constatava la necessitat urgent de 
modernitzar les instal·lacions bibliotecàries, 
algunes d’elles encara barracons, i de 
professionalitzar-ne la gestió mitjançant 
bibliotecaris i bibliotecàries titulats. Aleshores 
es va crear el Servei de Biblioteques de la 
UPC, seguint el model de gestió centralitzada 
de les biblioteques universitàries 
anglosaxones, i se’n va encarregar la direcció 
al bibliotecari Lluís Anglada i Ferrer. 

Ràpidament es van definir una sèrie 
d’objectius en forma de pla estratègic i les 
accions principals van ser disposar d’un 
pressupost finalista i anual per a l’adquisició 
de llibres, especialment els que se citaven 
a les guies docents; l’automatització 
dels catàlegs de fitxes de cartró, que 
va suposar la creació del catàleg de les 
biblioteques de la UPC; la millora dels espais 
i dels equipaments, i l’elaboració de nous 
processos, basats en normes tècniques 

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/27716
https://bibliotecnica.upc.edu/estudiants/cataleg-biblioteques-upc
https://bibliotecnica.upc.edu/estudiants/cataleg-biblioteques-upc
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internacionals i úniques per a totes les 
biblioteques, amb l’objectiu que els usuaris 
poguessin gaudir dels mateixos serveis 
independentment de la biblioteca de l’escola 
de la UPC. Cal recordar que, fins llavors, els 
estudiants i les estudiants matriculats en 
un determinat centre no podien accedir a la 
resta de biblioteques de la Universitat. 

El Servei de Biblioteques, Publicacions i 
Arxius (SBPA) actual integra, per tant, la 
direcció i gestió de totes les biblioteques 
de la UPC amb una sèrie d’accions que es 
duen a terme mitjançant una planificació 
estratègica i treball per objectius. Aquesta 
tasca ha estat una constant des d’aquell 
moment i és un model d’èxit i de bona gestió 
d’unes biblioteques que territorialment estan 
separades i ubicades en els diferents campus 
de la UPC. Aquest model de planificació 
coordinada ens ha permès convertir 
l’SBPA en una petita xarxa de biblioteques 
acadèmiques de la Universitat, de manera 
que totes avancen al mateix ritme pel que 

fa a la qualitat i als serveis, sense que hi hagi 
grans diferències entre elles. Aquí es poden 
consultar els sis plans estratègics de 
Biblioteques de la UPC que s’han fet fins 
ara, amb tots els objectius definits de les 
biblioteques. 

Sense voler repetir el que ja s’ha fet i 
s’ha publicat els darrers trenta anys en 
les diferents memòries del Servei de 
Biblioteques, Publicacions i Arxius (vegeu-ne 
un quadre de dades dels darrers anys al final), 
l’objectiu d’aquest escrit és, en ocasió del 50è 
aniversari de la UPC, subratllar de manera 
resumida les fites més importants que s’han 
assolit i reflexionar sobre els reptes de futur 
de les biblioteques de la UPC davant d’un 
horitzó cada vegada més afectat per molts 
canvis, uns de relacionats amb la innovació 
permanent dels sistemes d’informació i de la 
literatura científica arran de la digitalització i 
d’altres de relacionats amb els reptes propis 
de la UPC, tant en la docència com en la 
recerca i la transferència tecnològica.  

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/20721
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/20721
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Biblioteca Campus Tarrassa 1995
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Si fem una lectura ràpida del que hem 
aconseguit, cal destacar el següent: 

De l’automatització a la digitalització

Gràcies a una tecnologia informàtica 
incipient, als anys vuitanta i noranta del segle 
passat totes les biblioteques universitàries 
d’arreu del món van començar a automatitzar 
els seus catàlegs de fitxes de cartró i a 
adquirir bases de dades científiques, editades 
en format de CD-ROM. També ho va fer la 
UPC, que va organitzar un viatge als Estats 
Units amb una delegació de personal docent 
i bibliotecari encapçalada pel rector Gabriel 
Ferraté per veure un dels millors sistemes 
informàtics de biblioteques del moment, 
que era el Virginia Tech Library System 
(VTLS), un programa de la Hewlett-Packard 
Company que s’aplicava a les biblioteques 
del Virginia Polytechnic Institute and State 
University (Virginia Tech). La UPC el va 
adquirir ràpidament i el va aplicar a les 
seves biblioteques l’any 1990. Amb aquest 

programa informàtic de gestió de biblioteques 
es pot dir que va començar la veritable 
modernització de les biblioteques de la UPC. 

Posteriorment, hem anat migrant a nous 
sistemes més sofisticats, com son els 
programes Innopac Millennium (2008) i 
Sierra (2017), de l’empresa Innovative, i 
actualment el programa Alma (2020), d’Ex-
Libris/ProQuest, un dels millors sistemes de 
nova generació de gestió de la informació 
científica de les biblioteques. 

Una fita rellevant també va ser la creació del 
Consorci de Biblioteques Universitàries de 
Catalunya —avui integrat en el Consorci de 
Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)—, 
que va permetre construir el Catàleg 
Col·lectiu de les Universitats de Catalunya i 
adquirir, de manera consorciada, les millors i 
més importants bases de dades en ciència i 
tecnologia i revistes científiques, un conjunt 
de 12.000.000 de llibres i més de 50.000 
recursos digitals electrònics, que anomenem 
la Biblioteca Digital de Catalunya. 

Què hem aconseguit? 

https://www.csuc.cat/ca
https://www.csuc.cat/ca
https://www.csuc.cat/ca/serveis/cataleg-collectiu-de-les-universitats-de-catalunya
https://www.csuc.cat/ca/serveis/cataleg-collectiu-de-les-universitats-de-catalunya
https://www.csuc.cat/ca/serveis/biblioteca-digital-de-catalunya
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Tanmateix, el canvi digital més significatiu 
pel que fa a la gestió de les col·leccions 
bibliogràfiques ha estat, sens dubte, 
la pràctica desaparició de les revistes 
científiques en suport paper i l’extensió i l’ús 
de les revistes electròniques, accessibles 
avui en dia mitjançant la xarxa d’internet i a 
través d’un ordinador o d’un telèfon mòbil. 
Aquest canvi ha estat clau per a la recerca 
de la UPC, de tal manera que actualment 
els investigadors i investigadores de la UPC 
poden accedir a una col·lecció de més 
de 10.000 títols de revistes científiques 
electròniques de primer nivell mundial 
en els àmbits del coneixement de la seva 
recerca tecnològica. L’accés a la ciència i 
la publicació per part dels investigadors i 
investigadores a la xarxa en versió digital 
és un dels fets més rellevants de la ciència 
moderna, ja que comporta avenços 
extraordinaris per als usuaris, però també 
alguns perills, encara no resolts, per a 
les universitats i les biblioteques, com la 
propietat dels resultats de la ciència pública, 
l’accés i la preservació.

Amb la proliferació d’internet i les TIC amb 
l’aparició de desenes de nous programes i 
dispositius, les biblioteques de la UPC també 
han fet un salt qualitatiu creant i dissenyant 
la biblioteca digital de continguts propis de 
la Universitat i han construït potents dipòsits 
de documents digitals amb l’objectiu de 
recopilar, preservar i oferir al món tota la 
producció científica de la UPC. UPCommons, 
el portal del coneixement obert de la UPC, 
és avui un dels dipòsits més consultats i figura 
als primers llocs dels rànquings mundials 
en ciència i coneixement obert. Internet ens 
ha permès que les biblioteques de la UPC 
editem i publiquem tots els nostres continguts 
i serveis al web. 

El portal Bibliotècnica, que ja va per la 
tercera versió, és la plataforma de serveis 
virtuals més important de la Universitat, des 
de la qual es pot demanar un llibre en préstec 
o consultar un article de revista, però també 
usar de manera digital els serveis bibliotecaris 
que ofereix cada biblioteca de la Universitat. 
L’oferta de serveis és molt rica, diversificada 
i personalitzada d’acord amb el perfil de 
cada usuari potencial, sigui estudiantat, 
professorat o personal investigador, ja que 
està dissenyada per donar resposta a les 
necessitats concretes d’informació i d’estudi 
que ens demanin en tot moment.

Bibliotècnica també és un aparador de la 
recerca que es fa a la UPC mitjançant el 
portal FUTUR, que mostra la producció 
científica del professorat de la UPC i dona 
accés al text complet, i, més recentment, 
amb el portal APRÈN, que ofereix tota la 
producció docent del professorat en accés 
obert com a suport al desenvolupament de 
cada assignatura i titulació. 

Darrerament, Bibliotècnica també dona 
accés als projectes de geolocalització i 
georeferenciació de la producció acadèmica 
de la UPC, com ara GeoCommons i 
GeoDoctorat, de manera que s’hi pot 
consultar la producció acadèmica i els 
projectes de la UPC ubicats en mapes 
geogràfics digitals i visualitzar amb un cop 
d’ull la implicació científica i acadèmica 
de la Universitat en el territori. Les noves 
aplicacions TIC permetran cada vegada més 
la geolocalització i la realitat augmentada 
de la documentació científica com mai no 
s’havia vist, de manera que la ciència, abans 
tancada dins l’àmbit de l’acadèmia, serà més 
accessible i més visible a la societat.

https://upcommons.upc.edu/
https://upcommons.upc.edu/
https://upcommons.upc.edu/
https://bibliotecnica.upc.edu/
https://bibliotecnica.upc.edu/
https://bibliotecnica.upc.edu/
https://futur.upc.edu/
https://apren.upc.edu/ca
https://bibliotecnica.upc.edu/
https://geocommons.upc.edu/
https://geodoctorat.upc.edu/
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D’un model de biblioteca d’escola a 
un model de biblioteca de campus 

Les instal·lacions de les biblioteques de la 
UPC eren molt deficients, encara als anys 
vuitanta. Parlem d’uns espais que es van 
destinar a biblioteques en edificis construïts 
entre els anys cinquanta i setanta i que, 
en principi, no havien estat dissenyats per 
ser biblioteques. Per tant, un dels objectius 
principals a l’hora de reconstruir les escoles 
i els campus amb els plans plurianuals 
d’inversions dels anys vuitanta i noranta va 
ser també construir i renovar les biblioteques 
de la Universitat.

 La UPC disposa actualment de 12 
biblioteques en total, comptant tant 
les biblioteques dels campus com les 
biblioteques dels centres o de les escoles. Els 
darrers anys s’han construït les biblioteques 
següents: la BCT (1995), la BRGF (1996), 
la de l’EPSEVG (1999), la BCUM (2005), la 
BCBL (2006), la de l’ETSAB (2009) i la de 
l’EEBE (2015), i la resta de biblioteques i 
serveis generals s’han renovat.

El model que es va seguir on hi havia 
diverses escoles properes fou construir una 
biblioteca de campus per superar el model de 
biblioteca de centre, llevat del Campus Sud 
de Barcelona, que encara és una assignatura 
pendent. El model de biblioteca de campus 
ha servit no tan sols per millorar l’eficiència 
i l’eficàcia dels recursos disponibles, 
sinó també per incrementar i dissenyar 
nous serveis presencials, tal com s’estan 
dissenyant les biblioteques universitàries 
avui, en què l’element més important no és 
tant la documentació bibliogràfica, que ara 

ja comença a ser plenament digital, sinó 
les necessitats derivades de la tipologia 
d’estudis dels usuaris: sales de treball en 
grup, sales amb ordinadors, sales de lectura, 
mobiliari adaptat, etc. Tot això només es pot 
fer a les grans biblioteques dels campus, 
ben equipades, que poden oferir un ventall 
més ampli d’espais diferenciats i altament 
tecnològics oberts durant moltes hores i de 
fàcil accés, independentment de les escoles. 
Totes les biblioteques universitàries que 
s’estan construint actualment són de campus 
i tenen una oferta molt rica de serveis, amb la 
qual cosa configuren un nou entorn educatiu 
de molta més qualitat. 

Les tecnologies, sobretot a la UPC, ja 
s’han convertit en la columna vertebral de 
l’ensenyament superior i, per tant, estaran 
cada vegada més presents a les biblioteques 
com a característica essencial. Els espais 
de cotreball (coworking), els laboratoris 
de creació d’idees, els tallers, les sales 
multimèdia, les zones de treball en grup, els 
seminaris d’idiomes i de recerca de feina, 
les trobades i les exposicions culturals, etc. 
seran cada vegada més necessaris a les 
biblioteques de la UPC, i això només es pot 
oferir a les grans instal·lacions bibliotecàries 
de la Universitat com són les biblioteques 
de campus. A més, en aquestes noves 
biblioteques de campus les universitats 
hi estan concentrant una sèrie de serveis 
universitaris que abans eren dispersos, 
estaven duplicats i poc aprofitats; per 
tant, suposen també una oportunitat per 
redefinir els serveis universitaris de suport a 
l’aprenentatge adreçats a l’estudiantat i a la 
comunitat dels campus i escoles.   
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Biblioteca de l'Escola 
Tècnica Superior 
d'Enginyeria Industrial 
de Barcelona
Avda. Diagonal 647, 08028 Barcelona
biblioteca.ETSEIB@upc.edu
+34 93 401 66 37

Biblioteca Oriol Bohigas 
de l'Escola Tècnica Superior
d'Arquitectura de Barcelona
Avda. Diagonal 649, 08028 Barcelona
biblioteca.ETSAB@upc.edu
+34 93 401 74 71

Biblioteca de l'Escola 
d'Enginyeria Barcelona Est
Eduard Maristany, 16, 08019 Barcelona
biblioteca.eebe@upc.edu
+34 93 413 72 50

Biblioteca de l'Escola 
Politècnica Superior 
d'Edificació de Barcelona
Avda. Doctor Marañón 44-50, 
08028 Barcelona
biblioteca.EPSEB@upc.edu
+34 93 401 62 65

Biblioteca de l'Escola 
Politècnica Superior 
d'Enginyeria de 
Vilanova i la Geltrú
Rambla Exposició, 37, 
08800 Vilanova i la Geltrú
biblioteca.epsevg@upc.edu
+34 93 896 77 12

Biblioteca de l'Escola 
Tècnica Superior 
d'Arquitectura del Vallès
Pere Serra 1-15, 08173 Sant Cugat del Vallès
biblioteca.ETSAV@upc.edu
+34 93 401 78 44

Biblioteca de la Facultat 
de Matemàtiques i Estadística
Pau Gargallo 14, 08028 Barcelona
biblioteca.FME@upc.edu
+34 93 401 70 20

Biblioteca de la Facultat 
de Nàutica de Barcelona
Pl. del Palau 18, 08003 Barcelona
biblioteca.FNB@upc.edu
+34 93 401 79 34

Biblioteques de Centres

Biblioteca Rector Gabriel 
Ferraté
Jordi Girona, 1-3, 08034 Barcelona
biblioteca.ferrate@upc.edu
+34 93 401 68 08

Biblioteca del Campus 
de Terrassa
Plaça del Campus 1, 08222 Terrassa
biblioteca.campus.terrassa@upc.edu
+34 93 739 80 62

Biblioteca del Campus 
del Baix Llobregat
Esteve Terradas, 10, 08860 Castelldefels
biblioteca.cbl@upc.edu
+34 93 552 35 44

Biblioteca del Campus 
Universitari de Manresa
Avda. Bases de Manresa, 7-11, 
08242 Manresa
biblioteca.bcum@upc.edu
+34 93 877 72 21

Biblioteques de Campus
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Una gestió professionalitzada amb 
personal bibliotecari 

El tercer gran repte destacable que s’ha 
assolit és la creació d’una plantilla de 
personal bibliotecari professional. La 
Universitat entenia que era urgent disposar 
d’una plantilla de personal bibliotecari 
titulat i expert en la gestió de biblioteques 
universitàries per portar-ne i gestionar-ne les 
biblioteques. En aquest sentit, es va crear 
l’escala d’ajudants d’arxius, biblioteques 
i museus de la UPC, que possibilitava 
una estructura professionalitzada a cada 
una de les biblioteques. Amb aquesta 
aposta fonamental i històrica, es va iniciar 
un canvi extraordinari en la gestió de les 
biblioteques de la UPC. L’execució d’un 
pressupost finalista anual per a l’adquisició 
de les col·leccions de llibres que es 
recomanaven a les guies docents, la creació 
de col·leccions especialitzades en les 
temàtiques de les àrees troncals de la UPC, 
l’actualització i l’adquisició de les millors 
revistes científiques i tècniques publicades 
i l’elaboració de les millors bases de dades 
actuals de recerca i de la millor literatura 
científica que publiquen les millors editorials 
acadèmiques del món avui no s’haurien 
pogut portar a terme sense disposar de 
personal bibliotecari professional a la UPC. 
A més, la gestió professionalitzada ha 
permès redactar i implementar reglaments 
i normes comuns, que han donat com a 
resultat l’estandardització dels serveis de 
totes les biblioteques, com ara els serveis 
de préstec presencial i interuniversitari, 
la formació en competències de l’ús de la 
informació a estudiants, la garantia d’horaris 
d’obertura i l’accessibilitat a tots els recursos 

físics i digitals per part dels membres de la 
comunitat en condicions d’igualtat. 

La professionalització de les biblioteques 
de la UPC ha permès també integrar i 
millorar altres serveis que abans estaven 
dispersos per la Universitat, com l’Oficina de 
Publicacions Acadèmiques Digitals (IDP), 
abans Edicions UPC, que ens ha permès 
editar més de 800 títols de llibres dels nostres 
autors, i l’Oficina de Documentació i Arxius 
(ODA), que ha donat suport professionalitzat 
a la gestió i la preservació de la documentació 
administrativa de la UPC.

La construcció de la qualitat en xarxa 
dels serveis bibliotecaris que n’han fet els 
professionals no tan sols s’ha assolit dins 
la UPC, sinó que s’ha expandit a la resta de 
biblioteques universitàries de Catalunya, 
en el marc del CSUC/CBUC, i a les altres 
biblioteques universitàries espanyoles, dins la 
xarxa REBIUN/CRUE. 

La UPC ara disposa d’uns serveis bibliotecaris 
altament valorats per l’estudiantat i el 
professorat, i freqüentats massivament 
de manera presencial pels estudiants i les 
estudiants i de manera digital per desenes 
d’investigadors i investigadores que formen 
part de la comunitat científica de la UPC. 
Així ho avalen les diferents avaluacions i 
acreditacions a què les biblioteques de la 
UPC s’han sotmès aquests anys en el marc 
dels processos impulsats per les agències 
ANECA i AQU, com també les enquestes que 
les biblioteques de la UPC fan periòdicament 
als usuaris. Així doncs, el Servei de 
Biblioteques de la UPC actualment és un dels 
més ben valorats de la Universitat.

https://www.upc.edu/idp/ca
https://www.upc.edu/idp/ca
https://www.upc.edu/oda/ca
https://www.upc.edu/oda/ca
https://www.aqu.cat/ca/doc/Estudis/satisfaccio-titulats/Satisfaccio-graus-2021
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Això no obstant, els darrers anys, arran de 
la crisi econòmica iniciada el 2011 amb 
els plans de viabilitat econòmica, l’evolució 
de la millora de les biblioteques s’ha vist 
paralitzada en molts aspectes, com ara 
les plantilles de professionals, la millora 
i la transformació de les instal·lacions 
o la inversió necessària en col·leccions 
científiques i projectes bibliotecaris 
tecnològics que la UPC necessita. Si a tot això 
s’hi afegeixen les incessants exigències de 
transformació digital que afecten la docència 
i la recerca, ens trobem en un punt en què cal 
repensar els objectius de futur per als propers 

anys per tal que les biblioteques puguin 
continuar donant suport a l’estudiantat i al 
professorat de la nostra universitat, tal com es 
mereixen i com necessiten. 

La segona part d’aquesta reflexió 
compartida la dediquem a enumerar 
alguns reptes clau que les biblioteques 
universitàries de la UPC haurien d’afrontar; 
uns reptes que, d’altra banda, són els 
mateixos que s’estan plantejant avui la resta 
de biblioteques universitàries catalanes i 
europees. 

Què hem de fer els propers anys?
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Incrementar el suport a la docència 
presencial, híbrida i digital

Els propers anys, la docència universitària 
global canviarà encara molt més, com a 
conseqüència de l’ús massiu de les TIC 
educatives, dels campus digitals de nova 
generació i de l’increment dels continguts 
digitals. En una universitat politècnica com la 
nostra, la presència de les TIC s’incrementarà 
encara molt més, ja que les titulacions tenen 
i tindran encara més un component pràctic i 
altament tecnològic, que es durà a terme en 
tallers i laboratoris tant presencials com virtuals. 
A més, la pandèmia de la COVID-19 està 
demostrant que és factible un ensenyament 
híbrid o plenament digital, la qual cosa farà 
que tinguem estudiants de grau i de postgrau 
presencials i virtuals d’arreu del món. El 
component internacional de les universitats 
s’ampliarà d’una manera molt significativa. El 
projecte Unite! i altres projectes col·laboratius 
entre universitats que la UE ha impulsat 
recentment van en la direcció de crear 

uns estudis europeus transversals i oberts, 
aprofitant la potencialitat de les TIC. 

Els reptes principals de les biblioteques de la 
UPC seran:   

• Donar suport personalitzat a la creació, 
la gestió i l’accés a continguts docents 
digitals propis del professorat. Preservar, 
protegir l’autoria i facilitar l’accés 
a totes aquestes publicacions que 
es consideraven efímeres i de poca 
importància ara serà fonamental per a la 
qualitat de la docència. El portal APRÈN 
de la producció docent del professorat de 
la UPC és un primer projecte que facilitarà 
la construcció de la biblioteca digital 
docent del professorat i de cada titulació, 
catalogant, classificant i preservant els 
diferents materials docents, com són les 
presentacions, els apunts, els exercicis, 
les pràctiques, els enunciats d’exàmens, 
els vídeos i els enregistraments de classes 
magistrals i teòriques que es deriven del 
desenvolupament del temari de cada 
assignatura.

• Donar suport al professorat i estudiantat 
en la formació en les eines de creació 
i organització de continguts de les 
plataformes digitals, dels campus 
virtuals i dels nous programaris educatius 
d’aprenentatge electrònic (e-learning), 
etc. Actualment, l’SBPA ja està 
col·laborant amb l’ICE en el llançament 
del projecte pilot PAB-ICE, en què alguns 
membres del personal docent i bibliotecari 
estan treballant conjuntament per donar 
suport al professorat en l’organització dels 
recursos d’informació de les assignatures 
a Atenea. El personal bibliotecari haurà 
d’ajudar també el professorat en la gran 

https://apren.upc.edu/ca
https://apren.upc.edu/ca
https://apren.upc.edu/ca
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quantitat d’eines, recursos i continguts 
d’informació que les TIC crearan els 
propers anys. El professorat haurà de tenir 
cada vegada més competències digitals 
d’informació per poder desenvolupar la 
nova docència híbrida, i els bibliotecaris 
i bibliotecàries de la UPC han d’estar al 
seu costat donant-li el suport i l’ajut que 
necessiti en tot moment. 

• Finalment, un repte fonamental serà la 
introducció, tria i lectura progressiva  del 
llibre electrònic o digital a la docència i 
els processos de lectura. La majoria de les 
editorials acadèmiques més rellevants —
Springer, Elsevier, etc.— estan publicant 
els llibres en versió digital i també la UPC, 
a petita escala, a través de la Iniciativa 
Digital Politècnica, està apostant pel llibre 
digital en les col·leccions de GrauUPC i 
PostgrauUPC, que ara són electròniques 
i d’accés obert a tota la comunitat de 
la UPC. Aquest canvi educatiu serà 
essencial perquè progressivament aniran 
desapareixent els llibres tècnics editats 
en suport paper i s’incrementarà l’edició 
del llibre digital, com va passar amb les 
revistes científiques. Actualment, les 
biblioteques de la UPC tenen més de 
50.000 llibres electrònics disponibles, 
i el gran repte és introduir la lectura 
digital d’aquest tipus de llibres en els 
processos d’aprenentatge del professorat 
i l’estudiantat. Aquest no serà un canvi 
menor ni simplement de format, sinó 
de gran transcendència per a tots els 
sistemes i protagonistes de l’educació, 
ja que implicarà consolidar un nou hàbit 
de lectura i estudi per a les properes 
generacions mitjançant les TIC i no amb 
els llibres en paper que hem usat durant 
segles. 

Potenciar la ciència oberta i preservar 
i garantir l’accés a la informació digital 

Durant trenta anys, tant el personal docent 
com el bibliotecari han estat potenciant 
l’accés obert a les publicacions que els 
investigadors i investigadores elaboraven en 
el marc de les universitats i dels centres de 
recerca. Les TIC permetien construir dipòsits 
digitals en servidors oberts a la xarxa on 
els autors i autores podien compartir amb 
la comunitat científica mundial les seves 
preprints i postprints, i també editar revistes 
digitals d’accés obert. Les biblioteques de la 
UPC disposen actualment de dos recursos 
oberts molt sòlids: UPCommons i un conjunt 
de revistes digitals obertes i publicades de 
la UPC, a més d’un primer portal web sobre 
ciència oberta a la UPC, que informa la 
comunitat dels temes essencials relacionats 
amb la publicació de les seves aportacions.

Actualment, la noció d’accés obert està 
derivant en la noció de ciència oberta, que 
integra molts altres elements que configuren 
un procés acadèmic i de recerca universitari. 

https://www.upc.edu/idp/ca/llibres/col-leccions-upcgrau-i-upcpostgrau/inici-upcgrau-i-upcpostrgau
https://www.upc.edu/idp/ca/llibres/col-leccions-upcgrau-i-upcpostgrau/upcpostgrau-titols-publicats
https://upcommons.upc.edu/
https://upcommons.upc.edu/
https://revistes.upc.edu/
https://revistes.upc.edu/
https://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/ciencia-oberta-upc
https://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/ciencia-oberta-upc
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Dades de recerca obertes, processos 
oberts de revisió per parells, equipaments i 
laboratoris oberts i patents obertes, llibres 
oberts, etc. són alguns elements que ja 
s’estan potenciant. 

Les biblioteques hauran d’estar presents, 
amb les capacitats pròpies, en tot aquest 
moviment de ciència oberta que afectarà 
la universitat. No cal dir que, en aquest 
procés de canvi, les editorials comercials 
propietàries estan pressionant en molts 
nivells per aconseguir que siguin elles les 
qui dirigeixen la ciència oberta universitària, 
mantenint el model de negoci basat en la 
propietat i el pagament a les seves grans 
plataformes d’informació científica. En 
aquest escenari d’interessos comercials, les 
universitats públiques es juguen la propietat, 
la preservació i l’accés del seu valor més 
preuat, que és el nou coneixement descobert 
i produït als seus laboratoris i a les seves 
aules durant segles. Per tant, davant del 
procés imparable i soterrat d’externalització 
i descapitalització del coneixement, hem 
d’estar molt alerta per aturar aquesta 
amenaça greu els propers anys. Les 
universitats i els centres públics de recerca 
són, ara com ara, les úniques institucions 
que poden garantir veritablement la ciència 
oberta i assegurar-ne un ús democràtic 
efectiu. 

Els reptes principals de les biblioteques de la 
UPC seran:   

• Continuar construint i gestionant els 
dipòsits de continguts digitals de la 
producció acadèmica de la UPC per 
garantir-ne la preservació, la difusió i 
l’accés democràtic.

• Avançar per disposar d’infraestructures 
de gestió, preservació i accés a les dades 
de recerca, de manera consorciada i amb 
altres universitats catalanes i projectes 
europeus. Cal un gran banc de dades de 
recerca com a infraestructura de país.

• Continuar elaborant polítiques d’accés 
obert i de ciència oberta i ciutadana que 
reconeguin i acompanyin els investigadors 
i investigadores en la publicació i la 
reutilització de tota la seva producció 
científica i docent.

• Regular totes les condicions dels acords 
amb les grans empreses tecnològiques 
que estan entrant a la Universitat, ja sigui 
mitjançant un dispositiu o un programa 
nous i una subscripció de continguts.  

• Assegurar la propietat de l’ús de les 
dades de tota la tecnologia adquirida i la 
protecció de les dades personals.

• Donar suport i acompanyament als 
autors i autores de la UPC en aquesta 
nova transició cap a la ciència oberta 
i ciutadana. Això no serà fàcil, però les 
biblioteques poden donar suport perquè 
arribi a bon port, ja que són expertes en la 
informació i en recursos científics i tècnics. 
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Construir i renovar les biblioteques 
per als propers 50 anys 

El model que ha seguit la UPC els darrers 
trenta anys ha estat construir biblioteques 
de campus allà on hi havia diverses escoles. 
Aquest model és el que han seguit totes 
les universitats catalanes, espanyoles i 
europees. Actualment, el model de biblioteca 
de campus ha derivat en la creació de 
grans edificis atractius on es concentren 
tots aquells serveis que tenen relació amb 
la formació dels estudiants i les estudiants. 
L’objectiu és que l’estudiant pugui trobar, 
en un sol equipament, tots aquells serveis 
que abans estaven duplicats i dispersos pels 
campus, de manera que es pugui crear una 
oferta integrada, d’alta qualitat i tecnològica 
de serveis i de recursos educatius. El disseny 
d’aquestes noves biblioteques de campus 
es descriu amb noms diversos, com ara 

learning and information commons, lab 
library, learning and library centre, etc., i 
són fonamentalment espais diversificats 
amb altes prestacions tecnològiques, que 
serveixen per revitalitzar la vida social i 
cultural dels campus universitaris amb una 
oferta de serveis oberts i amb unes franges 
horàries molt àmplies, de fins a 7×24. 

Els reptes principals de les biblioteques de la 
UPC seran:  

• L’objectiu estratègic més important pel 
que fa als equipaments bibliotecaris de la 
UPC per als propers anys és la construcció 
de la nova Biblioteca del Campus 
Sud a partir d’aquests nous models 
emergents de biblioteques. La nova 
biblioteca del campus ha de ser, a més, 
l’edifici emblemàtic de tota la renovació 
urbanística del Campus Sud. Ens cal un 

Simulació de la biblioteca del Campus Sud
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edifici modern i atractiu, que convidi la 
comunitat a entrar-hi i a estar-s’hi moltes 
hores, amb espais diferenciats d’estudi i de 
treball en grup; amb llibres i tota mena de 
tecnologies; amb espais de cotreball i de 
cocreació, tallers i laboratoris; amb nous 
serveis d’aprenentatge d’idiomes, de cerca 
de feina i d’enregistrament de vídeos; amb 
tallers multimèdia, tallers de maquetes i 
prototips, digitalització i impressió en 3D, 
etc. Una veritable casa de l’estudiant 
i un veritable espai per a la vida social 
universitària, amb una programació 
cultural i d’extensió universitària de la 
màxima qualitat. cada vegada serà més 
important la intercomeixió de sabers que 
faci interactuar l’arquitectura, l’enginyeria i 
la ciència. 

• Disposar d’una gran biblioteca al 
Campus Sud ens permetria no tan 
sols integrar les quatre biblioteques 
actuals —de l’ETSEIB, l’ETSAB, l’EPSEB 
i l’FME—, sinó també disposar de 
dos nous equipaments essencials per 
gestionar la documentació administrativa 
i científica de la UPC al Campus Sud: 

d’una banda, l’Arxiu General de la 
UPC, amb mobiliari i equipaments 
especialitzats, adequats per dipositar-
hi tota la documentació i els arxius de 
gestió actuals de la Universitat, i, de 
l’altra, l’Arxiu Gràfic d’Arquitectura i 
de Gaudí, amb capacitat per oferir un 
programa científic i divulgatiu, a més 
d’una exposició permanent, oberta al 
circuit turístic de Gaudí de Barcelona, 
com fan algunes universitats europees 
amb els fons bibliogràfics especials i amb 
alguns edificis emblemàtics universitaris 
com el Trinity College de Dublín.

• Dins d’aquest apartat, també cal 
remodelar i redefinir algunes biblioteques 
de la UPC, com la BRGF i la BCT de 
Terrassa, on manca construir la tercera 
fase de l’edifici; desenvolupar un nou 
projecte de biblioteca per al Campus de 
Manresa dins el projecte de Fàbrica Nova 
com una veritable biblioteca Lab, i dur a 
terme també una renovació profunda del 
mobiliari, dels espais i dels equipaments 
TIC de la resta de biblioteques.     
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Nous perfils professionals 
bibliotecaris per a una nova 
universitat

Durant aquests anys, s’ha pogut construir, 
igual que a la resta de biblioteques 
universitàries catalanes, una plantilla de 
personal bibliotecari i tècnic per gestionar les 
biblioteques de la UPC; però per gestionar la 
transformació digital de la informació i dels 
serveis bibliotecaris del futur caldrà fer un 
replantejament dels perfils professionals de 
les persones que gestionen les biblioteques 
i incrementar-ne la formació en noves 
competències digitals, per tal que puguin 
acomplir altres tipus de tasques i funcions. 
En aquest sentit també serà necessari 
diversificar i completar les plantilles 
actuals amb altres perfils professionals, 
principalment titulats i titulades en 
Informàtica, Telecomunicacions, Multimèdia 
i Comunicació Audiovisual. Aquesta 
necessitat de nous perfils tecnològics és, de 
fet, el que estan reclamant tots els sectors 
de serveis de la nova economia i, molt 
especialment, les empreses relacionades 

amb l’edició, amb la publicació de continguts 
i recursos digitals i amb els serveis 
d’informació científica. 

Les biblioteques de la UPC necessiten 
professionals amb competències digitals 
i tecnològiques, que sàpiguen explotar 
al màxim la gran quantitat de recursos 
d’informació digital disponibles que ja estem 
adquirint. Les pràctiques i els procediments 
adquirits durant anys de gestió dels recursos 
editats en suport paper ara ja no són vàlids 
per gestionar i difondre els recursos digitals. 
Aquesta necessitat exercirà cada vegada més 
pressió sobre els nostres professionals, i més 
en una universitat tecnològica com la nostra.

Els reptes principals de les biblioteques de la 
UPC seran:   

• Concentrar les plantilles en les franges de 
més activitat acadèmica de la Universitat, 
racionalitzar els horaris presencials 
d’obertura de les biblioteques i aprofitar les 
sales d’estudi com a reforç per a l’estudi 
autònom. 

• Redefinir i diversificar els serveis, 
les tasques i les funcions essencials 
relacionats amb la presencialitat i amb 
el treball a distància en xarxa, per poder 
oferir uns serveis digitals millors.

• Incrementar la formació intensiva i 
personalitzada de la plantilla actual, 
elaborant un pla i un itinerari de formació 
personal i especialitzat per a cada una de 
les persones, que inclogui l’aprenentatge 
d’idiomes i les competències de gestió 
i elaboració de projectes universitaris. 
També els perfils i les competències 
transversals del personal bibliotecari i 
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tècnic de les biblioteques la UPC s’hauran 
de definir i adaptar als nous canvis tal 
com aconsellen les organitzacions més 
rellevants a nivell de biblioteques com  
l’American Library Association (ALA)

• Incorporar nous perfils TIC a les 
biblioteques de la UPC, de manera que 
els propers anys puguem disposar d’un 
nou disseny de la plantilla de l’SBPA 
integrat per graduats i graduades en 
Documentació, graduats en Informàtica, 
Multimèdia i/o Comunicació Audiovisual 
i tècnics de suport a biblioteques amb 
formació professional de grau superior 
i/o batxillerat. Aquest possiblement seria 
el model adequat per a una universitat 
politècnica com la nostra per fer front a 
la transformació digital progressiva de les 
biblioteques. 

Posar en valor les biblioteques, la 
informació científica veraç i els valors 
democràtics i humanístics 

Per acabar aquest resum sobre les 
biblioteques de la UPC, el darrer punt fa 
referència a la revaloració necessària de 
les biblioteques de la Universitat. En un 
sistema educatiu superior com el nostre, 
amb la forta tensió econòmica produïda per 
la crisi en aquesta àrea, les expectatives de 
digitalització i els canvis tecnològics, cada 
vegada és més necessari posar en valor les 
persones i les biblioteques com a veritables 
palanques del canvi en la qualitat de la 
docència i de la recerca de la UPC. 

La proximitat de les biblioteques i dels 
bibliotecaris i bibliotecàries cada dia amb 
l’estudiantat, i l’ús massiu de la biblioteca 
digital per part del professorat i del personal 
investigador són valors i actius que no tan 
sols s’han de mantenir, sinó que s’han 
d’incrementar i aprofitar. Així ho estan fent 
les universitats europees de primer nivell, que 
estan apostant decididament per la renovació 
de les seves instal·lacions i, sobretot, per nous 
professionals i noves funcions.  

Les biblioteques han de ser el cor de la 
universitat, ja que són el centre neuràlgic de 
la informació científica més rellevant que es 
publica actualment, i, alhora, el centre social 
i de comunicació de les persones que cada 
dia van als campus. La presencialitat, tan 
malmesa per la pandèmia de la COVID-19, 
s’està recuperant des de les biblioteques, 
que són els serveis que estan obrint les 
seves instal·lacions als usuaris dels campus. 

A més, un altre dels reptes importants de 
les biblioteques per als propers anys serà 
fer front a la cultura de la cancel·lació i a 
l’increment de les notícies enganyoses (fake 
news), que ja estan entrant a les universitats 
a través de les xarxes socials. La lluita i la 
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defensa de la veritat científica davant les 
falsedats científiques propagades pels 
algorismes i per les xarxes socials serà la 
propera batalla de l’educació en totes les 
seves fases, també a la universitat. Gartner 
ja anuncia que l’any 2022 es publicaran al 
món més notícies falses que certes, i davant 
d’això caldrà aprofitar les biblioteques per 
formar els usuaris en la cerca i l’ús de les 
fonts d’informació científiques i, sobretot, en 
la construcció d’un pensament crític, rigorós i 
verdader.  

Els reptes principals de les biblioteques de la 
UPC seran:   

• La creació d’una oferta cultural i 
humanística anual de cada campus, 
centre i biblioteca, que contribueixi a la 
formació integral de l’estudiantat i a una 
formació basada en els valors democràtics. 
El projecte UPCarts és una bona 
oportunitat per estendre aquesta oferta 
cultural a la comunitat. 

• Convertir les biblioteques de la UPC 
en una palanca per als ODS. El canvi 
climàtic, el desenvolupament sostenible i 
el canvi energètic seran els eixos dels nous 
ensenyaments i de les noves recerques, 
en totes les activitats, i les biblioteques de 
la UPC hauran de donar suport en aquest 
sentit, principalment aportant la nova 
literatura científica publicada en aquests 
àmbits, per tal que la Universitat disposi de 
les millors publicacions, bases de dades, 
dades de recerca, etc. 

• Dissenyar i elaborar plans de formació 
als usuaris en la defensa de la veritat 
científica a partir de les fons documentals 
i d’informació rellevants. La formació 

en construcció d’argumentaris basats 
en la ciència contrastada i el pensament 
científic que es troba en els llibres, les 
bases de dades i les revistes científiques 
serà clau en la formació integral de 
l’estudiantat. 

• La revaloració de les biblioteques dins els 
òrgans de govern de la Universitat, dels 
centres, de les escoles i dels campus. 
Als anys noranta, a la UPC hi havia la 
Comissió de Biblioteques del Consell de 
Govern, i molts centres també disposaven 
d’una comissió de biblioteques. En el futur 
immediat, els serveis universitaris directes 
que donen suport a la docència i a la 
recerca hauran de tornar a tenir presència 
en els òrgans de govern, per tal que els 
coneguin de primera mà i s’impulsin 
de manera estratègica nous projectes 
bibliotecaris de suport a la millora de la 
qualitat de la docència i la recerca de la 
Universitat. 

Les biblioteques a l’era de la 
COVID-19

Per cloure aquestes reflexions, cal dedicar 
un darrer punt als efectes de la irrupció 
de la pandèmia de la COVID-19 a les 
universitats i a les biblioteques. Totes les 
anàlisis d’experts anuncien canvis profunds 
en l’ensenyament superior a causa de 
la transformació i l’acceleració digitals 
produïdes pel confinament de la COVID-19. 
Aquest canvis ja afectaran per sempre el 
funcionament de les universitats. També 
les biblioteques universitàries es veuran 
afectades per la transformació digital iniciada 
als anys vuitanta i de manera presencial en 
els propers anys, per això l’estratègia d’èxit 

https://bibliotecnica.upc.edu/upcarts
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serà fer front a aquest reptes extraordinaris 
de manera conjunta, consorciada i amb una 
unitat catalana i europea. 

Durant la pandèmia que estem vivint, les 
biblioteques, com tota la UPC, han donat un 
servei excel·lent en una situació històrica 
que mai havien viscut. Els usuaris han 
continuat fent un bon ús de tots els recursos 
d’informació, especialment els digitals. Els 
usuaris han consultat Bibliotècnica, les bases 
dades i les revistes científiques com mai i, per 
tant, hem d’estar contents perquè la feina 
que s’havia iniciat en els anys vuitanta, com la 
construcció del catàleg i la biblioteca digital, 
ha resistit el tsunami de la pandèmia, que 
malauradament encara perdura. Així doncs, 
malgrat l’adversitat, la gestió i els continguts 
contractats han garantit el manteniment d’un 
molt bon servei. 

Les biblioteques de la UPC han de treballar 
conjuntament amb les biblioteques de 
les universitats catalanes i europees, 

especialment amb les biblioteques de les 
universitats tecnològiques, ja que tenen els 
mateixos reptes i possiblement les mateixes 
solucions. El Manifest de les biblioteques 
universitàries davant del Covid-19 és un bon 
exemple d’estratègia conjunta per afrontar el 
futur.   

En el futur, haurem d’afrontar els canvis 
necessaris per mantenir una infraestructura 
bibliotecària, especialment la digital, 
més robusta i més accessible a tots els 
usuaris. Temes com la ciberseguretat, la 
propietat i l’autoria digital o la preservació 
de la informació acadèmica i científica 
seran essencials per garantir uns serveis 
bibliotecaris nuclears per a la Universitat. 
Aquesta garantia s’haurà de fer juntament 
amb els serveis de proximitat a l’estudiantat 
i professorat, com són els serveis informàtics 
de la Universitat, i de manera conjunta amb 
les altres biblioteques del nostre entorn 
mantenint en tot moment la vocació de servei 
a la comunitat de la UPC. 
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“L’únic que has de saber és la ubicació de la biblioteca”

Albert Einstein

Biblioteca Campus Manresa, 2005



Dades estadístiques de l'SBPA 2016-2020 

2016 2017 2018 2019 2020
Estudiantat grau (*) 24.530 22.620 22.789 22.682 22.895
Estudiantat doctorat 2.322 2.157 2.197 2.214 2.094
Estudiantat màsters oficials 2.066 2.406 2.764 5.269 5.292
Professorat i personal investigador 3.015 3.066 3.147 3.317 3.459
PAS 1.832 2.005 2.006 2.052 2.061
Formació permanent 3.047 2.775 3.080 3.131 2.976
Usuaris externs enregistrats 15.637 15.844 13.549 12.898 13.949
Total 52.449 50.873 49.532 51.563 52.726
(*) Dades de centres propis i centres adscrits segons les Dades estadístiques i de gestió de la UPC

Instal·lacions i equipaments

A. Infraestructura
2016 2017 2018 2019 2020

Metres quadrats 21.540 21.540 21.188 21.188 21.188
Seients 3.480 3.486 3.458 3.442 3.442
Sales de treball en grup (gestionades per la biblioteca) 91 92 100 101 101
Sales de formació o audicions 8 8 8 8 8

B. Obertura de les biblioteques
2016 2017 2018 2019 2020

Mitjana dies obertura anual 225 224 226 234 218
Mitjana hores setmanals 54 54 55 58 62

C. Visitants
2016 2017 2018 2019 2020

Totals 1.439.415 1.454.054 1.325.075 1.442.165 324.075
En dies festius i nits 103.669 82.379 105.757 147.826 37.699

D. Equipaments
2016 2017 2018 2019 2020

Ordinadors del personal 200 185 185 185 185
Ordinadors d'ús públic (sobretaula) 258 225 225 226 226
Ordinadors d'ús públic (portàtils) 170 171 171 171 171
Lectors de llibres electrònics 21 25 19 19 19
Tauletes 7 13 20 22 37
Equipaments en préstec (calculadores, Arduinos, etc.) 985 1.277 1.567 1.998 1.620

Col·leccions 

A. Recursos d'informació electrònics comercials
2016 2017 2018 2019 2020

Bases de dades 242 268 161 161 161
Llibres 23.949 26.249 26.434 30.045 32.450
Revistes 16.229 16.714 17.390 18.221 18.708

Usuaris potencials
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B. Coneixement UPC
2016 2017 2018 2019 2020

Tot UPCommons 110.940 125.777 140.480 157.177 179.413
  Tesis 3.216 3.557 3.956 4.232 4.507
  Treballs acadèmics 30.216 34.875 38.542 43.395 50.839
  Articles de revista 11.016 11.287 11.760 12.307 12.653
  Comunicacions a congressos 3.783 4.380 4.835 5.340 7.881
  Publicacions a E-prints 31.345 37.138 41.882 45.934 50.638

         Vídeos 3.241 3.503 3.721 3.939 4.242
  Llibres UPC 747 797 821 875 961
  Research Data -- 3 4 8 16

         Memòria Digital de la UPC -- -- 2.967 8.492 14.703
  Exàmens UPC (*) 25.397 27.610 28.664 30.291 31.875
  Materials docents UPC (**) 1.979 2.627 3.328 2.364 1.098

(*) Integrat a UPCommons durant l'any 2019
(**) Integrat a UPCommons durant l'any 2020

C. Catàleg de les biblioteques de la UPC
2016 2017 2018 2019 2020

Títols de llibres (*) 407.446 417.985 416.284 426.499 440.898
Títols de revistes (*) 29.596 30.385 30.339 30.573 30.777
Exemplars de llibres (suport físic) 673.162 672.682 648.567 648.135 652.405
Col·leccions de revistes (suport físic) 19.543 19.506 19.394 18.456 18.420
(*) Inclou el total de títols al catàleg, independentment del suport

D. Altres col·leccions digitals
2016 2017 2018 2019 2020

Fons antic UPC 1.411 1.419 1.485 1.581 1.609
Fons a la Memòria Digital de Catalunya - 3.240 3.734 4.425 4.415

Serveis bibliotecaris 

A. Préstec
2016 2017 2018 2019 2020

Total préstecs 296.920 262.108 254.683 255.298 71.297

Per tipus d'usuari
Estudiantat grau 59,5% 57,9% 58,2% 59,0% 68,9%
Professors 10,3% 12,5% 12,9% 13,0% 6,9%
Estudiantat postgrau 15,5% 16,3% 16,6% 17,1% 15,3%
PAS 6,1% 7,9% 6,5% 6,3% 4,6%
Altres 8,6% 5,3% 5,8% 4,6% 4,3%

A. Préstec de documents
2016 2017 2018 2019 2020

Documents prestats 154.018 135.351 116.563 110.769 44.120

B. Préstec consorciat (PUC i préstec "in situ")
2016 2017 2018 2019 2020

Documents demanats per usuaris UPC 5.292 4.479 4.042 2.894 1.991
Documents subministrats per biblioteques UPC 6.358 6.127 4.513 4.364 2.612

C. Servei d'Obtenció de Documents
2016 2017 2018 2019 2020

Peticions demanades per biblioteques UPC 530 348 376 486 334
Peticions subministrades per biblioteques UPC 656 445 352 396 205

D. Formació d'usuaris
2016 2017 2018 2019 2020

Sessions 404 399 408 466 263
Assistents 8.077 8.775 8.408 11.905 9.579
Hores de formació impartides 643 638 685 903 481
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E. Ús dels sistemes d'informació
2016 2017 2018 2019 2020

Pàgines visitades a Bibliotècnica 1.676.316 1.661.232 2.551.796 1.642.964 1.444.852
Pàgines visitades a FUTUR 610.577 656.086 574.901 586.307 620.243
Pàgines visitades al Catàleg i al DiscoveryUPC (*) 1.886.471 2.532.432 2.591.268 1.794.286 1.846.097
(*) DiscoveryUPC es posa en marxar a mitjans 2018

F. Ús dels recursos electrònics
2016 2017 2018 2019 2020

Arxius descarregats a UPCommons 9.559.470 10.567.428 13.607.006 13.176.611 18.093.046
Cerques a recursos electrònics comercials (*) 450.874 466.983 295.839 446.245 557.966
Arxius descarregats a recursos electrònics comercials (*) 764.663 777.901 830.573 754.791 796.369
(*) A mitjans 2020, els proveïdors canvien l'estàndard utilitzat per mesurar les dades 

G. Préstec de portàtils i altres equipaments
2016 2017 2018 2019 2020

Préstecs de portàtils 52.719 47.222 45.622 46.455 8.431
Préstec d'equipaments (e-reader , calculadores, usb, etc.) 54.830 42.557 56.834 67.244 13.847
Préstec de sales de treball en grup 34.619 36.978 37.149 39.628 9.394

H. Producció científica
2016 2017 2018 2019 2020

Nombre d'activitats revisades a l'aplicatiu DRAC 9.692 11.353 7.978 6.906 7.210
Nombre d'activitats dipositades a e-prints 6.458 5.502 4.470 3.193 4.782

Personal

A. Personal de l'SBPA
2016 2017 2018 2019 2020

Bibliotecaris 84 83 82 81 81
Tècnics de suport en biblioteques 29 28 28 31 31
Personal d'administració 5 4 3 3 3
Personal informàtic 0 0 0 0 0
Becaris (equivalent a la jornada completa) 7 6 8 8 5
Total 125 121 121 123 120

B. Activitats formatives del personal
2016 2017 2018 2019 2020

Sessions 63 71 81 82 25
Assistents 165 232 309 333 201
Hores de formació impartides 2.001 2.832 3.300 3.170 1.496

Pressupost

A. Pressupost assignat a l'SBPA
2016 2017 2018 2019 2020

Pressupost 1.533.800 1.655.200 1.582.000 1.585.000 1.680.000
Funcionament del Servei 80.000 90.000 100.000 100.000 110.000
Total 1.613.800 1.745.200 1.682.000 1.685.000 1.790.000

B. Altres pressupostos gestionats per les biblioteques de la UPC
2016 2017 2018 2019 2020

Altres pressupostos (Unitats UPC, subvencions, etc.) 19.742 29.841 4.572 0 49.357
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DADES ESTADÍSTIQUES DE L'ODA 2021
Accés a la documentació

Usuaris interns

A. Sol·licituds
2016 2017 2018 2019 2020

Sol·licituds rebudes 121 143 170 124 68
Documents servits 224 437 326 264 165

B. Consultes
2016 2017 2018 2019 2020

Documents utilitzats per a respondre consultes 1 3 7 27 4

C. Còpies
2016 2017 2018 2019 2020

Documents fotocopiats/escanejats 5 139 44 139 23

D. Préstecs
2016 2017 2018 2019 2020

Documents prestats a les unitats 64 140 121 63 21

E. Retorns
2016 2017 2018 2019 2020

Documents retornats per les unitats (*) 128 130 121 72 38
(*) Inclou documents prestats amb anterioritat a l'any d'aquesta memòria

F. Recuperacions
2016 2017 2018 2019 2020

Expedients recuperats per les unitats 15 9 15 10 2

G. Incorporacions
2016 2017 2018 2019 2020

Documents incorporats en expedients ja custodiats a l'Arxiu 5 12 1 25 6

Usuaris externs

A. Sol·licituds
2016 2017 2018 2019 2020

Sol·licituds rebudes 52 28 42 48 19
Documents servits 98 24 77 99 62

B. Consultes
2016 2017 2018 2019 2020

Documents utilitzats per a respondre consultes 41 41 30 75 24

C. Còpies
2016 2017 2018 2019 2020

Documents fotocopiats/escanejats 57 6 41 41 12

Avaluació de documents

A. Transferències
2016 2017 2018 2019 2020

Transferències rebudes 6 6 7 15 2
Expedients transferits 2.457 1.030 2.340 4.103 228
Capses transferides 611 266 765 775 189
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B. Disposició de documents
2016 2017 2018 2019 2020

Processos d'eliminació (directe i controlada) 4 9 7 17 1
Capses eliminades 30 6.746 312 1.813 70

C. Sèries e-eliminades
2016 2017 2018 2019 2020

Nombre 4 4 1 8 112

Activitats de formació i difusió
2016 2017 2018 2019 2020

Assessoraments realitzats a les unitats 45 30 41 50 7
Visites externes 1 0 1 2 0
Assistents a les visites externes 20 0 19 10 0

1

Projectes d'arxiu
2016 2017 2018 2019 2020

Número de projectes d'arxiu d'unitat 3 3 4 3 4
Número de capses implicades en els projectes d'arxiu 4.500 1.218 893 611 205
Número de sèries tractades en els projectes d'arxiu d'unitats 40 93 50 116 98
Número d'expedients catalogats en els projectes d'arxiu d'unitats 1.711 9.525 11.326 10.397 3.959

Memòria Digital UPC
2016 2017 2018 2019 2020

Número de col·leccions creades -- 88 339 475 721
Núrmero d'imatges incorporades a MDUPC -- 482 2.404 5.619 6.199
Número unitats amb imatges -- 5 48 19 56

Sistema de Gestió de Documents (SGD)
2016 2017 2018 2019(*) 2020

Total de documents carregats a l'SGD 62.226 0 73.014 0 845.957
Documentació a gDOC (en TB) 0
(*) Canvi al GDC-CSUC. Configuració del nou sistema

Dipòsits d'Arxiu
2016 2017 2018 2019 2020

Dipòsits gestionats per l'ODA 3 2 2 2 2
Superfície total dels dipòsits en metres quadrats 454 40 414 414 414
Metres lineals 3.043 2.711 2.711 2.711 2.711
Metres lineals ocupats 2.626 2.297 2.361 2.439 2.451
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