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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.

La nostra missió gira entorn a tres eixos principals. 

Espais i equipaments preparats garantir la comoditat de les 
activitats d’aprenentatge, recerca o socialització.

Recursos especialitzats en Geomàtica i en Edificació entre 
d’altres disciplines, que han estat seleccionats per contribuir al 
desenvolupament acadèmic i investigador de la comunitat 
EPSEB.

Professionals Bibliotecaris que  treballen per acomplir el 
compromís de facilitar el desenvolupament de professionals 
que contribueixin a la millora de la societat

Remei García Martínez

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

INTRODUCCIÓ



USUARIS
El total de visitants al 2021 ha estat de  19.854 amb una mitjana de 1.804
visitants per mes, cal contextualitzar la dada respecte als 1.065 usuaris
potencials de la comunitat EPSEB. 
Respecte al 2020 s’ha registrat un increment de 9.365 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:
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a Instagram

557 
Seguidors
a Twitter

Gener Horari de 8.30 a 20h.
Serveis habituals. Aforament reduït .Reserva de llocs d’estudi.

Febrer a 
Maig

Horari  general 8.30 a 18h.
Horari en període d’exàmens de 8.30 a 20h

Serveis habituals. Aforament reduït .Reserva de llocs d’estudi

Juny a 
Desembre

Horari habitual 8.30 a 20h.
Serveis habituals. Aforament reduït .Reserva de llocs d’estudi i de  

Sales d’estudi



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.
Es continua treballant des del servei d'Infraestructures del Campus Sud en millores de les 
instal·lacions de la biblioteca i al llarg de l’any es realitzen tot un seguit d’accions :
• S’augmenten  dels  punts d’electrificació dels llocs de treball.
• Es renova el sistema de climatització d’aire condicionat.
• Les sales d’estudi es doten d’aparells purificadors d’aire
• Es substitueixen les portes d'accés de la biblioteca de planta 1 i planta 2 per noves portes 

automàtiques que eliminen les barreres arquitectòniques
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EQUIPAMENTS
Per  tercer any consecutiu continua la cooperació amb la secció del DOE. De la mà del professor 
Jordi Vilajosana . S’ha actualitzat l'equipament de la sala de formació amb la tecnologia i3-
Technologies (pantalla i3Touch,captador de so, càmera 180) convertint-la en aula de formació híbrida. 
Aquesta tecnologia permet combinar el seguiment de les activitats formatives en format presencial i 
virtual entre altres opcions de millora en el model d'aprenentatge . També  es dota d’un nou PC la sala 
I&H, i s’adquireix una càmera de vídeo i dues tauletes amb llapis capacitatiu. 

El mobiliari de la biblioteca es continua renovant, s’instal·len taules noves a la sala de lectura de la 
segona planta. Es finalitza a la sala de lectura de la primera planta el projecte de creació d’espai co-
working amb les següents accions: noves taules de gran format electrificades per afavorir el treball 
col·laboratiu, pissarres de grans dimensions mòbils, millora dels punts d’estudi individual dotant-los de 
punts de llum i reubicant-los en una zona de silenci . 
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SERVEIS 520
Reserves de
sales de treball
en grup

280
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 destacant-
ne el Servei de préstec de portàtils a domicili, la biblioteca gestiona directament el 
préstec de  5 dispositius.

S’han publicat 19 butlletins d’Informacions Biblioteca EPSEB.
Al llarg del 2021 s’han realitzat  1.884 préstecs de llibres, complementats amb els 
994 préstecs d’equipaments, els 280 dels ordinadors portàtils i e ls 520 de les
sales de treball en grup. 
La biblioteca també ofereix la gestió del servei de préstec interbibliotecari, enviant 
documents i rebent-ne.

19
Butlletins

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


FORMACIÓ D’USUARIS
Al llarg de l’any 2021 s’han realitzat un total de 21 sessions de formació, en 
dues modalitats: presencials i telemàtiques.

El total d’alumnes assistents a les sessions realitzades durant l’any 2021 per
la Biblioteca EPSEB ha estat de 552 alumnes.
S’afegeixen 9 sessions d’acollida a estudiants de nou ingrés (Grau i Màster) 
amb activitats de gammificació per tal de dinamitzar-ne els continguts.
En col·laboració amb l’assignatura Taller 1 del grau ATE s’imparteixen 4 
píndoles per millorar les habilitats digitals dels estudiants

21 Sessions
de 
formació

409
Assistents a
formacions

4 Sessions
d’acollida



COL·LECCIONS
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 4.246 TFE al 
dipòsit Geocommons. 

També s’assoleixen les 226 col·laboracions georeferenciades.

Al juliol la biblioteca va rebre el fons bibliogràfic personal del professor Jaume Rosell 
Colomina, docent i investigador de la nostra Escola al llarg de 38 anys. La seva 
biblioteca personal consta d'uns 2700 títols. Aquests documents composen un fons 
especialitzat en història de l'arquitectura i de la construcció que al llarg dels propers 
cursos es catalogarà i serà consultable a través d’un portal a Bilbliotecnica.

38.973
Monografies

496
Revistes

1.554
Exàmens

5.356 Treballs
acadèmics 



SUPORT A LA DOCÈNCIA
Enguany el servei de Biblioteques ha publicat  : APRÈN : portal de la producció docent del 
professorat de la UPC.
Aquest portal facilita  l’accés als continguts que elabora el professorat de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) com a eina de suport a la seva activitat docent. 

Aprèn es nodreix dels continguts docents que el professorat de la UPC ha incorporat 
a UPCommons, el portal del coneixement obert de la UPC i a Zonavídeo, el portal 
d’audiovisuals de la UPC.

La producció docent del PDI EPSEB dipositada a UPCommons entre 2003 i 2021 ha 
estat la següent, 

4 
Entrevistes 
amb professorat 
EPSEB

4
Butlletins
informacions 
docents

58 Vídeos 
docents 

https://apren.upc.edu/ca
https://upcommons.upc.edu/
https://zonavideo.upc.edu/


SUPORT A LA RECERCA
Publiquem des de Biblioteca al dipòsit UPCommons Libro de Actas de la 4a Jornada de
Doctorado del programa de Tecnología de la arquitectura, de la Edificación y del Urbanismo
2021.

Dins els actes de l’OA week es publica l’infografia : 2015-2020 Treballs finals de Grau en accés
obert a l'EPSEB per visibilitzar el percentatge de TFG de l'àmbit d'edificació i de l'àmbit de la 
geomàtica  disponibles en obert.

Aquest any es diposita Primer "dataset" de l'EPSEB a Upcommons. El professor Ramon Graus 
del Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació ha allotjat en 
obert a UPCommons el primer dataset de l'Escola sota el nom de Spanish Architecture seen
Worldwide (1939-1975): bibliographical database.

Durant l'any 2021 es van registrar 20 demandes d'informació especialitzades per la seva 
complexitat i/o dimensió. De major a menor incidència, les demandes van versar sobre:  Ajuda a 
cercar una revista per publicar ;  Indicadors bibliomètrics i acreditacions  ;  Correcció bibliogràfica 
(estil i/o estructura) ;  Gestors de bibliografia - Mendeley

1 Butlletí
Open Acces
Week

1 +1 Butlletí   
Building &  
Geomatic
Space + 
AENOR

210 Revisions
a DRAC

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/359400
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/354590
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/355959


GESTIÓ
Al llarg de 2021 l’equip de bibliotecaris s’ha modificat : Mercè Piñol  s’ha incorporat al 
nostre equip provinent de la Biblioteca Baix del Llobregat. La Carlota Serrano  ha estat 
incorporada a l’equip de la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté. Desitgem sort i encerts a 
les dues professionals.

La resta de l’equip de bibliotecaris segueix format per : Cristina Díez, Rosalia Ordóñez, 
Àlex Yoldi, coordinat per Remei Garcia.
El personal ha cursat 2 accions formatives organitzades des de l’Oficina de 
Desenvolupament Professional, parcialment  impartides en format online.

En quant al pressupost, el Servei de biblioteques de la UPC assigna 3.756€ per 
l’adquisició de col·lecció bibliogràfica i 1.843€ per a les subscripcions de revistes 
especialitzades en Edificació i Geomàtica.
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adquirir fons
Bibliogràfics

450.000 €
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DINAMITZACIÓ. Conferències

tècnicA.  
Arquitectes tècniques i enginyeres en geomàtica. 
Treballs i obres de referència

Presentació del  llibre “La revolució de l’habitatge a les 
perifèries obreres i populars. Nou barris 1939-1980”

La professora Maribel Rosselló presenta els resultats de la recerca a 
través de la publicació “La revolució de l’habitatge a les perifèries 
obreres i populars. Nou barris 1939-1980”. La sala de lectura de la 
Biblioteca acull el fòrum dels especialistes en història de l’edificació 
residencial. I la biblioteca el diposita en accés obert a :

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/356937

S’exposen els treballs  
(maquetes i pòsters) de 
l’assignatura “Construcció 
amb fusta al segle XXI”  
impartida al Màster 
Universitari en Construcció 
Avançada en l’Edificació 
presentats al llarg del curs
20-21.

Exposició Construcció amb fusta 
al segle XXI

Es fan diferents accions 
per posar en valor 
l'activitat científica i 
tècnica de les dones de 
la nostra Escola

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/356937


DINAMITZACIÓ. Club de Lectura

UPC Arts: Llegir l’escenari

Enguany la biblioteca ha organitza les sessions del club 
de lectura conduïdes per l’Alberto Rizzo en format mixte : 
videoconferència i presencial a la biblioteca. 

Les obres programades han estat  : La Víctor C., Encara hi 
ha algú al bosc, La nit de la iguana, La Font de la 
Pólvora, Decameró, Galatea i L’Emperadriu del Paral·lel

IX Festival de Microteatre universitari a la 
biblioteca de l’EPSEB

La sala de lectura de la biblioteca es converteix en 
escenari teatral . S’apleguen les associacions 
d’estudiants UPC  La Coquera i  Fem Teatre per 
representar diverses obres en el marc de l’edició del  
IX  Festival de Microteatre . 



DINAMITZACIÓ. Exposicions

Exposició 30 Anys de Patrimoni Arquitectònic a 
l'EPSEB

La Biblioteca en col·laboració amb l’escola organitza i crea aquesta 
mostra. La selecció de treballs que tenen en  comú l’estudi i  la 
valorització del patrimoni arquitectònic formen part de l’Arxiu de 
Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, ubicat a la biblioteca  que 
des de 2003 preserva i difon Treballs Fi d’Estudis dedicats al 
patrimoni edificat. 

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/349187

Exposició Setmana de la Pedra Seca

Amb motiu de la “Setmana de la Pedra Seca” la Biblioteca 
amb col·laboració del Centre d’Estudis del Territori Inhòspit 
ofereix una exposició de llibres, Treballs i fotografies 
relacionades amb aquesta tipologia de patrimoni rural 
edificat. 
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/359855

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/349187
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/359855


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... 

Jaume Rosell Colomina ens ha fet donació 
de la seva biblioteca acadèmica, integrada 
per uns 3000 documents .

Ha estat  professor de l’EPSEB 
des de  1978 fins a 2016, 
docència que ha simultaniejat 
amb altres centres de la UPC.

És autor d’una àmplia producció 
científica especialment centrada 
en l’arquitectura i construcció
del segle XIX i XX.

Treballarem per posar a disposició de la 
comunitat UPC el deu donatiu.

La biblioteca ha tingut un estudiant resident  : Víctor 
Benavides

Al llarg del curs la Biblioteca ha acollit a Víctor Benavides com a 
estudiant resident. Al llarg de la seva estada ha redactat el TFM 
presentat al Màster universitari en Seguretat i Salut en el treball: 
Análisis de Riesgo aplicado al Laboratorio del Fuego de la Escuela 
Politécnica Superior de Edificación de Barcelona (EPSEB).

Per a la Biblioteca ha estat un gran plaer poder gaudir de la seva 
presencia cada setmana durant el desenvolupament de les seves 
pràctiques i la redacció del seu TFM.

Hem après molt amb ell,
dels seus coneixements i
de la seva qualitat humana.
La seva ceguesa no ha estat una barrera,
ans al contrari, el seu guiatge ens
ha fet més grans.

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