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1. L’evolució del CBUC 
1985-95: Les biblioteques de facultat es van organitzar en xarxa (una 
universitat = una xarxa de biblioteques) 

• Membres fundadors: les universitats públiques de Catalunya, la UOC, 
la BC, el Departament d’Universitats 

1995-05: Les biblioteques universitàries creen programes consorciats i 
entre elles estableixen un sistema 

• Membres associats: Uvic, URL, UIC,  les universitats d’Andorra, Jaume 
I de Castelló i la de les Illes Balears, el Departament de Cultura, el 
MNAC, el MACBA, i el CERCA 

2005-15: Les biblioteques especialitzades i de recerca participen en 
programes consorciats  

• 152 institucions : Ajuntament de Barcelona, Ateneu, Biblioteca de 
l’esport, Casa Àsia, Col·legi advocats, Centre Lectura de Reus, 
Filmoteca, Fundació Síndrome de Down, ICC, Orfeó Català, Rosa 
Sensat ... 
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Cesca / CBUC 

• Dos consorcis amb 

– Similars membres 

– Missions similars 

– Programes conjunts  

– Petits (en comparació 
amb d’altres 
empreses públiques) 

• Universitats 
públiques 

– Una despesa molt 
forta en informàtica 

– Duplicació 
d’aplicatius 

– Reducció de 
pressupostos públics  

– Forts deutes en 
algunes universitats 
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Juny 2011: 
• La Secretaria d’universitats i recerca (SUR) presenta el seu pla estratègic,  

• Un dels sis eixos és la mancomunació de serveis comuns del consorci com una 

manera d'estalviar costos i també per crear sinergies 

• El CBUC es posa com un bon model a seguir! 

Juny 2012:  
• Acord entre la SUR i les universitats públiques catalanes de crear el nou Consorci de 

Serveis de les Universitats de Catalunya (CSUC) 

Juny 2013: 
• Els dos consorcis treballen coordinadament  

• S’han iniciat nous programes  

• El CBUC passarà a ser una àrea dins el CSUC 

Juny 2014 
• El CSUC s’organitza en àrees i assumeix la continuació dels programes del CBUC 

• L’àrea funcional té com òrgan director la Comissió de Biblioteques de les Universitats 

de Catalunya (la CBUC) 
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2. Ara fa un any vam dir:  
Un parell de tendències a tenir en compte 
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• La progressiva, 
inevitable i plausible 
digitalització de tot en 
un entorn en xarxa 

• La desgraciadament 
incremental pressió 
per fer més amb 
menys o, en tot cas, a 
tenir menys recursos 
per fer coses 



Temes clau en establir una col·lecció digital 
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• Fins fa poc 

– La tecnologia de 
suport 

– La tria dels 
documents 

– L’etiquetatge amb 
metadades 

• Cada cop més 

– L’atracció de l’atenció 

– La descoberta en 
l’entorn de l’usuari 

– La sostenibilitat  

• Econòmica 

• Del risc 

 



La biblioteca és una organització multi-institucional 

• Libraries are increasingly taking a system-wide 

perspective of their roles and services. This can take 

different forms. Think of the close collaboration within 

the Orbis Cascade Alliance for example, where 

academic libraries in Washington and Oregon are 

moving to a shared systems infrastructure. Or think of 

the various initiatives looking at managing down 

individual print collections within a coordinated 

collective framework, WEST, for example 

Lorcan Dempsey 
OCLC Research Quarterly Highlights  

(Issue 7 : October–December 2012) 

•12/45 



Necessitats organitzatives 
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• Les biblioteques continuaran essent cost / 
efectives si són capaces d’organitzar-se com 
entitats multi-institucionals 

– (cosa que en bona part ja són) 



Un possible entorn per a les 
biblioteques (digitals) 
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• A nivell local 

– Una forta penetració en l’organització, dedicació 
estratègica al front - office 

• A nivell territorial 

– Recolzament de xarxes / consorcis que assumeixin 
funcions tàctiques 

• A nivell internacional 

– Consorcis / aliances molt especialitzades 

– Portico, Hathi Trust, WorldCat... 
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/Total pàgines 
Jornada CBUC, 20 de juny de 2013 

3. Sistema compartit de gestió bibliotecària i de 

descoberta de recursos 

• Un llarg camí amb dues finalitats 

– generar millors serveis al seus usuaris 

• CCUC (1996), link catàlegs locals amb CCUC (1999), MetaLib i SFX (2007), 

PUC (2011)  

– obtenir estalvis en el seu conjunt 

• Descompte en VTLS (2000), compra conjunta programari (2005), ídem 

maquinari (2006), Suport informàtic centralitzat (2007) 

• Compra i gestió conjunta (2005) 

– Amb biblioteques públiques i BC 

– centralització dels servidors en un de sol,  

– centralització de gran part de la feina de suport a aplicatius 

• Sistema compartit, Objectiu a tres anys (2012-14) 

– què volem 

– Què fan els altres 

– Què hi ha al mercat 
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/Total pàgines 
Jornada CBUC, 20 de juny de 2013 

Per: 

 

• Millorar el 

servei a 

l’usuari 

 

• Millorar i 

estalviar en 

els processos 

interns 

 

 

 

Sistema compartit 

Accedir a la informació des d’una sola casella 

Una única base 
de dades 

Eina de 
descoberta 

Arquitectura 
flexible  

Amb visibilitat i 

personalització 

per cada 

institució. 

 

Un sol registre 

bibliogràfic. 

 

Sense repetició 

dels processos. 

Que permeti 

buscar a la 

vegada tots els 

recursos: 

 

contractats, 

remots i locals  

 

(catàleg, BDC, 

repositoris…). 

Al núvol. 

 

Software as a 

Service (SaaS). 

 

APIs. 

 

Linked  Open 

Data. 

 



/Total pàgines 
Jornada CBUC, 20 de juny de 2013 

Comissió Tècnica de la CBUC, 30.04.14  

• Els principals aspectes en els que van 

coincidir totes les institucions van ser: 

– Reafirmar-se en l’objectiu d’anar a un Sistema 

Compartit i de fer-ho conjuntament. El canvi ha 

de ser substancial.  

– Tenir un sol proveïdor.  

– Es considera, finalment, que el mercat té 

productes que compleixen aquests 

requeriments, i que, per tant, es poden iniciar 

els tràmits per fer un concurs.  
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/Total pàgines 
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/Total pàgines 
Jornada CBUC, 20 de juny de 2013 

4. Portal de la Recerca de Catalunya  

Objectius i principis  

A curt termini 
• Difondre la producció científica, 

CV i referències dels 
investigadors 

• Afavorir l’accés obert a la 
producció científica  

A mig termini 
• Simplificar els processos 

d’entrada i de gestió de dades  

• Simplificar els processos de 
consultar la totalitat de la 
producció científica de les 
universitats 

A llarg termini 
• Recolzar els processos 

d’avaluació 

• Consolidar els serveis aprofitant 
economies d’escala 
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1. Aprofitant la feina feta  
– Als sistemes de gestió de la 

recerca (CRIS), als repositoris 
institucionals (RI) i a UNEIX 

2. Fent que els treballs per al 
portal redundin en millores 
en la gestió de la 
informació dins cada 
institució  
– Fomentant els estàndards i 

capturant la informació dels 
sistemes existents a través de 
protocols d’interoperabilitat  

3. Seguint bones pràctiques  
internacionals 
– Narcis / Holanda;  HKU 

Scholars Hub / Hong Kong;  
eScholarship / Califòrnia 

http://www.narcis.nl/
http://hub.hku.hk/
http://hub.hku.hk/
http://hub.hku.hk/
http://hub.hku.hk/
http://www.escholarship.org/


Estat del projecte per paquet de treball 

21 

Dades 

• Apartats 

• Elements 

• Tipologies 
publicacions 

• Convenis 

• Definicions 

Protocols, fonts i 
formats 

• Flux de captura de 
dades i protocols 

• Fonts, formats i 
actualització 

• CERIF-XML 

Sistema d’identificació 
d’investigadors ORCID 

• Difusió (informe, 
conferència, 
merchandising, 
traduccions...) 

• Seguiment 
implementació 

Construcció del Portal 

• Càrregues 

• Lligams 

• Disseny 

Accés Obert 

• Activar la 
introducció i qualitat 
de les dades als RI i 
als CRIS 

• Fomentar l’accés 
obert 



Flux de captura de dades,  
protocols, fonts i formats 

 

Documents 

Investigadors 

Organitzacions 

i recerca 

Dades 
Maig 2013 

• Departaments i 

Instituts 

• Grups de recerca 

• Projectes de 

recerca 

Publicacions 

• Investigadors 

Protocol i format: Estàndard  CERIF 

Dades 

Propi 

DRAC 

Universitas 
XXI 

GREC 

SIGMA 

UNEIX 

Febrer 2014 



Flux de captura de dades,  

protocols, fonts i formats 

Altres 

DRAC 
Universitas XXI 

GREC 
SIGMA 

UNEIX 

 

Repositoris locals i 
cooperatius 

DataWarehouse 
Generalitat de 

Catalunya 

DSpace+Cineca CRIS 

11 universitats – 4 
sistemes CRIS 

diferents 

Protocol: OAI-PMH/SWORD 
Format: DC 

Protocol: OAI-PMH 
Format: CERIF-XML 

Protocol: XLS 
Format: UNEIX 



Protocols, fonts i formats – Tasques pendents 

• Importació de CERIF-XML al PRC 

• Exportació de cada CRIS a través de CERIF-XML 

– Fer reunions amb els proveïdors dels CRIS per explicar 
aquesta exportació 

• Transferència massiva de dades de les universitats al 
Portal 

 

 

Protocols, fonts i 
formats 

•Flux de captura de 
dades i protocols 

•Fonts, formats i 
actualització 

•CERIF-XML 



Model CERIF 

cfExpertise 

AndSkills 

cfEquipment cfFunding 

cfFacility 

cfService 

cfCitation 

cfEvent 
cfLanguage cfCurrency 

cfCountry 

cfCurriculum 

Vitae

  

cfPrize 

cfQualification 

cfGeographic 

BoundingBox 

cfPostalAddress 

cfElectronicAddress 

cfPerson 

cfProject 

cfOrganisation 

Unit 

cfResultPatent 

cfResult 

Publication 

cfResultProduct 

cfIndicator cfMeasurement 

cfFederated 

Identifier 



Subset de CERIF per al PRC  

cfPerson 

cfProject 

cfOrganisation 

Unit 

cfResult 

Publication 



Evolució investigadors amb ORCID* 

* Dades proporcionades per ORCID - Investigadors donats d’alta amb correu electrònic de la universitat 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

UB

UAB

UPC

UPF

UdG

UdL

URV

UOC

UVic

UIC

URL

oct-13

feb-14

abr-14

jun-14
oct-13 feb-14 abr-14 jun-14 TOTAL 

UB 206 106 1263 128 1703 

UAB 176 90 36 287 589 

UPC 368 59 39 196 662 

UPF 135 75 299 119 628 

UdG 69 38 16 20 143 

UdL 6 7 1 2 16 

URV 102 48 42 25 217 

UOC 43 11 11 14 79 

UVic 18 150 2 24 194 

UIC 11 2 5 41 59 

URL 30 33 78 22 163 

TOTAL 1164 619 1792 878 4453 



Percentatge d’investigadors actius  
amb ORCID 
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Desembre 2013 

Maqueta 

Febrer 2014  

XLS mostra 20 

Abril 2014 

Prototip 

Juliol 2014 

XLS mostra 20 modificat 

Setembre- Desembre 2014 

XLS complet  

CERIF-XML 

Calendari 

            2015 

 

Automatització procés 



Construcció del Portal 

DSpace +  
CRIS by Cilea (HK) 

Implementació del Portal amb recursos propis del CSUC i amb el programari 

DSpace amb funcionalitats de CRIS 
 
 

INGESTA 

PORTAL 

PRESENTACIÓ 

Exportació OPEN DATA 

Portal de la Recerca de Catalunya 



Nova línia estratègica d’actuacions de 
suport a la recerca 

– El tradicional rol de les biblioteques de donar suport a la 
recerca ha canviat en els darrers anys 
• De: construir i mantenir col·leccions,  

• A: ajudar a l’investigador en el procés d’usar informació i de publicar els 
seus treballs 

– A nivell CBUC 
• Les biblioteques, en els darrers anys, s’han reorganitzat per recolzar 

més i millor la recerca 

• Tenim creat un GT amb aquets nom (GT de suport a la recerca) i alguns 
GT amb tasques més concretes (Repositoris, Gestor referències...) 

– A nivell internacional 
• Posicionament de moltes biblioteques   

• Pa estratègic de LIBER  

 



Implicacions a curt i a mig termini 

• A curt termini, això suposa  
– continuar activitats actuals d’intercanvi d’informació  

– Iniciaria activitats conjuntes que poguessin beneficiar la totalitat dels membres 
del CSUC. Per exemple:  
• Elaborar pautes sobre el compliment de la Llei de la ciència i les directrius europees per al 

programa Horizon 2020 

• Preparar conjuntament informació que actualment s’elabora a nivell d’universitat de forma 
repetida  

• A mig termini: 
– Caldria incrementar la relació dels serveis de biblioteques amb els serveis de les 

universitats que també intervenen de forma activa en serveis de suport a la 
recerca  

– Formular projectes nous:  
• Emmagatzematge de dades científiques, Coordinació dels pagaments de tarifes APC (‘Author 

Publication Charges’), Promoció activa de l’OA, Projectes d’Humanitats digital ... 
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Linked Open Data 

No us perdeu la sessió d’aquesta tarda (16.40) 

 

Linked Open Data: obrir i enllaçar les nostres 
dades per a noves funcionalitats als catàlegs 

 

Jordi Pallarès 

(CSUC) 


