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La posada en funcionament del servei Recercat (Dipòsit de la Recerca de Catalu-
nya) per part del CBUC, a mitjan setembre de 2005, és un graó més en el marc
de la cooperació en matèria de biblioteques, aquesta vegada adreçada a la reco-
llida, la preservació i la difusió de la literatura de recerca catalana. 

La finalitat del dipòsit de documents de recerca és «ser un dipòsit institucional
cooperatiu de documents que inclourà la literatura grisa de recerca de les univer-
sitats de Catalunya». S’entén per literatura grisa tots els documents de treball ela-
borats pels departaments de les universitats (working papers, publicacions prelimi-
nars…), els treballs de recerca dels doctorands, les actes de congressos o jornades
que han tingut lloc a les universitats, els informes tècnics, els projectes de final de
carrera, etc.

El fet de recollir tota aquesta informació en un sol servei, el Recercat, permet
augmentar la visibilitat de totes aquestes col·leccions i, a més a més, facilita
molt la feina als usuaris-investigadors, atès que actualment bona part d’aquests
documents estan dispersos en els webs dels departaments, alguns dipositats
només en paper a les biblioteques, etcètera. En aquest sentit, l’experiència alta-
ment positiva del TDX ha demostrat la utilitat d’aquestes plataformes digitals
en accés obert.

Des d’aquest punt de vista, s’ofereix una millora per a l’usuari final. Però els
dipòsits digitals són també una millora per als autors o «publicadors» d’aquests
tipus de documents i també per a les biblioteques.

Recercat: Dipòsit 
de la Recerca de Catalunya
http://www.recercat.net/

Servei de Biblioteques
ACREDITAT PER ENAC
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Per als autors, perquè els processos d’edició i d’introducció dels documents
són molt senzills i permeten establir procediments de revisió i control i limitar
l’accessibilitat en casos puntuals, si el document té un caràcter «confidencial».

Un altre punt a favor és que, tot i que estan en accés obert, els documents
porten una llicència que permet protegir millor la propietat intel·lectual dels
autors. Així doncs, a l’entrada del dipòsit hi ha el text següent:

Tots els documents inclosos en aquest dipòsit estan sota una llicència d’ús de Cre-
ative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament
l’obra sempre que se’n citin l’autor original i la institució i no se’n faci cap ús comer-
cial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d’ús.

La llicència es pot consultar a l’adreça:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.1/es/

Més informació sobre el tipus
de llicència Creative Commons al
web :http : / / creat ivecom-
mons.org/

A més, Recercat dóna serveis
que afegeixen valor al document,
atès que hi ha unes pautes norma-
litzades d’introducció de la infor-
mació, els documents estan indexats
i tenen adreces URL permanents.

Finalment i per a les biblio-
teques, permet oferir un millor
servei als usuaris i també els garan-
teix la preservació d’aquests fons,
amb la qual cosa pot facilitar l’apli-
cació de polítiques més estrictes en
la conservació del paper, etc.

L’eina que s’utilitza per fer fun-
cionar aquest dipòsit és el Dspace
[http://www. dspace.org/], programari de codi lliure fet pel MIT i molt uti-
litzat en l’àmbit internacional, amb més d’un centenar d’instal·lacions, prin-
cipalment en universitats i centres de recerca.

Dins del dipòsit, els documents s’estructuren en comunitats (p.ex. la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona) i subcomunitats (Departament d’Economia
de l’Empresa, Facultat de Ciències de la Comunicació…). Dins de cada sub-
comunitat, pot haver-hi tantes col·leccions com sigui necessari (documents de
treball, papers, informes tècnics, treballs de recerca…). A l’actualitat, ja hi
participen sis institucions i s’hi anirà afegint la resta d’universitats o organismes
interuniversitaris de Catalunya.

Cal dir que la UAB ja hi és present o bé s’han iniciat els tràmits per participar-
hi amb diverses organitzacions (departaments, facultats, institucions…), de ma-
nera que aviat hi haurà ja un bon nombre de documents a text complet.

Núria Casaldàliga
Unitat Tècnica i de Projectes



Open Access és la denominació del moviment
per a un accés lliure i gratuït als

resultats de la recerca científica. Té les arrels en la introduc-
ció de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àm-
bit de la ciència i una motivació poderosa en l’espiral d’aug-
ment de preus de les subscripcions de revistes experimentada
durant la dècada dels noranta.

L’existència d’Internet ha canviat la percepció de part de la
comunitat científica envers el sistema establert de comuni-
cació i ha fet que trobi injustificable el retard en la distribu-
ció dels resultats dels experiments i les traves no tècniques a
compartir coneixements.

Fent una mica de memòria, recordem que va ser la comu-
nitat de físics, la mateixa que va donar naixement a la World
Wide Web, la que va crear el primer arxiu de publicacions elec-
tròniques (e-prints), xxx.lanl.gov (ara arXiv.org), l’any 1991,
a cura de Paul Ginsparg. L’Institute of Physics, juntament
amb la Deutsche Physikalische Gesellschaft, va crear també,
l’any 1998, una revista experimental, New Journal of Physics,
de format únicament digital i d’accés lliure. I en l’àmbit mèdic,
BMJ, la revista de la British Medical Association, dóna exem-
ple d’obertura des de 1995.

Paral·lelament, les editorials comercials emprenen inver-
sions massives per introduir les novetats tecnològiques en
l’edició i fan pagar les despeses als subscriptors institucionals.
Això, juntament amb un canvi de divises negatiu, va provo-
car la rebel·lió d’un grup de grans biblioteques de recerca
nord-americanes associades en l’ARL (Association of Research
Libraries), que es van organitzar l’any 1997 com un grup de
pressió enfront dels editors més grans, especialment l’editorial

Elsevier, i van promoure la creació de nous títols a través de
la iniciativa SPARC (The Scholarly Publishing and Academ-
ic Resources Coalition). Harold Varmus, com a director de la
National Library of Medicine, productora de la base de dades
Medline, la va posar a lliure disposició a través de la xarxa en
el portal PubMed, i l’any 1999, va pretendre convèncer els edi-
tors de l’àrea mèdica de dipositar-hi les seves revistes digitals
i deixar-les en accés lliure. Aquesta proposta va aixecar dures
crítiques del sector editorial i el resultat va ser un dipòsit
voluntari i poc actualitzat. 

L’any 1999 també va néixer l’OAI (Open Archives Initia-
tive), que va donar com a resultat l’OAI-PMH (OAI-Proto-
col for Metadata Harvesting), mitjançant el qual els adminis-
tradors de dipòsits de publicacions electròniques permeten
que les descripcions dels seus continguts siguin copiades i re-
utilitzades per qualsevol altre dipòsit. S’aconsegueix, d’aques-
ta manera, una biblioteca virtual universal de publicacions
electròniques científiques.

L’any 2000 va aparèixer la crida de PLoS (Public Library of
Science) als investigadors de tot el món perquè deixin de pu-
blicar en les revistes comercials els editors de les quals no per-
metin l’accés lliure als seus articles un cop transcorreguts sis mesos,
temps que s’estima suficient per recuperar els costos d’edició.
Unes 33.000 persones de prop de 190 països es van adherir a
la proposta, però les editorials comercials no van semblar escoltar
seriosament l’advertiment. A continuació, PloS va aconseguir
diners d’una fundació per posar en marxa nous títols: PLoS Bio-
logy va néixer l’any 2003, i PloS Medicine, un any més tard.

També s’han iniciat moviments des de sectors científics de
països no anglosaxons i de llengua no anglesa. En concret,
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OA. L’accés lliure 
a la recerca científica



ment del factor d’impacte de les publicacions. El model
econòmic que ha de permetre una generalització de l’OA com
a forma de publicació científica i acadèmica encara no ha
aconseguit consolidar-se, i en alguns casos s’han donat retro-
cessos perquè el context Internet fa minvar altres recursos in-
dispensables per al manteniment de les publicacions, com la
publicitat o els anuncis d’ofertes de treball.

La Universitat Autònoma de Barcelona i l’OA

L’any 2000, el Servei de Biblioteques de la UAB va crear
UABPubD, la secció del seu web que ofereix a la comunitat
acadèmica l’allotjament de les revistes que publica. Anàlisi és el
primer títol que s’hi ha acollit i ha decidit oferir els seus arti-
cles en accés obert. En una lenta però constant progressió, i fruit
de la col·laboració entre el Servei de Publicacions i el Servei de
Biblioteques, els títols es van afegint amb l’autorització dels comitès
editorials. Les subscripcions de les versions impreses no dis-
minueixen i, a canvi, s’obté un major rendiment de l’esforç de
publicació. També s’hi afegeixen còpies de revistes publicades
directament a la xarxa per grups d’investigació o departaments,
els quals consideren una bona opció el fet de disposar d’un dipòsit
mirall en mans del Servei de Biblioteques que tingui la res-
ponsabilitat de la preservació de cara al futur.

Altres investigadors ja publiquen en revistes OA d’àmbit in-
ternacional, com BMC Plant Biology, Microbial Cell Factories,
Breast Cancer Research, BMC Evolutionary Biology, Health and
Quality of Life Outcomes o Thrombosis Journal.

No només les revistes científiques formen part de l’OA.
Un dels resultats més importants de la recerca a les universi-
tats és la redacció de tesis doctorals i tesines. Aquestes obres,
fruit de tants esforços, quedaven fins fa ben poc amagades en
les prestatgeries dels dipòsits de les biblioteques, protegides de
còpia per tal d’evitar plagis difícils de detectar. Actualment, exis-
teix una xarxa mundial de dipòsits de tesis que els confereix una
visibilitat centuplicada i una assegurança contra plagis a través
de la facilitat de detecció per part de la comunitat acadèmica.

La UAB, a través del CBUC (Consorci de Biblioteques Uni-
versitàries de Catalunya), ja fa uns quants anys que disposa de
les tesis en xarxa en el dipòsit TDX, i des de l’any 2005, l’ús
del protocol OAI-PMH permet que siguin més fàcilment 
localitzables en diferents dipòsits internacionals, i fins i tot cer-
cables a través de Google.

El mateix CBUC està posant en marxa un dipòsit compartit,
entre les universitats que en formen part, de les revistes cien-
tífiques i acadèmiques que publiquen, alhora que l’ofereix
com a plataforma per a societats científiques del nostre país que
vulguin aportar-hi les seves publicacions. El nom d’aquest
projecte és RACO, i la UAB va ser la primera institució a
adherir-s’hi com a reconeixement a la feina prèvia desenvolu-
pada en la creació de l’UABPubD.

Núria Gallart
Biblioteca Universitària de Sabadell

SciELo (Scientific Electronic Library Online) és una iniciati-
va de BIREME, centre d’informació en ciències de la salut es-
tablert al Brasil, que des de 1997 ofereix a tota l’Amèrica Llati-
na i a Espanya una plataforma de publicació en línia de revistes
científiques per tal d’aprofitar les tecnologies per augmentar
la visibilitat i l’eficàcia d’aquesta part de la ciència que queda
amagada i menysvalorada per no usar la llengua internacional
per excel·lència.

L’any 2002, es va fer pública la Budapest Open Access Ini-
tiative, amb el suport de la Fundació Soros, que reclama la creació
de dipòsits institucionals i la creació de revistes científiques d’ac-
cés lliure que apliquin nous models econòmics. L’any següent,
la Declaració de Berlín va aconseguir una bona colla de
seguidors i els dipòsits van florir en nombroses institucions
acadèmiques. A la Universitat de Lund es va crear DOAJ, el
Directory of Open Access Journals.

Concentracions editorials, consorcis bibliotecaris, reformes le-
gislatives i més i més innovacions tecnològiques és la història que
segueix. Les editorials comercials es troben ara amb competidors
com BioMedCentral i PLoS, que ofereixen tot o part del seu con-
tingut en accés obert i han iniciat una sèrie d’experiments per
tal de trobar un model econòmic viable i compatible amb les exi-
gències dels investigadors. L’ISI (Institute for Information Sci-
ence), responsable dels Citation Index, ha començat a donar in-
formació sobre l’impacte de les revistes d’accés obert.

Els models en estudi per part de les editorials comercials són:

• Que, un cop acceptat l’article, l’autor pagui el cost d’edició
• Que, un cop acceptat l’article, l’autor decideixi si vol pagar

i que l’article quedi en accés lliure, o bé, si no vol o no
pot pagar, que l’article sigui d’accés restringit per als
subscriptors.

• Que les institucions paguin una quota anual i, a canvi,
que els investigadors propis, en cas que se’ls accepti
algun article, no hagin de pagar res.

• Que fundacions, societats o altres entitats paguin una quota
anual per cobrir totalment o parcialment la publicació
d’articles per part d’investigadors d’un grup determinat,
per exemple, els investigadors d’un país (JISC i HEFCE
al Regne Unit), els membres d’una societat científica
(Real Sociedad Española de Física), etc. 

D’altra banda, es troben les revistes que no obtenen cap
rendibilitat, com a màxim recuperen els costos de publicació
i aquesta és assumida per la institució com a part de la tasca
de difusió dels resultats de les seves activitats. En aquest cas,
la publicació electrònica representa una reducció substantiva
de les despeses i una millora de la visibilitat. I en el supòsit de
cobrir costos, deixen marges de temps amb accés restringit
per tal de no amenaçar les subscripcions impreses.

La controvèrsia de l’OA gira sobretot al voltant del procés
de revisió de la qualitat i dels beneficis directes per les inves-
tigacions i els investigadors obtinguts a través del reconeixe-
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RACO és un portal en fase de desenvolupament des del
qual es poden consultar en accés obert els ar-

ticles a text complet de més de quaranta revistes científiques,
culturals i erudites catalanes.

Finalitat i objectius de RACO

La finalitat de RACO és augmentar la visibilitat i consulta de
les revistes que inclou, i difondre la producció científica i
acadèmica que es publica a les revistes catalanes mitjançant el
desenvolupament cooperatiu del portal.

• Crear una interfície que permeti la consulta conjunta de
totes les revistes, difonent el conjunt de la producció
científica publicada a les revistes catalanes i ajudant a
promocionar i reforçar les edicions impreses originals.

• Facilitar els instruments per a la seva preservació.

Consulta a RACO
Aquesta aplicació permet fer cerques per títol o autor d’article,
limitant-les al conjunt de revistes o a una de sola, i per títol, ISSN
o editorial de la revista. El resultat de la cerca és una llista dels
documents on figuren l’autor, el títol, la font de l’article i l’ac-
cés al text complet i al sumari d’aquell número de la revista.

Seleccionant un dels títols de revista que hi ha en vertical a
l’esquerra de la pantalla de consulta, s’accedeix a informació so-
bre la revista, es dóna l’accés al web de la revista, a l’editorial i a
les altres revistes que edita la mateixa institució. Hi ha la possi-
bilitat de subscriure’s al servei d’avís per rebre periòdicament els
nous sumaris de la revista a l’adreça electrònica que es faciliti.

Els sumaris i el text complet dels articles són introduïts a
RACO per les mateixes institucions editores, unes quinze. En
la majoria de les revistes s’ofereix el text complet de tots els nú-
meros publicats. Tot i això, en alguna revista hi pot haver de-
mora entre la introducció del sumari i la del text complet.

RACO i UAB

Les revistes científiques editades per la Universitat Autònoma
de Barcelona introduïdes a RACO són disset; són les revistes
científiques també disponibles a la Biblioteca Digital de la
UAB (UABPubD). Pel que fa a les matèries de les revistes de
la UAB, les àrees on s’agrupen la majoria de publicacions són

Els objectius de RACO són:

• Impulsar l’edició electrònica de revistes catalanes, ajudant
les entitats o associacions que no disposen dels mitjans
necessaris per a l’edició electrònica de les seves revistes
i donant-los suport.

RACO. Revistes Catalanes amb Accés Obert



Catalunya (CESCA) i de la Biblioteca de Catalunya, i té el su-
port del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació de la Generalitat de Catalunya. El CESCA com a
soci tecnològic s’encarrega de dissenyar, construir i hostatjar
el servidor. La funció del CBUC és principalment la captació
de continguts, la promoció i la planificació de la recuperació
retroactiva de revistes. La Biblioteca de Catalunya es fa càrrec
de la preservació de continguts i del disseny del marc legal, tant
per a la preservació com per a l’edició.

RACO fomenta l’experimentació amb dipòsits digitals
col·lectius i amb això s’insereix en la dinàmica mundial de fo-
mentar l’accés obert a la informació científica. 

Sílvia Montero
Unitat Tècnica i de Projectes
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humanitats i ciències socials. Destaquen les revistes de lingüís-
tica i literatura, de les quals hi ha sis publicacions.

Beneficis de RACO

Un dels beneficis de RACO és una major difusió per a la pro-
ducció científica i acadèmica que es publica a revistes cata-
lanes. A més, els lectors poden accedir a uns continguts que, o
només estaven disponibles en la versió impresa, o eren difícils
de localitzar en l’àmbit electrònic. Els editors rendibilitzen el
seu esforç editorial amb una nova plataforma de promoció, i
els autors, per la seva banda, disposen d’aquest portal, que
augmenta la difusió de la seva obra. I Catalunya té més presèn-
cia i visibilitat a la xarxa.

CESCA, CBUC, BC i RACO

RACO és un projecte del Consorci de Biblioteques Universitàries
de Catalunya (CBUC), del Centre de Supercomputació de

Tesi 1.000 
de la UAB a TDX

El febrer passat es va introduir la tesi 1.000 de la UAB al
servei de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX). La tesi és la del
Dr. Marcelo Cechinel Reis i porta per títol «Perfusión por-
tal de PGE1 en la fase de revascularización del injerto he-
pático: estudio de la tolerancia hemodinámica y del efecto
sobre la lesión de isquemia-reperfusión en un modelo de
trasplante hepático porcino». 

La tesi, defensada el desembre de 2004, té com a direc-
tor el Dr. Carlos Margarit i Creixell, professor titular del De-
partament de Cirurgia de la UAB, i es pot consultar direc-
tament a la URL:

http://www.tdx.cesca.es/TDX-0216105-162710/

El setembre de 2005 hi havia 2.839 tesis introduïdes 
a TDX. Concretament, des del gener ja se n’hi han afegit 
635 de noves, de les quals la UAB n’ha aportat el 22%. La
consulta de les tesis de la UAB suposa un 29% del total
d’aquest any. De les 25 tesis més consultades, 5 són d’aques-
ta universitat.

Tesis de la UAB en xarxa:
http://www.tdcat.cesca.es/UAB.html

Pàgina de cerca al TDX:
http://www.tdcat.cesca.es/



Westlaw International
http://www.westlaw.com/Redirect/...

Westlaw International és una base de dades de text complet d’àm-
bit jurídic i pluridisciplinari. Conté gairebé 23.000 fonts d’in-
formació de tipologia diversa: bases de dades, revistes, diaris,
notícies, formularis, tractats, materials pràctics jurídics, in-
formació empresarial i financera (directoris...), etc. En la se-
va especialització jurídica disposa de legislació, jurisprudència
i doctrina internacionals, amb especial incidència en la infor-
mació dels Estats Units d’Amèrica i d’alguns països de la Com-
monwealth (Regne Unit, Austràlia...).

Accés a les bases de dades

Un cop s’accepta la llicència (és la primera pantalla d’accés a
la base de dades), es pot començar a cercar, amb l’avantatge que
permet accedir a una publicació de forma independent o bé
a una base de dades formada per un conjunt de títols. 

Des de la pantalla d’entrada veiem dues pestanyes: Westlaw
International (WI) i Global News. Aquesta darrera ofereix cer-
car específicament en les bases de dades de notícies, mentre que
la principal de WI dóna accés a tots els continguts. Un cop si-
tuats a la pantalla inicial (International Directory), és preferi-
ble cercar a partir de les opcions Directory i Find, a les quals
es pot accedir des de la barra de navegació superior. Les seves
característiques són les següents:

Directory

Westlaw International classifica tots els seus continguts en un
directori que es va subdividint temàticament. Es pot navegar
pel directori a través dels enllaços, i van apareixent llistes de
les diverses fonts documentals que inclou. A més del títol i l’iden-
tificador de la base de dades (que és l’acrònim o el nom abreu-
jat), també es pot veure informació del seu contingut i cober-
tura des de la icona (Scope). Quan es troba una publicació
que interessa, només cal seleccionar-ne el nom per accedir a
la pàgina de cerca concreta.

Una altra manera de cercar un títol dins de Directory és fer
servir l’opció Search these databases (marc esquerre), amb la pos-
sibilitat de restringir la cerca a les bases de dades recents o
preferides. Es pot buscar un títol sencer, qualsevol paraula del

títol o bé l’acrònim identificador de la base
de dades. La forma més ràpida de cercar,
però, és amb l’acrònim. Alguns exemples
són: 

DIARELPAIS (identificador d’El País)

ampolq (American Politics Quarterly)

VANG (La Vanguardia)

Harv. L. Rev. (Harvard Law Review)

World Bank Econ. Rev (World Bank 

Economic Review)

Quan hi ha més d’una publicació disponible que respon als
criteris de cerca, es mostra una llista (que pot incloure fins a
vint títols, els més rellevants). Si no es troba el que es vol, al
final d’aquesta llista hi ha l’opció Find a DB Wizard, que ofe-
reix un menú assistit per ajudar a localitzar-ho. Un cop selec-
cionat un títol, s’entra a la pantalla de cerca concreta.

Un altre recurs per localitzar bases de dades és cercant iden
(acrònim identificador de Westlaw Database List) a Search these
databases. Aquesta font també permet trobar títols específics
de bases de dades. 

La cerca a través del directori és la millor opció si se sap el
que es vol cercar.

Es disposa també d’un directori amb bases de dades inter-
nacionals accessible des de l’opció International directory del marc
lateral esquerre. Aquest directori internacional apareix per de-
fecte a la pantalla inicial d’entrada a WI. Els seus apartats són:
Austràlia, Canadà, Unió Europea, Hong Kong, Regne Unit,
US Federal, Revistes jurídiques, Àrees pràctiques interna-
cionals i Subscripcions. 

Una altra possibilitat és consultar les New databases del
marc lateral esquerre per saber els nous títols incorporats a
Westlaw en els darrers trenta dies. També es poden canviar amb
Change directory layout les opcions de visualització de documents
i llista, de cerca, alertes, etc.

Find

Utilitzem aquesta pantalla per cercar un número, un volum o
l’any específic d’una publicació. Dins del quadre Enter citation
del marc lateral esquerre, es posa el títol o acrònim que es vol
i, seguidament, apareix la plantilla per introduir-hi les dades.

Si no se sap la forma correcta de la citació
de la base de dades, només cal posar l’abre-
viació del tipus de publicació a Enter cita-
tion, i la base de dades explica el format o
la plantilla per a diverses tipologies: juris-
prudència, estatuts i regulacions, tractats, dia-
ris i revistes, etc.

També es pot limitar la cerca per país, una opció útil per a
publicacions de diferents països que tenen la mateixa abre-
viació.
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Des de la pantalla de cerca Find també es pot consultar la
Publication list, amb la llista completa de publicacions i abre-
viatures. 

Cerca dins la base de dades

Tant si s’ha fet una cerca amb Directory o Find, un cop esco-
llida la font (es poden triar fins a deu títols), s’arriba finalment
a una pantalla per cercar amb llenguatge natural o bé per
mitjà de termes i connectors.

Es pot limitar per àmbit
cronològic, cercar només
en determinats camps i
fer servir connectors (&,
*, !...), entre altres op-
cions. Si entre dues pa-
raules només hi ha un

espai, s’entén per defecte que existeix l’operador booleà OR.
Per tant, és important fer servir l’operador AND (&) o bé
posar les paraules entre cometes per fer intersecció. 

Els resultats s’ordenen segons un algoritme que identifica la
rellevància i es poden descarregar, imprimir o bé enviar per cor-
reu electrònic (màxim deu mil documents).

Altres opcions

La base de dades ofereix moltíssimes opcions de configuració:
presentació de la informació, serveis d’alerta... Per exemple, des
del marc superior dret de la pantalla:

• MyWestlaw: amb menús més simplificats per configurar
la pantalla.

• Research trail: és l’històric de les cerques portades a terme.
• Help: conté les guies d’ajuda, a les quals també s’accedeix

amb el comandament Tips des de la pantalla de cerca d’una
base de dades concreta.

• More: alguns apartats d’aquesta finestra desplegable són:
• KeySearch: fa una classificació per matèries de tota

la informació inclosa dins la base de dades en forma
de directori.

• KeyCite: opcions de cerca per citació per al dret an-
glosaxó: normatives, estatuts, sentències i materials
administratius. 

• KeyCite Alert: servei d’alerta per al dret anglosaxó.
• Table of contents: sumari dels continguts per matèries. 
• Print/delivery manager, Key numbers, etc.

• I moltes més possibilitats, disponibles a les diferents
pantalles de cerca.

Finalment, cal dir que disposen d’un número de telèfon gratuït
per a les consultes sobre Westlaw Internacional: des d’Espanya
és el 800 937 8529 (atenció al client en anglès). 

Núria Álvarez 
Biblioteca de Ciències Socials

Portal d’accés a totes les publicacions 
de l’OCDE

http://new.sourceoecd.org

És una de les novetats subscrita pel Servei de Biblioteques per
a l’any 2005. Portal d’accés a totes les publicacions de l’organisme
internacional OECD o OCDE (Organització per a la Coope-
ració i el Desenvolupament Econòmic) a text complet. És
una eina de consulta fonamental per a qualsevol investigació
en el camp de l’economia internacional, sobretot pel volum,
l’autoritat i l’actualització de les dades estadístiques que incorpora.

Però encara que la temàtica predominant és econòmica, es
tracta d’un recurs força multidisciplinari, perquè conté mol-
ta informació sobre educació, societat, sanitat, agricultura,
energia, medi ambient, tecnologies, investigació i desenvolu-
pament, i altres temes sobre els quals treballa l’OCDE, organisme
integrat per trenta països.

Els idiomes de treball són l’anglès i el francès. Es pot triar
la interfície en qualsevol d’aquestes dues llengües. De tota
manera, l’idioma dels documents predominant és l’anglès,
però també sovint podem trobar la versió en francès dels
mateixos informes. 

El portal conté revistes i llibres electrònics a text complet (el
format de visualització és PDF, llegible amb el programa
Adobe Acrobat Reader) i bases de dades interactives (el pro-
grama Beyond 20/20 és el que utilitza l’OCDE en la majoria
de les seves bases de dades). Està organitzat en 20 col·leccions
temàtiques de llibres, 24 publicacions periòdiques, 24 bases de
dades estadístiques, 6 col·leccions de documents de treball
(enllaça amb webs externs) i 4 obres de referència. Les col·lec-
cions temàtiques de llibres contenen prop de 1.500 títols en
anglès i gairebé 1.000 títols en francès, i la incorporació de nous
títols és contínua. També incorpora 10 bases de dades de
l’Oficina Internacional de l’Energia (IEA), però és un paquet
separat que la UAB no ha subscrit.

Conté exhaustivament tot el que ha publicat l’OCDE des
de 1998. Cal tenir en compte que les sèries estadístiques que
contenen les bases de dades i algunes publicacions es van ini-
ciar cap a l’any 1960; per tant, el ventall cronològic és molt am-
pli.
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• Llibres 
• Publicacions periòdiques 
• Publicacions estadístiques 

• Documents de treball 
• Obres de referència



Podem iniciar la consulta navegant seguint les pestanyes
corresponents.

Els tres primers apartats són els que realment ens interessen,
ja que són els que contenen la major part de la informació de
la base de dades. 

Dins de cada apartat tenim un menú contextual a la part es-
querra de la pantalla, on s’agrupen els documents per tema, per
any, per títol i per país, segons els casos. Aquesta manera de con-
sulta seria el browsing.

Una altra manera d’iniciar la cerca a la base de dades és fer
servir la cerca bàsica buscant en tota la base de dades o restringint-
ho per tipus de publicació.

També podem fer servir la cerca avançada, que incorpora ope-
radors booleans (AND, OR i NOT), la possibilitat de buscar
per camps, i fins i tot incorpora la possibilitat de buscar en el
text complet (PDF) dels documents i l’ús de limitadors (per
tipus de document, en un rang cronològic determinat). Aques-

ta cerca avançada es pot portar a terme des de cadascun dels
apartats.

Normalment, els resultats es presenten per ordre cronolò-
gic de més recent a més antic, llevat que nosaltres en la cerca
avançada li haguem indicat el contrari, com ara per rellevàn-
cia o de més antic a més nou. Els resultats obtinguts poden ser
diversos: 

• Publicacions o parts de publicacions a text complet en PDF.

• Taules estadístiques: aquestes taules les ha de construir
l’usuari fent servir un programa de gestió de dades es-
tadístiques que utilitza l’OCDE anomenat Beyond 20/20
en versió per a web.

• Connexió a una base de dades externa, com ara és el cas
de l’OECD Statistical Compendium, base de dades que
fins ara teníem subscrita en CD-ROM i es podia consul-
tar a través del servidor Citrix, i que aquest any, a partir
de la subscripció de SourceOECD, s’ha donat de baixa.

• Base de dades que cal instal·lar al disc local de l’usuari:
aquest és el cas de l’OECD Health Data, que també té una
versió en línia.

Les utilitats que ens ofereix el sistema són:

• Tots els resultats obtinguts són exportables, en PDF o en
format taula, segons els casos.

• A partir dels resultats obtinguts, es poden seleccionar els
registres amb destinació a una llista, que també serà ex-
portable, imprimible o enviable per correu electrònic.

• El servei d’alertes d’actualització per correu electrònic a par-
tir d’una cerca ja realitzada (save search as an email alert) o
bé creant un perfil d’usuari propi registrant-se prèviament
(email alerts). Aquestes opcions resulten molt útils, ja que
estem davant d’una base de dades que s’actualitza diària-
ment i que té un volum de documents molt important.

• Servei de notícies, guies d’usuari (fins i tot en espanyol)
i tutorials, ajuda a la cerca

• I un apartat d’informació dedicat especialment als biblio-
tecaris (tot un detall).

Un requeriment tècnic important que cal tenir en compte
abans d’iniciar la consulta és la recomanació d’utilitzar el nave-
gador Internet Explorer, ja que algunes opcions de les bases de
dades no funcionen bé amb navegadors com ara el Mozilla o
el Firefox.

Per acabar, només resta dir que som davant d’un gran por-
tal de publicacions electròniques, font de consulta impres-
cindible per portar a terme moltes investigacions, amb una in-
terfície molt intuïtiva, però que sovint és complexa pel gran
volum d’informació que ens ofereix i pels formats diversos
d’aquesta informació.

Si voleu consultar-lo i saber-ne més, ja ho sabeu, aneu a: 
http://new.sourceoecd.org

Gemma Estrugas Mora
Biblioteca de Ciències Socials
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bbDe ibliotecis

Aquest curs 
les biblioteques 
t’ho posen fàcil
El Servei de Biblioteques amplia aquest curs el nombre de
documents que els alumnes de primer i segon cicles poden tenir
en préstec. S’ha dotat les biblioteques d’accés a la xarxa sense
fils (WiFi) per tal que es pugui cercar informació amb els or-
dinadors portàtils dels usuaris, i algunes biblioteques han ini-
ciat el préstec d’ordinadors portàtils per utilitzar dins les seves
instal·lacions. També recentment s’han connectat impressores
d’autoservei a la majoria de biblioteques.

Aquesta sèrie de mesures són fruit de la implicació de les biblio-
teques a donar suport al nou model d’aprenentatge basat en
el treball individual i en grup dels alumnes, i per facilitar l’ob-
tenció, l’emmagatzemament, l’intercanvi i el tractament de la
informació.

el vostre ordinador portàtil o PDA i navegar per tots els recursos
que la biblioteca digital posa al vostre abast. 

Podeu consultar l’evolució de la implementació de xarxa 
sense fils a la UAB al web del Servei d’Informàtica http://
antalya.uab.es/si/www/wireless/, així com també els
mapes de cobertura de cada biblioteca.

Ampliació dels documents en préstec

A partir de l’1 de setembre, els alumnes de primer i segon ci-
cles podran tenir en préstec fins a cinc documents de qualsevol
de les biblioteques de la UAB, amb les mateixes facilitats que
fins ara pel que fa a la durada i possibilitat de renovació. 

Xarxa sense fils (WiFi)

Aquesta tecnologia permet connectar a la xarxa dispositius
sense els tradicionals fils de coure. D’aquesta manera, es pot
tenir accés a Internet dins el recinte de les biblioteques amb

Portàtils

Tots els usuaris del Servei de Biblioteques de la UAB poden
sol·licitar el préstec d’un portàtil per treballar dins la bi-
blioteca presentant el seu carnet d’usuari i signant un docu-
ment d’acceptació de les normes d’ús d’aquests aparells. En el
moment de publicació d’aquest article, aquest servei és
disponible a la Biblioteca Universitària de Sabadell i a la Bi-
blioteca de Ciències i d’Enginyeries, però s’anirà estenent a al-
tres biblioteques.

A la vostra biblioteca us informaran sobre les caracterís-
tiques dels equips i dels programaris que tenen inclosos. 

Autoservei d’impressions

S’han renovat algunes màquines d’autoservei de fotocòpies
per tal que també puguin fer impressions. Aquest és un servei
de pagament que caldrà efectuar amb les targetes recarregades
que es venen als locals de l’empresa i que també s’utilitzen per
fer fotocòpies.    

Montse Mallorquí
Biblioteca de Ciències i d’Enginyeries



El llegat del Dr. Cristòbal
Lamote de Grignon a la
Biblioteca Universitària
de l’Hospital del Mar

Des del 14 de juny de 2005, la Biblioteca Universitària de l’Hos-
pital del Mar acull el fons documental personal del Dr. Cristòbal
Lamote de Grignon, una col·lecció d’uns 1.500 documents so-
bre neurologia evolutiva, que inclou llibres, manuscrits, fotografies
i correspondència.

Aquesta donació, que s’ha ubicat a la sala d’estudis de la Facul-
tat de Medicina, ha estat possible gràcies a la col·laboració
desinteressada del Dr. José Antonio Muñoz Yunta, a qui la Biblio-
teca reconeix tots els esforços que ha fet en aquest sentit. 

El Dr. Lamote de Grignon, especialitzat en neurologia i
psiquiatria, es va doctorar en Medicina i Cirurgia per la Uni-
versitat de Barcelona l’any 1955, amb la tesi «Contribución al
estudio de la neurología evolutiva». Des de 1966 fins a 1981,
va impartir cursos anuals per a postgraduats en aquesta matèria.

L’any 1971, va fundar la Sociedad Española de Neurope-
diatría i, un any més tard, l’Institut Provincial de Neuro-
pediatria. També va presidir la Sociedad Internacional de
Neuropediatría.

De tota la seva extensa obra podem destacar tres llibres:

• Neurología evolutiva. Tracta el concepte neuroevolutiu
des que es fecunda l’òvul fins que apareix l’autoconsciència
en el nen als dos anys d’edat. Exposa la neurologia evo-
lutiva normal i anormal en el nen i és el primer a Es-
panya a establir el tractament o l’habilitació precoç.

• Antropología neuroevolutiva. És un estudi de la naturale-
sa humana, on s’enfoca la neurologia evolutiva des que l’in-
dividu neix fins que mor. Introdueix la «teoria tricròmi-
ca» de la conducta, i l’aplica al cervell i a la seva conducta.

• Neurofilosofía. Resumeix tota la seva teoria de l’ésser humà
i la relació ment-cervell, i explica tots els fenòmens neu-
rològics des la perspectiva de la lògica del pensament. 

Finalment, la Biblioteca agraeix la donació de l’esmentat fons,
que de segur serà de gran utilitat per als estudiosos d’aquest camp
de la medicina.

Núria Crumols
Biblioteca Universitària de l’Hospital del Mar

Obres de millora 
a la Biblioteca 
de Medicina

La Biblioteca de Medicina de Bellaterra ha aprofitat el mes d’agost
per fer millores a les seves instal·lacions. Aquestes han consis-
tit a remodelar el taulell de préstec modificant-ne tot el disseny.
S’ha passat d’un taulell alt tancat per una vidriera, en el qual
hi havia una petita finestra per a l’atenció, a un taulell més baix
i sense cap barrera arquitectònica entre els bibliotecaris i els
usuaris, alhora que s’ha transformat en un únic punt d’aten-
ció a l’usuari on poder fer préstec i resoldre les consultes d’in-
formació. D’aquesta manera, es facilita la comunicació, que es-
devé més directa i fluida, entre els interlocutors, i s’eviten les
possibles cues davant del taulell. També s’han fet canvis a la sala
de lectura de la planta baixa. S’han delimitat diferents àrees per
mitjà de prestatgeries per tal de preservar la zona d’estudi de
les àrees més «sorolloses»: catàlegs, préstec, informació, re-
prografia, consulta d’obres de referència. També s’han equipat
les instal·lacions amb el sistema wireless, que permet la connexió
a Internet sense fils.

A la Biblioteca Universitària de Medicina i d’Infermeria de
la Vall d’Hebron s’ha creat la zona de referència i consulta a
l’entrada de la Biblioteca per tal d’ajustar-se a les noves necessitats
dels estudiants que ja tenen el seu currículum adaptat al nou
ECTS (European Credit Transfer System), seguint les direc-
trius de la Declaració de Bolonya del nou Espai Europeu
d’Educació Superior.

Àngels Carles
Biblioteca de Medicina
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«3alacarta», a la Biblioteca
de Comunicació 
i Hemeroteca General
http:// www.3alacarta.com
Des del maig de 2005, la Biblioteca de Comunicació i
Hemeroteca General té subscrit el servei 3alacarta de Televisió
de Catalunya. Aquest servei permet la visualització en format
streaming, un sistema que permet reproduir vídeo i àudio per
Internet en temps real, programes i programació en directe de
TV3, Canal 33, K3, 3/24 i TVCi. 

Quin material hi ha disponible a 3alacarta?

A més d’oferir connexions a la programació en directe dels dife-
rents canals de Televisió de Catalunya, 3alacarta dóna accés a
un arxiu de més de tres mil vídeos de programes de produc-
ció pròpia o coproduïts per la CCRTV.

La programació es troba disponible a l’arxiu poques hores
després de la seva emissió.

Com s’accedeix als programes?

Els programes es troben agrupats a la pàgina web de 3alacar-
ta en les categories següents: actualitat, cuines, divulgació, en-
treteniment, esports, infantil, juvenil, música i sèries. Podem
accedir-hi a través d’aquesta classificació o mitjançant el cer-
cador de vídeos, que ens permetrà, a més, cercar per data i per
paraula clau. Alhora, el reproductor de vídeo que incorpora el
servei permet realitzar cerques per àrees temàtiques, per pro-
grames o per paraules clau. 

Un cop trobats els programes desitjats, el reproductor per-
met confeccionar una llista personal de reproducció per visua-
litzar els vídeos segons les preferències de l’usuari.

Quina qualitat tenen els programes?

Els vídeos es reprodueixen en una pantalla de 320 x 240 pí-
xels i s’ofereixen a 190 Kbps, la qualitat màxima permesa per
les xarxes de comunicació actuals. 

On es pot accedir a aquest servei?

Aquest servei és accessible des de cinc ordinadors de la Plan-
ta 2 de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General,
equipats amb els connectors necessaris. 

Sergi Calvet
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
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Communication 
& Mass Media 
Complete 

A principis d’any, el Servei de Biblioteques va adquirir Com-
munication & Mass Media Complete. Es tracta d’una base de
dades especialitzada en comunicació, mitjans de comunicació
de massa i ciències relacionades. Conté les referències biblio-
gràfiques i els resums dels articles apareguts en un total aproxi-
mat de 570 títols de publicacions periòdiques, de les quals prop
de la meitat es troben a text complet. També inclou altre ti-
pus de documents, com monografies. Podeu accedir-hi des del
catàleg UAB fent una cerca per títol o des de la pàgina de
l’editor (http://search.epnet.com) i seleccionant a continua-
ció la base de dades.

Opcions de cerca

Existeixen diferents tipus de cerca: per paraula clau, publi-
cació, tesaurus, índex i referències citades. Tots aquests tipus
de cerca disposen d’una opció bàsica i una altra d’avançada; l’op-
ció avançada ens permet guardar, combinar i crear alertes de
les cerques. 

La cerca per paraula clau i per referències citades es fa di-
rectament sobre tots els documents de la base de dades. En la
resta de casos (publicacions, tesaurus i índexs), la cerca es fa
sobre una subbase de dades i a continuació s’incorporen els re-
sultats a la cerca general.

L’estratègia de cerca pot incloure operadors booleans, cer-
ca en camp concret, comodins, truncaments, operadors de
proximitat, etc. També disposem de la possibilitat de refinar
la cerca limitant-la o ampliant-la. El sistema és sensible als
errors tipogràfics.

Presentació dels resultats

La llista de resultats conté enllaços a la citació i al text com-
plet del document si aquest està disponible a la base de dades;
en cas contrari, un enllaç als catàlegs de la UAB i del CBUC
permet comprovar si aquests catàlegs disposen de la publicació
on es troba l’article cercat.  

Els registres recuperats es poden ordenar segons diferents
criteris (data, font, autor i rellevància). El sistema permet
guardar registres en una carpeta personal on els podrem im-
primir, gravar o enviar per correu; aquests registres es podran
guardar per a sessions posteriors si hem creat prèviament
un perfil d’usuari. 

Des de la pantalla de resultats tenim la possibilitat de res-
tringir o ampliar la cerca. També, si hem escollit l’opció de
cerca avançada, podrem combinar, modificar o eliminar
cerques.

Exportació de la informació

Un cop visualitzat el document que ens interessa, aquest es pot
gravar, imprimir, enviar per correu electrònic o afegir a la car-
peta personal. L’exportació es pot personalitzar i podem triar
entre diferents formats bibliogràfics de sortida.

Perfil d’usuari

Una de les opcions més interessants de la base de dades és la
possibilitat de definir un perfil d’usuari des de l’opció «En-
trar a mi EbscoHost». Disposar d’un perfil d’usuari ens per-
metrà guardar informació (registres, estratègies de cerca, etc.)
un cop tancada la sessió i crear alertes tant de publicacions com
de cerques. En el cas de les alertes de publicacions, el sistema
ens avisarà per correu electrònic quan la base de dades incorpori
un nou número de la publicació escollida. En el cas de les alertes
de cerca, el sistema executarà de forma automàtica i periòdi-
ca una cerca definida per l’usuari i l’avisarà per correu elec-
trònic quan trobi registres adients. 

Per a més informació, consulteu la guia de la base de dades
elaborada per la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca
General que podeu trobar a la pàgina:
http://www.bib.uab.es/comunica/guies.htm

Montse Bravo
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
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Roberti Stephani 
Thesaurus Linguae 
Latinae
Robert Estienne (Robertus Stephanus), fill de l’home de lletres
i impressor Henry, va néixer a París l’any 1503 i va morir a Gine-
bra el 7 de setembre de 1559. En la seva educació, hi van tenir
un paper fonamental el coneixement de les llengües clàssiques
i l’aprenentatge en la lectura i comprensió d’alguns dels seus
autors més importants (Ciceró, Sal·lusti, Juli Cèsar…), de qui,
amb el pas del temps, n’acabaria fent noves i imprescindibles
(al seu temps) edicions. Va començar la feina d’impressor a la
botiga de Simó de Colines (padrastre seu) i el 1524 va convertir-
se en propietari de la impremta que el seu pare va deixar en morir.
La seva feina com a impressor, tant com la d’home de lletres i
editor i coneixedor de la Bíblia i dels clàssics, en va fer un
home famós i reconegut en el seu temps. El taller d’impressió
de París va continuar la fama del pare, gràcies a la tasca que hi
van fer els seus tres fills, Henry, Robert i François.

Entre la gran quantitat d’obres seves destacables, la Biblioteca
d’Humanitats de la UAB es pot enorgullir ara de posseir el seu
imprescindible Thesaurus Linguae Latinae, en l’edició publicada
a Londres pel taller de Samuel Harding (al barri de St. Martin’s-
Lane), entre 1734 i 1735. La primera edició del diccionari
d’Estienne és de París, en dos volums, 1531-1532. 

L’aprenent de bibliòfil

L’obra, pel seu caràcter innovador i trencador en el panora-
ma lexicogràfic europeu, es va convertir, immediatament, en el
diccionari de referència. De fet, és el primer diccionari, podríem
dir-ne modern, de la llengua llatina, amb una organització
lematitzada i exhaustiva de la seva base de textos d’autors
coneguts i editats a l’època. Aquest valor referencial va durar més
de dos-cents anys, fins al punt que el seu cabal de coneixement
de la llengua llatina era usat pels editors successius per anar en-
riquint el «dossier lexicològic» del llatí. Així va passar, també,
amb l’edició de Londres que ara tenim a la UAB, que va ser edi-
tada i millorada, en les seves entrades i lemes, per Edmund Law,
John Taylor, Thomas Johnson i Sandys Hutchinson.

El millor homenatge que se li podia haver fet és el que li van
tributar les acadèmies de ciències en llengua alemanya quan,
l’any 1900, van decidir «batejar» amb, precisament, el nom del
diccionari d’Estienne el Thesaurus Linguae Latinae, la publi-
cació del qual va començar l’any 1900 i, a hores d’ara, any 2005,
encara és a la lletra P. Aquesta dada pot donar idea de la rique-
sa del nou tesaurus i del valor que per a tots els filòlegs ha tingut,
sempre, el «vell» Thesaurus d’Estienne.

És una satisfacció que, gràcies als esforços de la gent que des
de fa anys gestiona els fons de la Biblioteca, puguem disposar
ara, els interessats en la llengua llatina, de les tres principals eines
de treball de la seva lexicografia: el «tresor» d’Estienne; el dic-
cionari d’Egidi Forcellini, Lexicon totius Latinitatis (en una
edició anastàtica de Pàdua de 1940) i, finalment, l’encara en
procés de publicació Thesaurus Linguae Latinae, la redacció cen-
tral del qual és a Munic.

Consultable a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca
General.

Joan Gómez Pallarès
Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana

Àrea de Filologia Llatina



Darreres exposicions
Algunes de les biblioteques de la UAB elaboren
periòdicament el que s’anomenen exposicions biblio-
gràfiques, que es poden consultar a través d’Internet
i sovint als expositors exteriors de cada seu. Són un
intent de fer conviure el món de la imatge i el de la
lletra; el de la biblioteca presencial i el de la biblio-

teca virtual. Les temàtiques són diverses, però con-
necten per continguts amb els fons de cada biblio-
teca, i la tria té molt a veure amb fets informativa-
ment parlant vigents o històricament memorables. Les
podeu consultar per mitjà de la pàgina principal de
cada biblioteca o bé a les adreces següents:

Biblioteca de Comunicació
Publicitat a Internet (setembre de 2005) 
http://www.bib.uab.es/comunica/publint/index.htm

Biblioteca d’Humanitats
Francisco Rico (gener de 2005)
http://hipatia.uab.es/exposicions/breus/rico/rico.htm

Oscar Wilde (gener de 2005)
http://hipatia.uab.es/exposicions/wilde/entrada.htm

Èpica (febrer de 2005)
http://hipatia.uab.es/exposicions/epica/presentacio.html

Joan Coromines (març de 2005)
http://hipatia.uab.es/exposicions/coromines/
presentacio.htm

Ramon Vinyes (abril de 2005)
http://hipatia.uab.es/exposicions/ramonvinyes/
principal.htm

Robert Lafont (maig de 2005)
http://hipatia.uab.es/exposicions/lafont/lafont.htm

Hans Christian Andersen (juny de 2005)
http://hipatia.uab.es/exposicions/andersen/
presentacio.htm

Jules Verne (juliol de 2005)
http://hipatia.uab.es/exposicions/verne/presenta.htm

Biblioteca de Ciències i d’Enginyeries
Exposició Fotciencia04 (gener-febrer de 2005)
http://www.bib.uab.es/ciencies/fotciencia.htm

Dones i ciència a la UAB (març de 2005)
http://www.bib.uab.es/ciencies/expo/cientifiques/
cientifiques.htm

Any de la Física (maig de 2005)
http://www.bib.uab.es/ciencies/expo/fisica2005/
portada.htm

Novel·la i divulgació científiques (juliol de 2005)
http://www.bib.uab.es/ciencies/expo/novelacientifica/
presentacio.htm

Biblioteca de Ciències Socials
L’eutanàsia i el testament vital 
(del 21 de gener al 20 de febrer de 2005)
http://www.bib.uab.es/socials/beutanasia.htm

Dona i violència: jornades organitzades per la Facultat de Dret
de la UAB (del 21 febrer al 13 març de 2005)
http://www.bib.uab.es/socials/bdonav.htm

La Constitució Europea (del 3 de maig al 3 de juny de 2005)
http://www.bib.uab.es/socials/bconstituciouepresenta.htm

Recursos d’informació en ciències socials 
(del 7 de juny al 4 juliol de 2005)
http://hipatia.uab.es/bbccss/cerca.asp

Giovanni Sartori: Premi Príncep d’Astúries 2005 
(del 5 de juliol al 5 de setembre de 2005)
http://www.bib.uab.es/socials/bsartori.htm

Biblioteca de Medicina
Dr. James D. Watson, Chancellor del Cold Spring Harbor 
Laboratory. Premi Nobel de Medicina 1962. Doctor honoris
causa per la UAB (maig de 2005)
http://www.bib.uab.es/medic/exposicio/index.htm

Biblioteca Universitària de Sabadell
Seguretat de xarxes (juny de 2005)
http://www.bib.uab.es/sabadell/expos/seguretat/
seguretat.htm
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