
 

L'ACCÉS OBERT (REAL) A LA INFORMACIÓ I EL DDD DE LA UAB

En la nostra professió l’accés a la informació resulta vital. Busquem informació,
consultem informació, produïm informació, difonem informació quotidianament. En
l’era digital aquestes accions són més profuses i immediates que fa unes dècades.
Aquest accés és fonamental pel desenvolupament de la recerca, tant en la seva
vessant  d’arribar a la producció científica especialitzada i de qualitat, com de
disseminació dels resultats. I això ja no és tan fàcil. L’accés obert a la informació no
està ni molt menys garantit, malgrat es podrien donar les condicions perquè ho fos.

Per a qui no estigueu familiaritzats amb el tema, i estic pensant fonamentalment en
l’alumnat, pot resultar sorprenent assabentarse de què el món de les revistes
acadèmiques està dominat per uns pocs grups editorials, entre els quals destaquen
a l’Estat espanyol Elsevier, EBSCO o SpringerNature. Aquests, malgrat els autors
dels articles que publiquen no cobren per ferlos (quan no paguen), malgrat no
reemborsen als acadèmics que fan la revisió experta de continguts (peer review),
malgrat no paguen als seus consells de redacció, malgrat la major part dels autors
difosos en les seves pàgines pertanyen a universitats públiques de tot el món,
malgrat tot això, fan pagar preus molt elevats pels seus productes (majoritàriament
digitals). Generalment aquestes grans empreses signen acords entre elles per a
repartirse el mercat. A més, treballen amb “paquets” de revistes; quan la Biblioteca
de Ciències Socials va voler subscriure’s únicament a unes revistes determinades,
les més emprades, per a fer front a les brutals retallades del pressupost de la
universitat pública, es va trobar amb que això no era possible i s’havia de comprar tot
el conjunt on es barregen productes molt diversos. Espanya és un dels països
europeus que més recursos destina a aquests grans grups. Només el 2017 el
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) va gastar 6 milions d’euros
en revistes científiques.

També poden resultar xocants altres fets. A la Unió Europea i a l’Estat espanyol
cada vegada es demana més, i sembla lògic, que els resultats dels grups de recerca
finançats amb diners públics siguin publicats en obert. L’Horitzó 2020 de la UE
preveu que qualsevol estudi científic que hagi estat finançat amb fons europeus
haurà de ser d’accés gratuït a partir d’aquell any. Per la seva banda els projectes I+D
del Ministeri inclouen l’obligació de garantir l’accés obert (la Llei de la Ciència, la
Tecnologia i la Innovació de 2011 ja recull en el seu art. 37, encara no desenvolupat,
l’obligació de fer públics aquests treballs). Per a què les publicacions d’aquests grups
de recerca siguin tingudes en compte s’exigeix que aquests articles (els llibres són
menystinguts) es publiquin en unes revistes determinades, ben posicionades en les
llistes de revistes classificades jeràrquicament segons el seu índex d’impacte. Qui
publica aquestes revistes? Les editorials abans citades. Qui fa aquests índex
d’impacte? Segurament a aquestes alçades ja ho aneu endevinant, les pròpies
editorials elaboren els més reputats (Elsevier té Scopus, Thomsom Reuters la Web
of Science i inclús el web ScholarOne, entre d’altres). El sistema vigent empeny
doncs a publicar en determinades revistes (és l’única via per al reconeixement de
sexennis d’investigació, dels que depenen l’augment de sou, el volum de docència
que s’ha de realitzar o si es pot estar a tribunals de tesi, i és un requisit si es vol
optar a nous projectes d’investigació), mentre que d’altra banda exigeix aquest accés
obert. La paradoxa no només es dóna aquí. Si es vol que aquestes editorials alliberin
un article per a la consulta pública, l’autor, autora o la institució han de pagar a
l’editorial per ferse amb els drets, quan la universitat ja està pagant la subscripció al
conjunt de la revista (que només poden ser consultades pels usuaris d’aquella
biblioteca universitària), i el sistema públic ja ha pagat el sou i/o ha finançat la
recerca del personal investigador. Les negociacions entre la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) i Elsevier per passar d’un model de “pagar
per subscriure’s” a un model de “pagar per publicar” no han donat resultats fins el
moment. Podem afirmar que les grans editorials exploten el treball voluntari de la
comunitat científica per a extreure grans profits i volen mantenir el volum de negoci.

Des de fa molts anys aquest tema ha estat motiu de denúncia i d’accions diverses. A
començaments d’aquest mes ha tingut lloc a Berlin una reunió d’especialistes vinguts
de tota Europa i dels Estats Units convocats per la conferència alemanya de rectors i
rectores, amb la presència de Projekt DEAL, un consorci negociador alemany que
aquest 2018 ha decidit trencar amb Elsevier, i de Couperin, l’equivalent francès que
ha fet el mateix amb SpringerNature. Per la seva banda l'Associació Europea
d'Universitats (AEU) està preparant un mapa dels grans contractes de la publicació
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En Xavi Crehuet es llicencià en
Ciències Polítiques i de l’Administració
en la promoció de l’any 2002. Ha fet
estudis de postgrau en polítiques de
joventut i cursos d’especialització en
comunicació institucional, campanyes
electorals i protocol. És autor del llibre
“30 anys d’eleccions democràtiques al

Pla de l’Estany”. Ha participat
regularment en diferents mitjans de
comunicació. Des de fa més de 10

anys treballa com a tècnic de
Comunicació i Participació ciutadana
de l’Ajuntament de Banyoles. Va ser
membre de la Junta de Govern del
Col·legi de politòlegs i sociòlegs de
Catalunya (COLPIS) des del 2005 al
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En què consisteix la teva feina? 

Treballo de tècnic de Comunicació i
Participació ciutadana de l’Ajuntament

de Banyoles. Per la part de
Comunicació, m’ocupo de les tasques
de cap de premsa i comunicació: la
pàgina web municipal, el butlletí

municipal Banyoles Informació, els
projectes de comunicació, les

convocatòries de premsa i notes de
premsa, la difusió d’informació

municipal, el contacte amb els mitjans
de comunicació, les xarxes socials i la
publicitat, entre d’altres. Pel que fa a la
Participació ciutadana, en destaco els
consells de barri, que són les reunions
amb els veïns dels barris de Banyoles.

 
Com vas accedirhi? 

Com a totes les places de
l’administració pública que no són

eventuals, vaig accedirhi superant les
proves de la convocatòria pública.
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científica. Un nou sector de revistes d’accés obert ha sorgit des de fa uns anys fent
competència a les grans. En aquest cas els autors, autores o institucions paguen per
la publicació en obert dels seus articles, que podran ser difosos lliurament.
L’avantatge és que qualsevol usuari hi pot accedir de forma gratuïta, sempre que es
reconeguin els drets d’autoria recollits en les llicències de Creative Commons. Però
aquesta opció només dóna una resposta parcial al problema del cost públic de
l’accés a la informació.

Quin ha de ser doncs el model de publicació? Recordem que el personal
investigador cedeix el seu treball gratuïtament, que les persones que fan les
revisions o estan als Consells de redacció també, i que totes les Universitats tenen
plataformes digitals. En aquestes condicions, l’objectiu hauria de ser un model de
“Publica i Llegeix” (i on l’avaluació fos qualitativa i específica depenent de per a què
la volem, i basada en una consulta real de les fonts que s’avaluen). És això
possible? Segurament sí, i algunes iniciatives del nostre entorn, en espera d’un
model global alternatiu, constitueixen aportacions interessants en aquesta direcció.
La revista del Departament de Sociologia de la UAB, Papers. Revista de
Sociologia fundada el 1973, és un bon exemple de com fer una revista de qualitat
totalment gratuïta i accessible de forma immediata, sense període d’embargament.
També podem citar el fet que la UAB ha estat pionera i és capdavantera en l’opció
d’autoarxivar la recerca en repositoris institucionals o temàtics d'accés obert (a nivell
espanyol recollits a la plataforma Recolecta de la FECYT). El Dipòsit Digital de
Documents de la UAB (DDD), el principal repositori a nivell estatal, és una eina
essencial que, entre d’altres funcions, recopila i preserva la producció científica de la
nostra universitat. D’aquesta manera, grups de recerca o Instituts associats a la
Facultat (com QUIT, GRET, ISOR, ICPS, o IGOP) ja tenen penjada bona part de la
seva producció en aquesta plataforma, i esperem que això vagi en augment (veure
l’útil informació de la base de dades RoMEO, que ens informa sobre les polítiques de
les revistes relatives a l’autoarxiu a la web i en repositoris d'accés obert). L’objectiu
és potenciar un model d'accés obert real que garanteixi la consulta pública oberta a
tothom sense un doble (o triple) cost per a la Universitat pública.

Laura Feliu, degana

 
Obert el període de presentació de candidatures a la Junta de Facultat

El proper  6 de  juny de 2018 es  celebraran  les Eleccions
Parcials per a cobrir les vacants a la Junta de Facultat en
els sectors A, B i D.

 

 
Inscripcions obertes del nou postgrau en Anàlisi del Capitalisme i Polítiques
Transformadores

Es  tracta  de  la  primera edició  d’aquest  postgrau,  que  va
dirigit a estudiants universitaris, a persones amb titulació i
a persones vinculades a l'associacionisme polític i social,
a les institucions i administracions públiques.

 

 
Marina Subirats i Josep Maria Vegara evoquen la mobilització de maig de 1968

El 24 de maig,  l'Associació d'Amics de  la UAB organitza
l'acte "Maig del 68: quan tot era possible". Hi intervindran
la  sociòloga  Marina  Subirats  i  l'economista  Josep  Maria
Vegara. Moderarà el debat Josep Maria Vallès.

 

 
L’ICPS convoca d’una beca de col·laboració en la recerca

La beca s’adreça a estudiants que hagin obtingut el Grau
en Ciències Polítiques en el  curs acadèmic 20152016 o
amb posterioritat. 

 

Com valores la formació rebuda a la
Facultat?

La valoro de forma positiva. És una
formació pluridisciplinar i que ensenya
a reflexionar, amb professors de bon
nivell i un ambient entre els alumnes
amb ganes d’aprendre i de debatre.

 
Com veus la Facultat des de la

pràctica professional, quines coses
creus que es podrien millorar?

 
Caldria aportar una visió i formació

més pràctica, més relacionada amb el
món laboral. En són alguns exemples

el protocol, la comunicació
institucional, la direcció de campanyes
electorals... Cal tenir en compte que la
professió només tindrà futur si tenim

ocupació.
 

Quin/s consell/s donaries als futurs
politòlegs i sociòlegs de la Facultat?

Que gaudeixin del dia a dia de la vida
universitària i de la formació que

comporta. És important la classe i és
important fora de les classes per
formarte. A nivell professional, els
aconsellaria que s’especialitzin en

matèries concretes i que intentin obrir
nous mercats laborals per la nostra

professió.
 

Si vols posarte en contacte amb el
Xavi, pots ferho a través del seu perfil

de Twitter: @xavicrehuet.
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Segona edició del curs “Islamisme gihadista, un fenomen global a Catalunya”

“L’Islamisme  gihadista,  un  fenomen  global  a  Catalunya”
és  el  curs  que  impulsa  l’Institut  de Ciències  Polítiques  i
Socials (ICPS)  i que es basarà en l’anàlisi,  la prevenció  i
la contranarrativa d’aquest fenomen.

 

 
El Curs propedèutic sobre mètodes quantitatius es tornarà a impartir a principis
del curs que ve

El curs va dirigit als alumnes que ara acaben primer curs.
Pretén  que  puguin  començar  les  assignatures  amb
contingut  estadístic  de  segon  amb  tota  la  formació
requerida.  És  especialment  recomanable  als  estudiants
que no han cursat el batxillerat de ciències socials  i que
tenen  mancances  en  estadística  i  en  els  conceptes
elementals  de  matemàtiques  aplicades  a  les  ciències
socials.

 

 
Període per a consultar el cens electoral:Eleccions parcials a la Junta de Facultat

Us  informem que el 6 de  juny de 2018 es celebraran  les
Eleccions Parcials per a cobrir les vacants a la Junta de
Facultat.

 

 
Enquestes d'avaluació del segon semestre

Ja  estan  en marxa  les  enquestes  d'avaluació  del  segon
semestre  del  curs  20172018  corresponents  a  l’actuació
docent  del  professorat  i  a  les  assignatures  /  mòduls.
Ambdues es poden  respondre del 7 de maig  fins al 8 de
juny de 2018.

 

 
La cafeteria de la Biblioteca de Ciències Socials obrirà els últims caps de setmana i
festius del curs

La cafeteria de la Biblioteca de Ciències Socials obrirà els
propers caps de setmana (els dies 19, 20, 26 i 27 de maig
i  els dies 2,  3,  9  i  10 de  juny),  així  com el  dilluns 21 de
maig  (festiu).  El  bar  donarà  servei  a  tota  la  comunitat
universitària des de les 9.30 h fins a les 17.30 h. 

 

 
Continuen els cafès amb la Degana

Continuen els cafès amb la Degana, aquesta vegada amb
la  Berta  Barbet  Porta,  investigadora  postdoctoral  del
Departament de Ciència Política i Dret Públic.

 


