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Curs 2021-2022

Cerca i gestió de la informació: les principals 
fonts d’informació en economia i estadístiques
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Normes i recomanacions

• Silencieu els micròfons per  una millor comprensió de 
les explicacions del formador.

• Podeu deshabilitar la càmera si així ho voleu.

• Queda prohibida la gravació (video o audio), directa 
o indirectament, total o parcialment de la sessió.

• Com a norma general per plantejar dubtes, formular 
preguntes o comentaris durant la sessió: utilitzeu el xat 
activant l’opció “mostrar xat”. Així els formadors 
podran veure la conversa i respondre de forma 
organitzada.
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Durant la sessió s’inclourà en el xat:

• Enllaç al formulari d’assitència.
• Enllaç a la enquesta de satisfacció.

En pocs dies rebreu un correu electrònic amb el
següent (imprescindible emplenar el formulari
d’assistència):
• Enllaç a la presentació del curs
• Certificat d’assistència
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Contingut

Eines de cerca

El Cercador

Bases de dades

Statista

ABI-INFORM

SABI

Altres recursos (Comunicació
científica, Tesis, Repositoris
digitals)

Web of Science i Scopus
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El Cercador



6

El Buscador https://www.uab.cat/biblioteques/

https://www.uab.cat/biblioteques/
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ARE: accés des de fora del campus: NIU i 
Password

NIU@uab.cat

PASSWORD
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El Cercador

Eina que permet fer cerques
simultànies a tots els recursos
de les Biblioteques de la UAB, 
tant en format imprès com 
electronic oferint l’accès al 
text complet. 
Podem cercar articles, llibres, 
capitols de llibres, bases de 
dades etc. al mateix temps.
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El Cercador: què veiem?

On buscar

Suggeriments

Cerca avançada
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El Cercador: com funciona?

L’opció “Expandir resultats” amplia la cerca en altres recursos. Els resultats obtinguts a l’aplicar
aquesta opció no estarán accessibles des del catàleg UAB.

Finestra de cerca

Especifica on vols buscar

Facetes per 
acotar els

resultats

Resultats de la 
cerca
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El Cercador: què permet?

✓ Trobar diferents versions d’un mateix document

de forma agrupada: versions en línea o en format

imprés.

✓Veure quins documents hi ha disponibles en paper i 
on es troben; accedir al text complet dels documents

disponibles en línia. També permet gestionar els

resultats: guardar cerques, crear alertes …

✓ Enviar referències i exportar-les als gestors de 
referències bibliogràfiques Zotero i Mendeley.
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Cerca bàsica / avançada:  

Bàsica Avançada
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Accions amb els registres
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Accedir al text complet
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CCUC incorpora els fons de: 

Biblioteques del CSUC

UB

UAB

UPC

UPF

UdG

UdL

URV

UOC

URL

UVic

Secretaria d’Universitat i 
Recerca

Institucions 
col·laboradores

Ajuntament de 
Barcelona

Casa Asia

Otras

Arxiu Nacional de 
Catalunya

Biblioteques associades

Biblioteca de Catalunya

Universitat Jaume I

Universitat d’Andorra

UIC

MNAC

MACBA

Institut de Cultura de Barcelona

Tecnocampus

Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes

El Cercador  UAB permet fer cerques 
directament al  CCUC                           

https://www.csuc.cat/ca/serveis/cataleg-collectiu-de-les-universitats-de-catalunya
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PUC (Préstec Universitari Consorciat)
Servei gratuït de Préstec de documents entre biblioteques del CSUC. 

https://www.csuc.cat/es
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Les eines de cerca
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Elaboració d’una estrategia de cerca

✓ Buscar sinònims i termes
alternatius per la llista de

conceptes.

✓ Establir els límits de la cerca: 
camps de consulta, filtres, etc.

Una bona estrategia de cerca us proporcionarà información  rellevant, 
pertinente i adient per elaborar un treball acadèmic

✓ Seleccionar de las fonts
d’informació: coneixent el seu

contingut i principals

característiques o definint quin
idioma o tipus de documents

us interessen.

✓ Identificar i determinar les paraules
clau del vostre tema.
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✓Utilitza termes significatius, que 
representin conceptes rellevants i que 
diferencien els documents que et poden 
interessar dels altres dins del resultat.

✓ Oblida’t de preposicions, conjuncions, 
articles, pronoms, adjectius o adverbis.

✓Busca sinònims: t’ajudaran a l’hora
d’acotar el tema i en el momento de 
pensar en un títol.

✓Equivalències en anglès en inglés i en 
altres llengües rellevants.

✓Utilitza termes relacionats

Identificar le paraules clau

19

L’èxit dels resultats vindrà determinat en gran part per l’adient selecció dels termes que facis servir en 
la estratègia de cerca
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Operadors booleans i altres

Operadors booleans:

AND (I,Y,&) OR (+, O) NOT (-, AND NOT)

Recupera els documents 
que contenen ambdòs
termes

Recupera els documents que 
contenen qualsevol dels termes

Cometes : “sistema públic de pensions”

Asterisc :  finan*

Recupera els documents que contenen un 

terme, però exclou els que contenen l’altre
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Exemple:

El nostre tema és: La sostenibilitat del sistema públic de pensions a 
Espanya

Concepte 1 Concepte 2 Concepte 3

sistema públic pensions espanya crisi

sistema publico pensiones españa crisis

pensions public system spain sostenibilitat

sostenibilidad

sustainability

21

AND

OR

Combinaríem sinònims amb OR i paraules diferents amb AND. Quedaria: 

(públic* OR pensions OR pensiones) AND (espanya OR españa OR spain) AND 

(crisi* OR sostenibilitat OR sostenibilidad OR sustainabil ity)
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✓ Per format (p.e., electrònic, 

disponible en línia)

✓ Per la llengua dels documents

✓ Per l’àmbit geogràfic o 

cronològic

✓ Per la tipologia documental (p.e., 

llibres, només articles de revista, 

bases de revista, bases de 

dades...)

Limitar la cerca
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La majoria de bases de dades ens permeten filtrar els resultats 
segons una o diverses característiques, acotant el que cerquem i 
eliminant resultats innecessaris. Per tant, fes servir filtres, facetes o 
límits:
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Limitant els resultats
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Recomanacions per replantejar la estratègia de 
cerca

Truncaments

Descriptors

Camps de cerca

MOLTS RESULTATS? POCS RESULTATS?

Agegeix-ne més que siguin

rellevants sean relevantes i 

combína’ls amb AND

Mantingues només els

més importants i elimina la 

resta

Eliminar truncaments Utilizar truncamientos

Afegir-los

Afegeix sinònims i 

combina’ls amb OR

Cerca més específics

(p.ex. títol o paraules clau)

Amplia la cerca a camps

més generals ( p. ex. 

Resum) o a tots els camps

Conceptes
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Bases de dades
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Les bases de dades són una de les principals fonts d’informació per trobar
literatura científica. Segons la tipologia de la informació que contenen podem 
classificar-les amb diferents criteris.

Tipologia de bases de dades

Segons contingut

• Bibliogràfiques (amb
referencia bibliográfica del 
document, ex.: Dialnet )

• Documentals (amb
referència i text complet del 
document, ex.: Econlit)

• Estadístiques (amb
informació numèrica
representada de forma 
tabular i/o gràfica, ex.: SABI)

Segons matèria

• Especialitzades
(centrades en un 
àmbit temàtic, ex.: 
Econlit)

• Multidisciplinars
(sobre diverses 
matèrias, ex.: 
Scopus)

Segons tiplogia
documental

• Bases de dades 
de tesis doctorals
(Ex.: TDX)

• Articles de revista 
(Ex.: Dialnet)

• Working Papers
(Ex.: RecerCAT)
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Com accedir a les bases de dades?

Abi/Inform

Abi/Inform

Des del Cercador 
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Accés des de les Guies temàtiques
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ProQuest

ProQuest: plataforma de bases de dades amb nombrosos
recursos d’economia i empresa. A destacar ABI-Inform i
EconLit

Bases de dades d’economia

• Revistes electròniques: la majoria a text
complet

• Tesis doctorals

• Working papers

• Diaris: Wall Street journal, Financial

Times...
• Contingutss: ABI/INFORM Global, 

Dateline, Trade & Industry, Archive

• Revistes amb revisió 
d’experts: referències d’articles 

indexats

• Working papers: principalmente 

d’universitats

• Llibres
• Tesis doctorales

• Conference proceedings

• Crítiques de llibres (reviews)

https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991002023349706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991001772499706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991009526709706709
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Factiva: actualitat i informació empresarial (cotitzacions,
estats financers i notícies) recollides per Reuters i Dow Jones.
Inclou diaris, revistes comercials i informes a text complet i
també fotografies

Bases de dades d’economia

https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991004990819706709
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Datastream i Eikon:
Dades estadístiques financeres (renta variable, renta fixe, Fons d’inversión, tipus
d’interés i tipus de canvi, commodities, opcions i futurs) i notícies econòmiques.
Requereix programa d’instal·lació i contrasenya

Bases de dades d’estadístiques

SABI:
Informació financera i contable de 2,6 milions
d’empreses espanyoles amb informes complets
de dipòsits de comptes. Potent programa
d’anàlisi financera que permet elaborar
informes, gràfics i comparatives entre empreses
i grups d’empreses

https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991004515599706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991006689069706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991010397596106709
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Statista:
Dades estadístiques i estudis sectorials a nivell
internacional.

Bases de dades d’estadístiques

Leisure and tourism database: és una base 

de dades internacional sobre turisme, oci, 

allotjaments i matèries afins com el esport i la 

cultura. Cobreix un període que es remonta 

al 1970 i s’actualitza setmanalment.

UNWTO eLibrary: portal de publicacions i

estadístiques de la WTO (World Tourism

Organization) des de 1995.

https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991000740829706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991009959949706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991007799109706709
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OECD iLibrary: portal de publicacions electròniques i bases de
dades de la OCDE, accessible gratuïtament de manera parcial. A
més a més la UAB subscriu World energy statistics and balanços.

Eurostat Statistics: estadístiques oficials dels països de la UE per
temes [recurs gratuït]

IMF eLibrary Data: totes les bases de dades estadístiques del
FMI. Destaquem: International Financial Statistics (IFS), Balance of
Payments Statistics (BOP), Government Finance Statistics (GFS),
Direction of Trade Statistics (DOTS) [recurs gratuït]

UNdata: indicadors de tots els àmbits temàtics a nivell mundial
recopilats per Nacions Unides [recursgratuït]

Bases de dades d’estadístiques

World dataBank: indicadors de tots els àmbits temàtics i tots els

països del món des de 1960 recopilats o produïts pel Banco Mundial
[recurs gratuït]

https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991001805939706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991006975709706709
http://ec.europa.eu/eurostat
http://data.imf.org/
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991005386769706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991006817709706709
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ÍnDICES CSIC

Producció 

científica 
publicada en 
Espanya des 

de1976, 
bàsicament 

articles de rev ista 
i una selecció de 
llibres, congressos, 

informes i 
compilacions

Bases de dades multidisciplinars

Conté literatura 

científica 
internacional de 
qualitat: rev istes, 

llibres, actes de 
congressos. 

Ofereix també 
indicadors 

bibliomètrics per 

avaluar la 
investigació

Produïda pe 

Elsev ier. Recopila 
rev istes, llibres, 

ponències i 

patents 
internacionals. 

Ofereix també 
indicadors 

bibliomètrics per 

avaluar la 
investigació

Scopus Web of Science

https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991006825919706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991001449289706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991058463388006706
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Statista
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Coninguts

> 1,000,000 Estadístiques
.
> 80,000 Temes

> 22,500 Fonts



37

Què és Statista?

16%

35%

GfK - Kantar TNS –
eMarketer, etc.

49%

La col·lecció de dades

d’Statista conte dades de 

més de 22,500 fonts 

diferents.

Análisi d’estadíst iques pròpies
exclusives, prediccions i 
sondejos d’invest igacions de 
mercats d’Statista

Fonts secundàries
accessibles i gratuïtes

Fonts secundàries exclusives

(compra i contracte)
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La Home Page
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Pàgina de resultats

✓ Criteris preliminars no 

excloents

✓ Filtres absoluts i 

excloents

✓ Nombre  de resultats.

✓ 3 tipus de documents: 

Estadístiques, Estudis & 

Informes i eines 

especialitzades 

(Outlooks, Previsions).
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Pàgines temàtiques

Exemple: Automobile industry worldwide

Constitueixen un bon punt de partida per 
tenir un resum d’un tema

………………............

https://www.statista.com/topics/1487/automotive-industry/
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Una estadística

Títol, formats de descàrrega, font, botons d’acció (roda 
per canviar el format, compartir, citar, imprimir) i un text 
interpretatiu...
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Infografies

Una infografia és una estadística, al disseny de la qual se li 
ha afegit una capa

https://www.statista.com/chart/25519/uk-manufacturers-sales-by-product-category/
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Dues maneres d’accedir als Informes
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Cercar en la Reports Database



45

Dues maneres d’acceder als Outlooks

Les eines especialitzades o 
Outlooks presenten indicacions i 

estudis de mercat de diferents 

països i regions
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Mercats del Consumer Market
Outlook 
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Business Plan Export

Podem crear el nostre propi pla de negocis
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Publication Finder 

Permet recuperar més de 3 milions d’informes de mercat que es poden trobar a 

Internet
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Enquesta Global de Consum

✓ Anàlisi de les preferències dels consumidors

✓ >1,000,000 entrevistes.

✓ 56 països.

✓ 2-4 onades d’entrevistes cada any.
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Temes inclosos en la Enquesta Global de Consum



51

Un exemple amb les dades creuades
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SABI
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Què és SABI?

✓ 2,6 milions d’empreses espanyoles
✓ Informació comptable i financera d’uns 

25 anys

✓ Dipòsits de comptes de les empreses

✓ Permet fer comparatives d’empreses i 

grups d’empreses
✓ Permet exportar els resultats i elaborar 

taules i gràfics

✓ Limitació setmanal d’extraccions: 50.000 

registres
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SABI: la Home Page

54
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SABI: Cerca per empresa

55
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SABI: informe d’una empresa

56

✓ Dades definitives de l’empresa

✓ Activitats econòmiques

✓ Perfil financer

✓ Balanç

✓ Comptes de pèrdues i balanços

✓ Ratios

✓ Informació bursàtil

✓ Accionistes

Es pot personalitzar el format

de l’informe
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SABI: Cerca per combinació de 
criteris

57
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SABI: resultats en format llista

58

Es pot personalitzar el format de 

la llista resultant
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SABI: informes de comptes anuals

59
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SABI: comparacions d’empreses

60

Permet diversos tipus d’anàlisi estadístiques, 

comparacions entre empreses, gràfics, mapes
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SABI: extracció de dades

61
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ABI/Inform
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La Home Page

A la pàgina principal, queda explícit que quan cerqueu a 

ABI/Inform esteu cercant en 3 bases de dades, per això el 

seu nom és A/I Collection.

També entrareu a les matèries tractades per  A/I Collection
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Sobre…
Si voleu saber més dels continguts de la base de dades, prem l’opció Acerca de

del Menú superior.
Desde allà, pots saber els principals diaris a text complet a ABI/Inform, i també les 
principal rev istes

I també els organismes responsables 

dels informes de mercat i de sectors 
industrials que s’inclouen
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Què destaca en relació a altres bases de 
dades?

Principal avantatge d’ABI/Inform

✓ Excelent combinació de contingut 
acadèmic i contingut no acadèmic.
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Tipus de documents

Tipologia de documents a ABI/Inform:

• Primer cercle: contingut acadèmic

• Capa exterior: contingut no 
acadèmic: estadístiques, informes...

• Capa intermèdia
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Per aprofitar al màxim ABI/inform, has de conèixer com funcionalel menú superior: Cerca 

bàsica, Cerca avançada, Publicacions, Examinar i Canviar bases de dades.

Menú superior
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Cerca bàsica

En la cerca bàsica, Abi/Inform t’ofereix suggeriments quan escriguis les paraules clau, 

pots seleccionar tres criteris prev is abans de llançar la cerca i consular els  Consejos de 
Búsqueda
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Pàgina de resultats

✓ Dues parts amb opcions 
diferents: facetes o filt res, 
criteris per ordenar els 
resultats, accés al text 
complet/resum, accions 

amb les referències 
seleccionades ...

✓ Si prems sobre el t ítol de 
qualsevol document, o a 

Resum/Detalls accedeixes
a la pàgina del document
seleccionat.
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Pàgina d’un document
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Cerca avançada
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Cerca avançada
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Publicacions

En el menú de cerca 

per publicacions, pots 

buscar una revista, un 

diari, etc.
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Publicacions
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Examinar
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Examinar

ALPHABETIC 
ORDER
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Examinar
Country Data Spain October 2021

https://www.proquest.com/reports/countrydata-spain-october-2021/docview/2579464044/se-2?accountid=15292
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Canviar bases de dades  
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ABI/Inform LibGuides
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Web of Science i 
Scopus
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Web of Science

81



82

Scopus

82



83

Altres
recursos
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Comunicació de la recerca
Web del Servei de Biblioteques>  Comunicació de la Recerca

Recursos i informacions que us poden ser d’interès com a creadors a 

partir de les diferents fases  de què consta el cicle de la creació d’una

publicació i també per la posterior gestió de la vostra producció científica: 

escriure, citar, publicar, publicar en obert i difondre

https://www.uab.cat/biblioteques/comunicacio-recerca/
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Tesis
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Dipòsits digitals

Repositoris documentals creats per universitats o centres d’investigació per recopilar,
gestionar, difondre i preservar la seva producció científica digital a través d’una
col·lecció organitzada d’accés obert.

ddd.uab.cat

Març, 2020

ddd.uab.cat
https://ddd.uab.cat/
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Repositoris digitals cooperatius del 
CSUC

RecerCAT – producció

científica d’universitats i 

centres d’investigació de 

Catalunya

RACO - rev istes 

científiques, culturals i 

erudites catalanes

MDC – col·leccions patrimonials

digitalitzades relacionades amb

Catalunya

MDX - material docent

d’universitats catalanes

TDX - tesis doctorals llegides en 

universitats de Catalunya i a 

altres comunitats autònomes

https://www.csuc.cat/
http://www.recercat.cat/
http://www.raco.cat/index.php/raco/index
http://mdc1.csuc.cat/
http://www.mdx.cat/
http://www.tdx.cat/
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Servei de refència virtual

Web del Servicio de Bibliotecas > Què oferim?

PREGUNT@
Per buscar información, recursos i serveis de les Biblioteques. 

Funcionament del Servei.

WHATSAPP
Per rebre notícies d’última hora, novetats i horaris.

BIBLIOTECAS EN LÍNEA
Serveis i recursos no presencials de les Biblioteques.

https://www.uab.cat/web/que-oferim-1345703209413.html
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php


89

Ens pots seguir a les xarxes socials

@bcsUAB

@biblioteques_UAB

@bibliotequesUAB

Youtube

https://twitter.com/bcsUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://bit.ly/3bqzp8A
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Propers cursos del Servei de 
Biblioteques UAB

Dins del Pla de Formació de Doctors el Servei de Biblioteques UAB 

realitzarà un seguit de cursos. Rebreu informació i els enllaços

corresponents per a la inscripció des de l’Escola de Postgrau:

• Web of Science y Scopus (febrer).

• Zotero.
• Mendeley: curs virtual d’autoaprenentatge en el campus 

virtual
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Gràcies!


