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Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i principalment Internet estan 

modificant tot el sistema de comunicació de les universitats i dels centres d’investigació 

del món. Aquests canals fan evolucionar els productes, els sistemes i fins i tot els 

protagonistes en la transmissió i comunicació científica fins ara coneguda: noves revistes i 

llibres electrònics apareixen en la «infoesfera» dels investigadors. Els autors són a la 

vegada editors i consumidors. Alhora, organismes i institucions públics i especialment les 

biblioteques acadèmiques potencien la filosofia de «domini públic» i de l’«accés obert al 

coneixement» amb la creació, gestió i publicació digital i en text complet dels continguts i 

resultats de la recerca finançada amb fons públics. La presentació tracta del projecte que la 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha iniciat en els darrers anys com a resposta a 

aquest nou context de publicació acadèmica. El projecte UPCommons: Accés obert al 

coneixement de la UPC és un portal que dóna accés als diferents dipòsits que la universitat 

ha creat per als professors i investigadors. D’aquesta manera, els professors-autors poden 

publicar de forma lliure els seus projectes i resultats científics. UPCommons recull una 

sèrie de dipòsits. e-Revistes i congressos UPC, amb 28 títols i amb més de 2.500 articles, 

e-prints, e-tesis doctorals, e-projectes de final de carrera, e-materials docents, videoteca 

digital, etc. Es presenten també dos nous serveis clau que donen suport al dipòsit 
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institucional, La Factoria de Recursos Docents, que facilita les eines per a l’edició i 

digitalització de la documentació electrònica, i el Servei de Propietat Digital SEPI, que 

dóna suport als autors a l’hora de la creació i l’ús de la nova informació digital. 
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