
GICS (Grup de Gestió d’Informació

en Ciències de la Salut)en Ciències de la Salut)

Gestors de cites: Què són? 
Què fan? Què podem fer més?



Sessió organitzada i coordinada per Viry Santamaria





Gestors de referències bibliogràfiques
• Són programes de bases de dades 
• instal·lats al nostre PC o en una web
• per crear, tenir controlades i classificades les 

referències que ens interessen
Permeten:Permeten:

-importar referències de diferents fonts només 
amb un clic de ratolí
-insertar referències mentre escribim (Write & 
cite) en el Word, en diferents formats (Vancuver, 
APA, MLA, etc.)



Per què ara s’en parla tant?

• Era una assignatura pendent
• Cansament del desordre
• Hi ha molta més bibliografía
• Són més atractius, amb més funcions• Són més atractius, amb més funcions
• Es treballa amb més mètode
• Més seriositat i respecte pels treballs 

d’autors anteriors (=estat de la qüestió)



La bibliografia citada en un document

- millora la credibilitat del mateix, 
- dóna a conèixer quines han estat les fonts 
que s'han utilitzat en la seva realització, 
- permet conèixer el nivell d’actualització de 
la investigació, la investigació, 
- reconeix la tasca dels professionals que 
van crear els antecedents
- permet que el lector pugui ampliar 
coneixements 



Per què en parlem nosaltres?

• Ens interessa com a autors
• És una eina bibliogràfica típica
• Ho hem de saber per poder assessorar als 

investigadors i als usuaris de les nostres investigadors i als usuaris de les nostres 
institucions



http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software



Programa
• Ajudem a l’usuari expert a utilitzar un gestor de 

referències: experiències amb Reference Manager
Isabel Valdivieso . Responsable del Scientific 
Information Service. Laboratori Ipsen Pharma. Barcelona

• MyEndnote Web per a l’augment de la visibilitat de la 
pròpia producció i la creació de xarxes
Marcos-Antonio Catalán . Responsable de la biblioteca.
Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell (Barcelona)Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell (Barcelona)

11:30 Descans. Cafè

• RefWorks, Zotero i les aplicacions de la Web 2.0
Lluís Codina . Professor titular de Comunicació de la
Universitat Pompeu Fabra. Barcelona

• Taula rodona



• Llicenciada en Biologia per la UB i llicenciada en 
Documentació per la UOC. Documentació per la UOC. 

• Màster en informació on-line i CD-ROM per la UB. 
• Va treballar durant 15 anys com a responsable de gestió 

documental als Laboratoris Lácer y
• des de en fa 5 és responsable del Servei d’Informació 

Científica a Ipsen Pharma. 
• Experta en cerques per a I+D+I i patents.



• Diplomat en Biblioteconomia i Documentació i llicenciat en 
Documentació. Cursos de doctorat en Documentació.

• Va ser Coordinador Acadèmic de l’Institut de Neurociències i Salut 
Mental de Barcelona. 

• Coordinador a Catalunya del Catàleg Col·lectiu de Publicacions 
Periòdiques de la biblioteques de Ciències de la Salut (C17). 

• És membre del Comitè Institucional de Competències Professionals 
de la mateixa institució, 

• Membre del GICS i 
• Responsable de la biblioteca de la Corporació Catalana Parc Taulí i 

Fundació Parc Taulí - Institut Universitari UAB, 
• Expert en biblioteca presencial i virtual.



És l’hora 
del cafè!

Tornem a

les 12



• RefWorks, Zotero i les aplicacions de la Web 2.0
Lluís Codina. Professor titular de Comunicació de 
la Universitat Pompeu i Fabra. Barcelona

12:45 - 13:50 h Taula rodona
• Impacte dels gestors de cites bibliogràfiques al 

món de la biblioteca i dels usuarismón de la biblioteca i dels usuaris
Moderador: Tomàs Baiget
Ponents: Lluís Codina

Marcos A. Catalán
Isabel Valdivieso



• Professor titular del Dept. de Comunicació de la Univ. Pompeu Fabra i 
director de la Unitat de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent director de la Unitat de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent 
(USQUID), de la Facultat de Comunicació.

• Docent dels Estudis de Periodisme i de Comunicació Audiovisual.

• Participa en màster oficials i en programes de doctorat de la UPF.

• Coordina el grups d’investigació en Documentació Digital i Comunicació 
Interactiva, ambdós reconeguts per la UPF i la Gen. de Catalunya.

• És fundador i coordinador del 1r màster que es va impartir íntegrament 
en la Web sobre Documentació Digital, de l’Annuari Hipertex.net i 
coeditor del weblog sobre documentació digital Servei d’alerta. 

• Expert en documentació digital i eines de la Web 2.0


