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1. Descripció del projecte

• El marc
• La finalitat
• Els objectius
• L’instrument
• Els beneficis



El marc

• Conveni “La universitat digital a 
Catalunya 1999-2003” 

Universitats-CSI
(5 projectes, un d’ells és TDC@t)



La finalitat

• Donar accés electrònic en línia al text 
complet de les tesis doctorals llegides a 
les universitats públiques catalanes



Els objectius

• Difondre, arreu del món i a través 
d’Internet, els resultats de la recerca 
universitària catalana

• Incentivar la creació i l’ús de la 
producció científica (en format 
electrònic) pròpia 

• Millorar el control bibliogràfic i l’accés
de les tesis catalanes



L’instrument

TDC@t
Servidor de tesis doctorals en format 
digital que permet la consulta remota 
dels documents, a la vegada que 
n’assegura el seu emmagatzematge i 
preservació futura.



Els beneficis

• Per l’autor: 
– Difusió de la seva recerca 

• Per la universitat: 
– Capitalització del coneixement, 

immediatesa de la informació
• Pel sistema universitari de Catalunya: 

– Projecció internacional de la recerca
universitària catalana



2. Elements del projecte

• Cooperació internacional
• Autonomia de cada universitat
• Un portal comú



Cooperació internacional
• Networked Digital Library of Theses and

Dissertations (NDLTD), 
– Inici 1996, Virginia Tech University
– 120 univs. (50% EUA – 50% altres)
– 23 països
– 8000 tesis doctorals electròniques
– Metabuscador

• Les universitats catalanes en són membres des de 
finals de 1999

• TDC@t n’ha adaptat el programari i la majoria dels
processos



Autonomia de cada universitat

• Cada universitat fomenta l’edició de les 
seves tesis en format electrònic i 
n’estableix les recomanacions de 
presentació

• Cada universitat recull les seves tesis
• Cada universitat edita les seves tesis a 

TDC@t



Un portal comú

Un cop editades, les tesis electròniques
es reuneixen en un sol servidor 

(CBUC/CESCA):

• Disminució de costos
• Augment de visibilitat



3. Processos

• Quins són els requisits mínims per a fer 
accessible una tesi electrònica?

• Com s’edita?
• Com s’assegura la seva preservació?
• Com es fomenta el projecte TDC@t

dins la universitat?
• Com es consulta una tesi doctoral

electrònica?



Quins són els requisits mínims 
per a fer accessible una tesi

electrònica (1)?
• Conveni universitats-CBUC/CESCA
• Designar, per a cada universitat, un 

interlocutor amb el CBUC/CESCA
• Signar un contracte d’edició amb l’autor



Contracte d’edició
• Es va encarregar a un reconegut bufet

d’advocats la redacció d’un dictamen legal on 
es defineixen els temes relatius a:
- Els drets d’autor i la propietat intel·lectual en 
el nou entorn electrònic 
- Aspectes legals de l’edició i la difusió     
electròniques de les tesis doctorals 
- Documents legals (convenis, contractes) 
necessaris per al projecte TDC@t



Quins són els requisits mínims 
per a fer accessible una tesi

electrònica (2)?

• Omplir un formulari web amb les dades
de l’autor i de la tesi 

• Carregar al servidor els fitxers que
contenen el text de la tesi



Com s’edita?

• Recollint la tesi en format electrònic 
• Convertint els fitxers que ha lliurat

l’autor al format d’emmagatzematge: 
PDF

• Demanant el DL i l’ISBN



Com s’assegura la seva 
preservació?

• A través del dipòsit legal fet a la 
Biblioteca de Catalunya



Com es fomenta el projecte 
TDC@t dins la universitat?

• Establint els mecanismes que assegurin que 
totes o la majoria de les tesis siguin 
dipositades també en format electrònic

• Difonent-ne els avantatges
• Donant als estudiants de doctorat 

recomanacions per la redacció de les tesis
• Limitant a un grup reduït els formats

informàtics acceptats en el lliurament de les 
tesis



Com es consulta una tesi 
doctoral electrònica?

• A través d’una base de dades pròpia:
http://www.tdcat.cbuc.es

• A través dels catàlegs de les 
biblioteques i el CCUC. Per exemple:

http://www.cbuc.es/cgi-bin/vtls.web.gateway?bib=1818-08160&lang=catalan



4. Situació

• Actuacions 2000
• Situació 2001
• Plans 2002



Actuacions 2000

• Adequació dels mecanismes interns a 
les universitats

• Adaptació del programari (juliol-
setembre)

• Inici (15 octubre) 
• Cursos de formació sobre edició i 

càrrega al servidor
• Recuperació de tesis recents



Situació 2001

• Inici real el mes de març: UPC
• Ara: UAB, UPC, UdG, (UdL)
• Gairebé 250 tesis en línia
• Propers: UB, UPF, URV, (UOC)



Plans 2002

• Participació de totes les universitats 
públiques de Catalunya

• Extensió retrospectiva
– Després 1995: per carta en base fitxers existents
– Abans 1995: selectivament per digitalització

• Extensió a altres universitats (URL, UJI, UV, 
UIB...)



Més informació
• TDC@t:
http://www.tdcat.cbuc.es
• Sobre NDLTD:
http://www.ndltd.org
http://www.dlib.org/dlib/september01/09contents.html
• Sobre el CBUC:
http://www.cbuc.es
• Sobre el CESCA:
http://www.cesca.es


