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UUnn RRAACCOO ddiiggiittaall ppeerr aa llaa Revista de
Girona ((ii ll’’aaccccééss oobbeerrtt aa llaa UUddGG))
Tal com diu el seu web http://www.raco.cat/, el RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)
és un dipòsit cooperatiu des del qual es poden consultar, en accés obert, els articles com-
plets de revistes científiques, culturals i erudites catalanes. Gràcies a un conveni entre la
UdG i la Diputació de Girona, la Revista de Girona ja té un lloc en aquest espai o racó digi-
tal. El conveni ha permès digitalitzar tota la revista des del 1955 i posar-la a l’abast de
tothom, ja sigui des d’aquest RACO (http://www.raco.cat/index.php/RevistaGirona), ja
sigui des del mateix web de la flamant nova Revista de Girona, darrerament renovada i
reforçada en fotografies, disseny i continguts (http://www.revistadegirona.cat). 

La Biblioteca de la UdG ha dut a terme la digitalització (que ha implicat convertir a format
PDF una de les col·leccions en paper que la Universitat tenia) i la indexació de tots aquests
materials i continguts per poder fer cerques ja sigui per números com per articles, autors,
matèries, paraules clau i text lliure.

MMoovviimmeenntt dd’’aaccccééss oobbeerrtt aa llaa UUddGG::
Creative Commons ii rreeppoossiittoorriiss
Incidint en la suggeridora línia de treball amb moviment d’accés obert a la UdG, el diven-
dres 26 de setembre va tenir lloc el seminari Els Canvis en la Comunicació Científica: el
Moviment d’Accés Obert, en el qual Ignasi Labastida, director de l’Oficina de Difusió del
Coneixement de la Universitat de Barcelona, va explicar el trets més significatius del movi-
ment d’accés obert de difusió del coneixement científic, un dels puntals del qual són les lli-
cències Creative Commons i l’arxiu de documents en repositoris institucionals. 

A la UdG podem trobar publicacions amb Creative Commons al DUGi, el dipòsit digital de la
UdG (http://dugi.udg.edu/portal/), amb metadades per descriure els continguts dels
documents i arxius i oferir-hi l’accés des de Google i altres cercadors d’Internet i també des
d’altres repositoris. També hi ha una col·lecció de publicacions docents virtuals amb llicèn-
cia Creative Commons. És remarcable també que la UdG sigui de les poques universitats amb
llicència Creative Commons al web.

Els repositoris, segons va explicar Eloy Rodrigues, director dels Serveis de Documentació de
la Universidade do Minho, una universitat exemplar i amb una projecció encomiable, són la
peça clau per difondre, preservar i augmentar l’impacte i la visibilitat del coneixement i la
recerca que es genera als centres universitaris.
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