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Com cercar a BCNROC    

El repositori BCNROC s'organitza en comunitats que responen a diferents tipologies de 
documents.  

Dins de cada comunitat pot haver-hi un nombre il·limitat de subcomunitats i col·leccions. Les 
col·leccions són les que contenen els documents. Un document pot estar en més d'una 

col·lecció quan sigui pertinent.  

El Repositori es pot consultar de vàries formes:  

 per Comunitats i índex, (opció Navega), que trobareu a la part superior esquerra de la 

barra de navegació i a la part inferior de la plana principal del repositori. Des d’aquesta 

opció hi ha la possibilitat de cercar per comunitats i pels índex principals com autors, 
títol, matèria, etc. D’aquesta manera cercareu sobre totes les tipologies de documents. 

 

 per cerca simple, escrivint directament la paraula, o paraules a buscar, en la caixa 

superior dreta de la barra de navegació o, també, en la que trobareu a la part  inferior 
de la plana. Cercareu sobre totes les tipologies de documents del BCNROC. 
 

 per cerca estàndard avançada, primer heu de clicar la lupa que trobareu a la dreta de la 

barra superior de navegació o a la part inferior de la plana principal. S’obrirà un 

formulari per permetre una cerca més detallada que la permesa a la casella de cerca 
simple. Podreu cercar sobre totes les tipologies de documents. 

 

Zona superior de cerca i navegació de la plana principal: 

 

 

Zona inferior de cerca de la plana principal: 

 

 

 

http://estatic.bcn.cat/BibliotecaGeneral/Continguts/Documents/Fitxers/BCNROC/per_comunitats_index.pdf
https://w110.bcn.cat/BibliotecaGeneral/Continguts/Documents/Fitxers/BCNROC/per_cerca_simple.pdf
http://estatic.bcn.cat/BibliotecaGeneral/Continguts/Documents/Fitxers/BCNROC/per_cerca_avan%C3%A7ada.pdf
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 per navegació facetada (Descobreix), permet cercar i navegar sobre tot el contingut del 

repositori per facetes o categories i dóna el recompte de documents que inclouen dita 

categoria. És una opció de cerca guiada molt útil per afinar i limitar ràpidament les 

cerques. 

 per reposiori específic d’imatges, clicant en el cercador especial del repositori d’imatges 

que hi ha a la part inferior de la plana principal del BCNROC podeu fer cerques sobre 
les fotografies, excloent la resta de materials. Fem notar que des d’aquesta opció no 

podreu limitar els resultats per navegació facetada, però si que podeu cercar utilitzant 

els operadors booleans “AND”, “OR” y “NOT”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://estatic.bcn.cat/BibliotecaGeneral/Continguts/Documents/Fitxers/BCNROC/per_navegacio_facetada.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/

