
 

#OAWeek: Breaking the wall  
Instruccions i pistes per als mots encreuats 
 

#1 Com es diu la declaració que promou deixar d'utilitzar el factor d'impacte 
com a mesura d'avaluació dels investigadors? 
 
Per endevinar la primera paraula, apunta't a veure el documental Paywall: The Business of 
Scholarship que projectarem de forma gratuïta el dimecres 24 d'octubre, a les 17:00 als 
Cinemes Girona. Si no pots venir aquest dia, també pots veure la pel·lícula a: 
https://vimeo.com/273358286 
 
Atenció, pista! Al voltant del minut 31 del documental s’esmenta aquesta declaració. 
L'abreviatura de la declaració és la resposta. 
  

#2 Coneix l’O2 Repositori UOC i els seus serveis 
 
Si ets investigador... 
Contribueix a l’O2 Repositori UOC i ajuda’ns a donar més visibilitat a la teva recerca! Tria un 
dels teus articles, envia’l a bibrecerca@uoc.edu i els nostres companys de la Biblioteca 
t'enviaran un correu electrònic per informar-te sobre la versió que es podria pujar al repositori i 
la paraula per a la posició 2 dels mots encreuats. 
 
Si ets personal de gestió... 
Ves a l’O2 Repositori UOC, busca un article que estigui disponible en accés obert i envia el títol 
a bibrecerca@uoc.edu. Els nostres companys de la Biblioteca t'enviaran un correu electrònic 
amb la resposta número 2 dels mots encreuats. 
 

#3 Com es diu el projecte de la Comissió Europea sobre Ciència Oberta? 
 
Segueix a @moocmicro a Twitter, el nostre MicroMOOC sobre accés obert! El dimecres 24 
d'octubre podràs escoltar a Carlos Moedas que parlarà sobre aquesta iniciativa europea de 
dades d'investigació. La tercera paraula en els mots encreuats correspon a l'abreviatura 
d'aquest projecte europeu. 
 

#4 Quina ruta implica l'autoarxiu en repositoris? 
 
Tradicionalment l'accés obert ha tingut dues rutes. Si no les coneixes... el dimarts 23 
d'octubre, en el nostre @moocmicro MicroMOOC, parlarem sobre publicació en accés obert, 
una gran oportunitat per conèixer-les i poder resoldre la quarta paraula dels mots encreuats! 
Atenció! La ruta s’ha d’escriure en anglès. 
 

Bona sort! 
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