From Bet Mañé <bmane@cidob.org>
Sent Mon 12/5/2011 10:00 AM
To silvia.losa@upf.edu
Subject RE: Propietat intel·lectual: Sol·licitud d'autorització
Benvolguda Sílvia:
Podeu incloure sense problemes el llibre “Spheres of Diversities: From Concept to Policy.
Barcelona: CIDOB i GRITIM-UPF, 2011” al vostre e-Repositori. No més us demanem que citeu
bé la font de la publicació.
Cordialment,
Bet Mañé
Responsable Publicacions / Publisher
CIDOB
Elisabets 12
E- 08001 Barcelona
+34 93 302 64 95
bmane@cidob.org
www.cidob.org
Si us plau, pensa en el medi ambient abans d'imprimir aquest e-mail.
Please consider the environment before printing this e-mail

De: Silvia Losa [mailto:silvia.losa@upf.edu]
Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2011 13:03
Para: Publicacions CIDOB
Asunto: Propietat intel·lectual: Sol·licitud d'autorització
Benvolguts senyors,
La Universitat Pompeu Fabra (UPF) està interessada en poder incloure en el seu dipòsit
institucional, l’e-Repositori: Repositori digital de la UPF (http://repositori.upf.edu), el llibre:
Spheres of Diversities: From Concept to Policy. Barcelona: CIDOB i GRITIM-UPF,
2011.
llibre dirigit per Ricard Zapata-Barrero i Anne R. van Ewijk, el primer professors de la UPF i on
hi han participen d'altres professors de la Universitat. L’e-Repositori, d'altra banda, té com a
finalitat recollir, difondre i preservar la producció intel·lectual creada a la Universitat Pompeu
Fabra i es pot consultar de forma gratuïta a través d’Internet.
La versió pdf del llibre ja està disponible en lliure accés des del lloc web del CIDOB
(http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/esferas_de_la_diversidad_del
_concepto_a_la_politica)
Al llibre consta la menció: © CIDOB: Barcelona Centre for International Affairs, alhora que a la
pàgina inicial de l'apartat "Monografies" del seu lloc web
(http://www.cidob.org/ca/publicaciones/monografias ) hi ha un llicència Creative Commons de
Reconeixement. No tenim clar si aquesta llicència s'aplica també a aquesta monografia.
És per tot això que la Universitat demana la seva autorització per tal d’introduir aquest llibre en
format digital, a l’e-Repositori de manera permanent i gratuïta i els agraeix d’antuvi la seva
col·laboració.

Si fos necessari realitzar qualsevol altre procediment addicional, els pregaríem de fer-nos-ho
saber.
Ben cordialment,
Silvia Losa Vidal
Tècnica en propietat intel·lectual
Biblioteca
c/Ramon Trias Fargas, 25 08005 Barcelona Spain
+34 93 542 48 28 / 21 95
silvia.losa@upf.edu

