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La quarta millor biblioteca 
universitària ///////////////////

El 29 de juny passat un acte protocol·lari va marcar un punt
d’inflexió en el procés per dotar la UdG d’un servei de biblio-
teques de la màxima qualitat: va ser la inauguració de la sego-
na fase de la biblioteca de Montilivi. La posada en marxa
d’aquest edifici dibuixa alhora el final d’un trajecte i el moment
a partir del qual altres prioritats marcaran el camí que cal seguir.
La idea de dotar ambdós campus d’edificis per a biblioteques
ja s’ha aconseguit. A partir d’ara, el model que des de la direc-
ció proposa Maria Antònia Boix promou la integració de les
tecnologies de la informació i la comunicació com a forma de
transmissió del coneixement i com a peça clau per aconseguir
la transformació del model pedagògic.

Amb la posada en marxa de la segona fase de la biblioteca de Montilivi, la Universitat de Girona (UdG)
completa un cicle que es va iniciar quinze anys enrere i que ha estat un repte constant en l’agenda dels
successius equips de govern: definir quin havia de ser el millor model de biblioteca per a la universitat i
per al seu territori i, alhora, donar un servei de valor afegit a les persones. La Biblioteca de la UdG és
avui la quarta entre les millors biblioteques universitàries espanyoles, i en la inauguració d’aquest nou
equipament la Dra. Anna Maria Geli, rectora de la UdG, va manifestar que “millorarem posicions i, per
què no pensar a ser els primers?”.

Inauguració de la segona fase de la biblioteca de Montilivi
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Per estudis, la Facultat d’Educació i Psicologia ha tingut
124 sol·licituds més que el 2006; Ciències Econòmiques i
Empresarials ha vist augmentar la demanda i ha passat de
327 el 2006 a 336 aquest 2007. També presenten xifres
ascendents Dret, Infermeria i els centres adscrits. La
demanda a Turisme es manté per sobre de l’oferta, i els
estudis tècnics i d’humanitats experimenten decrements,
tot i que en proporcions molt petites que no arriben al 10
% d’oscil·lació. L’evolució en els darrers anys, en els quals
els moviments amunt o avall en el nombre d’estudiants és
molt baix, demostra que la Universitat de Girona ha arrib-
at a una certa dimensió ideal en funció de la demanda
real que es copsa cada curs. 

Les especialitats amb la demanda més elevada correspo-
nen als estudis de Mestre en Educació Infantil (299 sol·lic-
ituds per a 80 places ofertes), Ciències Empresarials (242
sol·licituds per a 210 places), Mestre d’Educació Primària
(155 sol·licituds per a 45 places), Mestre d’Educació Física
(127 sol·licituds per a 47 places) i Psicologia (108 sol·lici-
tuds per a 80 places). Cal recordar que les anomenades
notes de tall són fruit de l’equilibri entre l’oferta i la
demanda. Es corresponen, doncs, amb la nota d’aquell
estudiant que ocupa la darrera plaça disponible. Aquesta
és una qualificació estrictament objectiva que no depèn
de cap decisió política o apriorística i que no prejutja l’ín-
dex de qualitat dels estudis o el nivell dels centres. En
carreres amb nota de tall baixa es pot donar el cas, i de
fet es dóna, que es potencia un ensenyament de qualitat
afavorit per una relació més propera amb el professorat
i millors possibilitats d’inserció laboral en finalitzar els
estudis.

A les comarques gironines, dels
2.252 estudiants que es van
presentar a examen, 2.013 les
van superar.
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La biblioteca en xifres

La biblioteca de Montilivi, situada al centre del campus,
ofereix l’entorn, els recursos i els serveis destinats a facilitar
les activitats d’estudi, recerca i formació continuada de tota
la comunitat universitària.

La biblioteca ocupa una superfície total de 6.836 m2, cosa
que possibilita oferir 1.100 places, 200 de les quals disposen
d’ordinador. Tota l’àrea està dotada de cobertura Wi-Fi i 375
places tenen connexió elèctrica. Hi ha una sala de confe-
rències que ha estat batejada amb el nom d’Ernest Lluch i
quatre més dedicades a l’estudi que porten per nom Florence
Nightingale, Rafael Masó, Enric Casassas i Josep Pella i Forgas.

Ofereix lliure accés als principals fons bibliogràfics, servei d’in-
formació per correu electrònic, la bibliografia que es reco-
mana als estudis dels campus, el préstec de documents i d’or-
dinadors portàtils. També assessora sobre els drets d’autor i
fa de gestor de referències bibliogràfiques (Refworks). En la
seva biblioteca digital s’hi poden trobar més de 8.300 revis-
tes electròniques, 8.000 llibres electrònics i 40 bases de dades.

Javier San José, l’arquitecte, afirma que va plantejar la biblio-
teca com “un edifici que pertany al bosc veí”, amb una feso-
mia en la qual “no s’han volgut caracteritzar ni determinar
formalment els usos, ja que és un edifici que està destinat al
canvi i a la transformació. Aquesta senzillesa espacial i la força
de l’exterior estratificat fan que l’estructura portant, els tanca-
ments exteriors i les pells interiors siguin els únics protago-
nistes del disseny”.

CBUC

En la seva intervenció, Maria Antònia Boix, directora de la
Biblioteca de la UdG, va qualificar de “producte estrella” la
Biblioteca Digital de Catalunya. L’elaboració d’aquesta biblio-
teca digital és una de les missions principals que té enco-
manades el CBUC (Catàleg de Biblioteques Universitàries
de Catalunya).

El CBUC es constitueix a finals del 1996 com un organisme
públic amb personalitat jurídica pròpia. El Consell de Govern
està format per dos representants de cada institució membre,
la Comissió Executiva vetlla pel funcionament del CBUC i la
Comissió Tècnica, formada pels directors de les biblioteques,
examina les propostes d’actuació i en fa el seguiment. L’ànima
dels programes del CBUC són els grups de treball, que estan
formats per tècnics de les biblioteques i es reuneixen de mane-
ra periòdica o ad hoc segons ho requereixi el tema.

Visita a les instal·lacions

Glossari

RACO: revistes catalanes amb accés obert
CCUC: Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya
Sumaris electrònics: base de dades de sumaris electrònics.
TDX. Tesis doctorals en xarxa.
Recercat: Dipòsit de la Recerca de Catalunya
MDC: Memòria Digital de Catalunya
BDC: Biblioteca Digital de Catalunya
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La necessitat d’abordar les transformacions es produeix per
la convergència dels estudis universitaris en el nou espai euro-
peu, un lloc comú en el qual augmentarà la competitivitat; per
això serà molt necessària la col·laboració. Un lloc en el qual
caldrà apostar pel desenvolupament del territori que envolta
la universitat i retre comptes amb una gestió rigorosa dels recur-
sos disponibles. Les universitats europees hauran de canviar el
model de classe basat en el temari; els professors adquiriran
un nou rol i el treball en grup i en xarxa en serà el protagonis-
ta. Un món, en fi, en el qual l’aprenentatge serà permanent al
llarg de tota la vida.

És per aquest nou paisatge que la Biblioteca es prepara i ofereix
serveis en línia, automatitza processos interns i facilita punts
d’accés a Internet des de totes les places de lectura i sales de
treball i amb el préstec d’ordinadors portàtils. La biblioteca
integra també serveis de formació, d’edicions i d’innovacions
docents i serveix de plataforma per difondre l’aprenentatge
virtual. Estudiants i professors han de trobar en la biblioteca
llibres i revistes electrònics, àrees d’estudi en silenci, àrees on
puguin intercanviar impressions, punts de lectura individual i,
sobretot, un accés obert tots els dies de la setmana gairebé les
vint-i-quatre hores del dia.

Connexió entre els dos moduls de la biblioteca de Montilivi

Anna Pagans, 
alcaldessa de Girona: 

“Estem construint la
universitat que volem,
de qualitat, que creix i
que ho ha de seguir
fent bé. Des de
l’Ajuntament sempre
hem estat al costat de
la UdG perquè és una
porta al futur de la
ciutat i de les comar-
ques gironines.”

Maria Antònia Boix, 
directora de la
Biblioteca: 

“Aquest any donem
per consolidat el
model de biblioteca
que la UdG s’havia
proposat: dues grans
biblioteques, una a
cada campus, per
donar servei a profes-
sors i estudiants.”

Manel Serra, 
vicepresident del
Consell Social: 

“Invertir en cultura és
invertir en futur.
Encara que la rendibili-
tat sigui difícil de
quantificar, estem
segurs que serà
extraordinàriament
rendible.”

Ramon Moreno, 
director general
de Recerca de la
Generalitat: 

“Sabem que s’està fent
un repositori de la
producció científica de
la UdG que està topant
amb dificultats no
imputables a la biblio-
teca.”

Anna Maria Geli,
rectora de la UdG: 

“La biblioteca de la
UdG és la quarta entre
les biblioteques univer-
sitàries espanyoles.
Amb aquest nou equi-
pament podem aspirar
a millorar posicions.
Per què no pensar en
un primer lloc?”
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