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• Ubicació pròpia Millennium nivell bibliogràfic i a ítem (Fons 
Bertrana, Pallí, Pierre Vilar...). Es pot cercar OPAC a nivell bibliogràfic 
només 
• Ubicació Millennium nivell ítem (ICHN). NO es pot cercar OPAC i per 
això cal la 949 si es vol recuperar a OPAC 
• Notes internes (ubicació gb- Donatiu Ramon Alcoberro, 
Donatiu Modest Prats). Es poden fer cerques internes a Millennium, es pot 
recuperar per nota interna o nota pública. NO tots els donatius són fons especials. 
• Notes públiques (ubicació gbh - Fons Bartomeu Sigalés, 
ubicació gb- Fons Christopher Small) 
• Quan convingui etiqueta (l) 949|a|j|o cercable paraula clau 
OPAC 
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gba gba Barri Vell. Recursos didàctics 
gbb gbb Barri Vell. Fons Prudenci i Aurora Bertrana 
gbc gbc Barri Vell. Càtedra Ferrater Mora 
gbd gbd Barri Vell. GAMAR 
gbe gbe Barri Vell. Fons Institut de Llengua i Cultura Catalanes   
gbf gbf Barri Vell. Fons Josep Ferrater Mora 
gbg gbg Barri Vell. Càtedra de Geografia i Pensament Territorial 
gbh gbh Barri Vell. Fons d’Història per a l’Educació 
gbi gbi Barri Vell. Institut de Llengua i Cultura Catalanes 
gbj gbj Barri Vell. Fons  Manuel Brunet 
gbk gbk Barri Vell. Fons Raimon Panikkar 
gbl gbl Barri Vell. Laboratori de Psicologia 
gbm gbm Barri Vell. Cartoteca 
gbn gbn Barri Vell. Fons Modest Prats 
gbo gbo Barri Vell. Fons Salomó Marquès. Magisteri Exiliat de Catalunya 
gbp gbp Barri Vell. Fons Pierre Vilar 
gb gbr Barri Vell. Reserva 
gbt gbt Barri Vell. Fons Robert Brian Tate 
gbu gbu Barri Vell. Institut de Recerca Històrica (CRHR) 
gbv gbv Barri Vell. Fons Jaume Vicens Vives 
gb gbx Barri Vell. Taulell de préstec 

ge geb Emili Grahit. Fons Sánchez Babot 
ge ger Emili Grahit. Reserva 

gm gma Montilivi. Institut de Tecnologia Agroalimentària 
gmc gmc Montilivi. Centre de Documentació Europea 
gm gmi Montilivi. Institució Catalana d’Història Natural 
gm gmo Montilivi. Oficina Verda 
gmp gmp Montilivi. Fons Lluís Pallí 
gm gmq Montilivi. Institut de Química Computacional 
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2012 
• Fons Sánchez-Babot – ubicació pròpia, pàgina web 
• Fons Nucli Paulo Freire – llibres integrats a sala, nota pública OPAC, 
pàgina web 
• Fons per a la Història de l’Educació (FHE) és un work in progress – 
increment fons Bartomeu Sigalés, Fons Dolors Malagelada, finalitzar 
catalogació Fons Escola Bruguera, Fons Frederic Pau Verrié pàgina web i 
catalogació 
• Fons Lluís Pallí – ubicació pròpia, digitalizació DUGIFons especials 
• Fons Jaume Vicens Vives – digitalització DUGIFons especials, modificat 
registre del Catàleg CCUC de Col·leccions especials i fons personals, a l’espera 
de rebre més llibres 
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2013 
• Donatiu Ramon Carbó-Dorca – donatiu que s’integrarà a sala 
• Donació del 2on volum del mecanoscrit de les memòries 
d’Aurora  Bertrana - catalogació i actualitzar pàgina web 
• Fons Modest Prats – pàgina web en procés, 949 per unificar 
virtualment la part integrada a sala amb el fons a reserva amb ubicació 
pròpia 
• Fons Salomó Marquès. Magisteri Exiliat de Catalunya  - pàgina 
web en construcció, catalogació Barri Vell, ubicació pròpia 
• Fons Brunet – DUGIFons especials, pendent registre al Catàleg  de 
Col·leccions especials i fons personals  
• Fons Panikkar – es segueix catalogant, ubicació pròpia, pàgina web 
• Fons Càtedra Promoció de la Salut – actualitzar pàgina web i 
catalogació 
• Fons Joaquim Franch – pàgina web en procés i nota pública pq està 
integrat a sala 
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La visualització a l’OPAC es decideix segons les característiques de 
cada fons: ubicació pròpia, a FHE amb nota pública (Fons Bartomeu 
Sigalés), dividit en diverses ubicacions (Donatiu Salomó 
Marquès dins Fons Magisteri Exiliat, a FHE i amb donatius a sala a 
Biblioteca Barri Vell) 
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Catàleg de Col·leccions especials i fons personals: 
http://ccuc.cbuc.cat/search*cat~S26# 
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Catàleg de Col·leccions especials i fons personals 

 
 
 
 
 
 
Pauta d’aplicació al  CCUC:  
1-60 Guia per a la catalogació de col·leccions especials i fons personals 
1. Col·leccions especials  
Agrupació artificial de documents, reunida d’acord amb algunes característiques comunes i 
sense considerar-ne la provinença. Sovint emmagatzemats en espais diferencials o entorns 
segurs (reserva) i que comparteixen característiques comunes ja sigui una matèria, un tipus o 
suport documental o la combinació d’ambdues coses.  
Per ser considerades col·leccions especials, aquestes han de reunir documents rars, 
materials únics, manuscrits, etc. Ha de ser, també, un material interessant de ser difós. 
2. Fons personals  
Conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produïts orgànicament i/o reunits i 
utilitzats per una persona, una família o un organisme en l’exercici de les seves activitats i 
funcions. El contingut dels arxius personals és molt heterogeni i es caracteritza per la riquesa i 
la varietat de tipologies documentals que els constitueixen, correspondència, diaris personals, 
obra creativa, agendes, articles periodístics.  
3. Col·leccions digitalitzades  
Agrupació artificial de documents, reunida d’acord amb algunes característiques comunes i 
sense considerar-ne la provinença i que comparteixen característiques comunes ja sigui una 
matèria, un tipus o suport documental o la combinació d’ambdues coses, i que han estat 
seleccionades per ser digitalitzades i difoses electrònicament.  
 
 
  

 
 
 



18 

 
MOLTES  GRÀCIES 

 
El treball en equip entre les tres biblioteques de la UdG, 
Procés Tècnic, Projectes, Informàtica fan possible que el 
portal de Fons especials creixi i es faci molt gran. Donades les 
característiques de cada fons i la infinitat de casuístiques 
possibles, us recomanem molt que consulteu a PT abans de 
començar a catalogar un FE per fer una bona diagnosi i un 
tractament homogeni. 
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