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Memòria de la Biblioteca de la UdG 2012 

«Internet ha canviat fonamentalment les realitats materials i econòmiques de la difusió del 
coneixement científic i del patrimoni cultural. Per primera vegada a la història, Internet ens ofereix 
ara la possibilitat de constituir una representació global i interactiva del coneixement humà, incloent 
el patrimoni cultural i la garantia d’accés mundial.  

»Nosaltres, els sotasignats, ens creiem amb l’obligació de destacar els reptes que representa Internet 
com a mitjà emergent funcional en la difusió del coneixement. Òbviament, aquests 
desenvolupaments modificaran de manera significativa la naturalesa de l’edició científica, així com 
l’actual sistema de garantir-ne la qualitat.  

»D'acord amb l’esperit de la Declaració de Budapest sobre l’Open Access Initiative, la carta d’ECHO i 
la Declaració de Bethesda sobre l’Open Access Publishing, hem elaborat aquesta Declaració de Berlín 
per promoure l’ús d’Internet com a eina funcional al servei d’una base de coneixement científic global 
i del pensament humà, i hem definit les mesures que han de tenir en compte els artífexs de la política 
d’investigació, les institucions de recerca, les agències de finançament, les biblioteques, els arxius i 
els museus.»1  

Aquest és el prefaci de la Declaració de Berlín –signada, des de 2003, per més de 400 universitats i 
institucions de tot el món– a favor dels drets de les persones a l’accés lliure al coneixement. La 
Universitat de Girona s’hi va sumar l’any 2011. 

Per desenvolupar el paper que aquesta declaració atorga a les biblioteques i centres de 
documentació, vam crear un repositori (el DUGi) que permetés primer la recollida, i després, a través 
d’una bona indexació, la consulta en accés obert. El DUGi havia de complir tres objectius principals: 

• publicar a Internet i en obert la informació recollida, 
• assegurar-ne la preservació, 
• incrementar-ne la visibilitat mitjançant la incorporació a repositoris europeus i 

internacionals. 

La Biblioteca, en compliment de les pautes de Berlín, però seguint estrictament les normes dels 
drets d’ús i de propietat intel·lectual, va digitalitzant a poc a poc la documentació pròpia, 
especialment la que acompanya les col·leccions personals cedides a la Universitat, per publicar-la a 
la xarxa. 

Per acabar, vull deixar constància d’una fita assolida, i de l’agraïment a tots els bibliotecaris i les 
institucions que ens han donat suport: la finalització del projecte de catalogació de la Biblioteca del 
Seminari de Girona. Aquest projecte, iniciat el 2007, amb un cost de 200.000 €, ha permès catalogar 

                                                             
1 2005. «Declaració de Berlín sobre l'accés lliure al coneixement de les ciències i de les humanitats». BiD: 
Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació, desembre, núm. 15. 
<http://www.ub.edu/bid/15vela.htm> [Consulta: 24-10-2012]. 



 

Memòria de la Biblioteca UdG 2011-2012                                                                                                                       5 

 

40.400 volums del fons antic d’aquesta biblioteca (còdexs, incunables i altres joies fins al segle XIX), 
incloent la rica col·lecció de la Catedral de Girona. 

La rellevància dels projectes esmentats no és obstacle perquè puguem deixar igualment constància 
dels serveis que us oferim com a biblioteca universitària i dels seus usos, tal com toca en una 
memòria d’activitats. 
 

 

 

Antònia Boix 
Directora de la Biblioteca 
Universitat de Girona 
Novembre 2012  
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Les dades 

La col·lecció 

- Llibres: 392.618 volums (382.160 en paper i 10.458 d’electrònics).  
- Biblioteca digital: prop de cent milions d’articles accessibles electrònicament. 
- Revistes: 28.440 títols (2.182 subscripcions en paper i 26.258 d’electròniques). 
- 102 bases de dades.  
- 16.677 objectes digitals al DUGi, el repositori digital de la UdG, 2.617 documents incorporats el 

darrer curs; 3.129 vídeos i 2.729 documents d’àudio, amb un total de 3.186 hores de gravació 
audiovisual, i 392 gravacions incorporades al llarg del curs 2011-2012. 

- 552 tesis doctorals en xarxa al repositori TDX, 71 de les quals incorporades durant el darrer curs. 

 L’ús de la Biblioteca  

- 1.595.256 visitants a les tres biblioteques dels campus. 
- 2.043 participants en els cursos de formació i acollida. 
- 181.385 llibres prestats.  
- 37.340 préstecs d’ordinadors portàtils.  
- 250.366 articles baixats de la biblioteca digital. 
- 386.775 consultes a les bases de dades.  
- 2.249.501 consultes al catàleg. 
- 3.226 moviments de préstec interbibliotecari. 

Els espais i equipaments 

- 10.141 m2 de lliure accés entre les tres biblioteques. 
- 1.767 places individuals.  
- 364 punts de treball en grup i sales col·lectives. 
- 16,164 km de prestatgeries. 
- 1.480 hores d’ocupació dels espais del CRAI, el curs passat. 
- 402 ordinadors, dels quals 99 portàtils per a préstec.  

Les inversions 

- 1.037.371 € en material bibliogràfic i documental.  

El personal 

- 32 bibliotecaris. 
- 19 administratius. 
- 4 personal TIC. 
- 15 becaris (equivalents a 6,43 FTE). 
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Els serveis 

Les subscripcions a recursos digitals 

La col·lecció de revistes i recursos electrònics subscrita conjuntament per les biblioteques 
universitàries catalanes a través del CBUC constitueix el nucli principal del que anomenem Biblioteca 
Digital de Catalunya. 

L’any 2012, la biblioteca digital té subscrits 26.258 títols de revistes electròniques, 10.458 llibres 
electrònics i 102 bases de dades. 

Dades de la biblioteca digital: 

 2010-2011 2011-2012 
Nombre de llibres electrònics 10.422 10.458 
Revistes electròniques (títols) 29.703 26.258 
Bases de dades       189       102 
 

Consultes 2010-2011 2011-2012 
Articles de revistes electròniques descarregats 207.427 250.366 
Consultes a bases de dades 655.563 386.775 
 

El DUGi 

La Universitat de Girona, a partir de la signatura de la Declaració de Berlín, encoratja el personal 
docent i investigador perquè publiqui en revistes d’accés obert, sempre que la situació de l’àmbit 
d’investigació de l’autor no ho desaconselli. La Universitat es compromet a adoptar mesures 
d’incentivació per tal de donar compliment a aquest text a partir del primer de gener del 2012. 

La Biblioteca, per la seva banda, assegura l’increment de la visibilitat i la interoperabilitat dels 
documents, incorporant-los a cercadors acadèmics (com ara Scirus o GoogleScholar) i recol·lectors 
(OAISTER, Recolecta, Europeana, DRIVER i OpenAire). En les convocatòries d’ajuts i concursos 
interns, el personal docent i investigador quedarà eximit del lliurament de la documentació si abans 
l’ha enviada al repositori institucional. 

Hem convertit el DUGi en un portal que inclou DUGiDocs, per a la documentació de recerca i 
docència; DUGiFons Especials, per a la documentació dels llegats i donacions, i DUGiMedia, per a la 
documentació audiovisual. Aquest portal enllaça, a més, amb els repositoris del Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC). 

En el rànquing web de repositori, el juliol de 2012, la UdG es troba en la posició 241a a escala 
mundial, 120a a escala europea, 14a dins l’àmbit espanyol i 4a dins l’àmbit català. 

 

http://dugi.udg.edu/
http://dugi-doc.udg.edu/
http://dugifonsespecials.udg.edu/
http://diobma.udg.edu/
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Documents als repositoris digitals de la UdG: 

 2010-2011 2011-2012 
DUGiDocs   3.361    4.828 
DUGiFonsEspecials   9.824    9.838 
DUGiMedia   1.619    2.011 
TOTAL 14.804 16.677 
 

Descàrregues i consultes als repositoris digitals de la UdG: 

  2010-2011 2011-2012 
Descàrregues Consultes Descàrregues Consultes 

DUGiFonsespecials   46.350    410.280   88.603    539.502 
DUGiDocs 178.310    694.866 253.235    471.226 
DUGiMedia   11.051    467.762     6.615    487.806 
TOTAL 235.711 1.572.908 348.453 1.498.534 
 

El DUGiFons Especials  

Tot i que el 80 % d’aquesta col·lecció es rep en format paper, la Biblioteca realitza anualment la 
digitalització dels documents d’acompanyament a la bibliografia. Els llibres es conserven juntament 
amb la resta de la col·lecció i s’ha dedicat una part del DUGi als documents que es van digitalitzant: 
el DUGiFons Especials. 

Nous fons digitalitzats: 

- Àudios del Fons Magisteri exiliat de Catalunya: 120 hores de gravació de 86 entrevistats pel 
professor Salomó Marquès. 

- Papers del Fons Jaume Vicens Vives: s’han digitalitzat 252 documents pertanyents a aquest fons, 
equivalents a uns 2.138 fulls. 

- Fons Manuel Brunet: 2.370 documents digitalitzats. 
- 2.116 cartells turístics procedents del fons del Sr. Marc Martí, a través d’un conveni entre la 

Biblioteca i la Facultat de Turisme, amb un ajut parcial del MEC. 

Presentació del nou portal: 

- El 23 d’abril de 2012, diada de Sant Jordi, la Biblioteca inaugura el nou portal de Fons Especials.  
- Per tal de commemorar els 20 anys (1992-2012) que fa que la Biblioteca treballa en el 

tractament i difusió d’aquests fons, s’edita un nou cartell, incorporant tots els ex-libris de la 
col·lecció. 
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Nou portal dels Fons Especials de la Biblioteca de la UdG. 

 

 
Nou cartell de la col·lecció d’ex-libris. 

Actuacions a la col·lecció en paper dels Fons Especials 

- Fons Raimon Panikkar: S’han magnetitzat els 10.736 llibres del fons, se’ls ha col·locat un ex-libris 
i s’ha iniciat la catalogació de les monografies, gràcies a la subvenció de 18.000 € atorgada pel 
Consell Social. 

- Fons Vicens Vives: Amb motiu de l’Any Vicens Vives s’han dut a terme diferents actuacions, 
entre les quals destaquem la creació d’una pàgina web especial per celebrar l’aniversari i la 
col·laboració en l’exposició de l’Institut de Recerca Històrica. S’ha digitalitzat el fons documental 
(252 documents, equivalents a 2.138 fulls), i s’ha inclòs en el DUGiFons Especials. Al llarg del 
proper curs se’n farà la difusió, s’incorporarà a la Memòria Digital de Catalunya i a Europeana, 
portal d’Internet que dóna accés a milions de llibres, pintures, pel·lícules, objectes de museu i 
documents d’arxiu que han estat digitalitzats per tot Europa. 
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- Fons Manuel Brunet: S’han catalogat les 1.210 monografies que el componen, s’han digitalitzat 
els 2.469 documents personals i s’han introduït al DUGiFons Especials. En aquests moments 
s’està treballant en les autoritzacions per poder publicar tot el fons en accés obert.  

- Fons Lluís Pallí: El 2011 es van començar els tràmits per integrar la biblioteca personal del Dr. 
Pallí a la Biblioteca de la UdG. El fons consta de 1.100 separates, 400 llibres i 12.000 diapositives. 
Les separates del Dr. Pallí s’han inclòs al DUGiDocs i s’ha començat la digitalització de les 
diapositives. S’ha habilitat una nova sala a la Biblioteca de Montilivi per acollir el fons cedit. 

- Fons Sánchez-Babot: S’ha finalitzat la catalogació del segon lliurament del donatiu i s’ha creat la 
pàgina web del fons. 

- Fons Modest Prats: S’ha habilitat un nou espai a la Sala de Llegats per a la part d’aquest fons 
més representativa de la trajectòria docent de Modest Prats. 

Col·leccions temàtiques dels Fons Especials 

- Fons de la Càtedra de Promoció de la Salut: Ubicat a la Biblioteca d’Emili Grahit, s’ha creat la 
pàgina d’aquesta col·lecció, donada per la professora Dolors Juvinyà, en el portal de Fons 
Especials. 

- El Fons del Nucli Paulo Freire, donat pel professor Sebastià Parra, de temàtica educativa i 
alfabetització d’adults, està ubicat a la Biblioteca del Barri Vell. 

- Al novembre de 2011, el bibliòfil Bartomeu Sigalés va fer donació a la Biblioteca de la Universitat 
de Girona d’un centenar de documents sobre la història de Catalunya, la llengua catalana i 
diversos materials didàctics. Entre els documents destaquem una edició de 1825 de les 
Instruccions per la ensenyansa de minyons, de Baldiri Reixac, la primera edició d’Història de 
Catalunya, de Rovira i Virgili (1933), la Geografía de Catalunya, de Flos i Calcat (1896), i Terra i 
ànima, d’Anicet Villar (3a edició), primer llibre escolar editat en català després de la guerra civil 
espanyola (1961). Per les seves característiques i la seva temàtica, aquests documents s’integren 
dins la col·lecció especial Fons per a la Història de l’Educació. 

- En el Fons per a la Història de l’Educació, s’ha iniciat la digitalització del fons d’àudios del 
professor Salomó Marquès, 120 hores de gravació de 86 entrevistats, i està en procés de conveni 
per a la cessió del Fons Magisteri exiliat de Catalunya. Així mateix, fruit d’un projecte entre el 
Departament de Pedagogia de la UdG i l’Arxiu Històric de Girona, s’ha realitzat l’allotjament, 
adaptació i publicació de la base de dades del Libro de movimiento de maestros i del Libro de 
movimiento de maestras. S’han iniciat el tràmits de conveni amb l’Institut d’Estudis Catalans per 
a la creació i difusió de la base de dades de mestres exiliats. 

- S’ha digitalitzat una col·lecció de cartells turístics, i actualment s’estan processant per 
incorporar-los al repositori d’imatges de la UdG i a la Memòria Digital de Catalunya. 

- S’ha acabat la catalogació dels 3.852 llibres i 236 revistes del Fons Pierre Vilar. 
- S’han catalogat 944 volums del fons de l’Institut Català de Recerca del Patrimoni Cultural.  

Les tesis doctorals en xarxa (TDX): la publicació en obert de les tesis de les universitats catalanes 

- L’any 2011 es van celebrar els 10 anys de la introducció de la primera tesi al repositori TDX i la 
incorporació de la tesi 500 de la UdG. Es va editar un cartell amb l’explicació de l’evolució de TDX 
durant tots aquests anys. 
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- Les tesis doctorals s’han incorporat a la xarxa MetaArchive Cooperative, una iniciativa de 
preservació a escala internacional, que garanteix la protecció del patrimoni cultural digital a llarg 
termini. 

- Al febrer de 2011 es va introduir a TDX la primera tesi doctoral de la Universitat de Girona amb 
llicència Creative Commons, Dihydrogen bonds: a study, de David Hugas Germà, de l’Institut de 
Química Computacional, http://www.tdx.cat/TDX-0217111-121541. Aquestes llicències 
autoritzen certs usos lliurement definits pels autors. 

- Es va canviar de programari per aconseguir una millor visibilitat de les institucions participants, 
obtenir unes estadístiques més detallades per universitat, per departament i per tesi i, a més, 
complir les directrius de Driver, infraestructura europea de repositoris digitals. 

- TDX s’ha convertit en el repositori oficial del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) per 
integrar les tesis de les universitats de Catalunya (Reial decret 99/2011). 

- Durant aquest període s’han començat a recollir els articles de les tesis per compendi per tal 
d’anar-los incorporant al repositori institucional de la UdG, el DUGiDocs.  

- Les tesis de la UdG més consultades a TDX són: 
- Influencia del proceso de reciclado sobre las propiedades de los materiales compuestos 

obtenidos por inyección de poliestireno reforzado con fibras lignocelulósicas. Autor: 
Ángel López Sánchez; directors: Rafel Martí Bronsoms i Pere Mutjé Pujol. 

- La presión laboral tendenciosa (mobbing). Autor: Ramon Gimeno Lahoz; director: 
Eduardo Rojo Torrecilla. 
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- La configuración de la prestación de jubilación en el régimen contributivo de la Seguridad 
Social. Autor: Ignasi Camós Victoria; director: Eduardo Rojo Torrecilla. 

- Derecho administrativo y autorregulación: la autorregulación regulada. Autora: Mercè 
Darnaculleta i Gardella; director: Josep Esteve Pardo.  

- Aislamiento, identificación y conservación de cultivos de bacterias lácticas antagonistas 
de microbiota contaminante de sangre de matadero. Autor: Lucero M. Zamora 
Rodríguez; directores: Carmen Carretero Romay i Dolors Parés i Oliva. 

Dades globals de tesis de la Universitat de Girona introduïdes en el TDX: 
 
2010-2011: 67 tesis entrades 
2011-2012: 71 tesis entrades 
Total de tesis de la UdG en el TDX, el juny de 2012: 546 
Total de tesis llegides a la UdG fins al juny de 2012: 721 

 

Documents de la UdG als repositoris del CBUC:  

 
2010-2011 Total documents de la UdG Total de documents de totes 

les institucions del CBUC 
RACO 11.299   138.707 
TDX      507      11.791 
MDX      880        2.340 
MDC      230 1.660.062 
TOTAL 12.916 1.812.900 
 

El servei de gravació i imatge  

Aquest servei s’ofereix per a la gravació i integració en el repositori DUGiMedia dels actes que 
tinguin certa rellevància docent o científica, per tal de poder-los recuperar, visionar posteriorment, 
etc. 

Dades del servei: 

 2010-2011 2011-2012 
Gravacions publicades    369   392 
Hores de gravació 4.637 3.186* 

*La reducció d’hores es deu a la reconversió dels vídeos a formats més comprimits 
 

El servei d’obtenció de documents i el nou préstec unificat consorciat (PUC) 

A l’octubre de 2011 es va posar en funcionament un nou servei: el PUC (préstec unificat entre les 
biblioteques del CBUC), que permet a cada usuari, estudiant o professor, demanar directament des 
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del seu ordinador, i de forma gratuïta, un document en préstec a qualsevol de les biblioteques del 
consorci, inclosa la Biblioteca de Catalunya. 

Amb aquest servei, el PUC, més ràpid i directe, es preveu una disminució en l’ús del servei 
d’obtenció de documents clàssic a les biblioteques de Catalunya. 

Dades d’ús del servei d’obtenció de documents: 

     2010-2011 2011-2012 TOTAL 
Barri Vell   4.170 2.111   6.281 
Emili Grahit   2.247 1.032   3.279 
Montilivi   6.417 3.226   9.643 
TOTAL 12.834 6.369 19.203 
 

Comparació entre el servei d’obtenció de documents i el PUC (gener-juny del 2012): 

 SOD  PUC 
Subministrador 250   21.242 
Sol·licitant 390     1.734 
TOTAL 640  22.976 
 

El servei de referència virtual 

Durant el curs 2011-2012 s’han atès un total de 362 consultes: 

Consultes Nombre de consultes 
Informació i recerca bibliogràfica 136 
Informació general   43 
Serveis   71 
Recursos electrònics 112 
TOTAL 362 
 

Bibliografia recomanada 

Durant els cursos 2010-2011 i 2011-2012 s’han gestionat i revisat 47.326 documents de la 
bibliografia recomanada als centres, per tal que els estudiants la tinguin a disposició prioritàriament. 

Centre de la UdG Nombre de documents el  
2010-2011 

Nombre de documents el  
2011-2012 

Escola Politècnica Superior   4.230   4.111 
Escola Universitària 
d’Infermeria 

     299      275 

Facultat de Ciències   1.714   1.780 
Facultat d’Educació i Psicologia   3.321   3.313 
Facultat de Ciències   1.252   1.208 
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Econòmiques i Empresarials 
Facultat de Dret   1.067      993 
Facultat de Lletres   3.740   4.299 
Facultat de Medicina      259      442 
Facultat de Turisme   1.169      998 
Escoles adscrites   3.182   3.587 
Màsters i postgraus    3.103   2.984 
TOTAL 23.336 23.990 
   
La bibliografia recomanada, per tipus de document: 

 Nombre 2010-2011 Nombre 2011-2012 
Llibre 21.169 21.594 
Llibre electrònic       100        172 
Revista (completa)       209        209 
Revista electrònica (completa)         39          59 
Article de revista       487        424 
Article de revista electrònica         51          63 
Capítol o part d’una obra 
col·lectiva 

      182       204 

Capítols o part d’un llibre 
electrònic 

           9          10 

www    1.090    1.255 
TOTAL  23.336 23.990 
 

Els espais 

- Al juliol 2012 s’acaben les obres de remodelació de la Biblioteca d’Emili Grahit. 
- S’incorpora al CRAI del Barri Vell el Laboratori de Recursos Lingüístics, procedent de la Facultat 

d’Educació. 
- La rebuda del Fons Raimon Panikkar provoca una remodelació de la Biblioteca del Barri Vell i 

l’adquisició d’una nova prestatgeria mòbil, amb el consegüent trasbals per als usuaris.  

L’ocupació dels espais per a activitats de treball en grup: 

 Hores ocupació 2010 Hores ocupació 2011 
CRAI Barri Vell  1.195  1.867 
Emili Grahit -        53 
CRAI Montilivi     311     957 
TOTAL 2.356 2.877 
 

Els equipaments i el programari 

- S’instal·len a totes les biblioteques les pantalles de cartellera digital per anunciar els 
esdeveniments, actes, serveis, etc. 
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- S’ha dut a terme el programa de préstec de tauletes a la biblioteca d’Emili Grahit (estudis de 
Medicina i Infermeria), perquè els estudiants tinguin la connexió adequada quan realitzin les 
pràctiques. 

- S’ha instal·lat el programari per a discapacitats visuals que patrocina l’ONCE. 
- S’ha ampliat el senyal Wi-Fi amb diferents emissors per millorar la cobertura a tota la Biblioteca. 
- S’han canviat i instal·lat noves i millors màquines de reprografia d’autoservei. 
- S’ha iniciat el nou servei PUC, préstec consorciat entre les biblioteques del CBUC. 
- S’ha posat en funcionament el mòdul d’adquisicions de monografies del programa Millennium. 
- S’ha afegit el codi QR a la pantalla del registre bibliogràfic del catàleg. Aquest codi és un 

equivalent del codi de barres, amb més informació. Mitjançant aquest codi QR podem guardar la 
informació al dispositiu mòbil.  

 

El servei «La Biblioteca forma» 

Aquest servei s’adreça principalment als estudiants, amb una extensió als professors que ho 
sol·liciten, a la carta o en grups reduïts. 

El principal objectiu és la difusió per al màxim aprofitament dels recursos digitals i serveis de la 
Biblioteca, millorant les habilitats de consulta i cerca eficient de resultats. 

S’ofereixen sessions d’acollida, formació bàsica per als primers cursos, més avançada (segon cicle, 
diplomatures, llicenciatures i màsters) o específica per al personal docent i investigador i 
assessoraments personals. 

El curs 2011-2012 es van adaptar les sessions a graus i màsters: 

- Sessions per als graus: 111 sessions per a 2.676 estudiants. 
- Sessions per a màsters: 11 sessions per a 275 estudiants. 
- Total: 122 cursos per a 2.951 estudiants i 2.594 hores de dedicació. 
 
S’han impartit també sessions de formació adreçades a persones més grans de 50 anys, coordinades 
amb la secció de Formació Universitària per a la Gent Gran Universitat de Girona. 
 

El gestor de bibliografies Refworks 

- S’ha posat en funcionament la versió Refworks 2.0. Se n’ha fet difusió i formació als estudiants, 
doctorands i al personal docent i investigador. 

- Durant els cursos 2010-2011 i 2011-2012 s’hi han inclòs un total de 55.619 referències de la UdG 
i s’ha incrementat el nombre d’usuaris a 1.543, repartits en set àmbits temàtics. 
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Comunicació amb els usuaris i web 2.0 

- Es posa en funcionament la cartellera digital a les tres biblioteques dels campus, amb els 
continguts estructurats en quatre blocs de notícies: missatges de cada biblioteca de campus, 
missatges recordatoris de normativa i altres aspectes d’ús, actualitat de la Biblioteca i actualitat 
de la UdG. També es visualitzen els vídeos de la sèrie «La Biblioteca en un minut», i vídeos 
promocionals de la Biblioteca. 

- Es posa en funcionament el canal de la UdG a l’ItunesU, liderat per la Biblioteca. 
 

 
 

- S’ha creat l’aplicació mòbil de la Biblioteca de la UdG. 
- S’han activat els comptes de la Biblioteca tant a Twitter com a Facebook. El Facebook de la 

Biblioteca de Montilivi s’ha convertit en una eina de comunicació excel·lent amb els estudiants. 
- S’han gravat dos nous vídeo de la sèrie «La Biblioteca en un minut»: «Com funciona el préstec de 

portàtils a la Biblioteca de la UdG» i «Com funciona el PUC». 
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La Biblioteca i la UdG 

La Biblioteca col·labora amb l’Associació d’Estudiants de l’EPS en el projecte UdGeeks, per oferir un 
sistema d’informació sobre l’ocupació a temps real per Internet i en dispositius mòbils. 

Ha signat tres nous convenis per accedir a les instal·lacions i als serveis: amb el Col·legi Oficial de 
Metges de Girona, amb la Fundació Privada Quiropràctica de Barcelona i amb el Centre de Recerca 
d’Història Rural (CRHR) i l’Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines. 

La Biblioteca de Montilivi s’ha fet càrrec de l’equipament per a la lectura digital d’exàmens, un nou 
servei que poden utilitzar tots els professors. 

La Biblioteca ha participat en la posada a punt dels llibres digitals EPUB i del portal de lectura en línia 
eDU-Libray, de l’editorial Documenta Universitaria. 

Col·laboracions 

Amb l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) 

- Sessions institucionals de benvinguda. 
- Programa d’assessorament al personal docent de nova contractació. 
- Programa de cursos de formació de l’Institut. 

Amb el Parc Científic i Tecnològic 

Per mitjà de la signatura de convenis de col·laboració, actualment més de 50 usuaris reben diferents 
serveis de la Biblioteca. 

Amb els serveis de promoció per a la captació de nous usuaris 

Actuacions de promoció: 

Jornada de Portes Obertes: 18 de febrer i 14 de maig. Es manté la participació anual, amb l’estand de 
la Biblioteca a la fira Ho tens a la UdG, i amb les visites guiades (4) als futurs estudiants de Dret, i una 
a futurs estudiants d’Econòmiques. 
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Jove Campus de Recerca: Participació en la quarta edició, amb gran èxit d’inscripcions i de centres de 
secundària implicats, amb el taller de recerques bibliogràfiques i amb assessorament personalitzat a 
estudiants.  

Accions per als instituts de secundària: 

- Campus Pre-Bat: Al juny del 2011 s’ha cedit la sala Ernest Lluch per fer una sessió de benvinguda 
i de presentació de la UdG, i s’ha efectuat una visita a la Biblioteca per a 12 alumnes de 4t d’ESO. 
Al juny del 2012 han visitat la Biblioteca 30 estudiants de 4t d’ESO. 

- IES Abat Oliba (Figueres, octubre del 2011): visita a la Biblioteca de 23 estudiants, en el marc del 
projecte ITINERA. 

- Université Montesquieu - Bordeaux IV: s’han acollit 42 estudiants i 3 professors de Gestió, 
Comerç i Dret. 

- Universitat de Talca : s’han acollit 40 estudiants de Disseny Industrial, tutelats pel professor 
Narcís Verdaguer. 

- Al novembre del 2011 s’han acollit 10 estudiants de 2n de batxillerat becats per la Facultat de 
Ciències, en el transcurs de la diada de Sant Albert. 

- S’han dut a terme diverses sessions d’acollida, en coordinació amb l’Àrea de Comunicació de la 
Universitat. S’han atès un total de 329 persones durant el curs 2010-2011 i 215 durant el curs 
2011-2012, de diferents centres: 
- IES Ginebró (Llinars del Vallès, gener del 2010). Visita de 15 estudiants. 
- IES Bosch de la Coma (Olot, març del 2010). Visita a la Biblioteca de 20 estudiants. 
- IES Vilablareix (març del 2010). Visita a la Biblioteca de 29 estudiants. 
- IES Santa Coloma de Farners (abril del 2010). Visita a la Biblioteca de 30 estudiants. 
- IES Narcís Xifra (gener del 2009 i maig del 2010). Visita a la Biblioteca i Cartoteca de 46 

estudiants i formació, «Com preparar el treball de recerca» a 25 estudiants. 
- IES Maristes (març i abril del 2010). Visita a la Biblioteca de 70 estudiants. 
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- IES Ciutadella (març del 2010). Visita a la Biblioteca de 20 estudiants. 
- St. George’s School (Fornells de la Selva, octubre del 2010). Formació, «Com cercar 

informació per fer el treball de recerca de batxillerat» a 26 assistents. 
- IES Narcís Xifra (febrer del 2011). Visita a la Biblioteca de 35 estudiants i 2 professors. 

Formació, «Com preparar el treball de recerca». 
- IES Montilivi (abril del 2011). Formació, «Com preparar el treball de recerca» a 100 

estudiants. 
- IES Celrà (febrer del 2011). Visita a la Biblioteca de 20 estudiants. 
- IES Santa Coloma de Farners. 

- La Cartoteca col·labora amb la Unitat de Geografia en els Tallers de Geografia, enguany per als 
instituts de secundària, amb l’assistència de 124 estudiants, i per al Centre Excursionista de 
Banyoles sobre documentació cartogràfica, amb l’assistència de 14 persones. 
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La Biblioteca i la societat 

Projecte de catalogació de la Biblioteca del Seminari de Girona 

Aquest any 2012 hem donat per acabat aquest projecte, que es va iniciar al 2007, amb un conveni 
signat el 5 de desembre de 2006 entre el Seminari de Girona, el Consell Social i la Biblioteca de la 
UdG, la Diputació de Girona i la Fundació Caixa de Girona, que hi van aportar 200.000 €. El suport 
logístic primer el va proporcionar la Biblioteca de Catalunya. 

S’ha dut a terme, en aquests 4 anys, la catalogació de 40.400 volums (la pràctica totalitat del fons 
antic, 31.000 volums, i 9.400 del fons modern) que s’han inclòs en el Catàleg del Patrimoni Català, el 
Catálogo del Patrimonio Bibliográfico Español, el Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes i, 
naturalment, en el catàleg de la UdG, a través del qual s’han completat els altres catàlegs. 

Altres activitats 

La Biblioteca rep la visita del Sr. Ángel Gabilondo Pujol, ministre d’Educació, que s’havia interessat 
expressament per conèixer-la. 

Amb el Servei de Llengües es presenta el programa UdGBabel als participants a la Xarxa 
d’Universitats Lectores (abril del 2011), amb l’assistència del professor Eloy Martos, director de la 
Red.Biblioteca. 

La Biblioteca col·labora en els actes del centenari del naixement del professor Lluís Santaló 
(setembre i octubre 2011), en l’exposició «La vida, l’obra i el pensament de Lluis Santaló», a la Casa 
de la Cultura, Sala Domènec Fita (setembre-octubre del 2011). 
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La Biblioteca celebra la diada de Sant Jordi amb diferents actes, accions i esdeveniments culturals. 

 
 
La Biblioteca col·labora en la celebració dels 20 anys de la UdG amb la recuperació de la memòria 
audiovisual. 

 
 
El 20 de febrer de 2012 es difon un vídeo per commemorar el 10è aniversari de la inauguració de la 
biblioteca de Montilivi: http://youtu.be/S7PYJ5-xUr0 

http://youtu.be/S7PYJ5-xUr0
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Exposicions 

- «Dia Mundial de Lluita contra la SIDA» (22 de novembre – 16 de desembre del 2011). 
- «Cinema i Pau» (17 de gener – 31 de març del 2011).  
- «Chavalos: sobreviure als carrers de Nicaragua» (1 d’abril – 31 de maig del 2011).  
- «Jo també hi vaig ser» (1 – 30 de juny del 2011), promoguda per Òmnium Cultural. 
- «50 anys d’Òmnium Cultural» (27 de setembre – 4 d’octubre del 2011) . 
- «El nou Berlín, 1990-2010» (16 de setembre – 31 d’octubre del 2011). Organitzada per la unitat 

d’alemany del Servei de Llengües Modernes, en col·laboració amb la Biblioteca, la mostra ha 
estat cedida per l’ambaixada alemanya a Madrid. 

- Exposició amb motiu del seminari «Mobilities and futures. John Urry» (9 – 13 de juliol del 2011) 
- «Any Internacional dels Boscos», exposició virtual a Facebook.  
- «Retrat d’un escàndol universal de drets humans» (4 – 31 de maig del 2012). Cedida pel CeDre i 

provinent de la delegació a Girona d’Amnistia Internacional. 
- «Chiapas al cor» (5 – 20  de març del 2012). Cedida pel CeDre. 

 

Relacions internacionals 

Jornada a la biblioteca del Campus de la Salut de 30 bibliotecaris de l’àmbit de ciències i medicina de 
la Universitat de Lió, interessats pel paper del documentalista en la docència d’ABP. 
Actuacions vinculades al Vicerectorat de Relacions Internacionals: 
Recepció de visitants Erasmus: 13-17/09/2010: Magdalena Sloma, Renata Pieta, Adrianna Przybylak 
– Universitat Adam Mickiewicz (Poznan, Polònia). 9-11/07/2012: Beata Zamorowska – Universitat de 
Bielsko-Biala (Polònia). 
Recepció de visitants del programa Stella: 14-18/05/2012: Raimo Körkko – Universitat d’Oulu 
(Finlàndia). 
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Visita de 25 PDI i càrrecs acadèmics de diferents universitats de Kosovo. 
Visita de tres persones del PAS de la Universitat de Tatabania (Hongria), el 28 d’octubre. 
Visita de personal de Catalogació de la Biblioteca Nacional d’Argentina.  
S’ha participat en diverses reunions amb l’Euroinstitut Català Transfronterer, per a la col·laboració 
d’ambdues biblioteques. 
La Biblioteca col·labora habitualment amb l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament 
participant en els projectes on es requereix la nostra aportació. Aquest curs, per al Dia Mundial 
sense Tabac. 

 

Planificació i gestió de la qualitat 

- Periòdicament es publica la Memòria de la Biblioteca. 
- Cada any es revisa el nivell d’assoliment dels objectius del Pla Estratègic, a partir del qual es 

prepara el pla d’actuacions de l’any següent. Aquestes actuacions es treballen en el Consell 
Tècnic i es presenten a la Comissió de Biblioteca. 

- El Consell Tècnic s’ha reunit 5 vegades durant el curs 2010-2011 i 8 més durant el 2011-2012; 
s’han fet múltiples reunions temàtiques parcials entre les diferents unitats i la Direcció, i s’han 
publicat les actes a la intranet de la Biblioteca. 

- S’han modificat alguns processos i se n’han documentat de nous: circuit d’adquisicions, procés 
de lectura òptica d’exàmens, protocol d’exposicions, circuit de fotocòpies OCE, circuit de 
fotocòpies per a professors, protocol d’usuaris del Parc Científic i Tecnològic. 

- La Comissió de Biblioteca de Dret s’ha reunit dues vegades per causa d’una reducció 
pressupostària i acorda que durant l’any 2012 la comissió aturarà la seva activitat. 

Aquest any 2012 s’està preparant el nou Pla Estratègic 2012-2016, que es presentarà a la propera 
Comissió de Biblioteca. 
 

Cooperació interbibliotecària 

Participació en els grups de treball del CBUC i COBDC: 
CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes) i Millenium 
PICA (programa de préstec interbibliotecari i accés a les biblioteques) 
PI (préstec in situ més PUC) 
GEPA (dipòsit d’emmagatzematge consorciat de documents) 
BDC (Biblioteca Digital de Catalunya) i repositoris: 
- Recercat  
- TDX-TDR (Tesis Doctorals en Xarxa) 
- RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)  
- MDC (Memòria Digital de Catalunya) 
- MDX (Materials Docents en Xarxa) 
- Dialnet 
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Grup de Referència Virtual 
Refworks (gestor de referències bibliogràfiques) 
GICS (Gestió de la Informació en Ciències de la Salut), del COBDC. 
 

Participació en jornades i cursos 

4t Workshop de la Biblioteca de la UdG: «Llibres electrònics: continguts, dispositius i el seu impacte a 
les biblioteques». 

5è Workshop de la Biblioteca de la UdG: «Intercanvi de coneixements». Posar en comú 
coneixements i experiències, presentar novetats i transferir les idees més importants recollides en 
cursos i jornades professionals durant el curs acadèmic. 

 

   4t Workshop de la Biblioteca de la UdG            5è Workshop de la Biblioteca de la UdG 

Jornades de formació per a bibliotecaris: 

- «Com impartir una classe»  
- «Formació PUC» 
- «La implementació del mòdul d’adquisicions de Millennium»  
- «Sciverse Scopus» 

Formació permanent. Cursos externs: 

- Seminari Propiedad Intelectual en el Entorno Digital. Girona, 14 de juny del 2011. 
- Univest 2011: «L’autogestió de l’aprenentatge». Girona, 16 i 17 de juny del 2011. 
- LIBER 40th Annual Conference. Barcelona, juny del 2011. 
- Seminari Peer Review. Barcelona, 20 de juny del 2011. 
- IX Jornadas del CRAI: «Evaluación y acreditación de las competencias informacionales e 

informáticas». Santiago de Compostel·la, juny del 2011. 
- III Trobada dels Serveis Informàtics de la UdG: «El nou paradigma de les aplicacions en 

dispositius mòbils». Girona, juny del 2011. 
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- Seminari «How to review and get reviewed». Barcelona, Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació, juny del 2011. 

- Presentació del portal MyUniversity. Girona, juliol del 2011. 
- Documentalistes en Ciències de la Salut en el S. XXI: «Xarxes socials, ens hi atrevim!» Barcelona, 

24 de novembre del 2011. 
- Jornades tècniques «CRIS y repositorios». Barcelona, UOC, novembre del 2011. 

Comunicacions: 

- Montcusí Puig, C., Caro Benito, C., Roca Bonals, A. et al. «APRENDEsalud. Recursos para el 
aprendizaje, 2011». XIV Jornadas Nacionales de Información y Documentación en Ciencias de la 
Salud. Cadis, 13-15 d’abril de 2011.(No publicat) [Comunicació].  

- Pulido Bazaga, A. i Merino Cicres, A. «UdGBabel: Portal de recursos lingüístics de la Universitat 
de Girona». Univest 2011: L’autogestió de l’aprenentatge. Girona, 16 i 17 de juny de 2011. 
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Indicadors d’ús dels serveis 
 

 2011-2012 2010-2011 

   

Activitat dels usuaris   

Assistència 1.595.256 1.772.406 

Préstecs    181.385    188.817 

Préstec interbibliotecari i obtenció de 
documents 

  

Peticions a altres centres        2.152        4.170 

Préstecs a altres centres        1.074        2.247 

Articles de revistes electròniques descarregats   250.366   207.427 

Consultes a bases de dades   386.775  655.563 

Usuaris de RefWorks       1.543      1.297 

   

Col·lecció en paper   

Monografies 382.160 366.616 

Revistes en curs de recepció      2.182      2.541 

Fulls de mapes    23.285    21.316 

   

Biblioteca digital   

Llibres electrònics 10.458 10.422 

Revistes electròniques (títols) 26.258 29.703 

Bases de dades comercials (locals i xarxa)       102      189 
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