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Memòria de la Biblioteca de la UdG 2013 

 
En aquesta Memòria de l’any 2013 us presentem unes dades comparatives entre aquest exercici i els 
immediatament anteriors, amb l’objectiu de donar visibilitat als efectes de la crisi econòmica global, 
que, com a la majoria dels àmbits de la societat, ha repercutit sobre la Biblioteca.  

Si compareu els pressupostos del 2009 al 2013, veureu que la gran davallada es produeix en 
l’adquisició de llibres en format paper, que correspon als pressupostos dels centres (facultats, 
departaments, instituts, etc.). La minva pressupostària ha portat aquestes unitats a reduir les 
adquisicions bibliogràfiques als mínims imprescindibles. 

En els mateixos gràfics veureu, no obstant això, que s’ha pogut continuar fent l’esforç econòmic per 
mantenir les subscripcions de la Biblioteca Digital (revistes, llibres i bases de dades electròniques), 
que representa el gros de la despesa. Les consultes a aquests recursos, imprescindibles per a una 
recerca de qualitat, arriben als 312.955 articles descarregats. Aquests recursos són, en molts casos, 
també les plataformes de publicació dels professors i investigadors de la UdG, el que dóna visibilitat. 

Dos altres efectes de la crisi dels quals cal deixar constància en aquest context difícil i complicat han 
estat, d’una banda, la retallada de personal que es va produir entre 2012 i 2013, i de l’altra, la 
impossibilitat renovar els equips informàtics per als usuaris, cas en què s’ha hagut de recórrer al 
reciclatge del màxim nombre possible d’ordinadors perquè hi hagués una repercussió mínima en el 
servei. 

La retallada de personal s’ha traduït en més càrrega laboral per a l’equip de la Biblioteca i en 
l’assumpció de tasques afegides. La motivació de les persones i la seva implicació amb la institució 
han estat els factors clau per aconseguir que la qualitat no baixés i per mantenir el nivell de servei 
mentre esperem una situació millor. 

 

  

 
 
Antònia Boix 
Directora de la Biblioteca 
Universitat de Girona 
octubre de 2014  
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Les dades  

La col·lecció 

- Llibres: 395.473 volums (383.784 en paper i 11.689 d’electrònics).  
- Biblioteca digital: prop de cent milions d’articles accessibles electrònicament. 
- Revistes: 29.149 títols (1.840 subscripcions en paper i 27.309 d’electròniques). 
- 87 bases de dades.  
- 24.518 objectes digitals al DUGi, el repositori digital de la UdG, 1.599 documents incorporats el 

darrer any; 2.859 vídeos i 3.162 documents d’àudio, amb un total de 2.297 hores de gravació 
audiovisual. S’han gravat un total de 102 actes relacionats amb la docència o recerca, que 
corresponen a 381 arxius incorporats al llarg de l’any 2013. 

- 693 tesis doctorals en xarxa al repositori TDX, 85 de les quals incorporades durant el darrer any. 

 L’ús de la Biblioteca  

- 1.373.599 visitants a les tres biblioteques dels campus. 
- 4.916 participants en els cursos de formació i acollida. 
- 139.022 llibres prestats.  
- 26.213 préstecs d’ordinadors portàtils.  
- 312.955 articles baixats de la biblioteca digital. 
- 351.694 consultes a les bases de dades.  
- 1.769.040 consultes al catàleg. 
- 2.557 moviments de préstec interbibliotecari. 

Els espais i equipaments 

- 10.141 m2 de lliure accés entre les tres biblioteques. 
- 1.803 places individuals.  
- 410 punts de treball en grup i sales col·lectives. 
- 16.164 km de prestatgeries. 
- 2.442 hores d’ocupació dels espais del CRAI, durant l’any. 
- 374 ordinadors, 80 dels quals, portàtils per a préstec.  

Les inversions 

- 863.742,35 € en material bibliogràfic i documental.  

El personal 

- 29 bibliotecaris. 
- 20 administratius. 
- 4 tècnics. 
- 15 becaris (equivalents a 6,43 FTE). 
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Els serveis  

Subscripcions a recursos digitals 

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

L’any 2013, la biblioteca digital tenia subscrits 27.309 títols de revistes electròniques, 11.689 llibres 
electrònics i 87 bases de dades. 

Dades de la biblioteca digital: 

 2011 2012 2013 
Nombre de llibres electrònics 10.458 11.391 11.689 
Revistes electròniques (títols) 23.371 26.258 27.309 
Bases de dades 102 99 87 
 

 2011 2012 2013 
Articles de revistes electròniques descarregats 242.058 254.479 312.955 
Consultes a bases de dades 409.657 349.895 351.694 
 

Repositori de Documents Digitals de la Universitat de Girona (DUGi) 

El DUGi es va crear en compliment de la Declaració de Berlín (2003), que donava un primer impuls a 
la publicació i l’accés obert al coneixement, i de la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació 
(2011), que pràcticament obliga a la publicació en obert de la recerca sufragada amb diners 
públics. 

El DUGi inclou DUGiDocs, per guardar i donar accessibilitat a la documentació produïda sobre 
recerca i docència; el DUGiFonsEspecials, per a la documentació dels llegats i donacions; el 
DUGiMedia, per a la documentació audiovisual i històrica i, principalment, la que la Biblioteca grava 
a petició dels professors (conferències, congressos, classes magistrals, etc.), i el DUGiImatges, que 
conserva els fons fotogràfics.  

El DUGi és el portal de cerca conjunta als documents digitals de la UdG i està enllaçat amb altres 
repositoris del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC): RACO, per a les revistes 
catalanes en accés obert; TDX, per a les tesis doctorals; Recercat, per als documents relacionats amb 
la recerca (articles publicats, post-prints, informes, etc.); MDX, per als materials docents, i MDC, que 
guarda tota la documentació que forma la memòria digital de Catalunya. 

En el rànquing de repositoris, el juliol de 2013 la UdG es trobava en la posició 305a a escala mundial, 
145a a escala europea, 16a dins l’àmbit espanyol i 6a dins l’àmbit català. 

 

http://dugi.udg.edu/
http://dugi-doc.udg.edu/
http://dugifonsespecials.udg.edu/
http://diobma.udg.edu/
http://dugi-imatges.udg.edu/
http://www.raco.cat/index.php/raco
http://www.tdx.cat/
http://www.recercat.cat/
http://www.mdx.cat/
http://mdc1.cbuc.cat/
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És important remarcar que la col·lecció principal del DUGiDocs és la de recerca. En aquesta col·lecció 
podem consultar principalment articles de recerca publicats pels investigadors de la UdG, a més, de 
les tesis doctorals de la UdG integrades a TDX, ressenyes, etc. La recollida d’aquests documents es 
porta a terme principalment amb el buidatge dels currículums dels investigadors en el gestor de la 
recerca Grec. També s’extreuen dades d’altres recursos d’informació, com ara Dialnet, i fent un 
buidatge sistemàtic de les pàgines web dels departaments i instituts de recerca. D’aquesta manera 
intentem ser exhaustius en la recollida de la producció científica de la UdG. 

Documents introduïts als repositoris digitals de la UdG que constitueixen el DUGi: 

 2011 2012 2013 
DUGiDocs 2.993 6.218 7.423 
DUGiFonsEspecials 9.831 10.251 10.264 
DUGiMedia 1.752 2.208 2.589 
DUGiImatges - - 3.210 
TOTAL 14.576 18.677 23.486 
 

Descàrregues i consultes (DUGi): 

  2011 2012 2013 
Descàrregues Consultes Descàrregues Consultes Descàrregues Consultes 

DUGiFonsEspecials 12.646 103.281 86.909 400.123 1.764.723 1.517.252 
DUGiDocs 62.408 251.672 627.344 482.369 333.481 782.078 
DUGiMedia 3.970 212.447 76.095 387.159 196.691 517.863 
DUGiImatges - - - - 90.756 91.658 
TOTAL 79.024 567.400 790.348 1.269.651 2.385.651 2.908.851 
 

Documents de la UdG als repositoris de la CBUC:  

2013 Documents de la UdG Documents de totes les 
institucions de la CBUC 

RACO 12.108 155.911 
TDX 693 15.846 
RECERCAT 2.504 62.126 
MDX 1.205 3.276 
MDC 4.483 2.243.152 
TOTAL 20.993 2.480.311 
 

Dades del servei de gravació i imatge: 

 2011 2012 2013 
Gravacions publicades 372 456 381 
Hores de gravació 4.637 3.186* 3.491 
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*La reducció d’hores es deu a la reconversió dels vídeos a formats més comprimits 
  

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

Des de l’Escola de Doctorat se segueix enviant a la unitat de Procés Tècnic una còpia electrònica de 
les tesis dipositades, el resum divulgatiu i una imatge identificadora del contingut de la tesi. Aquests 
resums i aquestes imatges es reenvien a l’àrea de Comunicació Científica per a l’elaboració de les 
notícies de les tesis a la web institucional. 
Total: 121 resums enviats. 
 
S’ha fet difusió i assessorament referents als drets d’explotació de les tesis a TDX: llicències Creative 
Commons i tots els drets reservats; resolució de dubtes sobre embargaments de tesis i sobre 
publicació de la tesi i d’articles científics relacionats. Des les 85 tesis entrades durant l’any 2013, 19 
estan publicades sota llicència Creative Commons, i la resta, amb tots els drets reservats, és a dir, 
l’accés és lliure però cal demanar permís d’ús a l’autor. 
 
Al mateix temps, s’ha gestionat i s’ha fet difusió tant dels articles que s’inclouen a les tesis per 
compendi com dels articles citats a les list of publications. Les tasques que s’han dut a terme són: 
consulta i comprovació dels drets de copyright i de les polítiques editorials per fer la difusió dels 
articles a text complet. Si les polítiques editorials ho han permès, aquests articles s’han inclòs en el 
repositori institucional de recerca DUGiDocs, respectant sempre els períodes d’embargament i amb 
el permís previ de l’autor.  
Nombre de tesis per compendi: 16. 
Nombre d’articles científics dels quals s’ha comprovat la política editorial: 49 (curs 2012-2013) + 102 
(curs 2013-2014).  
Nombre d’articles publicats a DUGiDocs: 9 (curs 2012-2013) + 19 (curs 2013-2014).  

 
Les tesis de la UdG més consultades a TDX han estat: 

- Desenvolupament de mètodes de predicció de soroll i anàlisi de l'impacte acústic produït pel 
trànsit viari i el ferrocarril en la ciutat de Girona. Autor: Joaquim Ruiz Fluvià; director: Josep 
Arnau i Figuerola.  

- 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. 

- 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.  

- La presión laboral tendenciosa (Mobbing). Autor: Ramon Gimeno Lahoz; director: Eduardo 
Rojo Torrecilla.  

- La configuración de la prestación de jubilación en el régimen contributivo de la Seguridad 
Social. Autor: Ignasi Camós Victoria; director: Eduardo Rojo Torrecilla.  

 
Dades globals de les tesis de la Universitat de Girona introduïdes en el TDX: 
 

2011: 79 tesis entrades 
2012: 101 tesis entrades 
2013: 85 tesis entrades 
Total de tesis de la UdG en el TDX (desembre de 2013): 693
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Total de tesis llegides a la UdG fins al desembre de 2013: 860 

Bibliografia recomanada 

Aquest any s’ha seguit realitzant la tasca de marcatge de tots els títols de la bibliografia 
recomanada, per tal que l’estudiant pugui saber, quan consulta el catàleg, si un document forma 
part de la bibliografia recomanada d’una assignatura. La consulta es pot fer tant per a cada estudi 
com per a l’assignatura.  
 
Per poder donar aquest servei, s’ha repassat tota la bibliografia recomanada dels programes dels 
estudis de grau i de màster: 2.300 assignatures que han fet aflorar un total de 10.368 títols. 

El préstec 

- Dades d’ús del servei de préstec interbibliotecari: 
 Sol·licitant Subministrador TOTAL 

Barri Vell 568 488 1.056 
Emili Grahit 278 28 306 
Montilivi 893 302 1.195 
TOTAL 1.739 818    2.557 

- Dades d’ús del servei de préstec consorciat (PUC): 
 PUC 

Sol·licitants de la UdG 3.471 
UdG subministradora 5.373 
TOTAL 8.844 

 

Dades de l’activitat de les biblioteques de campus 

  
Montilivi Barri Vell Emili Grahit 

  
Total Mitjana diària Total Mitjana diària Total Mitjana diària 

Visites   883.920 2.728 344.156 1.012 145.524 551 
Préstecs 

 
68.961 212 81.574 241 21.263 82 
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Dilluns-divendres 
 

 
  

 
 

  

  
Montilivi  Barri Vell  Emili Grahit 

  
Total Mitjana diària  Total Mitjana diària  Total Mitjana diària 

Visites   764.758 3.268  319.336 1.288  141.999 626 
Préstecs 

 
60.982 261  72.767 293  20.846 92 

 

Caps de setmana i festius 
    

  
Montilivi Barri Vell 

  
Total Mitjana diària Total Mitjana diària 

Visites   85.047 935 24.820 276 
Préstecs   6.943 76 8.807 98 
 
Dissabtes matí 

  
  

Emili Grahit 

  
Total Mitjana diària 

Visites   3.525 104 
Préstecs   777 21 
 
Nits 

   
  

Montilivi 

  
Total Mitjana diària 

Visites   34.115 432 
Préstecs 

 
1.036 13 

 

El programa «La Biblioteca forma» 

El principal objectiu d’aquest programa és l’obtenció del màxim aprofitament dels recursos digitals i 
serveis de la Biblioteca. S’intenta millorar les habilitats de consulta dels usuaris, ensenyant les 
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tècniques de cerca eficient per obtenir resultats de manera ràpida, pertinent i, tant com és 
possible, neta de soroll. 
 
El programa s’adreça principalment als estudiants, amb una extensió als professors que ho 
sol·liciten, a la carta o en grups reduïts. 
 
L’oferta es basa en la segmentació següent dels usuaris: 
 sessions d’acollida per als estudiants que arriben de nou, 
 formació bàsica per als primers cursos, 
 formació més avançada (TFG, segon cicle, diplomatures, llicenciatures i màsters), 
 formació específica per al personal docent i investigador, 
 i assessorament personals. 

 
També es realitzen cursos de formació «no reglada» per als IES, per a més grans de 50 anys, i en 
ocasió d’intercanvis i visites. 
 
Al llarg de l’any 2013 les tres biblioteques de campus de la UdG han impartit un total de 133 
cursos, que s’han organitzat en 256 sessions de formació i han comportat 422 hores de formació 
dins de l’aula. Hi han assistit en total 4.916 estudiants. 
 

 TOTALS 
Nombre de cursos  133 
Nombre de sessions 256 
Nombre d’hores impartides 422 
Nombre d’estudiants assistents 4.916 
Nombre de treballs avaluats 1.079 

 

FORMACIÓ REGLADA 
Nre. de 
cursos 

Nre. de 
sessions 

Nre. d’hores 
impartides 

Nre. 
d’estudiants 

Treballs 
avaluats 

Graus 37 131 246,5 2.537 1.079 
TFC 20 43 78 752 350 
Diplomatures/llicenciatures 18 29 44 399 124 
Màsters 8 8 12 180 0 
Doctorat  2 3 5,5 65 57 
PAS 4 7 14,5 121 75 
PDI 2 3 5 74 34 
TOTALS  95 215 363 3.892 1.079 
 
A la formació no reglada hi  han assistit un total de 1.024 alumnes. 

FORMACIÓ NO REGLADA 
Nre. de 
cursos 

Nre. de 
sessions 

Nre. d’hores 
impartides 

Nre. d’estudiants 
assistents 

Presentacions productes de proveïdors 0 0 0 0 
IES/JPO 35 38 56 987 



 

Memòria de la Biblioteca de la UdG 2013                                                                                                                       12 

 

Intercanvi/visites 2 2 1 24 
Més grans de 50 anys/altres 1 1 2 13 
TOTALS  38 41 59 1.024 
 

De Refworks a Mendeley Premium: el nou gestor de referències bibliogràfiques  

La Biblioteca de la Universitat de Girona va subscriure’s al gestor de referències i citacions 
bibliogràfiques RefWorks l’any 2002 per a tota la comunitat universitària. Més tard, l’any 2005, el 
CBUC va subscriure’s a aquest programa de forma consorciada fins al 31 de desembre de 2013.  
 
L’aparició d’un nou gestor bibliogràfic, el Mendeley, més potent, d’ús més fàcil i amb un valor afegit 
–la possibilitat de treballar col·laborativament entre els grups de recerca– fa que la CBUC hagi 
negociat les condicions de la seva subscripció.  

 
A l’abril de 2013, el Grup de Treball de RefWorks elabora, per encàrrec de la CBUC, un informe 
comparatiu que serveix de base per acordar la no renovació de RefWorks per l’any 2014 i la 
subscripció a Mendeley Premium.  
 
El canvi de gestor implica migrar les dades d’una plataforma a l’altra. Les dades d’aquesta migració 
són: al mes de juliol de 2013 la UdG tenia 2.071 usuaris de RefWorks, del quals 763 eren actius a 
finals de 2013. El 10 d’octubre de 2013, just abans de l’inici de la campanya pel canvi de programa 
(iniciada el 15 d’octubre), la UdG tenia 147 usuaris de Mendeley. Acabat el traspàs de RefWorks a 
Mendeley, hi teníem un total de 574 usuaris; 427 s’havien donat d’alta entre el 15 d’octubre i el 31 
de desembre de 2013, quan finalitzava la subscripció a RefWorks.  

Campanya de la Biblioteca per aconseguir que els investigadors de la UdG passessin amb 
èxit de RefWorks a Mendeley. 

Calendari  

Període Tasques 

Octubre 2013 - Formació de formadors. 
- Difusió del canvi als usuaris de RefWorks amb instruccions de la 

migració d’aquest gestor bibliogràfic a Mendeley Premium (a Actualitat, 
llista de correus de PDI, PAS, estudiants per campus, Escola de Doctorat 
i Unitat de Màsters). Es reenvia la informació a les llistes del PAS de la 
Biblioteca perquè tothom sàpiga què s’ha enviat, per si reben 
consultes. 

- Suport tècnic als usuaris en el traspàs de RefWorks a Mendeley 
Premium. 

Desembre 2013 - Recordatori als usuaris de RefWorks perquè facin la migració a 
Mendeley Premium, últim avís el 14 de desembre. 

- Es retiren els enllaços a pàgines web de RefWorks abans de Nadal.  
- Finalitza la subscripció a RefWorks (31 desembre del 2013). 
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Gener-juny 2014 - Se segueix donant suport tècnic als usuaris en el traspàs de RefWorks a 
Mendeley Premium. 

- Es posa molt d’èmfasi en el suport personalitzat als despatxos o a la 
Biblioteca. 

- Es distribueix el material promocional (punts de llibre CBUC-Mendeley). 
- S’analitzen els resultats de l’enquesta feta als usuaris del CSUC (abril)*. 

Valoració molt positiva de la integració amb les bases de dades i la 
capacitat d’emmagatzematge de PDF.  

- Es treballa en la millora de formats bibliogràfics per part de Mendeley. 

* El 64 % d’enquestats han migrat de RefWorks a Mendeley i la majoria consideren fàcil el procediment (82 %). 
El nivell de satisfacció amb el programa és molt alt (investigadors i doctorands, 88 %; bibliotecaris, 77 %). 

Formació específica per a la migració 2013-2014 

- Formació als bibliotecaris que han d’impartir els cursos i realitzar l’assessorament  

5 sessions de 2 hores a 34 assistents. 

- Formació per a estudiants 
En tots els cursos de formació d’usuaris, tant de grau com de postgrau, Erasmus Mundus, TFG o 
màsters, es dedica entre ½ hora i 1 hora a la informació sobre Mendeley i els gestors de 
referències bibliogràfiques. 

 
- Formació per al personal docent i investigador 

4 sessions als diferents campus, 8 hores, 50 assistents. 
 
- Formació per als doctorands 

6 sessions, 11 hores, 101 assistents. 

Resultats de la campanya de migració de RefWoks a Mendeley 

Dades acumulades Octubre 2013 Gener 2014 Juny 2014 
Usuaris registrats a Mendeley 147 574 762 
Usuaris acollits al Premium Plan - 287 422 
Usuaris que segueixen a Free Plan 147 287 340 
Mitjana de documents per cada usuari de la UdG - 220 235 
Mitjana d’espai (MB) utilitzat per cada usuari de la UdG - 63 80 
 

Les dades, a 30 de juny de 2014, un cop fet el traspàs i la formació, són de 762 usuaris de Mendeley; 
per tant, hem igualat el nombre d’usuaris actius de RefWorks que teníem fa un any. Tot apunta que 
a Mendeley seguirà l’increment. 

Tot el procés de traspàs es va fer sense incidències i els usuaris, principalment els investigadors i els 
doctorands, es mostraven molt satisfets amb l’ús d’aquest nou gestor bibliogràfic. 
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La Biblioteca i la UdG  

Col·laboració amb els diferents serveis 

Amb l’Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica (OITT) 

El Portal de la Recerca de Catalunya: 

La Direcció General de Recerca encarrega al CSUC la creació d’un portal únic de recerca que 
contingui tota l’activitat investigadora feta a Catalunya. 

S’inicia un treball conjunt entre les biblioteques universitàries del CSUC i les oficines de transferència 
dels resultats de la recerca. Es crea una comissió que fa les propostes tècniques corresponents i que 
tracta els temes següents: identificadors comuns, elements que s’han d’incloure en el portal i 
programari que s’utilitzarà. 

Els objectius d’aquest projecte són: difondre la producció científica, els currículums vitae i les 
referències dels investigadors, afavorir l’accés obert a la producció científica, simplificar els 
processos d’entrada i de gestió de dades, simplificar els processos de consulta de la totalitat de la 
producció científica de les universitats i donar suport als processos d’avaluació i a la consolidació 
dels serveis aprofitant economies d’escala. 

Els beneficis que aporta treballar en un portal únic de recerca són de tres tipus:  

- El sistema català de recerca dóna visibilitat a la investigació de tot el conjunt;  
- a les universitats es reforcen els processos que ja tenen en curs per gestionar de forma unificada 

les dades de la recerca,  
- i als investigadors se’ls simplifica el procés d’entrada de dades de la seva recerca, i es redueix la 

feina burocràtica d’elaboració de currículums. 

Al llarg del 2013 es duen a terme sis reunions de treball que permeten acabar l’any amb els resultats 
següents: 

- S’acorda, com a sistema d’identificació comú per als investigadors de les universitats de Catalunya, 
usar el sistema d’identificació ORCID (Open Researcher and Contributor ID). 
- S’elabora un document consensuat per afavorir les bones pràctiques de les universitats catalanes i 
per fomentar la creació i l’ús del codi ORCID entre els seus investigadors.  
- S’acorden els elements principals del portal i la tipologia de les publicacions que s’hi inclouran, el 
sistema de captura de dades i els protocols que s’utilitzaran, les fonts i els formats. 

Amb l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE) i el Servei de Llengües Modernes 

La Biblioteca i el Servei de Llengües Modernes valoren la possibilitat de fer un curs adreçat a 
estudiants del Treball final de grau en un entorn MOOC. Per aquest projecte, comptem amb el 
suport de l’ICE que ens facilitarà la infraestructura i el suport en l’aprenentatge de MiríadaX. 
L’objectiu seria virtualitzar-lo i acreditar-lo dins de la universitat, de manera que l’estudiant hagués 
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de realitzar el curs de forma obligatòria per assolir les competències informacionals i en habilitats 
orals i escrites.  

 

Amb l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE) i el Consell Escolar Municipal de Girona 

Se signa un conveni de col·laboració per a la recollida de dades de les escoles municipals. Es 
llegeixen 2.400 qüestionaris amb el sistema de lectura òptica de la Biblioteca. 

Amb l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament 

Commemoració a la Biblioteca del dia Mundial Sense Tabac. 

Amb el Servei de Llengües Modernes 

S’organitza un club de lectura en llengua anglesa. El club es reuneix el primer dimarts de cada mes, 
de 18 h a 19 h, en una de les sales de la Biblioteca. 

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

 Instituts d’ensenyament secundari 
Continuem participant en tots els esdeveniments relacionats amb els IES proposats tant per 
l’Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals com pels mateixos IES. 

 Jornada de Portes Obertes (JPO) (22 de febrer i 20 de maig) 
Com cada any, col·laborem amb un estand a la fira Ho tens a la UdG i fent visites guiades per 
la Biblioteca (visites amb 134 persones, entre els dos dies). 

 Campus Pre-Bat 
Estudiants de 4t d’ESO vénen a conèixer la universitat. 

 Jove Campus de Recerca (JCR) (2 de juliol, de 9.30 h a 11 h) 
59 estudiants de 1r de batxillerat de diferents centres ens visiten, repartits en 3 grups de 
19/20 persones. Se’ls fa una sessió d’acollida i presentació gràfica, una visita amb una breu 
pràctica i exercicis de cerca amb diferents motors. Se’ls lliura un tríptic de la Biblioteca i 
punts de llibre. Les sessions les imparteix el personal de la Biblioteca. 

 Projecte ITINERA (4 de novembre, d’11 h a 12 h) 
Visita de 73 estudiants de 1r de batxillerat de l’Institut Olivar Gran de Figueres, amb 3 
professors acompanyants. 

 Bibliovisites a IES 
Seguim desenvolupant el programa de sessions de formació per als IES de la demarcació de 
Girona interessats que els seus estudiants de primer de batxillerat utilitzin la Biblioteca de la 
UdG per fer el treball de recerca. 
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La Biblioteca i la societat 

Exposicions a les sales de les biblioteques 

- «Los nadies» (1 de febrer-30 de març del 2013). Organitzada pel CeDRe. 
- «Escriure en temps difícils» (13-27 de març del 2013). Promoguda per la Institució de les Lletres 

Catalanes. 
- «Què hi ha al darrere del teu mòbil?» (8-22 d’abril del 2013). Organitzada per Enginyeria sense 

Fronteres. 
- «Exposició fotogràfica dels Xoriguers de la UdG» (13-21 de maig del 2013). 
- «Dani Duch: fotografia de premsa» (1-31 d’octubre del 2013). Organitzada per la Diputació de 

Girona. 
- «15 anys d’Agenda Llatinoamericana Mundial» (5 de novembre-3 de desembre del 2013). Cedida 

pel CeDRe. 

Participació en esdeveniments 

- Participació en la recollida de diners per a la Marató de TV3 habilitant la recollida dels donatius 
des del taulell durant una setmana de desembre. 

- Participació en la campanya de Nadal de recollida de joguines que organitza la Creu Roja 
Joventut de Girona. 

Bibliovisites i relacions internacionals 

La Biblioteca segueix rebent diferents visitants: un grup d’arquitectes francesos, un grup de 
catedràtics de dret civil procedents d’altres universitats espanyoles que formen part del Grup 
REDPEC dirigit pel Dr. Miquel Martín-Casals.  

Cal destacar un fet rellevant: el 24 d’abril es fotografien espais de la Biblioteca amb l’objectiu de 
geolocalitzar els centres de la UdG al Google Maps i fer-los accessibles també en visita virtual, 
Google Inside.  

Cooperació interbibliotecària  

Participació en els grups de treball de la CBUC i el COBDC: 
 
CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes) 
PICA (Programa de Préstec Interbibliotecari Consorciat i d’Accés), inclou:  

Préstec consorciat (PUC): servei gratuït que permet als usuaris de les biblioteques de les 
institucions membres del consorci sol·licitar i tenir en préstec documents d’una altra 
biblioteca del CSUC. 
Préstec interbibliotecari (PI): permet que els usuaris de les biblioteques puguin endur-se 
llibres en préstec d’altres biblioteques i fer petició de còpies. 
Préstec in situ: és un servei gratuït que permet emportar-se físicament en préstec 
documents d’altres biblioteques membres del CSUC adreçant-se directament a la biblioteca 
que té el document que es vol. 



 

Memòria de la Biblioteca de la UdG 2013                                                                                                                       17 

 

GEPA (dipòsit d’emmagatzematge consorciat de documents)  
Grup de gestió de la BDC (Biblioteca Digital de Catalunya) 
Grup de Referència Virtual 
Gestor de referències bibliogràfiques Mendeley Premium  
Portal de la Recerca de Catalunya (juntament amb l’OITT) 
GICS (Gestió de la Informació en Ciències de la Salut), del COBDC 
Participació en la gestió dels repositoris següents:  
- Recercat (dipòsit de la recerca a Catalunya) 
- TDX-TDR (tesis doctorals en xarxa) 
- RACO (revistes catalanes amb accés obert) 
- MDC (Memòria Digital de Catalunya) 
- MDX (Materials Docents en Xarxa) 
- Dialnet Plus 
 
Participació en grups de treball de Rebiun (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas): 
- Línia 3 del III Pla estratègic de Rebiun 2020: Potenciar el desenvolupament i l’ús de la Biblioteca 

Digital 2.0, Internet i les xarxes socials. 
- Grup de treball de repositoris.  

Participació en jornades i cursos  

6è WORKSHOP de la Biblioteca de la UdG: «Línies estratègiques». Dedicat a les línies de treball més 
destacades del Pla estratègic de la Biblioteca, amb la presència del Sr. Lluís Anglada, director de la 
CBUC, i del Sr. Ramon Ros, cap d’informàtica de la CBUC, per explicar els projectes de futur del 
consorci. 
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6è Workshop de la Biblioteca de la UdG 

Jornades de formació per a bibliotecaris: 

- «El professional de la informació com a assessor dels investigadors: com publicar amb impacte 
en revistes científiques». 

- «De documentalistes a bibliotecaris integrats». 
- «Curs de Mendeley: nou gestor bibliogràfic a la Biblioteca de la UdG». 

Formació permanent. Cursos externs: 

- Institut de Ciències de l’Educació: «Motivació i participació activa». Girona, 4 febrer del 2013. 
- Institut de Ciències de l’Educació: «Metodologies basades en les TIC». Girona, 13 de febrer del 

2013. 
- Institut de Ciències de l’Educació: «Estratègies d’aprenentatge cooperatiu». Girona, 20 de febrer 

del 2013. 
- Institut de Ciències de l’Educació: «Pràctica reflexiva/aprenentatge reflexiu». Girona, 27 de 

febrer del 2013. 
- VII Jornada de Biblioteques Judicials: «La documentació jurídica a Catalunya, avui». Barcelona, 

16 d’abril del 2013. 
- Institut de Ciències de l’Educació: «Tècniques de dinamització de grups ». Girona, 24 d’abril del 

2013. 
- XI Jornadas del CRAI: «Reflexiones sobre la superconvergencia de servicios en el entorno de la 

educación superior en Reino Unido». Madrid, 23 i 24 de maig del 2013. 
- IV Congrés Internacional Univest 2013: «Estrategias hacia el aprendizaje colaborativo». Girona, 4 

i 5 de juliol del 2013. 
- Jornada «Tendències i models en l’edició de revistes científiques». Barcelona, 4 d’octubre del 

2013. 

Comunicacions: 

- Anton, M., Merino, A. «UdGBabel: de portal lingüístic a projecte de col·laboració docent». VII 
Congrés ACLES: Nous reptes per als centres de llengües: estàndards de qualitat. Girona, 3-5 de 
juliol del 2013. [Comunicació inèdita].  

Jornades i congressos. Col·laboracions: 

- La Cartoteca de la UdG va col·laborar en l’organització de la Segona Jornada de Georeferenciació 
Col·laborativa de Mapes Antics. Girona, 29 d’abril del 2013. 

- 10 anys del GICS (Grup de Gestió de la Informació en Ciències de la Salut del COBDC). Barcelona, 
25 de novembre del 2013. 
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Indicadors d’ús dels serveis  
 

 2012 2013 

Activitat dels usuaris   

Visites 1.500.552 1.373.600 

Préstecs 143.141 139.022 

Préstec interbibliotecari   

Peticions a altres centres 2.152 1.739 

Préstecs a altres centres 1.074 818 

PUC (préstec sol·licitat directament per l’usuari a biblioteques del CBUC) (nou) 

Peticions als centres de la CBUC 3.124 3.471 

Préstecs als centres de la CBUC 3.859 4.622 

Articles de revistes electròniques descarregats 254.479 312.955 

Consultes a base de dades 349.895 351.694 

Usuaris de RefWorks 1.543 2.071 

              Usuaris de Mendeley Premium (oct.-des. 2013) - 574 

Col·lecció    

Biblioteca en paper   

Llibres i documents 373.003 383.784 

Revistes en curs de recepció (títols) 2.117 1.840 

Fulls de mapes 23.285 23.245 

   

Biblioteca digital   

Llibres electrònics 11.391 11.689 

Revistes electròniques (títols) 26.258 27.309 

Bases de dades comercials (locals i xarxa) 102 87 
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Pressupost 
 

ANYS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Despeses corrents 52.000,00 € 51.500,00 € 46.350,00 € 37.080,00 € 37.000,00 € 35.000,00 € 
Becaris coop. 
educativa 

34.440,00 € 37.570,00 € 48.856,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 

Manteniment 25.122,00 € 50.200,00 € 47.976,00 € 7.769,00 € 8.822,00 € 10.200,00 € 
Biblioteca Digital 329.659,00 € 355.936,00 € 344.536,00 € 324.483,00 € 342.083,00 € 325.496,00 € 
Subscripcions en 
paper  

280.256,00 € 270.256,00 € 198.230,00 € 108.584,00 € 90.000,00 € 85.000,00 € 

Serveis 7.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 
TOTAL ANUAL 728.477,00 € 770.462,00 € 690.948,00 € 527.416,00 € 527.405,00 € 505.196,00 € 
Disminució del crèdit 
2011 

  -60.166,00 €    

   630.782,00 €    
 

PIU Fons Bibl. 166.666,67 € 166.666,67 € 166.666,67 € 166.666,67 € 166.666,67 € 166.666,67 € 
Aportació centres Fons 
Bibl. 

410.238,09 € 365.654,32 € 304.075,61 € 266.859,02 € 217.128,02 €   

 

(*) El setembre de 2011 es va minorar el pressupost de la Biblioteca en 60.166 €, per la qual cosa es van haver 
de donar de baixa subscripcions en paper. 

(**) El fons bibliogràfic de la Biblioteca s’engrosseix amb el pressupost que tenen assignat els centres docents, 
departaments i instituts. 

Quadre comparatiu del pressupost total de la Biblioteca 
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Quadre comparatiu del pressupost del fons bibliogràfic 

 

(*) El 2014 encara no es disposa de la totalitat de l’aportació dels centres. 

 

Quadre comparatiu del pressupost de les subscripcions en paper 
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Quadre comparatiu del pressupost de la Biblioteca Digital 

 

 

  

329.659,00 € 

355.936,00 € 

344.536,00 € 

324.483,00 € 

342.083,00 € 

325.496,00 € 

305000

310000

315000

320000

325000

330000

335000

340000

345000

350000

355000

360000

 2009 2010 2011  2012  2013  2014



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca de la UdG, 2014 




	Memòria de la Biblioteca de la UdG 2013
	Les dades
	Els serveis
	Subscripcions a recursos digitals
	Repositori de Documents Digitals de la Universitat de Girona (DUGi)
	Bibliografia recomanada
	El préstec
	Dades de l’activitat de les biblioteques de campus
	El programa «La Biblioteca forma»
	De Refworks a Mendeley Premium: el nou gestor de referències bibliogràfiques
	Campanya de la Biblioteca per aconseguir que els investigadors de la UdG passessin amb èxit de RefWorks a Mendeley.
	Formació específica per a la migració 2013-2014
	Resultats de la campanya de migració de RefWoks a Mendeley


	La Biblioteca i la UdG
	La Biblioteca i la societat
	Exposicions a les sales de les biblioteques
	Participació en esdeveniments
	Bibliovisites i relacions internacionals
	Cooperació interbibliotecària
	Participació en jornades i cursos

	Indicadors d’ús dels serveis
	Pressupost

