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Introducció
“Els llibres són d’aquella classe d’instruments que, un cop inventats,
no es poden millorar perquè són bons.
Com el martell, el ganivet, la cullera o les tisores”
Umberto Eco

Aquesta frase d’Umberto Eco vol ser una declaració d’intencions i a la vegada una
provocació: el llibre com a objecte instal·lat en una frontera permeable entre el món analògic
i el digital. Per una banda, com a objecte físic continua tenint i tindrà en el futur una
presència i un valor patrimonial indiscutible: com a mostra, durant el 2016 la col·lecció de
Fons Especials no ha parat de créixer en prestigi i en quantitat de donacions. Per altra banda,
com a objecte d’aprenentatge transita lentament, però inexorablement, cap al format
electrònic: enguany la davallada dels préstecs de llibres en format paper i l’increment
constant de les consultes de documents digitals en són un indicador.
És una realitat que no podem obviar i les actuacions que recollim en aquesta memòria
il·lustren aquesta reflexió: totes basculen dins aquest món dual en constant transformació.
De fet, el 2016 tanquem el Pla Estratègic 2013-2016 i comencem a establir les línies de
treball que han de continuar facilitant aquesta transició.
Tampoc podem obviar l’entorn de restriccions econòmiques, que ens obliguen a optimitzar
els recursos i invertir-los en els serveis i actuacions més adequats per a les necessitats
d’aprenentatge, docència i recerca de la comunitat universitària: la formació dels estudiants
en la cerca d’informació (un de cada tres estudiants ha rebut una sessió formativa impartida
per documentalistes), els serveis de suport a la recerca, i el treball transversal amb altres
serveis universitaris o ens culturals de l’entorn en són exemples.
Vull afegir, finalment, que tot això és possible gràcies a la implicació i proactivitat de tot
l’equip de persones que treballa a la Biblioteca i que no deixa de formar-se per continuar
entenent aquest món en constant transformació.
Àngels Merino Cicres
Directora de la Biblioteca
Universitat de Girona
Març de 2017
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Pressupost: inversions en fons bibliogràfic
ANY

2014

2015

2016

Despesa en monografies
en paper

153.348,86 €

120.062,08 €

149.694,09 €

Despesa en revistes en
paper

112.358,45 €

116.911,30 €

122.266,80 €

548.046,53 €

579.151,50 €

597.447,63 €

144.883,99 €

150.910,58 €

163.398,58 €

22.383,52 €

27.152,07 €

20.832,34 €

380.205,80 €

400.971,33 €

412.963,42 €

573,22 €

117,52 €

253,29 €

813.753,84 €

816.124,88 €

869.408,52 €

Despesa en recursos
digitals
Bases de dades
Llibres
Revistes
DVD
TOTAL

Despesa en monografies en paper
180.000 €
160.000 €

153.348,86 €

140.000 €

149.694,09 €
120.062,08 €

120.000 €
100.000 €
80.000 €
60.000 €
40.000 €
20.000 €
0€

2014
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Despesa en revistes en paper
145.000 €
125.000 €

112.358,45 €

116.911,30 €

122.266,80 €

2014

2015

2016

105.000 €
85.000 €
65.000 €
45.000 €
25.000 €
5.000 €

Despesa en recursos digitals
610.000 €

597.447,63 €

600.000 €
590.000 €

579.151,50 €

580.000 €
570.000 €
560.000 €
550.000 €

548.046,53 €

540.000 €
530.000 €
520.000 €
2014
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Planificació i qualitat

Dins el marc del Pla Estratègic 2013-2016, i repetint el modus operandi de cada any, al
gener es van establir els objectius operatius, dels quals es van desprendre les actuacions que
es durien a terme durant l’any i que desenvoluparem en els apartats d’aquesta memòria.
En total es van plantejar 50 actuacions, en 44 de les quals s’ha assolit un grau del 100 % i les
6 restants s’acabaran durant el primer trimestre del 2017.
El 2016 finalitzava el pla estratègic vigent, per la qual cosa durant el segon semestre de l’any
2017 s’estudiaran diverses propostes per planificar el període següent.
Finalment, el model triat serà un programa de formació-acció que tindrà per objectiu
impulsar una cultura més participativa generant dinàmiques de col·laboració i, per altra
banda, que ens ajudarà a definir les línies estratègiques per als pròxims anys.
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Suport a la docència i a l’aprenentatge
Programa de formació d’usuaris: La Biblioteca forma
El curs 2015-2016 s’ha produït un increment del nombre de cursos impartits respecte
a la tendència observada en els sis cursos anteriors. L’augment més significatiu s’ha
donat en la formació adreçada als estudiants de grau:
–
–

–

S’han impartit 4 cursos nous, a demanda del PDI, dins d’assignatures específiques de
diferents graus de la UdG.
En relació amb els cursos adreçats a la preparació del TFG, s’ha corroborat la previsió
del curs passat i s’han incrementat en 12 el nombre de cursos. Aquest augment
comporta haver impartit aquest curs de TFG a tots els estudis dels campus del Barri
Vell i Centre i haver arribat a tots els estudis de les facultats de Ciències,
Econòmiques i Dret del campus de Montilivi.
S’ha produït també un increment, fins a 5, dels cursos adreçats a
estudiants de màster, i enguany s’ha realitzat novament un curs adreçat al
PAS, programat dins del Pla de formació del PAS de la UdG.

S’han rebut novament 3 peticions de cursos adreçats al PDI i s’ha mantingut amb una
gran acceptació el curs adreçat a estudiants de doctorat.
S’ha tornat a donar un repunt del nombre de sessions, 23 més respecte del curs anterior,
fruit de l’increment del nombre de cursos adreçats als estudiants de grau, en què destaquen
els de formació per a la preparació del TFG.
El curs 2015-2016 s’han realitzat 50 hores més de formació, respecte del curs passat.
El còmput total d’hores de formació té un pes molt important en la jornada laboral dels
bibliotecaris formadors, a les quals cal afegir el temps dedicat a la preparació, actualització
dels materials i planificació de les sessions d’acord amb les necessitats expressades pel PDI.
El curs 2015-2016 s’ha registrat la màxima assistència d’estudiants en els darrers 5
cursos, de manera que un 37 % dels estudiants de la UdG han assistit com a
mínim a un curs de la Biblioteca.
Altres actuacions destacades en l’àmbit de la formació i l’assessorament dutes a
terme durant aquest curs acadèmic són:
–

La realització d’una enquesta adreçada als estudiants matriculats al TFG de tots els
estudis de grau amb l’objectiu d’obtenir una valoració de l’ús/impacte de les
formacions realitzades al llarg dels seus estudis de grau, així com saber si els ha
ajudat a tenir més bons resultats acadèmics i a assolir la competència transversal de
«Recollir i seleccionar la informació de manera eficaç». Com a dada destacada volem
indicar que un 63 % dels enquestats consideren que la formació rebuda els ha ajudat
a l’assoliment d’aquesta competència, i en el mateix percentatge responen que ha
tingut incidència en els seus resultats acadèmics.

Memòria de la Biblioteca de la UdG 2016

17

–
–

–

La creació el maig 2016 d’un logotip distintiu del servei de formació i assessorament.
El llançament el mes de maig de la campanya «Pregunta’ns», adreçada a tots els
estudiants del Campus del Barri Vell de difusió d’aquest mateix servei.
Consolidació del servei d’informació per WhatsApp.

Altres actuacions de suport a l’aprenentatge
–

Hem dissenyat una campanya de difusió del PUC (préstec universitari consorciat),
que consistia a distribuir unes estovalles a tots els bars i restaurants dels 3 campus en
què s’explica de forma clara i senzilla en què consisteix aquest servei i com es pot
utilitzar.

–

Hem adequat els horaris d’obertura de nit als nous períodes d’exàmens. Amb
l’avaluació continuada els estudiants finalitzen abans el curs, i per aquest motiu vam
avançar l’obertura del maig a la segona quinzena d’abril.
S’han desenvolupat actuacions de suport al currículum lector del Grau en Treball
Social: revisió de la bibliografia inclosa, proposta d’adquisicions, reserva de préstec i
col·locació dels documents en una prestatgeria amb un topogràfic específic.
Cessió d’espais als estudiants de l’European Master’s in Tourism Management
(EMTM) per desenvolupar treball en equip per als projectes de les assignatures:

–

–
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–
–
–

–

Destination Branding, Destination Management, Tourism Product Development i
Tourism Clusters.
Inici d’un pla pilot de reserva de l’espai del laboratori per a treball en grup dels
estudiants, a la Biblioteca del campus Barri Vell.
Una estudiant d’Erasmus de Filologia ha fet 130 hores de pràctiques a la Biblioteca,
traduint els webs de fons especials a l’anglès i al castellà.
A la Biblioteca del campus de Montilivi es crea un nou apartat, Self-Access Corner”,
dins la secció Desconnecta’t, per donar cobertura als estudis de llengües estrangeres i
per potenciar el fons de novel·la anglesa i llibres d’autoaprenentatge.
Confecció de tutorials amb el programari Prezzi de tres bases de dades (SABI,
MyNews i ABI/Inform) per tal de fomentar el seu ús entre els estudiants.
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Suport a la recerca
Els fons especials
Com destacàvem a la introducció, les bones pràctiques en el tractament dels fons i l’afany de
la Biblioteca per preservar col·leccions úniques que facilitin la recerca dels investigadors fan
que les actuacions sobre els fons siguin moltes i variades:
Noves incorporacions:
–

El Fons Tom Sharpe va ingressar 6 caixes de manuscrits i llibres i una carpeta de
correspondència de l’autor amb la periodista Jacqueline Arenstein. Tots els llibres del
fons es van acabar de catalogar a finals de juny.

–

El Fons Josep M. Nadal va ingressar 633 documents, que ja han estat processats, i
entre aquesta donació i l’anterior s’ha arribat a un total de 1.096 volums, en espera
d’un proper donatiu.
Fons Panikkar. L’editora italiana de l’Opera Omnia, Milena Carrara, i la Fundació
Vivarium van fer donació a la Biblioteca de 7 caixes amb manuscrits, tesis, llibres i
ponències a congressos, que ja han estat catalogats.

–
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–

–

–
–

El Fons per a la Història de l’Educació ha ingressat 8 noves caixes del Fons Lluís Maria
Mestras, dos volums del donatiu Bargés Barba i 14 llibres del donatiu Jordi Bachs, que
s’incorporen al fons sobre escoltisme. Pel que fa a donatius que s’incorporen per primer
cop a aquest fons, s’ha rebut el donatiu Ramon Bover (80 llibres), el donatiu Jeroni
Solsona (210 llibres) i el fons de documents d’Isidre Macau. D’aquests donatius, el
primer ja ha estat catalogat i dels altres dos se n’han revisat els inventaris.
El Fons Salomó Marquès. Magisteri Exiliat de Catalunya va rebre el manuscrit de les
memòries de la mestra Pilar Munárriz –publicat en el repositori digital de manuscrits,
correspondència i documents dels fons especials de la Biblioteca de la Universitat de
Girona, http://hdl.handle.net/10256.2/14408– i una petita col·lecció de fotografies.
L’Institut de Llengua i Cultura Catalanes va dipositar a la Biblioteca el manuscrit original
de la Gramàtica catalana de Pau Cardellach, de 1840.
La Biblioteca del campus Centre ha rebut un donatiu de 20 llibres d’infermeria, de la
senyora Anna Sanés, llevadora jubilada, i 200 llibres del Dr. Francesc Mir Maristany,
metge jubilat. Dins la secció de reserva d’aquesta biblioteca s’han integrat 20 llibres
antics, de farmàcia, donats pel senyor Frederic Sunyer, farmacèutic i exalcalde de
Palafrugell..

Processament tècnic:
–

S’han realitzat tasques d’actualització i millora del portal de Fons Especials, amb la
creació de noves pàgines, la traducció de la pàgina del Fons Tom Sharpe a l’anglès i la
publicació de les Pautes d’acceptació de donatius en anglès i castellà.
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–

–
–

–

–

–

–

S’ha catalogat el Fons Ramon Garrabou i s’han creat registres de fons al catàleg per donar
visibilitat als fons documentals al Portal Col·leccions Especials de les Biblioteques de
Catalunya del CSUC.
S’han reclassificat les monografies de Raimon Panikkar i s’ha revisat el Fons
Antecessores.
S’han catalogat el Fons Ensesa i el Fons Ramon Garrabou. També s’ha iniciat la
catalogació de les separates del Fons Robert Brian Tate, s’ha finalitzat la catalogació del
Fons Josep Danés i gairebé s’ha finalitzat la del Fons Lluís Pallí.
Durant el primer trimestre d’aquest any s’ha finalitzat la digitalització de les diapositives
del Fons Lluís Pallí i s’han catalogat les postals del Fons Bertrana i unes fotografies del
Fons Tom Sharpe.
S’ha creat una nova interfície per a les bases de dades de dedicatòries i també s’ha
dissenyat una base de dades del Fons Salomó Marquès. Magisteri Exiliat de Catalunya,
amb un doble objectiu: que els professors d’Història de l’Educació puguin entrar noves
dades de mestres exiliats, i recollir tota la recerca feta pel professor Salomó Marquès.
Una alumna de pràctiques del Màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials de la
Universitat de Barcelona, Alba Gutiérrez Camps, realitza el processament del Fons
Francesc Mir Fàbrech, que forma part del Fons Salomó Marquès. Magisteri Exiliat de
Catalunya.

Finalment, en matèria de conservació preventiva, i per garantir la preservació dels fons a
llarg termini, s’ha iniciat la substitució dels materials d’emmagatzematge actuals per
caixes, carpetes i paper per fer camises de pH neutre i lliures d’àcids.
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Visites professionals:
A banda de les nombroses consultes rebudes en el transcurs d’aquest any, destaquen les
visites provinents de la Universitat Pompeu Fabra i de la Universitat de Vic per conèixer el
circuit dels fons especials i intercanviar bones pràctiques.
També destaquen la visita de la musicòloga japonesa Michiko Hirama, professora del Toho
Gakuen College, per estudiar el Fons Christopher Small, i la del professor Christian Dalzon,
de la Universitat de la Sorbona, per consultar el Fons Tom Sharpe. Finalment, Milena
Carrara Pavan, marmessora del Fons Raimon Panikkar, va signar l’acta de donació i el
document administratiu corresponent a la segona donació.
Difusió i actes institucionals:
–

Acte de recepció del Fons Josep M. Nadal a la sala gòtica de la Biblioteca del Campus del
Barri Vell i, posteriorment, publicació dels discursos de l’acte, en col·laboració amb el
Departament de Filologia i Comunicació.

–

Enregistrament d’un reportatge sobre el Fons Tom Sharpe, emès pel Telenotícies
Comarques de TV3. La Biblioteca també va col·laborar en tasques d’assessorament per a
l’elaboració d’un documental sobre Aurora Bertrana, dins la sèrie Lady travellers, emès
per la televisió italiana RAI Storia.
Realització d’uns vídeos promocionals del Fons Josep Danés i del Fons Lluís Pallí.
Pròximament s’aniran produint els vídeos de la resta de Fons Especials de la UdG.

–
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Les tesis doctorals en xarxa (TDX)
El 2016 s’han llegit 111 tesis a la UdG, de les quals 105 ja han estat dipositades al TDX. La
UdG té, doncs, una col·lecció al TDX de 977 tesis, de les 1.186 que s’han llegit des de la seva
creació, una xifra que representa un 82,2 % del total.
Les actuacions realitzades sobre les 105 tesis entrades el 2016 han estat:
–
–
–

De les 37 tesis per compendi, s’han comprovat les polítiques editorials de 131 articles
científics.
Pel que fa a la difusió pública, 29 tesis s’han publicat amb llicència Creative
Commons i 76 amb tots els drets reservats.
S’han derivat 82 resums de tesis des de l’Escola de Doctorat a l’Àrea de Comunicació
institucional per a la seva difusió al web de la UdG.

Altres actuacions realitzades sobre tota la col·lecció de tesis:
–

–
–

–

–
–
–
–

Durant el 2016 s’han fet gestions per tal d’integrar el circuit establert amb l’Escola de
Doctorat per al processament de les tesis dins la nova normativa que regeix els
estudis de doctorat.
A partir del mes de gener, s’ha deixat de demanar números de dipòsit legal per a les
tesis del TDX.
El CBUC ha canviat la versió del programari (DSpace), la qual cosa ha implicat la
modificació d’alguns procediments, actualització de documentació i col·laboració
amb el consorci en la configuració del nou TDX.
Es descriu el circuit per a la gestió d’articles inclosos en les tesis per compendi, així
com el manteniment de l’Excel de control d’articles comprovats o entrats a
DUGiDocs.
A petició de l’Escola de Doctorat, s’ha col·laborat en la revisió de 463 fitxes de tesis de
la UdG a la base de dades TESEO, afegint-hi el handle de TDX.
Enguany s’han catalogat 227 tesis al CCUC i CUdG, abans del seu ingrés a la Unitat
de Gestió Documental, Arxiu i Registre.
S’ha revisat el procediment de la intranet per a la consulta de tesis en paper
dipositades a l’Arxiu.
S’han realitzat 50 assessoraments a investigadors sobre drets d’autor, difusió de la
tesi, embargaments i correcció d’errors d’entrada de dades.

Finalment, cal destacar que els departaments i altres unitats amb més consultes totals a TDX
són:
•
•
•
•
•

Departament d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial
Departament de Psicologia
Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària
Institut de Medi Ambient
Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Gestió del Producte
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I les tesis realitzades per investigadors de la UdG que han rebut més consultes són:
–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–

Customer satisfaction in the banking industry: a comparative study of Ghana and
Spain
Aislamiento, identificación y conservación de cultivos de bacterias lácticas
antagonistas de microbiota contaminante de sangre de matadero
Desarrollo de la teoría de la mente, lenguaje y funciones ejecutivas en niños de 4 a
12 años
Estudio de las comunidades microbianas de embutidos fermentados ligeramente
acidificados mediante técnicas moleculares. Estandarización, seguridad y mejora
tecnológica
Propuesta para la intervención psicopedagógica con vista a la mejora de la
orientación en el contexto del Centro Universitario de Sancti Spíritus José Martí
Pérez
La exhibición de documentos probatorios y soportes informáticos
Evaluación de la biomasa como recurso energético renovable en Cataluña
La evaluación como instrumento de mejora de la calidad del aprendizaje. Propuesta
de intervención psicopedagógica para el aprendizaje del idioma inglés
La crisis ambiental como proceso. Un análisis reflexivo sobre su emergencia,
desarrollo y profundización desde la perspectiva de la teoría crítica
Análisis de la aplicabilidad de la técnica Value Stream Mapping en el rediseño de
sistemas productivos
L’erotisme en la poesia catalana del segle XX: Joan Salvat-Papasseit, Josep Palau i
Fabre i Gabriel Ferrater

Servei de suport a l’investigador
Durant l’any 2016 s’ha treballat cooperativament amb la resta d’universitats catalanes dins el
context del Grup de Treball de Suport a la Recerca del CSUC i s’han dut a terme un seguit
d’actuacions conjuntes per tal d’afavorir la gestió de la recerca:
–
–

–
–
–
–

L’elaboració d’un model de Pla de gestió de dades, per tal de facilitar als investigadors
la tasca de redacció del «Data Management Plan».
La difusió d’una enquesta dirigida als investigadors principals dels projectes de
recerca que han obtingut ajuts H2020, per tal de conèixer l’estat en què es troba la
gestió de dades de recerca a les universitats catalanes.
La redacció dels requisits per a un repositori de dades.
La preparació d’una política marc de gestió de les dades de recerca.
L’organització d’un curs de Gestión de Datos de Investigación, per tal de formar
professionals en l’àmbit de la gestió de dades.
El plantejament de noves estratègies per avançar en favor de l’accés obert, tant de
publicacions com de dades.
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Totes aquestes accions han donat com a resultat la posada en funcionament del Servei de
Suport a la Recerca de la Biblioteca de la UdG. Les principals accions que s’han dut a terme
en el marc d’aquest nou servei han estat:
–

La participació activa en el projecte del Portal de la Recerca de les Universitats de
Catalunya (PRC), que ha culminat amb la seva obertura al públic el dia 3 d’octubre.
L’objectiu d’aquest projecte ha estat fer visible i difondre des d’un lloc únic l’activitat
investigadora que es duu a terme a Catalunya, i facilitar l’accés obert a la producció
científica. El PRC recull la informació dels diferents sistemes de gestió de la recerca
de les universitats (en el cas de la de Girona, el Grec), que de forma conjunta han
establert acords de disposició de dades per capturar la informació a través de formats
estàndard (CERIF) i de protocols d’interoperabilitat, usant identificadors comuns
que evitin ambigüitats (com ara l’ORCID per als investigadors), i afavorir l’accés
obert a la producció científica i l’ús dels repositoris institucionals (en el cas de la
Universitat de Girona, el DUGiDocs).

–

Emmarcat en les celebracions de la Setmana Internacional de l’Accés Obert, la
Biblioteca va fer pública una pàgina web en la qual, de forma simplificada, es
proporciona informació i eines que ajuden l’investigador en la gestió de les dades de
la recerca. La web s’estructura en 6 apartats, des del més teòric de per què calen les
dades en accés obert fins als més pràctics, que ajudaran els investigadors a redactar el
pla de gestió de dades, obligatori en tots els projectes a partir del 2017, o a citar les
dades de recerca.
http://www.udg.edu/projectesbiblioteca/BibliotecaiRecerca/Dadesderecerca/tabid/
24113/Default.aspx
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–

–

Es treballa activament per facilitar als investigadors la possibilitat de publicar la seva
producció científica en accés obert:
 La Biblioteca és membre del MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing
Institute), des de l’1 de novembre. Per aquest motiu s’ofereixen descomptes en
les taxes de publicació dels articles (APC) als autors de la Universitat que
hagin estat acceptats en qualsevol de les revistes que edita aquesta editorial
d’accés obert.
 La Biblioteca, en el context del CSUC, s’ha adherit, una vegada més, al
programa «Gold for Gold», de la Royal Society of Chemistry. Aquesta editorial
ofereix cupons que permeten als investigadors de la Universitat publicar en
accés obert en alguna de les seves revistes.
S’ha elaborat i difós una enquesta de «Gestió de les dades de recerca de la Universitat
de Girona». Si bé la participació ha estat parcial, queda reflectida la necessitat que
tenen els investigadors a l’hora de gestionar les publicacions i les dades resultants
dels seus projectes de recerca.

També, i en el context de l’especialització de l’assessorament que donem als investigadors,
s’han realitzat actuacions de difusió i suport específiques per campus:
–

–

–

A l’estiu es va reprendre la trobada amb els PDI i doctorands de les facultats
d’Infermeria i de Medicina, realitzant una nova sessió «Un cafè tot parlant» a la
Biblioteca del campus Centre.
Campanya personalitzada per tal d’afavorir la incorporació del PDI de la Facultat de
Lletres i de la Facultat d’Educació i Psicologia al Portal de Recerca de Catalunya
abans de la seva posada en funcionament.
Suport específic a grups de recerca, entre ells:
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–

–

Institut d’Informàtica i Aplicacions. Grup de recerca MICELab (Modal,
Intervals and Control Engineering)
Projecte europeu «Gastronomy and creative entrepreneurship in rural tourism»
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La Biblioteca i la Universitat
Establim diferents sinergies i col·laboracions amb departaments i amb altres serveis:
Acreditació dels estudis de les facultats d’Infermeria i de Medicina i dels estudis
de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i del Grau de Turisme:
–

–
–

Durant el 2016 s’ha dut a terme el procediment d’acreditació dels estudis d’ambdues
facultats per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).
Hem aportat dades d’ús, fons i espais sol·licitades pels comitès d’avaluació interns, i
hem rebut als diferents comitès externs en la seva visita al centre.
La Biblioteca ha estat destacada molt positivament en tots els informes d’autoavaluació.
També es trameten dades a la Facultat de Lletres per a l’acreditació dels màsters de
Recerca en Humanitats, en Ensenyament de l’Espanyol i el Català com a Segones
Llengües i en Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l’Ambient i el Paisatge (PPCEL).

Coedició, amb el Departament de Filologia i Comunicació, del llibre amb les
paraules que es van llegir durant l’acte de recepció del fons documental del Dr. Josep M.
Nadal.

Mapa del mes (Cartoteca i Departament de Geografia)
Projecte de difusió que ha endegat la Cartoteca amb l’objectiu de donar a conèixer els seus
mapes i altres materials, per fomentar-ne l’ús, exposant-ne una còpia a la cartellera del
Departament de Geografia i una altra a l’aula de la Cartoteca. El mapa es tria a partir d’algun
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tema que sigui d’interès històric, social o de la mateixa Universitat. Els mapes triats han
estat: camp de refugiats d’Idomeni; ruta pel Marroc, dins l’assignatura The Faces of
Landscape, i un mapa de la zona de la Pletera (relacionat amb el projecte europeu
LifePlatera).
Lectures del Fons Raimon Panikkar
Organitzades pel Seminari Raimon Panikkar de Pensament Intercultural, amb la col·laboració
de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani i la Biblioteca de la UdG. Es tracta
d’un cicle de sessions de presentació i discussió sobre diferents aspectes del pensament i l’obra
de Raimon Panikkar. Aquestes lectures es varen iniciar durant el curs 2015-2016, i se n’ha fet
una segona edició durant el curs 2016-2017 (5 sessions durant el 2016).
Dia Internacional de la Infermeria
La Biblioteca del campus Centre va col·laborar amb la Facultat d’Infermeria amb:
–
–

–

Una exposició de manuals docents d’infermeria dels anys 70-80 del segle passat.
La projecció d’una pel·lícula sobre la vida de la fundadora de la infermeria moderna,
Florence Nightingale: the untold story of one of Britain’s greatest heroines,
produïda per la BBC.
Aprofitant la visita a la Facultat del Dr. Hiram V. Arroyo, per pronunciar la
conferència «Retos en promoción de la salud después de 30 años de la Carta de
Ottawa», durant l’acte de graduació de la 9a promoció del Màster Universitari en
Promoció de la Salut (6 d’octubre de 2016), la Biblioteca va exposar alguns dels seus
articles i llibres.

Concurs de bibliotràilers de llibres prohibits
–

–

Col·laboració amb la Fira del Llibre Prohibit. S’inicia la integració del Concurs de
Booktrailers de Llibres Prohibits en assignatures dels graus en Comunicació Cultural
i Publicitat i Relacions Públiques. I la participació en l’assignatura Gestió cultural del
Grau en Comunicació Cultural, amb representants de la Fira del Llibre Prohibit.
Col·laboració amb la Gimcana «Homenatge a Síria», organitzada pels estudis d’àrab
de l’Escola Oficial d’Idiomes de Girona.

Amb l’Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica
S’ha continuat treballant en la introducció de dades al Portal de Recerca de Catalunya (PCR),
amb l’objectiu de millorar tant el procediment de càrrega de les dades com la seva qualitat.
Participació en diversos projectes endegats per l’Oficina Verda
Amb l’assessorament de l’Oficina Verda, iniciem la retirada de papereres de rebuig de tots els
espais de la Biblioteca de Montilivi i dels Serveis Tècnics, i instal·lem un contenidor de
recollida a la Biblioteca durant la campanya «Mobilitza’t per la selva».
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Participació en tres campanyes solidàries o de conscienciació promogudes per
l’Oficina de Cooperació
–

–
–

Amb motiu de La Marató de TV3, dedicada a l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals
traumàtiques, la Biblioteca del campus Centre va preparar una exposició
bibliogràfica, i a les tres biblioteques s’instal·len urnes de recollida de donatius.
Participem en la recollida de joguines de la 12edició d’«Els Reis ens venen a veure».
Taula informativa al campus de Montilivi pel Dia Mundial sense Tabac, dins el marc
del programa de voluntariat Joves Promotors de la Salut, que duem a terme
conjuntament amb l’AECC-Catalunya contra el càncer.

Amb la xarxa d’innovació docent Joc i Aprenentatge
Continuem assistint a aquesta XID, formada el 2014, en la qual participem des del principi.
Amb els serveis de promoció per a la captació de nous usuaris
Col·laborem intensament en totes les activitats i esdeveniments proposats per l’Àrea de
Comunicació i Relacions Institucionals i en els que ens proposen els mateixos instituts de
secundària, per tal de col·laborar en la captació de nous estudiants.
Les dues grans activitats que s’organitzen són:
–

Jornada de Portes Obertes (JPO)

Com cada any, es col·labora amb un estand a la fira «Ho tens a la UdG» al campus de
Montilivi, i amb la parada «Tastets de biblioteca» al campus del Barri Vell. També es
realitzen visites guiades a les tres biblioteques.
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–

Jove Campus de Recerca (JCR). Visita de 60 estudiants de primer de batxillerat de
diferents centres, repartits en 3 grups de 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.

També continua el suport als estudiants de batxillerat per fer el treball de recerca: 481
alumnes de secundària de 7 instituts de les comarques gironines han rebut formació de la
Biblioteca per preparar el seu TR-BAT (25 han rebut assessorament documental
personalitzat).
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La Biblioteca i la projecció a l’entorn
Col·laboració amb biblioteques públiques

Enguany continuem la col·laboració amb el projecte LABO (Laboratori d’Aprenentatge de
Biblioteques Obertes), projecte transversal entre biblioteques universitàries i públiques, que
originàriament van iniciar la UPC, la UOC, la UdG i el Servei de Biblioteques de la
Generalitat de Catalunya. Enguany:
–
–
–

S’afegeixen al projecte la UB i les biblioteques de la Diputació de Barcelona i del
Consorci de l’Ajuntament de Barcelona.
Es fa pública la web del projecte: https://labobiblioteques.wordpress.com/
S’inicia el projecte de construcció d’una app de geolocalització de totes les
biblioteques de Catalunya entrant les dades de les tres biblioteques de campus a
Google Business.

Despleguem el projecte a les biblioteques de Girona, amb diverses actuacions:
–

–

Nou estudiants han impartit a diferents biblioteques públiques l’activitat amb
reconeixement acadèmic «CODECLUB: Tallers per ensenyar a programar amb
Scratch a nens i nenes de 10 a 12 anys».
Acord perquè els estudiants que preparen la selectivitat puguin accedir a la Biblioteca
del campus de Montilivi durant l’horari nocturn. Al mateix temps, es fa difusió entre
els nostres estudiants de les sales d’estudi obertes a la ciutat.
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Club de lectura UdGLlegeix

Enguany s’han fet 4 lectures:
–
–
–
–

El sueño del Neandertal, de Clive Finlayson, presentat pel Dr. Narcís Soler, de l’Àrea
de Prehistòria.
Cap de turc, de Günter Wallraff, presentat per la Dra. Pilar Àvila, del Departament
d’Infermeria.
El bonobo y los diez mandamientos, de Frans de Waal, presentat pel Dr. Carles
Rostan, de l’Àrea de Psicologia Evolutiva i de l’Evolució.
El Manifest comunista, de Karl Marx i Friedrich Engels, presentat per la Sra. Clara
Camps, del Departament de Pedagogia.

Exposicions a les sales de les biblioteques
Enguany s’han acollit 12 exposicions, 7 cedides per altres institucions. Les 5 restants s’han fet
amb fons de la biblioteca, per complementar actes o jornades de la UdG.
–
–

«Les novel·les de Tom Sharpe», de la Biblioteca del campus del Barri Vell (febrer de
2016).
«La masia: el pas del temps», de Vicenç Rovira (4 d’abril – 2 de maig de 2016).
Exposició que ha passat a formar part del projecte d’exposicions itinerants de la
Diputació de Girona.
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–

«Manuals docents d’infermeria dels anys 70-80 del segle passat», de la Biblioteca del
campus Centre (12-14 de maig de 2016). Exposició amb motiu del Dia Internacional
de la Infermeria.
«Maria-Antònia Oliver, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2016», de la
Biblioteca del campus del Barri Vell (maig de 2016).
«Els colors de Girona», de Jordi Gamell (maig de 2016). Exposició que ha passat a
formar part del projecte d’exposicions itinerants de la Diputació de Girona.
«Llibres prohibits», de la Fira del Llibre Prohibit (juny de 2016).

–

«Jane Goodall i els ximpanzés de Gombe», de l’Institut Jane Goodall (juny de 2016).

–

–
–
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–

–

–

–

–

«Marcel Proust», de la Biblioteca del campus del Barri Vell (juny de 2016). Exposició
bibliogràfica de suport a les jornades «Proust a Catalunya. Experiències de lectura
(lectors, crítics, traductors i detractors de la “Recherche”)».
«Dr. Hiram V. Arroyo», de la Biblioteca del campus Centre (octubre de 2016).
Exposició bibliogràfica instal·lada amb motiu de la conferència «Retos en promoción
de la salud después de 30 años de la Carta de Ottawa».
«La desmesurada vida de Ramon Llull: en els 700 anys de la seva mort», de la
Institució de les Lletres Catalanes (octubre de 2016). La Biblioteca va complementar
l’exposició amb una mostra bibliogràfica que recull una selecció del seu fons lul·lià.
«Polvorins», de Carles Palacio (2-27 de novembre de 2016). Exposició que forma part
de la sèrie Joves Fotografies de les comarques gironines i que ha passat a formar part
del projecte d’exposicions itinerants de la Diputació de Girona.
«Caterina Albert / Víctor Català: itinerari vital, intel·lectual i literari», de la Institució
de les Lletres Catalanes i l’Institut Català de les Dones (9 de novembre – 15 de
desembre de 2016). La Biblioteca la va complementar amb una mostra del seu fons
de llibres i manuscrits relacionats amb l’escriptora.

Participació en esdeveniments culturals
–
–

–

–

Cessió d’obres per a consulta per a l’exposició «Santiago Rusiñol en terres gironines», al
Museu d’Art de Girona.
Col·laboració en l’exposició «Pepita i Elisa Úriz Pi: de Badostáin a Berlín Oriental:
història i compromís de les germanes Úriz», del Museu Memorial de l’Exili (MUME) (12
de novembre de 2016 – 26 de febrer de 2017).
Sessió «Parlem de Víctor Català», amb Irene Muñoz, comissària de l’exposició «Caterina
Albert / Víctor Català: itinerari vital, intel·lectual i literari», de la Institució de les Lletres
Catalanes i l’Institut Català de les Dones.
Participació en la presentació de la III Fira del Llibre Prohibit i en el concurs de
bibliotràilers, així com en l’acte de lliurament de premis d’aquest concurs.
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Sistemes d’informació
En aquest àmbit, a grans trets, s’ha:
–
–
–
–

–
–
–

Desenvolupat un sistema de recompte de l’ocupació en temps real i de detecció
d’incidències dels PC de sala de la Biblioteca.
Publicat a la cartellera digital la informació referent a l’ocupació en temps real dels PC de
sala de la Biblioteca.
Desenvolupat una base de dades de gestió de la informació fruit de la recerca sobre el
magisteri exiliat de Catalunya.
Desenvolupat un nou sistema de gestió de la base de dades de dedicatòries dels diferents
fons especials (Prudenci i Aurora Bertrana, Josep Pla, Josep Ferrater Mora, Jaume
Vicens Vives, Pierre Vilar, Salomó Marquès, Raimon Panikkar, Modest Prats, Manuel
Brunet, Joaquim Nadal, Josep M. Nadal i Tom Sharpe).
Carregat imatges de diferents actes de donació i fons especials de la Biblioteca al
DUGiImatges.
Inclòs la Biblioteca a Google Business, amb informació de contacte, horaris, fotografies,
localització, etc. de cadascuna de les tres biblioteques de campus.
Fet el seguiment d’una practicant d’Erasmus (1r semestre del curs 2016-2017) en el
procés de traducció a diferents idiomes (castellà i anglès) del portal dels Fons Especials
de la Biblioteca.

Durant el mes d’abril es va adjudicar el sistema compartit a Innovative i EBSCO.
S’han realitzat gestions per al cofinançament o la baixa de subscripció a les bases de dades
següents:
–
–
–
–

Leisure (cofinançament amb la Facultat de Turisme)
OMT (cofinançament amb la Facultat de Turisme)
Artstor (baixa de subscripció)
Psicodoc (baixa de subscripció)

S’ha catalogat el fons de llibres electrònics de l’OMT i s’ha fet accessible, tant des del catàleg
de la UdG com del Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC), tota la biblioteca
electrònica de l’OMT: uns 1.240 documents repartits entre llibres electrònics i publicacions
seriades. Aquesta biblioteca electrònica fins ara només era accessible a través de la Biblioteca
Digital de la UdG.

Llibres electrònics
Continuem apostant per la substitució gradual de monografies en format paper per les de
format electrònic:
–
–

S’ha fet la subscripció a 14 llibres de bibliografia recomanada amb la plataforma
Ingebook. És una acció assumida per la Biblioteca per tal de potenciar-ne l’ús.
Seguim treballant amb Xebook com a plataforma de préstec de llibres electrònics.
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Val a dir que les plataformes i els models d’accés encara són molt inestables i uniformes, fet
que dificulta l’aprenentatge d’ús per part de l’usuari.

Servei de correcció d’exàmens
L’ús del servei continua creixent, i és molt ben valorat pel personal docent: s’han processat
un total de 16.201 exàmens, un 14,6 % més que l’any passat. Enguany s’ha millorat l’aplicació
amb l’opció d’incloure els resultats al Moodle de l’assignatura.
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Espais i equipaments
La Biblioteca ha començat el curs 2016-2017 amb la nova imatge institucional estesa a tots
nivells: rètols, documentació, etc.

Al mes de juliol els Serveis Tècnics de la Biblioteca es van traslladar de la Facultat de Lletres
a una ala de la Biblioteca del campus de Montilivi.
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Al mes de desembre es van inaugurar tres noves aules de treball en grup a la Biblioteca del
campus de Montilivi, fet que implica disposar de 44 nous punts d’estudi en grup.

Altres actuacions realitzades:
–
–

S’han habilitat guies de paret per a exposicions a la Biblioteca del campus del Barri Vell.
S’han dissenyat nous logotips per a la Cartoteca i per al Servei de Formació i
Assessorament.

–

S’han adquirit 15 portàtils per deixar en préstec a la Biblioteca del campus del Barri
Vell.
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L’equip de persones
La plantilla
Un dels objectius de la Gerència per al 2016 era revisar la relació de llocs de treball, amb
l’objectiu que la plantilla de tots els serveis hi quedi reflectida. Per a la Biblioteca, això
comporta:
–
–

Fer aflorar la Secció Informàtica, incloure-hi les 3 places d’inserció laboral i el
personal eventual de nit.
Que surtin a trasllat tres places de B-20 ocupades per interins.

Per altra banda, enguany també queden desocupades les places de bibliotecari responsable
de tarda al campus del Barri Vell i al campus de Montilivi.
Quant a protocols, es defineix el procediment per cobrir les places de teletreball que
s’ofereixen a la Biblioteca des del setembre del 2016.

Xarxes professionals
–

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). Àrea de Biblioteques, Informació
i Documentació (CBUC).
La Biblioteca de la UdG participa en set grups de treball:
– CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes)
– PICA (Programa de Préstec Interbibliotecari Consorciat i d’Accés)
– GEPA (dipòsit d’emmagatzematge consorciat de documents)
– Grup de gestió de la BDC (Biblioteca Digital de Catalunya-RELECTRO)
– Gestor de referències bibliogràfiques: Mendeley
– Portal de la Recerca de Catalunya (juntament amb l’OITT)
– Grup de Suport a la Recerca

–

Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN).
La Biblioteca de la UdG participa en l’assoliment de dues línies estratègiques:
– Línia 3: Potenciar el desenvolupament i l’ús de la Biblioteca Digital 2.0, Internet i les
xarxes socials. Col·laborem en dos grups de treball:
 Repositoris
 Llibres electrònics (acord UNE)
– Línia 4: Construir i oferir un catàleg de serveis i productes col·laboratius de qualitat
de REBIUN.
 Coordinem el grup de treball de serveis compartits

–

Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya (COBDC)
– Ens inscrivim com a membres institucionals del col·legi.
– Assistim a l’acte de presentació del número 61 d’Ítem a la Biblioteca de Catalunya.
– Participem en el grup de treball del GICS (Gestió de la informació en ciències de la salut).
– Publiquem un article a Ítem, la revista professional editada pel Col·legi.
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La formació permanent
–

–
–
–

El personal de la biblioteca ha assistit a 76 cursos de formació diferents:
 39 corresponen al pla de formació del PAS (amb un cost estimat de 7.067 €).
 12 cursos d’idiomes.
 8 cursos (en línia o presencials) sobre productes o serveis.
 Assistència com a oients a 2 cursos organitzats per altres serveis de la UdG (ICE,
OITT i Unitat 2.0) i a 2 jornades organitzades per la UdG.
 Assistència a 13 cursos, jornades, workshops, etc. externs (les inscripcions han costat
un total de 1.585 €).
En total es comptabilitzen 254 assistències realitzades per 51 persones.
S’ha realitzat una mitjana d’1,4 cursos per persona.
En total s’han rebut 1.980 hores de formació.

A més:
–
–

S’han organitzat 2 jornades professionals de treball.
S’han presentat 2 comunicacions a trobades professionals externes i ens han publicat 2
articles en revistes.

Articles, ponències i comunicacions
–

–
–

-

–

Arnau, M.; Benavides, R. i Merino, A. «WhatsApp: nou canal de comunicació a la
Biblioteca de la Universitat de Girona». Ítem [en línia], 2016, núm. 61.
http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/317363/407458
Serarols, M. et al. «Trabajos de adaptación para documentos cartográficos». Revista
Catalana de Geografia [en línia], núm. 54. http://www.rcg.cat/articles.php?id=374
Boadas, N. et al. «La comunicació oral i escrita i la cerca d’informació: curs online amb
tecnologia SPOC (Small Private Online Courses) a la Universitat de Girona». 14es
Jornades Catalanes d’Informació i Documentació [en línia], Barcelona, 3 i 4 de març de
2016. http://www.cobdc.net/14JCID/wp-content/uploads/comunicacions/comu-oralescrita-spoc-udgi.pdf
Benavides, R. «XeBook en la Biblioteca de la Universitat de Girona: estado del proyecto».
2ª Jornadas NUX (Núcleo Usuarios de XeBook®) [en línia]. Santiago de Compostel·la,
13 i 14 de juny de 2016. http://hdl.handle.net/10347/14895
Nonó, B. «Projectes de la Biblioteca de la UdG 2016: dades i recerca». IX Workshop de la
Biblioteca de la Universitat de Girona [en línia]. Girona, 26 de febrer.
http://hdl.handle.net/10256.1/4189

Organització d’un workshop i assistència a quatre jornades de la UdG
Per novè any consecutiu, la Biblioteca ha organitzat la trobada anual de personal bibliotecari,
per compartir experiències i nous coneixements. Enguany s’ha dedicat a transparència,
mobilitat, dades i ciutat.
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«Seminari 2.0: Innovació disruptiva en educació». Eduard Vallory. Parc Científic i
Tecnològic. 29 de gener, 10-13 hores (1 persona).
«E-learning i gestió del coneixement». Mercè Gisbert. Parc Científic i Tecnològic. 19 de
febrer, 10 a 13 hores (1 persona).
I Jornada «Compartint la recerca dels estudiants del Grau en Infermeria». Facultat
d’Infermeria. 15 de novembre, de 9 a 14 h (2 persones).
«Overdrive computer security conference». Escola Politècnica Superior de la Universitat
de Girona. Associació Catalana per a la Promoció Tecnològica. 23, 24 i 25 de novembre (6
persones).

El personal de la Biblioteca ha assistit a 13 jornades professionals externes:
–
–
–
–
–
–
–
–

Seminario sobre Gestión de Datos de Investigación. Universitat de Barcelona, 19 de
gener, 4 hores (2 persones).
14es Jornades Catalanes de Documentació. 3 i 4 de març . Barcelona (2 persones).
Research Data Management and Sharing, curs en línia. Universitat de Carolina del Nord,
Chapel Hill, i Universitat d’Edimburg, abril (1 persona).
Jornadas REBIUN de formación-acción: el liderazgo en las bibliotecas universitarias en
el siglo XXI. 7 i 8 d’abril. Universitat Complutense de Madrid (1 persona).
Taller RECOLECTA. FECYT. 11 de maig. 8 hores (1 persona).
VI Jornadas. «Taller de formación sobre libro electrónico». 6 i 7 de juny (Madrid,
UNE/CSIC) (1 persona).
2es Jornadas NUX (Núcleo Usuarios de XeBook®), Santiago de Compostel·la. 13 i 14 de
juny de 2016 (1 persona).
XIV Jornadas CRAI: «Taller de elaboración de un MOOC de competencias digitales para
estudiantes de grado». 20 i 21 de juny. Barcelona, UPF (2 persones).
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XV Workshop REBIUN: datos y bibliotecas. 29 i 30 de setembre. Universitat Jaume I.
Castelló (2 persones).
IV Jornada sobre Biblioteques Patrimonials. «Les vides i (re)vides del patrimoni:
reutilització i futur». 8 de novembre. Ateneu Barcelonès (4 persones).
XXIV Asamblea anual de REBIUN. 9-11 de novembre. Universitat de les Illes Balears (1
persona).
Jornada Interuniversitaria SEO & COM. Universitat Pompeu Fabra: Grup de Recerca en
Documentació Digital i Comunicació Interactiva. 10 de novembre (1 persona).
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Fotografia: Xavier Bataller

