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Potser és una mica agosarat utilitzar 
una frase d’un geni per la memòria de la 
Biblioteca, però és la que millor defineix el 
que ha estat el 2017: a banda del dia a dia 
que sempre és la nostra prioritat, enguany 
potser hem treballat més de portes endins 
que cap en fora: ens calia reflexionar i 
preguntar-nos cap a on volíem anar en els 
pròxims anys.

Durant tot l’any hem treballat intensa-
ment per elaborar el Pla Estratègic Òrbita 
18-22: tot cercant un enfocament obert a la 
participació de tot l’equip de persones que 
hi treballen i perseguint que sigui un revul-
siu en la metodologia de treball intern tot 
aplicant dinàmiques de grup en participa-
ció i reflexió estratègica.

També hem def init els continguts, 
l’estructura i l’entorn tecnològic del què 
ha de ser el nou web de la Biblioteca i que 
també veurà la llum el 2018. Hem licitat la 
nova tecnologia de radiofreqüència RFID 
que representarà un salt qualitatiu en la 
verificació i control dels llibres i documents 
de la Biblioteca i que desplegarem en els 

tres anys vinents. Per últim, hem comple-
tat la primera fase de la implementació del 
cercador únic de recursos que permetrà a 
la comunitat universitària buscar a la vega-
da al catàleg, repositoris i biblioteca digital.

Tanmateix, el 2017 ha estat un any 
excepcional pel que fa a ingressos, actu-
acions i difusió dels Fons Especials de la 
Biblioteca: hem incorporat les biblioteques 
personals de Joan Reglà, Lluís Maria de Puig 
i Joan Ferraté. La designació del 2017 com 
Any Bertrana ha estat una oportunitat per 
difondre un dels nostres fons més emble-
màtics i amb més vinculació a la ciutat: les 
biblioteques i la documentació personal 
d’Aurora i Prudenci Bertrana.

Àngels Merino Cicres 
Directora de la Biblioteca 

Universitat de Girona 
Juny de 2018

Introducció

El més important és no 
deixar de fer-se preguntes

Albert Einstein 

“
”



La Biblioteca en xifres

La Biblioteca en xifres
La col·lecció en paper
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La Biblioteca en xifres
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L’ús dels recursos i serveis

La Biblioteca en xifres

3.432
hores d’ocupació dels espais
per jornades i actes

1.147.021
visites el 2016

327.040
articles i capítols baixats
de la biblioteca digital

275.870
consultes
a bases de dades

137
actes gravats

11.565
préstecs d’ordinadors
portàtils

Biblioteca
Digital



Repositoris digitals

La Biblioteca en xifres

13.317
documents dipositats
al DUGiDocs

10.726
documents dipositats
al DUGiFonsEspecials

1.069
tesis dipositades
al TDX

4.048
audiovisuals dipositats
al DUGiMedia

8.921
imatges dipositades
al DUGiImatges



Préstec de documents

La Biblioteca en xifres

485
documents prestats per la UdG a usuaris
d’altres universitats de l’Estat i estrangeres

934
documents d’universitats de l’Estat i
estrangeres trets en préstec per usuaris
de la UdG

106.467
documents prestats a la UdG 

UdG

4.603
documents prestats per la UdG a usuaris
d’altres universitats catalanes

4.035
documents de les biblioteques
de les universitats catalanes trets
en préstec per usuaris de la UdG

PUC



Espais i equipaments

La Biblioteca en xifres

10.336 m²

12.368 m

1.828
places

de prestatgeries

269
ordinadors

59
portàtils

per a préstec

421
punts de
treball en grup



La Biblioteca en xifres

77
cursos impartits

estudiants que han rebut formació de la Biblioteca

264 de màster

13 de doctorat

17 PDI

2.539 de primer

1.220 de TFG

Formació i Assessorament

426
hores de formació

907
assessoraments
documentals

745
hores d’atenció
personalitzada

638 d’assign. específiques

4.674



L’equip humà

La Biblioteca en xifres

33 documentalistes

Persones

22

69 

administratius

4 auxiliars de serveis 6 tècnics informàtics

1 tècnic d’imatge 3 inserció laboral
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Pressupost: 

inversions en 
fons bibliogràfic

ANY 2015 2016 2017

Despesa en monografi-
es en paper 120.062,08 € 149.694,09 € 139.489,65 €

Despesa en revistes en 
paper 116.911,30 € 122.266,80 € 105.696,35 €

Despesa en recursos 
digitals 579.151,50 € 597.447,63 € 631.329,71 €

Bases de dades 150.910,58 € 163.398,58 € 151.021,52 €

Llibres 27.152,07 € 20.832,34 € 39.071,66 €

Revistes 400.971,33 € 412.963,42 € 441.162,12 €

DVD i mapes 117,52 € 253,29 € 74,41 €

TOTAL 816.124,88 € 869.408,52 € 876.515,71 €
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Planificació 
i qualitat

Finalitzat el Pla Estratègic 2013-2016, 
dediquem el 2017 a l’elaboració del cinquè 
pla estratègic de la Biblioteca. L’elaboració 
del pla s’ha dut a terme en quatre etapes: 

1. Fase 1 (abril—maig 2017)

Disseny del procés global d’elaboració 
del pla.

Programació de les dues sessions de 
formació-acció que s’han de dur a 
terme amb tot l’equip de la biblioteca.

Anàlisi  de les principals tendències de 
l’entorn i de futur del  servei. 

2. Fase 2 (juny—juliol 2017)

Sessió presencial de formació-acció 
sobre reflexió estratègica on tot l’equip 
de la biblioteca realitza una autoavalu-
ació de la situació actual del servei i de 
les oportunitats d’evolució d’aquest. 

Constitució dels equips que han de 
conformar els quatre grups d’explo-
ració al voltant de les línies de treball 
definides a la sessió grupal.

3. Fase 3 (setembre—novembre 2017)

Els grups d’exploració desenvolupen 
les línies de treball assignades utilitzant 
tècniques de benchmarking per identi-
ficar les millors pràctiques de les biblio-
teques universitàries de referència. 

 

Intersecció de les conclusions de les 
tres fases de treball i def inició  dels 
quatre eixos que vertebren el pla i les 
seves línies estratègiques. 

4. Fase 4 (desembre 2107—febrer 2018)

Redacció del primer esborrany del pla

Presentació a tots els membres de 
l’equip .

Incorporació de les propostes resul-
tants i tancament del text definitiu. 

En total s’han realitzat 2  sessions de 
formació-acció de tot l’equip de la biblio-
teca, 16 reunions dels grups d’exploració, 5  
reunions del Consell Tècnic i s’han consoli-
dat 6 grups de treball. 

Excepcionalment, no quantifiquem les 
actuacions dutes  a terme durant l’any, ja 
que el 2017 queda fora de l’anterior pla i ens 
cal un nou entorn d’objectius estratègics on 
emmarcar-les. 
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Suport 
a la docència i a 
l’aprenentatge

PROGRAMA DE FORMACIÓ D’USUARIS: “LA 
BIBLIOTECA FORMA”

Continuem presents en tots els nivells 
de formació: 1r (obligatori), TFG, Màster i 
doctorats i PDI. Destaquem l’increment 
del 4% d’estudiants de Grau, respecte a 
l’any anterior que han assistit a les sessions 
de formació. També s’han optimitzat els 
cursos, ja que fent menys sessions hem arri-
bat a més estudiants i hem incrementat les 
hores d’assessorament personalitzat. 

Destaquem les següents actuacions: 

 ◆ S’acorda amb el Deganat de la Facul-
tat de Turisme deixar de fer la formació de 
1r dels  Graus de  PiRP i Turisme dins de la 
setmana d’acollida als nous estudiants i 
passar-la  a fer dins les assignatures:  Expres-
sió escrita i tècniques de comunicació oral 
(Grau en PiRP) i Tècniques Informàtiques i 
Comunicatives (Grau en Turisme).

 ◆ Grau en PIR:  nova petició de forma-
ció específica dins l’assignatura Documen-
tació i Gestió de dades. 

 ◆ Acord amb el Deganat de la Facultat 
de Lletres  per definir un itinerari formatiu 
comú a tots els estudiants de la Facultat, de 
manera que, incloent-hi una nova formació 
a 2n,  impartirem un total de 3 cursos-activi-
tats formatives al llarg del grau: formació a 
1r curs dins assignatura Comunicació Oral i 
Escrita, formació a 2n curs dins l’assignatu-

ra Ha de la Ciència i la Cultura i formació a 
4t curs TFG. 

 ◆ Petició de formació en un nou 
màster: Treball, Relacions Laborals i Recur-
sos Humans.

 ◆ Es deixa de fer formació a 4t del Grau 
d’Educació social, assignatura TFG, perquè 
s’han traslladat els continguts a la formació 
de 1r curs.

 ◆ Es consolida la formació per a la cerca 
d’informació, redacció i utilització del gestor 
de referències Mendeley per als estudiants 
de TFG. 

 ◆ S’ha realitzat una formació específica 
al Postgrau Cures Infermeres en el Malalt 
Crític i  al Màster de Promoció de la Salut.

 ◆ Formació als estudiants que realitzen 
la doble titulació d’infermeria de la Univer-
sitat Andrés Bello de Xile.

MATERIALS A LA INTRANET DOCENT: 
BONES PRÀCTIQUES

Amb el suport del vicerector de Políti-
ca Acadèmica i Docència,  durant el primer 
semestre de l’any la Biblioteca ha dut a 
terme una prova pilot consistent en l’estudi 
i l’anàlisi dels materials docents inclosos en 
el Moodle de quatre estudis de Grau (Comp-
tabilitat i Finances, Arquitectura Tècnica, 
Infermeria i Llengua i Literatura Catalanes)  



18

amb l’objectiu d’extreure unes recomana-
cions i/o bones pràctiques que garanteixin 
la legislació vigent en matèria de propietat 
intel·lectual. Un cop redactades i presenta-
des a la Comissió de Biblioteca, el vicerec-
torat en fa difusió a tot el personal docent. 

ANÀLISI DE LA DAVALLADA DE PRESSU-
POST DESTINAT A LA COMPRA DE BIBLIO-
GRAFIA

Es realitza un estudi que mostra com els 
pressupostos anuals destinats a la compra 
de monograf ies han anat disminuint de 
forma dràstica, de manera que actualment 
només un 6,42% de tots els  llibres que hi 
ha a les prestatgeries s’han adquirit en els 
últims sis anys. Aquest estudi es presenta a 
la Comissió de Biblioteca i s’eleva al Consell 
de Direcció de la Universitat que, deter-
mina, dins uns ajuts destinats a les Facul-
tats, considerar una prioritat l’adquisició de 
bibliografia. 

PROJECTE TRANSVERSAL PER A LA 
CONFECCIÓ D’UN CURS VIRTUAL DE 
SUPORT AL TFG 

En el marc del “Programa de foment 
de la innovació docent i de la millora de 
la qualitat de la docència”, proposat pel 
Rectorat de la UdG, la Facultat de Dret 
presenta i aconsegueix el pressupost per 
desenvolupar el projecte  per a la creació 
d’un SPOC (Small Private Online Course) 
adreçat als estudiants d’aquesta facultat 
que han d’elaborar el TFG. El projecte el  
coordinen el Dr. Alberto Navarro (designat 
pel Deganat per supervisar continguts), 
l’Andreu Pulido del Servei de Llengües 
Modernes,  Roser Benavides de la Bibliote-
ca del campus Montilivi i una productora 
externa, VideoGir (Mar Rivas).

ALTRES ACTUACIONS DE SUPORT A LA 
DOCÈNCIA I A L’APRENENTATGE

 ◆ Nova edició de la trobada: Un cafè tot 
parlant... Urkund, sistema antiplagi, assis-
teixen el PDI de les facultats d’Infermeria i 
Medicina.

 ◆ Reunió amb el Consell d’Estudiants 
per parlar dels serveis, espais i equipaments 
i detectar noves necessitats. 

 ◆ 2a campanya “La Biblioteca al teu 
costat!!! Pregunta’ns” orientada a l’asses-
sorament per a l’elaboració dels treballs de 
final de grau.

 ◆ Participació en l’estudi per al blog 
BiblogTecarios: Blog colaborativo de Bibli-
oteconomia y Documentación sobre el 
whatsapp a les biblioteques. 

 ◆ Enquesta als estudiants per avalu-
ar l’impacte que ha tingut la separació del 
fons general, de les obres del “Currículum 
lector” del Grau en Treball social. 

 ◆ Es trameten dades per a l’acredita-
ció dels estudis de la Facultat d’Educació i 
Psicologia.

 ◆ Oferim espais de la Biblioteca  per 
a les  lectures de tesis i treballs de final de 
grau.

 ◆ Estudiem oferir reserves per temps 
limitat a espais concrets de la Biblioteca. 
Fem una prova pilot al laboratori docent de 
la biblioteca del campus del Barri Vell. 
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Suport 
a la recerca

ELS FONS ESPECIALS 

Pel que fa a les noves incorporacions, 
destaquem l’ingrés de la biblioteca perso-
nal del crític literari i traductor Joan Ferra-
té. La col·lecció està formada per més de 
12.000 volums que cobreixen la literatura 
universal, amb una especial atenció als 
autors clàssics –grecs i llatins–, catalans, 
castellans, anglosaxons i també francesos, 
italians i xinesos. 

També integrem el Fons Joan Reglà, 
format per uns 700 documents de temàtica 
històrica i  50 carpetes de documents perso-
nals i 10 mecanoscrits. Per últim, rebem el  
Fons Lluís M. de Puig format per uns 1.800 
documents principalment de ciències polí-
tiques, història, així com de temàtica euro-
pea. 

Al llarg de l’any també rebem un 
degoteig de documents i llibres singu-
lars donats per particulars (D. Fulcarà, R 
i J. Moreno Pallí, A. Calsina, M. Subirats, J. 
Nadal, N. Sánchez Albornoz, M. Cosidó, V. 
Compte, A. Sanés, L. Baró i J. Ordis). Tots ells 
completen i enriqueixen col·leccions i Fons 
Especials ja existents a la Biblioteca. 

Def inim una nova denominació per 
aquells fons bibliogràf ics, que, essent 
propietat d’institucions externes, on estan 
ubicats, els tenim incorporats al nostre 
catàleg i mantenim contacte amb la insti-
tució propietària pel que fa a l’assessora-

ment en el processament tècnic del fons. 
És el que a partir d’ara passarem a denomi-
nar Biblioteques Vinculades: la Biblioteca 
Pla, la Biblioteca del Seminari de Girona i 
el CEDRE. Durant el 2017 hem signat dos 
convenis de col·laboració que s’aixopluguen 
en aquesta denominació: 

 ◆ Conveni amb el Jardí Botànic Mari-
murtra de Blanes per a processar i 
incorporar al catàleg el seu fons biblio-
gràfic sobre botànica. 

 ◆ Conveni amb el Monestir de Sant 
Daniel per a la digitalització del fons de 
pergamins del Monestir.

PROCESSAMENT TÈCNIC

 ◆ Tasques d’actualització i millora del 
Portal de Fons Especials, amb la creació de 
les pàgines dels Fons Ramon Garrabou, 
Fons Joan Ferraté i Fons Lluís M. de Puig. 

 ◆ S’ha f inalitzat la catalogació de les 
separates del Fons Pierre Vilar i del Donatiu 
Jeroni Solsona, i també s’ha iniciat la cata-
logació dels nous fons arribats. 

 ◆ S’ha finalitzat la catalogació del Fons 
Jordi Nadal.

 ◆ S’han digitalitzat els donatius Cosidó 
i Compte, així com unes fotografies del Fons 
Prudenci i Aurora Bertrana i unes fotografi-
es del Fons Tom Sharpe. 
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 ◆ En col·laboració amb l’Institut Carto-
gràfic de Catalunya s’ha portat a terme la 
digitalització del Fons Polux, corresponent 
a les fotografies aèries de la província de 
Girona de l’any 1973.

 ◆ En matèria de conservació preventi-
va, s’ha fet la reinstal·lació dels Fons Pruden-
ci i Aurora Bertrana i el Fons Jaume Vicens 
Vives en contenidors de conservació de 
cartó i paper de Ph neutre, lliures de subs-
tàncies àcides.

 ◆ Pel que fa al marxandatge, s’han 
publicat els punts de llibre dels Fons Joan 
Reglà, el Fons Joan Ferraté, el Fons Jaume 
Vicens Vives i el Fons Prudenci i Aurora 
Bertrana, així com una nova edició del 
pòster dels exlibris de Fons Especials UdG.

CESSIONS DE DOCUMENTS PER EXPOSICI-
ONS I PUBLICACIONS

 ◆ Reproducció d’imatges de la Bibli-
oteca per a la publicació “Joies” de  l’En-
ciclopèdia Catalana, sobre arquitectura 
contemporània.

 ◆ Cessió del llibre En el repòs de la trin-
xera per a l’exposició “Mig Europa Cau” a la 
Fundació Josep Pla.

 ◆ Cessió del llibre per a l’exposició “Puig 
i Cadafalch, Masó i els Banys de Girona” a 
la Casa Masó de Girona.

ACTES DE RECEPCIÓ DE FONS 

 ◆ Acte de recepció del Fons Joan Reglà 
a l’Ajuntament de Bàscara el 27 de juliol 
coincidint amb el centenari del seu naixe-
ment.  L’acte compta amb la presència de 
Joan Roca, vicerector de Docència, Albert 
Riera, historiador, Rosa Reglà, filla de Joan 
Reglà i Àngels Merino, directora de la Bibli-
oteca. 

 ◆ Acte de recepció del Fons Lluís Maria 
de Puig el 13 de desembre a la Sala Gòtica 
de la Biblioteca del campus del Barri Vell 
amb la presència de Joan Roca, vicerector 
de Docència, Joaquim Nadal, director de 
l’Institut Català de Recerca en Patrimoni 
Cultural, Ieto Bosch, vídua de Lluís Maria de 

Puig i Àngels Merino, directora de la Biblio-
teca.

LES TESIS DOCTORALS EN XARXA (TDX)

El 2017 s’han llegit 100 tesis doctorals a 
la UdG, de les quals 66 ja són a TDX. Tanma-
teix, el total de tesis publicades a TDX durant 
el 2017 és de 90, que corresponen a les tesis 
llegides el 2017 i també a altres cursos, tesis 
amb embargament aixecat, etc. 

Per tant, a desembre de 2017 el total de 
tesis a TDX és de 1.069 tesis, de les 1.291 que 
s’han llegit des de la creació del repositori, 
representant un 83% del total.

Les actuacions realitzades sobre les 90 
tesis entrades el 2017 han estat:

 ◆ De les 33 tesis per compendi de 
publicacions, s’ha comprovat les políti-
ques editorials de 168 articles científics.

 ◆ Pel que fa a difusió pública, 25 tesis 
s’han publicat amb una llicència Crea-
tive Commons, i 65 amb Tots els drets 
reservats.

També s’han realitzat dues tasques per 
millorar la cerca de tota la col·lecció de tesis 
des d’altres catàlegs i bases de dades: 

 ◆ S’ha completat informació a la base 
de dades TESEO de 172 tesis. 

 ◆ S’han catalogat 122 tesis paper al 
CCUC i CUdG, abans del seu ingrés a 
la Unitat de Gestió Documental, Arxiu 
i Registre.

En quant a la visibilitat i difusió de la col-
lecció: 

 ◆ El març 2017 es va arribar a la tesi UdG 
1.000 a TDX: se’n va fer difusió a 

la web de la Biblioteca i de 
la Universitat de Girona. 
La tesi UdG número mil 
a TDX és “Connexions 
entre educació mate-
màtica i educació per a 

la sostenibilitat: definició 
d’un perf il de mestre de 

matemàtiques” ,  l legida el 
passat 3 de febrer 

http://hdl.handle.net/10803/401745
http://hdl.handle.net/10803/401745
http://hdl.handle.net/10803/401745
http://hdl.handle.net/10803/401745
http://hdl.handle.net/10803/401745
http://hdl.handle.net/10803/401745
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 ◆ S’ha iniciat la col·laboració amb l’Àrea 
de Comunicació i Relacions Institucio-
nals per a la publicació dels resums de 
les tesis doctorals a la web de la UdG. El 
2017 s’han publicat 53 resums propor-
cionats pels seus autors en el moment 
del dipòsit, abans de la defensa. 
https://www.udg.edu/ca/mitjans-de-co-
municacio/tesis-doctorals

 ◆ S’ha col·laborat amb el Centre de 
Postgrau proporcionant dades per a la 
preparació de la inauguració del curs el 
novembre 2017.

Captura de pantalla del web

https://www.udg.edu/ca/mitjans-de-comunicacio/tesis-doctorals 
https://www.udg.edu/ca/mitjans-de-comunicacio/tesis-doctorals 
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Finalment, destacar els departaments i 
altres unitats amb més consultes totals a 
TDX:

 ◆ Departament de Psicologia

 ◆ Departament d’enginyeria Mecànica 
i de la Construcció Industrial

 ◆ Departament d’Enginyeria Química, 
Agrària i Tecnologia Agroalimentària

 ◆ Institut de Medi Ambient

 ◆ Departament d’Organització, Gestió 
Empresarial i Disseny del Producte

 ◆ Departament de Dret Públic

 ◆ Departament de Geografia, Història i 
Història de l’Art

 ◆ Departament de Química

 ◆ Departament de Pedagogia 

 ◆ Departament de Dret Privat

I les tesis realitzades per investigadors de la 
UdG que han rebut més consulten són:

 ◆ Desenvolupament de mètodes de 
predicció de soroll i anàlisi de l’impacte 
acústic produït pel trànsit viari i el ferro-
carril en la ciutat de Girona

 ◆ Aislamiento, identificación y conser-
vación de cultivos de bacterias lácticas 
antagonistas de microbiota contami-
nante de sangre de matadero

 ◆ Customer satisfaction in the banking 
industry: a comparative study of Ghana 
and Spain

 ◆ Estudio de las comunidades micro-
bianas de embutidos fermentados 
ligeramente acidif icados mediante 
técnicas moleculares. Estandarización, 
seguridad y mejora tecnológica.

 ◆ La presión laboral tendenciosa 
(Mobbing)

 ◆ Estrategia educativa para la motiva-
ción profesional de los estudiantes que 
ingresan en la carrera de Agronomía en 
las facultades de Montaña del Escam-
bray

 ◆ La evaluación como instrumento de 
mejora de la calidad del aprendizaje. 
Propuesta de intervención psicopeda-
gógica para el aprendizaje del idioma 
inglés

 ◆ Influencia del proceso de reciclado 
sobre las propiedades de los materiales 
compuestos obtenidos por inyección 
de poliestireno reforzado con f ibras 
lignocelulósicas

 ◆ Análisis de la aplicabilidad de la 
técnica Value Stream Mapping en el 
rediseño de sistemas productivos

 ◆ The effects of information and 
communication technologies on the 
banking sector and the payments 
system

 ◆ Derecho administrativo y autorregu-
lación: la autorregulación regulada

EINES I SERVEIS DE SUPORT A L’INVESTI-
GADOR 

Servei de suport a la recerca:

 ◆ Es redacten uns indicadors per tal 
de fer un seguiment al servei de suport a la 
recerca implementat el curs anterior.

 ◆ Es tradueix al català el nou model 
de Pla de Gestió de dades FAIR (Findable, 
Accessible, Interoperable and Reusable) en 
compliment a les especificacions europees 
per als nous projectes i s’aplica a l’eina de 
Pla de Gestió de Dades del CSUC.

 ◆ Es treballa en les especif icacions 
que hauria de tenir el repositori de dades 
consorciat i en una política de gestió de 
dades institucional.

 ◆ Es presenta una comunicació sobre 
el treball consorciat de suport a l’investiga-
dor al LIBER: “De l’Open Access a l’Open 
Data: treball col·laboratiu a les biblioteques 
de les universitats de Catalunya”.

 ◆ Es comença a treballar en una nova 
línia de treball sobre Humanitats Digitals. 

http://www.tdx.cat/handle/10803/7761
http://www.tdx.cat/handle/10803/7761
http://www.tdx.cat/handle/10803/7761
http://www.tdx.cat/handle/10803/7761
http://www.tdx.cat/handle/10803/7925
http://www.tdx.cat/handle/10803/7925
http://www.tdx.cat/handle/10803/7925
http://www.tdx.cat/handle/10803/7925
http://www.tdx.cat/handle/10803/22657
http://www.tdx.cat/handle/10803/22657
http://www.tdx.cat/handle/10803/22657
http://www.tdx.cat/handle/10803/7790
http://www.tdx.cat/handle/10803/7790
http://www.tdx.cat/handle/10803/7790
http://www.tdx.cat/handle/10803/7790
http://www.tdx.cat/handle/10803/7790
http://www.tdx.cat/handle/10803/7675
http://www.tdx.cat/handle/10803/7675
http://www.tdx.cat/handle/10803/8005
http://www.tdx.cat/handle/10803/8005
http://www.tdx.cat/handle/10803/8005
http://www.tdx.cat/handle/10803/8005
http://www.tdx.cat/handle/10803/8005
http://www.tdx.cat/handle/10803/8004
http://www.tdx.cat/handle/10803/8004
http://www.tdx.cat/handle/10803/8004
http://www.tdx.cat/handle/10803/8004
http://www.tdx.cat/handle/10803/8004
http://www.tdx.cat/handle/10803/7759
http://www.tdx.cat/handle/10803/7759
http://www.tdx.cat/handle/10803/7759
http://www.tdx.cat/handle/10803/7759
http://www.tdx.cat/handle/10803/7759
http://www.tdx.cat/handle/10803/7957
http://www.tdx.cat/handle/10803/7957
http://www.tdx.cat/handle/10803/7957
http://www.tdx.cat/handle/10803/7696
http://www.tdx.cat/handle/10803/7696
http://www.tdx.cat/handle/10803/7696
http://www.tdx.cat/handle/10803/7696
http://www.tdx.cat/handle/10803/7681
http://www.tdx.cat/handle/10803/7681


23

Memòria 2017

 ◆ Pel que fa l’accés obert:

 ■ Es treballa en l’elaboració d’un 
indicador per fer el seguiment 
d’AO a totes les universitats.

 ■ Es redacta un text relatiu a les 
llicències per a la reutilització de 
les metadades als repositoris insti-
tucionals de les universitats catala-
nes i s’aplica en els repositoris de la 
UdG.

 ■ Durant la Setmana de l’Accés 
Obert es posa en funcionament 
un Micro-Mooc coordinat per la 
UOC i amb la participació de totes 
les universitats catalanes. Enllaç al 
curs

Portal de Recerca de Catalunya (PRC):

 ◆ El gener del 2017 s’obre al públic el 
Portal de la Recerca de Catalunya amb les 
12 universitats catalanes i amb el principal 
objectiu d’ampliar-lo amb les dades de 
recerca dels centres CERCA. 

 ◆ Pel que fa als centres de recerca 
propers a la UdG, la biblioteca actua com 
intermediària entre aquests centres i el 
PRC amb l’objectiu de què incloguin la seva 
recerca en el PRC. Es mantenen contactes i 
es treballa amb IdibGi, ICRA, ICRPC.

https://twitter.com/moocmicro
https://twitter.com/moocmicro
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i la Universitat

Establim diferents sinèrgies i col·labo-
racions amb departaments i altres serveis:

Centres Adscrits

D’acord amb l’equip rectoral, entomem  
el contacte amb els set  Centres Adscrits de 
la UdG. Comencem realitzant reunions de 
treball amb els equips directius de l’EUSES   
i l’ERAM amb l’objectiu de detectar neces-
sitats, i completar amb les seves aportaci-
ons les línies d’actuació ja previstes. La tria 
d’aquests dos centres respon a la proximi-
tat geogràfica i a la possibilitat d’extrapolar 
els resultats a la resta de CA.

Es desenvolupen quatre línies d’actuació: 

1. Accés a la bibliograf ia recomanada: 
l’equip rectoral destina una partida de 
5000 € per adquirir la bibliografia que 
es recomana en les assignatures dels 
estudis impartits als dos CA de l’àmbit 
gironí. 

2. Anàlisi i possibilitats de millora del 
préstec UdG i préstec consorciat: equi-
parem les condicions de préstec dels 
estudiants dels CA a les condicions dels 
estudiants propis. 

3. Accés a la Biblioteca Digital: es fa difu-
sió al personal docent de tots els CA de 
les condicions d’accés. 

4. Proposta de formació per a estudiants 
i PDI sobre els recursos i serveis de la 
Biblioteca: es programen i realitzen 
sessions de formació als estudiants de 
TFG i al personal docent i investigador 
de l’ERAM i de l’EUSES.

Col·laboració amb la Unitat de Gestió 
Documental, Arxiu i Registre

 ◆ Catalogació del fons  tècnic de suport 
de la Unitat de Gestió Documental, 
Arxiu i Registre compost per 189 llibres i  
10 títols de revistes.

 ◆ Càrrega a l’aplicació Pandora, que 
gestiona l’Arxiu d’Imatges de la UdG,  
del fons de l’Arcadi Lozano conservats 
a la Biblioteca (46 reportatges). S’hi 
afegeixen 3 altres reportatges conser-
vats per la Biblioteca.

Mapa del mes (Cartoteca i Departament 
de Geografia)

Continua el projecte de difusió dels 
mapes i materials dipositats a la Cartote-
ca. Dos dels mapes treballats són els dels 
Camins a l’exili i les Conques hidrogràfiques 
de Catalunya.
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Lectures 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 Biblio-
teca de la Universitat de Girona. Aquestes 
lectures es van iniciar l’any passat i enguany 
se n’ha fet una segona edició: 

 ◆ 22 de febrer. Wolfgang Laib: símbols 
i ritus contemporanis de l’espiritualitat 
en l’art. Jordi Esteban Fuentes, artista 
plàstic i professor de ioga.

 ◆ 26 d’abril. Raimon Panikkar, Pensa-
ment científ ic i pensament cristià 
(1994): una lectura. Jordi Tormo Capde-
vila, professor de Filosofia i Història de 
l’Art de secundària. 

 ◆ 25 d’octubre. L’art de meditar en 
el buddhisme antic (theravada) del 
Cànon Pali. Mia Prat, practicant de 
meditació vipassana.

Projectes amb l’Oficina d’Investigació i 
Transferència Tecnològica 

S’ha continuat treballant en la intro-
ducció de dades al Portal de Recerca de 
Catalunya amb l’objectiu de millorar tant el 
procediment de càrrega de les dades com 
la seva qualitat.

Projectes amb l’Oficina Verda

Amb l’assessorament de l’Oficina Verda 
s’inicia el pla d’ambientalització a la Bibli-
oteca del campus Centre amb l’estudi de 
substitució de papereres per contenidors 
de plàstic i brossa al passadís.

Programa de suport a persones amb 
discapacitat

Treballem amb la unitat que s’ocupa 
de l’atenció a la diversitat per identif icar 
com adaptar els serveis i els continguts al 
nou web que estem dissenyant. També es 
presenta el pla al vicerector de campus per 
aconseguir en tres anys modificar l’accés de 
les biblioteques del campus Centre i Barri 

Vell per aconseguir el segell de Biblioteca 
Inclusiva (ajuts de la ONCE).

Amb la xarxa d’innovació docent Joc i 
Aprenentatge

Continuem assistint a aquesta XID 
creada el 2014 i en la que participem des 
del principi. Enguany s’adquireixen i cata-
loguen 46  jocs de taula, s’ha ofert asses-
sorament documental als membres de la 
xarxa i hem participat en l’organització de 
la jornada “Joc i Aprenentatge” adreçada al 
PDI dins el pla marc de formació de l’ICE. 

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

Continuem col·laborant en les activitats 
i esdeveniments que l’Àrea de Comunica-
ció i Relacions Institucionals i els mateixos 
Instituts de Secundària ens proposen: 

 ◆ Suport als estudiants de batxillerat 
per fer el Treball de Recerca: 440 alum-
nes de batxillerat de 9 instituts de les 
comarques gironines han rebut forma-
ció de la Biblioteca relacionada amb la 
cerca d’informació pel seu TR, 2 més 
que l’any anterior. En total, han repre-
sentat 36 hores de formació impartides 
per bibliotecaris i que han derivat en 24 
assessoraments personalitzats. 

 ◆ Jornada de Portes Obertes: Hem 
col·laborat amb un estand a la fira “Ho 
tens a la UdG” al campus de Montili-
vi i la parada “tastets de biblioteca” 
al campus del Barri Vell. En total han 
participat 619 alumnes dels tallers o 
bibliovisites durant la jornada. 

 ◆ Jove Campus de Recerca:  Com cada 
any participem en aquesta iniciativa 
que la Univer-
sitat organit-
za la primera 
setmana de juli-
ol adreçada a 
60 estudiants 
de primer de 
batxillerat. Els 
hi hem ofert 
una sessió teòri-
ca sobre la cerca d’informació pel seu 
treball de recerca.
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i la projecció 
a l’entorn

ANY BERTRANA 

La Generalitat de Catalunya va decla-
rar el 2017 Any Aurora i Prudenci Bertrana 
amb motiu dels 125 i 150 anys del seu naixe-
ment. Al llarg de l’any es van programar tot 
un seguit d’activitats arreu del territori, en 
els que la Biblioteca, com a dipositària del 
fons Bertrana, ha col·laborat, amb la seva 
presència o cedint algun document de 
manera temporal: 

Cessió d’imatges per a l’Espectacle lite-
rari-musical “Més Bertrana, més!”

Tramesa de fotograf ies del Fons 
Prudenci i Aurora Bertrana per a la seva 
publicació al dossier “Prudenci i Aurora 
Bertrana amb ulls d’avui” del núm. 301 de 
la Revista de Girona.

Presentació del dossier “Prudenci i 
Aurora Bertrana amb ulls d’avui” del núm. 
301 de la Revista de Girona a la Biblioteca 
del campus del Barri Vell.

Assistència a la presentació de l’Any 
Bertrana al Museu d’Art de Girona i al Palau 
de la Generalitat de Catalunya.

Cessió d’imatges per al tren Aurora 
Bertrana dels Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya.

Cessió de documents per a l’exposi-
ció “El desig de viure i d’escriure: Prudenci 

i Aurora Bertrana”, al Museu d’Història de 
Girona.

Presentació a la Biblioteca de “l’Àlbum 
Aurora Bertrana: El món és vostre, només 
us cal voluntat per a conquerir-lo”, editat 
pel PEN Català, amb la col·laboració de la 
Biblioteca.

Cessió de documents per a l’exposició 
“Prudenci Bertrana, pintor” al Museu d’Art 
de Girona.

Cessió d’imatges per a l’edició de 
“Paradisos Rurals: el Berguedà en la vida i 
en l’obra de Prudenci i Aurora Bertrana”.

Cessió de documents per a l’exposició 
“Paradís Bertrana”, organitzat pel Museu 
Comarcal de Berga.

Visita guiada a Fons Prudenci i Aurora 
Bertrana dins el curs “El Patrimoni literari, 
un recurs educatiu: Marià Vayreda, Aurora 
i Prudenci Bertrana Víctor Català”, organit-
zat per Espais Escrits: xarxa del patrimoni 
literari català.

Creació d’una base de dades que recull 
tota la producció periodística de Pruden-
ci i Aurora Bertrana. La base de dades ha 
estat batejada com Bertrana de capçalera: 
articles a la premsa de Prudenci i Aurora 
Bertrana. Aquest projecte ha rebut una 
menció del Premi Lletra 2017.
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Hem ofert tres visites guiades obertes 
a la ciutadania per donar a conèixer el fons 
Bertrana dipositat a la Biblioteca.

Ingrés de la Biblioteca de la UdG, en 
col·laboració amb la Càtedra Maria Àngels 
Anglada de Patrimoni Literari i com a titu-
lar del fons Aurora Bertrana, a l’associació 
“Espais Escrits”.

Acollim l’exposició itinerant “Prudenci 
Bertrana: l’ideari bàrbar, Aurora Bertrana: 
el virus de l’aventura”, promoguda per la 
Institució de les Lletres Catalanes.

CLUB DE LECTURA UdGLLEGEIX

Enguany s’han realitzat quatre lectures:

 ◆ La senyora Stendhal de Rafel Nadal 
presentat per l’autor. 

 ◆ El oficio del político de Manuel Alcán-
tara. Presentat per l’autor i per  Salvador 
Martí, de l’Àrea de Ciències Polítiques.

 ◆ La odissea de la humanidad de 
Robin Dunbar presentat per Pep Nadal 
de l’Àrea de Filologia Catalana.

 ◆ El universo elegante: supercuerdas, 
dimensiones ocultes y la búsqueda 
de una teoria f inal de Brian Greene 
presentat per Joan Miró de l’Àrea de 
Química Física

COL·LABORACIÓ AMB BIBLIOTEQUES 
PÚBLIQUES

Aquest any i dins el marc del projecte 
LABO (Laboratori d’Aprenentatge de Biblio-
teques Obertes) es fa pública una aplicació 
per a dispositius mòbils de geolocalització 
de totes les biblioteques públiques de Cata-
lunya que hi volen participar. La Bibliote-
ca de la UdG impulsa la seva presència, la 
dels centres adscrits i la de les biblioteques 
públiques de Girona. 

Amb les biblioteques de Girona, a més 
de continuar difonent els horaris durant 
l’època d’exàmens, mantenim l’activitat 
amb reconeixement de crèdits per als estu-
diants de grau de la UdG:  “CodeClub:  tallers 
per a ensenyar a programar amb  Scratch 
a nens i nenes de 10 a 12 anys”. 

També, vam tenir instal·lada tempo-
ralment  la “Bibliomaleta”, maleta viatgera 
per fomentar la lectura entre els nens de 0 
a 5 anys.

EXPOSICIONS A LES SALES DE LES BIBLIO-
TEQUES

Enguany s’han acollit 15 exposicions, sis ce-
dides per altres institucions i les altres nou 
s’han fet amb fons propi de la Biblioteca. 

 ◆ «Cohen & Dylan», de la Bilioteca del 
Campus del Barri Vell (gener de 2017). 

 ◆ «Les Persones amb càncer i les seves 
famílies opinen», de la Biblioteca del 
Campus Centre (gener de 2017 ). Expo-
sició amb motiu del Dia internacional 
contra el càncer.

 ◆ «#ESPAIMOT», de la Biblioteca del 
Campus del Barri Vell (març de 2017). 
Exposició amb motiu del festival de 
literatura MOT.

 ◆ Refugiats, per què?, de la Biblioteca 
del Campus de Montilivi (març de 2017).

 ◆ «Dones i salut», de la Biblioteca del 
Campus Centre (març de 2017). Exposi-
ció amb motiu del Dia Internacional de 
la Dona.

 ◆ «Les locutores dels anys 20 i 30 a la 
ràdio catalana» i «Dones al capdavant! 
», de la Biblioteca del Campus del Barri 
Vell (març de 2017). Exposició amb 
motiu del Dia Internacional de la Dona.

 ◆ «Material bibliogràfic i audiovisual», 
de la Biblioteca del Campus de Montili-
vi (març de 2017). Exposició amb motiu 
del Dia Internacional de la Dona.

 ◆ «Contra vent i marea: testimonis de 
persones refugiades», de la Biblioteca 
del Campus de Montilivi (abril de 2017).
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 ◆ «Depressió, parlem-ne», de la Biblio-
teca del Campus Centre (abril de 2017). 
Exposició amb motiu del Dia internaci-
onal de la salut.

 ◆ «Pepita y Elisa Úriz Pi: de Badostáin a 
Berlín Oriental: història i compromís de 
les germanes Úriz», de la Biblioteca del 
Campus del Barri Vell (abril de 2017).

 ◆ «Els valors de la biblioteca», de la 
Biblioteca del Campus del Barri Vell 
(maig de 2017).

 ◆ «Prudenci Bertrana: l’ideari bàrbar; 
Aurora Bertrana: el virus de l’aventura», 
de la Biblioteca del Campus del Barri 
Vell (octubre de 2017).

 ◆ «Mentawai, progrés o retrocés? Mari-
na Calahorra, joves fotògraf(e)s de les 
comarques gironines (XIV)», de la Bibli-
oteca el Campus de Montilivi (octubre 
de 2017).

 ◆ «25 anys de cartells a la UdG», de 
la Biblioteca el Campus de Montilivi 
(novembre de 2017).

 ◆ «Exposició bibliogràfica», de la Biblio-
teca del Campus de Barri Vell (novem-
bre de de 2017). Exposició amb motiu 
dels «Els Encontres de la Càtedra. 
Lletres de Carles Hac Mor. Imatges d’un 
iconoclasta».

 ◆ «Disset mirades a dotze mesos», de la 
Biblioteca del Campus Centre (desem-
bre de 2017). 

 ◆ «Exposició bibliogràfica», de la Biblio-
teca del Campus de Barri Vell (desem-
bre de 2017). Exposició amb motiu dels 
« XIV Seminari de cultura escrita i visual 
Josepa Arnall Juan».
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Sistemes  

d’informació

Enguany els esforços es centren en 
la implementació del cercador únic de 
recursos i que ha d’integrar el catàleg, els 
repositoris i la biblioteca digital. 

Aquesta tasca ha implicat, al llarg de 
l’any, reunions i treballs preparatoris al 
CSUC: 9 reunions de la Task force, 12 reuni-
ons dels implementadors i una reunió del 
grup de catalogadors. 

Finalitzem l’any amb la primera fase 
completada: passar el catàleg de Millen-
nium a Sierra, al juliol es fa el canvi al CCUC i 
a l’octubre es fa el canvi del CUdG. 

ACTUACIONS SOBRE EL CATÀLEG

 ◆ S’inicia la catalogació en RDA al CCUC 
i CUdG: aquest canvi implica formació 
dels catalogadors, establiment de nous 
protocols a la intranet, catalogació i 
càrrega de registres de recursos elec-
trònics consorciats al CUdG. 

 ◆ Catalogació de la prepublicació 
(dades CIP i dades DILVE) de llibres 
publicats per Edicions a Petició i Servei 
de Publicacions de la UdG.

 ◆ Control d’autoritats de professors i 
investigadors de la UdG: registres d’au-
toritats CANTIC al  CCUC/CUdG, unificar 
duplicats Dialnet, afegir ORCID, VIAF.

 ◆ Gestió, càrrega i control de nous 
usuaris i revisió de duplicats. 

REPOSITORIS INSTITUCIONALS (DUGi)

 ◆ S’inicia la col·lecció “Treballs sobre 
l’ús didàctic de documents d’arxiu” de 
l’assignatura Ciències socials 2 del Grau 
en Mestre/a d’Educació Primària.

 ◆ S’estableix el llindar de nota i el 
requeriment de resum i paraules clau 
per als treballs de final de grau i final 
de màster de la Facultat de Turisme.

 ◆ Signatura del conveni de col·labora-
ció entre la Biblioteca i l’Institut Carto-
gràfic i Geològic de Catalunya per a la 
digitalització i difusió del Fons Pòlux. 

LLIBRES ELECTRÒNICS

Difusió a estudiants i docents de la 
plataforma dels llibres electrònics d’Else-
vier, es triaran els títols de més ús i a final 
d’any es proposarà la seva compra a nivell 
consorciat. 

WEB DE LA BIBLIOTECA

Dediquem el 2017 a triar l’entorn tecno-
lògic, establir l’arquitectura de continguts i 
redactar tots els textos. 
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SERVEI DE CORRECCIÓ D’EXÀMENS 

L’ús del servei es troba consolidat, el 
personal docent de 83 assignatures n’han 
fet ús, que es tradueix en 279 exàmens 
processats acumulant 14.172 correccions.
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Espais 
i Equipaments

El 2017 es desplega el projecte de canvi 
de tecnologia en la gestió i control de la 
col·lecció en paper: l’objectiu és que en 
tres anys, les tres biblioteques de campus 
migrin a tecnologia RFID (identificació per 
radiofreqüència). Amb el canvi aconsegui-
rem:

1. Millorar i agilitar els accessos als usua-
ris de la comunitat universitària i faci-
litar-los la cerca dels documents pel 
fet que els RFID contenen més i millor 
informació.

2. Préstec de documents: Ens perme-
trà passar del sistema manual actual a 
l’autoservei.

3. Control de la col·lecció: Ens perme-
trà fer inventaris, seleccions, etc.  del 
fons bibliogràfic   i oferir nous serveis 
als usuaris com la geolocalització dels 
llibres als prestatges.

4. Millorar el control dels robatoris: Els 
arcs antifurts són molt   més efectius 
que els de control magnètic. A la vega-
da, permeten una millor gestió estadís-
tica de les visites rebudes.

Durant l’any es porta a terme la licita-
ció: es redacten els plecs tècnics i es publica 
el concurs. L’empresa guanyadora és IdCa-
re.

Altres millores en els espais i equipaments: 

Biblioteca del campus del Barri Vell 

 ◆ S’han incrementat els metres line-
als de prestatgeria instal·lant dos blocs 
d’armaris compactes per ampliar l’es-
pai disponible per al fons de literatura.

 ◆ Tancament de la Sala Joan Ferraté.

 ◆ S’ha reorganitzat el hall de l’edifici de 
Sant Domènec.

 ◆ S’ha dut a terme la primera fase de 
les obres de millora dels lavabos del cos 
E.

Biblioteca del campus Centre 

 ◆ S’ha reordenat el fons bibliogràf ic 
per poder incloure els llibres de noves 
assignatures.

 ◆ S’ha millorat l’ambient d’estudi 
com a conseqüència del trasllat de les 
màquines expenedores de menjar i 
beguda a la planta baixa de l’edifici.

Biblioteca del campus de Montilivi: 

 ◆ S’ha instal·lat un escàner per ús 
públic. 

 ◆ S’han electrif icat 86 punts d’estudi 
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amb la qual cosa dues terceres parts de 
la biblioteca ja disposa d’endolls d’ús 
públic. 

 ◆ S’ha incrementat el nombre de 
contenidors per la recollida selectiva de 
residus. 

 ◆ S’ha establert el protocol d’actuació 
sobre el dispositiu que estableix l’Ajun-
tament de Girona pels partits de futbol 
del Girona. 

 ◆ S’ha instal·lat al hall una impremta 
Heidelberg, model Minerva que  f ins 
aleshores estava guardada a un magat-
zem de la Politècnica. 

GEPA (magatzem de baix  ús del CSUC)

 ◆ Durant el 2017, s’han fet dos envia-
ments de documentació de baix ús que 
ocupen un total de 55,79 metres lineals.

l’imprempta al hall 
de la Biblioteca de Montilivi
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L’Equip 
de persones

LA PLANTILLA

 ◆ Un dels objectius de la Gerència per 
l’any 2017 és estabilitzar la plantilla de la 
Universitat convocant concursos de trasllat 
per antiguitat. A resultes, finalitza l’any amb 
l’equip de la Biblioteca ja definit tot i que 
alguns  canvis no s’acabaran produint fins 
el primer bimestre del 2018.

 ◆ Jubilació de Maria Rosa Roset. Es 
convoca la comissió de borsa de personal 
laboral i Susana Calvache ocupa la plaça de 
bibliotecària de caps de setmana.

 ◆ Al mes d’abril rebem a una bibliote-
cària polonesa d’Erasmus: l’Ilona Niewczas 
de la University of Lodz que fa una estada 
d’una setmana per conèixer les unitats i 
biblioteques. 

 ◆ Al mes de juny difonem el proto-
col per afavorir la mobilitat del personal 
de la Biblioteca dins el mateix servei. S’hi 
pot acollir voluntàriament el personal dels 
nivells bàsics de cada escala/grup. Enguany 
cap persona demana acollir-s’hi.

 XARXES PROFESSIONALS

L’Àrea de Biblioteques, Informació 
i documentació del CSUC (Consorci de 
Serveis Universitaris de Catalunya) s’escin-
deix en dues divisions: l’Àrea de Bibliote-
ques i l’Àrea de Ciència Oberta. Aquesta 

nova àrea s’articula amb tècnics de biblio-
teca i una Comissió Funcional formada per 
vicerectors de recerca. 

Pel que fa als grups de treball, conti-
nua la nostra participació estable en set 
àmbits: CCUC, PICA, GEPA, Grup de gestió 
de la Biblioteca Digital de Catalunya, Gestor 
Mendeley, Portal de la Recerca de Catalu-
nya i Grup de Suport a la Recerca.

Pel que fa a la nostra participació en els 
grups de treball de REBIUN (Red de Bibli-
otecas Universitarias Españolas) també 
continuem participant en la consecució de 
les línies 3 (repositoris i llibres electrònics) i 
en la Línia 4 coordinant el grup de treball 
de serveis compartits. 

Altres col·laboracions:

 ◆ Participació a la Comissió Assesso-
ra de Catalogació de la Biblioteca de 
Catalunya.

 ◆ Participació en el grup de treball 
del GICS (Gestió de la Informació en 
Ciències de la Salut) del Col·legi Oficial 
de Bibliotecaris i Documentalistes de 
Catalunya.

 ◆ Assistència a la trobada periòdica 
amb els bibliotecaris de l’Hospital Josep 
Trueta i Hospital Santa Caterina per 
compartir temes de formació, recursos 
i coneixements.
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La formació permanent 

 ◆ El personal de la biblioteca ha assistit 
a 56 cursos de formació diferents. 

 ■ 51 corresponen al pla de forma-
ció del PAS, amb un cost estimat 
de 4100 €.

 ■ 2 són cursos d’idiomes amb un 
cost estimat de 400 €.

 ■ 2 són cursos organitzats per l’ICE 
amb un cost estimat de 600 €.

 ■ 3 són cursos organitzats per enti-
tats externes amb un cost estimat 
de 600 €.

 ◆ En total es comptabilitzen 245 dies 
d’assistències realitzades per 65 persones. 

 ◆ S’ha realitzat una mitja de 3 cursos 
per persona (193 assistents/65 persones= 
2,96 persones/curs).

 ◆ En total s’han rebut 1800 hores de 
formació.

Articles publicats a publicacions 
periòdiques

S’han publicat 3 articles en publicacions 
professionals 

 ◆ Gil-Cano, Damià; Nonó Rius, Brigit; 
Planas-Campistol, Isabel (2017). “Deu 
propostes per a evitar el plagi entre 
els estudiants universitaris”. BiD: textos 
universitaris de biblioteconomia i docu-
mentació, núm. 39 (desembre). DOI: 
http://dx.doi.org/10.1344/BiD2017.39.21

 ◆ Moré, L., Oliva, L. i Rufí, J. (2017). La 
difusión de los fondos especiales en la 
Biblioteca de Universidad de Girona. 
RUIDERAe: Revista de Unidades de 
Información, 12, 143-150.

 ◆ Rufí i Pagès, Jaume. “Bertrana de 
capçalera: la gran sèrie barcelonina 
de Prudenci Bertrana”. L’Erol: revista 
cultural del Berguedà. 134, p. 14-17

Assistència a cursos externs 

 ◆ Formació RDA-CÀNTIC: 2a part. Bibli-
oteca Nacional de Catalunya. 3 perso-
nes

 ◆ Taxació de documents. La valoració 
económica dels fons de l’administració. 
Col·leccions, biblioteques, sèries, arxius. 
COBDC. 1 persona

 ◆ Innovative 2017 Workshops, 2a 
edición. Introducción a las API de Sier-
ra. 2 persones

Assistència a Jornades i Workshops 
externs

 ◆ 5TH Learn Workshop: Shaping and 
aligning reserach data management 
polices. Barcelona. 26 gener. 1 persona

 ◆ XV Jornadas Españolas de Informa-
ción y Documentación. FESABID 2017. 
Pamplona. 25 i 26 de maig. 1 persona

 ◆ I Jornadas Gestión del Patrimonio 
bibliográfico. Toledo. 1 i 2 de juny . 2 
persones

 ◆ BCSalut2017. II Jornades de Bibliote-
ques de Ciències de la Salut. Barcelo-
na. 8 i 9 de juny. 1 persona

 ◆ XV Jornadas CRAI. Talleres para el 
éxito de un curso en línea. Madrid. 15 y 
16 de juny. 1 persona

 ◆ XVI Workshop REBIUN de proyectos 
digitales y 7as Jornadas OS-Reposi-
torios. Salamanca 25 al 27 d’octubre. 1 
persona

 ◆ XXV Asamblea anual de REBIUN. 
Logroño. 15 al 17 de noviembre. 1 perso-
na

http://dx.doi.org/10.1344/BiD2017.39.21
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Trobada professional de biblioteques 
públiques i universitària

Amb l’objectiu de compartir conei-
xements i praxi en serveis de suport als 
estudiants, el 26 de juny  organitzem la 
“Primera trobada professional de bibliote-
ques públiques i biblioteca universitària de 
l’àmbit gironí: compartim coneixements”. 
Hi assisteixen un total de 56 professionals: 
30 de la UdG i 36 de les biblioteques de la 
demarcació.

}
{
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