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«Thinking about writing a 

(nonpolemical) piece on 

college students wanting 

to be around books but 

decreasingly checking 

them out, and was 

wondering if other libraries 

have stats like these 

from Yale (64 % decline in 

undergraduate circulation 

in the last 10 years»
Dan Cohen, 

 degà de les biblioteques 
de la Universitat de Yale

Introducció

0
suprimint barreres arquitectòniques, 
electrificant més punts de lectura i re-
modelant espais per afavorir nous usos 
i noves necessitats dels usuaris. 

Tecnològicament ha estat un any 
important: disposem d’una nova web, 
d’un nou cercador de recursos d’infor-
mació i la tecnologia RFID instal·lada 
en un dels tres campus. Continuem 
apostant també per la digitalització 
dels fons únics i per l’adquisició de lli-
bres en format digital. 

Quant a l’impacte a la institució, 
hem portat el programa «La Bibliote-
ca forma» als centres adscrits, poten-
ciant a la vegada la formació en línia. 

Finalment, l’impacte al territori el 
mesurem amb l’increment de fons es-
pecials i amb la vinculació de bibliote-
ques del territori. 

Àngels Merino Cicres
Directora de la Biblioteca

Universitat de Girona
Juny de 2019

Fa pocs dies, el màxim responsa-
ble bibliotecari d’una de les universi-
tats de l’Ivy League explicava, amb una 
piulada a Twitter, la dràstica davallada 
del nombre de llibres deixats en prés-
tec als últims deu anys. A la Biblioteca 
de la UdG, la disminució per al ma-
teix període és d’un 32 %. Menys pro-
nunciada però no per això negligible. 
En qualsevol cas, Dan Cohen exposa-
va amb gosadia l’impacte «visible» del 
canvi de model d’aprenentatge i de 
la revolució tecnològica a les bibliote-
ques universitàries.

Cal avançar doncs, de totes totes, 
cap a una anàlisi on l’impacte de les 
biblioteques es mesuri més enllà dels 
llibres que presta. El 2018, primer any 
de desplegament del pla estratègic 
Òrbita 18-22, totes les actuacions du-
tes a terme busquen accelerar aquest 
canvi de paradigma en què fa anys 
que estem immersos. 

El 2018 hem continuat millorant 
els espais d’estudi i aprenentatge 
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Marc normatiu: El dijous 26 d’abril, en 
la sessió 3/2018, el Consell de Govern 
va aprovar el Reglament de la Biblio-
teca i les normatives de préstec.

Actuacions 
per eixos

1
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«Personalitzem i 

tecnif iquem els 

serveis i els recursos 

bibliotecaris»

EIX 1: Som 
Biblioteca
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S’ha posat en funcionament 
el nou cercador de recursos 
d’informació: eina tecnolò-
gica que permet buscar a la 
vegada al catàleg, a la bibli-
oteca digital i als repositoris 
institucionals. 

Obrim el nou web de la bi-
blioteca amb l ’objectiu 
d’oferir un accés intuïtiu i rà-
pid a tots els seus continguts. 

La biblioteca del campus 
Centre és la primera de les 
tres biblioteques a disposar 
del sistema d’identificació 
per radiofreqüència (RFID), 
amb la instal·lació del nou 
sistema d’autopréstec i els 
arcs de detecció de furts. 

Implementació de l’allotja-
ment en el programari de 
gestió del servei d’obtenció 
de documents.

Implementació i reajusta-
ment de l’eina de descoberta 
a les necessitats dels nostres 
usuaris. 

S’aplica el pla de renovació 
dels ordinadors de sala.

Sistemes 
d’informació

Font: Nou web de la biblioteca, https://bi-
blioteca.udg.edu

Foto: Autoservei de préstec de llibres al 
campus Centre.  
Biblioteca. Universitat de Girona

https://biblioteca.udg.edu
https://biblioteca.udg.edu
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Enguany s’han incorporat 
11.528 documents al catàleg, 
dels quals 4.704 pertanyen a 
documents de fons especi-
als. Per garantir la qualitat en 
la recuperació d’informació, 
s’han elaborat 255 registres 
d’autoritat nous i se n’han 
modificat 323. 

Tesis doctorals

El 2018 s’han llegit 95 tesis 
doctorals a la UdG, de les 
quals 56 ja són a TDX. Així 
doncs, el total de tesis pu-
blicades a TDX durant el 
2018 és de 92, que corres-
ponen a tesis llegides el 
2018 i en cursos anteriors. 
Destaquem: 

 ◆ Pel que fa a la seva difu-
sió pública, 38 tesis s’han 
publicat amb una llicèn-
cia Creative Commons 
i 54 amb «Tots els drets 
reservats».

 ◆ Hem editat i promocionat 
a la pàgina web de la UdG 
el resum de 43 de les 56 
tesis presentades. 

 ◆ S’ha completat a la base 
de dades TESEO la infor-
mació de 78 tesis. 

La col·lecció 

 ◆ S’han atès una trentena 
de peticions d’assessora-
ment del PDI sobre difu-
sió de la tesi, embarga-
ments, drets d’autor, etc. 

La Biblioteca participa en el 
projecte Dialnet buidant 29 
títols de revista, que el 2018 
va comportar entrar-hi 3.499 
articles. 

Font: Estadístiques de la UdG al TDX



Memòria 2018

 
17

 
16

Memòria 2018

 
17

 
16

Volem destacar també la 
menció de qualitat que ha 
obtingut el DUGI amb la cer-
tificació de Rebiun-Evalua-
ción de repositorios. 

Font: Logotip "REBIUN - Evaluación  
de repositorios". CRUE.  

Universidades españoles.  
Red de Bibliotecas Rebiun

Pel que fa als llibres electrò-
nics, continuem apostant 
per l’adquisició de llibres 
en aquest format. Enguany 
s’han incorporat 489 tí-
tols d’economia i finances 
(Springer). 

Pel que fa a les actuacions 
dutes a terme en els reposi-
toris institucionals: 

 ◆ Creació de la col·lecció de 
dades de recerca i de la 
de l’Institut de Ciències 
de l’Educació Josep Pa-
llach (ICE).

 ◆ Introducció de 1.061 per-
gamins digitalitzats amb 
la seva corresponent geo-
localització i transcripció, 
en els casos que ha estat 
possible.

 ◆ Publicació de la Gramàti-
ca catalana de Pau Car-
dellach i Busquets. 

 ◆ Introducció de la Guia 
d’elaboració del TFG de 
la Facultat de Dret.

 ◆ Creació de la col·lecció 
d’universitat i empresa: 
campus sectorials.

 ◆ Publicació dels vídeos de 
l’Aula de Teatre de la UdG.

Font: Visualització del perfil de la  
Universitat de Girona a Dialnetplus

https://www.rebiun.org/grupos-trabajo/repositorios/evaluacion
https://www.rebiun.org/grupos-trabajo/repositorios/evaluacion
https://www.rebiun.org/grupos-trabajo/repositorios/evaluacion
https://dugifonsespecials.udg.edu/handle/10256.2/14455
https://dugifonsespecials.udg.edu/handle/10256.2/14455
https://dugifonsespecials.udg.edu/handle/10256.2/14455
http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/5313
http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/5313
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Foto: Nou mobiliari a l'espai «Desconnec-
ta't» del campus Montilivi.  
Biblioteca. Universitat de Girona

Foto: Millora de les instal·lacions al cam-
pus Centre. Biblioteca. Universitat de 
Girona

L’ús dels recursos i serveis 

Lectura òptica d’exàmens ti-
pus test: el personal docent 
de 87 assignatures ha fet 
ús del servei, ús que es tra-
dueix en 281 correccions, 
amb 14.235 exàmens proces-
sats. S’acumulen un total de 
102.188 exàmens processats 
d’ençà que vam començar a 
oferir aquest servei.

La millora dels espais 

 ◆ S’han electrificat 170 punts 
de lectura i s’han instal·lat 
2 armaris compactes per a 
fons de literatura a la bibli-
oteca del Barri Vell. L’aula 
de la cartoteca s’ha equi-
pat amb 18 taules plega-
bles electrificades.

 ◆ S’ha canviat el paviment 
malmès de la segona fase 
de la biblioteca del cam-
pus Montilivi.

 ◆ S’ha remodelat un dels 
espais de la biblioteca del 
campus Centre, amb què 
s’han guanyat 17 punts de 
lectura. 

 ◆ S’han remodelat els es-
pais de lectura distesa de 
les tres biblioteques de 
campus.

Biblioteca verda, compro-
mesa, accessible i solidària

 ◆ La biblioteca del cam-
pus Centre comença el 
curs sense barreres ar-
quitectòniques gràcies 
a la instal·lació de portes 
automàtiques. 

 ◆ En el marc del Dia Mundi-
al de l’Aigua, la cartoteca 
dedica el mapa del mes 
d’abril al projecte euro-
peu «EuWatHer – Europe-
an Waterways Heritages: 
Re-evaluating European 
Minor Rivers and Canals 
as Cultural Landscapes».

 ◆ La biblioteca del campus 
Centre secunda la inicia-
tiva de la Facultat de Me-
dicina i Infermeria de re-
collida de fons per a la 
Marató de TV3 amb una 
taula informativa sobre 
el codi europeu contra 
el càncer i un recapte de 
fons per la venda solidària 
de llibres de segona mà. 

 ◆ Exposició «Saps de què 
està fet el teu mòbil?», a 
la biblioteca del campus 
Barri Vell. 

 ◆  Exposició amb motiu del 
Dia Mundial de la Sida a 

la biblioteca del campus 
Centre. 

 ◆ Participació en el pro-
jecte de cooperació de 
construcció d’una nova 
biblioteca per a l’escola 
d’infermeria Insolafrica a 
Kribi (Camerun). Es clas-
sifiquen in situ uns 5.000 
llibres provinents d’un 
donatiu de la UNESCO, a 

més d’uns 300 que ja te-
nien a la biblioteca de l’es-
cola. També s’imparteix 
formació als estudiants en 
la cerca d’informació a ba-
ses de dades especialitza-
des en ciències de la salut, 
i d’introducció a la meto-
dologia de la recerca.

Foto: Experiència de cooperació. Cons-
trucció d'una nova Biblioteca a l'Escola 
d'Infermeria Insolàfrica al Camerun.  
Biblioteca. Universitat de Girona
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Font: Web Dialnet
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«Ens alineem amb 

els objectius de la 

Universitat i treballem 

transversalment 

amb altres serveis 

de la institució»

EIX 2: Som 
Institució



Memòria 2018

 
27

 
26

 ◆ Es realitzen tallers forma-
tius sobre l’impacte de 
la recerca: factor i índexs 
d’impacte, revistes cientí-
fiques on publicar, accés 
obert, visibilitat de la re-
cerca i currículum vitae 
de l’investigador, ajuts per 
a la traducció d’articles, 
etc. destinats al PDI del 
Departament de Dret Pú-
blic i al PDI del Laboratori 
Multidisciplinari de Recer-
ca en Turisme (LMRT).

 ◆ S’organitza un taller, jun-
tament amb l’Oficina de 
l’IEEE, adreçat al PDI, doc-
torands i estudiants de 
màster, en què es tracten 
les diverses etapes del ci-
cle de publicació científi-
ca: estructura i publicació 
d’articles, procediment a 
les revistes tècniques i vi-
sibilitat i possibilitat de 
publicar en accés obert, 
així com les mètriques 
d’avaluació.

 ◆ Amb motiu del Congrés 
Mundial en Raonament 
Probatori que va tenir 
lloc del 6 al 8 de juny de 
2018 a Girona, la Bibliote-
ca prepara una selecció 
bibliogràfica que esdevé 
una eina de suport per a 
tots els assistents i per als 

Suport a la 
recerca

estudiants del Màster en 
Raonament Probatori que 
s’imparteix a la Facultat 
de Dret. 

 ◆ Amb motiu de la Setma-
na Internacional de l’Ac-
cés Obert, la Biblioteca 
prepara dues actuacions 
per difondre la ciència 
oberta i especialment do-
nar a conèixer la impor-
tància de publicar en ac-
cés obert:

 □ Organització del taller 
«MDPI y el futuro del ac-
ceso abierto», a càrrec 
del Dr. Luis Escriche. 

 □ Segona edició d’un Mi-
croMooc a Twitter. Des 
del compte @moocmi-
cro es publiquen piula-
des sobre accés obert, 
publicar en accés obert, 
dades de recerca, lli-
cències de publicació i 
drets d’autor, visibilitat i 
impacte.
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 ◆ GEOUP4: Geolocalitza-
ció de la producció aca-
dèmica. Iniciativa de la 
Universitat Politècnica de 
Catalunya; la UdG som la 
quarta universitat de l’Es-
tat a afegir-nos-hi. A final 
d’any tenim aproxima-
dament 2.000 treballs 
acadèmics (TFG i TFM) 
geolocalitzats al nostre 
repositori i que es poden 
buscar per lloc geogrà-
fic, universitat o àmbit de 
coneixement. 

 ◆ Participem, com a mem-
bres de la Xarxa d’Inno-
vació Docent Joc i Apre-
nentatge, en la jornada 
de presentació de la xar-
xa organitzada per l’ICE, 
preparant la documenta-
ció per als assistents i fent 
la presentació dels llibres 
adquirits per la xarxa.

 ◆ «Guia d’elaboració del TFG 
(Facultat de Dret)»: tutori-
als multimèdia elaborats 
com a projecte d’innova-
ció docent amb la Facul-
tat de Dret i el Servei de 
Llengües Modernes, publi-
cats al DUGiMedia i al Mo-
odle docent. Ha rebut el 
Premi d’Innovació Docent 
ICEberg UdG. 

Suport a la 
docència

 ◆ El professor Gerardo Boto, 
d’Història de l’Art, organit-
za i desenvolupa a la Bi-
blioteca l’activitat «Escape 
Rooms of Art: An Immer-
sive Challenge in Medieval 
Art History» amb els alum-
nes de l’assignatura His-
tòria de l’Art a l’Alta Edat 
Mitjana, del Grau en Histò-
ria de l’Art. 

 ◆ Participem en el curs «Ac-
tuació en noves tecnolo-
gies i cerca bibliogràfica», 
dirigit als professors asso-
ciats de la Facultat d’In-
fermeria, dins el Pla Marc 
de Formació del Personal 
Docent i Investigador de 
l’ICE. 

 ◆ Participem en els grups 
motor que han d’impul-
sar el projecte de la Facul-
tat d’Infermeria «Cap a un 
model acadèmic i social 
basat en la salut i centrat 
en la persona».

Font: Web GEOUP4. Geolocalització de la 
producció acadèmica

http://geo.up4.es/
http://geo.up4.es/
http://geo.up4.es/
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 ◆ Organització i difusió, amb 
l’Institut de Llengua i Cultura 
Catalanes, d’una oferta con-
junta de formació per a insti-
tuts de secundària. 

 ◆ Introducció de càpsules de 
formació a demanda per als 
estudiants de 3r i 4t d’Infer-
meria per al TFG.

 ◆ Introducció de càpsules de 
formació per als estudiants 
dels graus de la Facultat de 
Ciències Econòmiques i Em-
presarials. Cinc sessions es-
pecialitzades amb reconei-
xement de crèdits. Aquestes 
càpsules es coordinen amb 
la Facultat de Ciències Eco-
nòmiques i Empresarials i la 
biblioteca de Montilivi.

 ◆ Millora de la difusió del ser-
vei d’assessorament indivi-
dualitzat, amb dues cam-
panyes específiques. Les 
demandes d’assessorament 
més freqüents estan relacio-
nades amb la confecció del 
TFG: estratègia de cerca, ba-
ses de dades, obtenció del 
text complet de la referència, 
models de TFG, gestor de re-
ferències Mendeley i estils de 
citació bibliogràfica.

 ◆ Participació en les JOP de la 
Facultat de Ciències (jorna-
des d’orientació professio-
nal), amb sessions de Men-
deley adreçades a tots els 
estudiants del centre, amb 
inscripció prèvia.

Suport a 
l’aprenentatge: 
«La Biblioteca 
forma»
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 ◆ La cartoteca participa en 
la MAPATÓ, esdeveniment 
col·laboratiu organitzat 
pel Departament de Ge-
ografia, el SIGTE i Metges 
Sense Fronteres. Perse-
gueix cartografiar col·lecti-
vament llocs actualment 
buits de mapes i facili-
tar-los a les ONG locals i 
internacionals i a Metges 
Sense Fronteres (MSF). Tot 
això, amb l’objectiu que 
serveixin per poder res-
pondre amb més eficàcia 
i rapidesa davant les cri-
sis que afecten aquestes 
regions. 

 ◆ La Biblioteca assumeix la 
coordinació funcional del 
projecte UdG App, la co-
ordinació tècnica del qual 
recau en el Servei Infor-
màtic. Aquest projecte ha 
estat impulsat per la Ge-
rència i el vicerector de 
Qualitat i Transparència, 
per desenvolupar l’apli-
cació institucional per a 
dispositius mòbils i que 
també inclou el carnet 
d’estudiant.

Projectes 
transversals 
amb altres 
serveis o ens 
universitaris

 ◆ Amb la Unitat de Gestió 
Documental, Arxiu i Re-
gistre s’acorda la transfe-
rència de les actes de la 
Comissió de Biblioteca 
des de 1990 a 2015, per a 
la seva inclusió a l’arxiu. 
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Suport als 
centres 
adscrits

 ◆ Visita i assessorament tèc-
nic a la Biblioteca de l’EU-
HT St. Pol.

 ◆ Visites a les escoles de 
Sant Pol, FORMATIC, Eu-
roaula i Mediterrani. Man-
tenim reunions amb els 
respectius directors aca-
dèmics i es tracten temes 
com el PUC, l’accés a la 
biblioteca digital, l’ofer-
ta formativa i l’assessora-
ment que els oferim. 

 ◆ Despleguem el programa 
de formació a les escoles 
adscrites: suport i asses-
sorament per als TFG dels 
estudiants de:

 □ CAFE a l’EUSES

 □ Grau en Gestió Hotele-
ra i Turística de l’Escola 
Universitària d’Hoteleria 
i Turisme de Sant Pol de 
Mar

 □ Grau en Arts Escèniques 
de l’ERAM

http://www.santpol.edu.es/ca/
http://www.santpol.edu.es/ca/
http://www.santpol.edu.es/ca/
http://www.santpol.edu.es/ca/
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EIX 3: Som 
Territori 
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Actes de recepció de fons 

Acte institucional de la ces-
sió dels fons de la biblioteca 
personal del poeta, traduc-
tor i crític Joan Ferraté, amb 
la presència de la seva filla, 
Amalia Zimmerman. El fons 
consta de 12.000 volums, 
dels quals uns 500 estaran 
exposats a la sala Joan Ferra-
té, habilitada a la biblioteca 
Barri Vell. 

Acte d’homenatge a Antoni 
Palau i Dulcet a la Biblioteca 
Nacional de Catalunya. L’ac-
te, impulsat per la Bibliote-
ca de la UdG, perseguia, per 
una banda, difondre i agrair 
a la família Palau la donació 
a la Universitat de Girona de 
les fitxes bibliogràfiques que 
van servir per confeccionar 
el Manual del librero his-
panoamericano, i per l’al-
tra, sumar esforços per fer un 
reconeixement públic de la 
importància d’aquesta obra.

La Biblioteca va participar en 
l’acte d’homenatge que la 
Facultat de Lletres va dedicar 
a Joaquim Garriga, agraint a 
la família la donació de gran 
part de la seva biblioteca 
personal. 

Donacions i 
fons especials 

Foto: Acte de donació  
del fons Joan Ferraté.  
Universitat de Girona

Foto: Acte d'homenatge a Antoni Palau.  
Biblioteca. Universitat de Girona

Foto: Acte d'homenatge i donació  
del fons Joaquim Garriga.  

Universitat de Girona
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i rebuda per Tom Shar-
pe, així com per 70 llibre-
tes amb notes personals i 
literàries.

 ◆ Ingrés del donatiu Juana 
José Martín Frechilla, de 
llibres i revistes sobre l’exi-
li republicà a Veneçuela.

 ◆ Ingrés del fons de recer-
ca sobre el primer any de 
vida, donatiu del Dr. Joa-
quim Jubert. 

 ◆ Ingrés de 450 títols sobre 
traumatologia, reumato-
logia, ortopèdia i medici-
na en general procedents 
de la biblioteca particular 
del traumatòleg Dr. Joan 
Jaile Soto. 

 ◆ Ingrés de la biblioteca par-
ticular de l’uròleg Miquel 
Ordis Dalmau, formada 
per documents que daten 
de finals del segle XIX fins 
a la primera meitat del se-
gle XX. 

Nous fons incorporats

 ◆ Ingrés de 129 llibres i nú-
meros de 7 revistes del 
Fons Joaquim Nadal pro-
cedents de l’Arxiu Munici-
pal de Girona.

 ◆ Publicació al DUGi de la 
digitalització de la Gra-
màtica catalana de Pau 
Cardellach i Busquets 
(1840).

 ◆ Constitució d’un fons so-
bre autisme a partir de la 
col·lecció pròpia, d’un do-
natiu de Paco Jiménez i 
d’adquisicions a càrrec de 
la Càtedra d’Educació de 
l’Espectre Autista. 

 ◆ Ingrés de l’última part del 
Fons Jordi Nadal, proce-
dent de la seva biblioteca 
personal. 

 ◆ Ingrés de 600 llibres del 
Fons Pep Nadal.

 ◆ Ingrés de documents ma-
nuscrits i mecanoscrits 
conformat per 265 car-
petes que apleguen la 
correspondència escrita 

 ◆ Es digitalitza i publica en 
el DUGiFonsEspecials la 
Gramàtica catalana de 
Pau Cardellach. 

Cessió de fons per a 
exposicions externes

 ◆ Cessió de tres cartes de 
Salvador i Anna Maria Dalí 
a Manuel Brunet, del Fons 
Brunet, per a l’exposició 
«Els Dalí de Figueres. La 
família, l’Empordà i l’art».

 ◆ Cessió del llibre de Fre-
deric Pujulà i Vallès (1918) 
En el repòs de la trinxera: 
cartes del soldat a l’amic 
(Barcelona: Antoni López), 
per a l’exposició «Flames a 
la frontera. Catalunya i la 
Gran Guerra» del Museu 
d’Història de Catalunya.

 ◆ Cessió de 150 llibres i re-
produccions de docu-
ments per a l’exposició 
«Kosmos Panikkar» (Palau 
Robert, Barcelona).

Actuacions entorn dels 
fons especials 

 ◆ Es duen a terme millores 
a les bases de dades de 
dedicatòries. 

 ◆ Finalització de l’ordenació, 
inventari i instal·lació dels 
articles de Prudenci Ber-
trana –la majoria retallats, 
alguns d’anotats o ma-
nuscrits– dins el seu fons.

 ◆ Publicació d’una borsa de 
temes per a TFG i TFM de 
l’àmbit de la bibliotecono-
mia i la documentació. 

 ◆ Es recullen les efemèrides 
que fan referència als fons 
especials de la UdG. 

 ◆ Es revisen les pautes d’ac-
ceptació de donatius.

 ◆ Es cataloguen els docu-
ments del donatiu Isa-
bel Dalmau, dins el Fons 
d’Història de l’Educació: 
dos quaderns de contes 
i dibuixos escolars de la 
Guerra Civil («Del temps 
de guerra: contes» i «La 
Guerra vista pels petits») i 
un dietari.
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Actes de vinculació amb 
noves biblioteques

Al juny l’alcaldessa de Girona 
i presidenta de la Fundació, 
Marta Madrenas, i el rector 
de la Universitat de Girona 
(UdG), Quim Salvi, van sig-
nar el conveni de vinculació 
de la biblioteca de la Funda-
ció Masó amb la Biblioteca 
de la Universitat. L’objectiu 
fonamental d’aquest conve-
ni és facilitar a la comunitat 
universitària la consulta dels 
fons bibliogràfics que es con-
serven a la Casa Masó, amb 
finalitats de docència, recer-
ca i aprenentatge.

Al juliol es presenta al claus-
tre del Monestir de Sant 
Daniel el projecte de digita-
lització dels pergamins del 
convent. Aquest projecte és 
el resultat de la col·labora-
ció entre la Universitat de 
Girona, el Monestir de Sant 
Daniel, el Servei d’Arxius de 
la Federació de les Monges 
Benedictines i l’Institut Cata-
là de Recerca en Patrimoni 
Cultural.

Biblioteques 
vinculades

Actuacions entorn de les 
biblioteques vinculades ja 
existents

 ◆ Visita al Museu de la Pesca 
i a la Fundació Josep Pla 
per fer el seguiment del 
projecte i buscar noves vi-
es de col·laboració.

 ◆ Jornada de treball per a 
l’inici de la catalogació a 
la Fundació Rafael Masó.

 ◆ Proposta de viabilitat de 
préstec entre el Centre 
de Recursos – CeDRe i la 
UdG; es treballa en la vi-
sibilitat dels catàlegs a la 
seva pàgina web. 

 ◆ S’han integrat al catàleg 
de la UdG 167 volums pro-
vinents del Centre de Re-
cursos de la Coordinadora 
d’ONG solidàries, 250 vo-
lums de l’Institut Català 
de Recerca en Patrimoni 
Cultural, 834 del Jardí Bo-
tànic Marimurtra, 58 de la 
Fundació Josep Pla i 992 
de la Biblioteca del Semi-
nari de Girona.

Foto: Acte de presentació del projecte de digitalització  
de la col·lecció de pergamins del Monestir de Sant Daniel. 

Biblioteca. Universitat de Girona

Foto: Acte de vinculació de les biblioteques  
de la Fundació Rafael Masó i Universitat de Girona.  
Biblioteca. Universitat de Girona
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Instituts de secundària 

 ◆ 711 alumnes de batxille-
rat d’11 IES de les comar-
ques gironines han rebut 
formació de la Biblioteca 
relacionada amb la cer-
ca d’informació per al seu 
treball de recerca. 

 ◆ 60 alumnes han rebut 
4:30 h de formació du-
rant el Jove Campus de 
Recerca.

 ◆ 653 alumnes han partici-
pat en els tallers o biblio-
visites durant les JPO.

 ◆ S’ha ampliat l’oferta for-
mativa adreçada als alum-
nes de batxillerat que 
estan preparant el seu tre-
ball de recerca amb dues 
noves sessions a escollir 
segons l’itinerari de bat-
xillerat. Aquestes sessions 
les imparteixen tècnics 
de l’ILCC (Institut de Llen-
gua i Cultura Catalanes) i 
professors de l’EPS (Esco-
la Politècnica Superior). 
Cada institut de secundà-
ria pot escollir si vol fer no-
més la sessió de Bibliote-
ca o també les altres dues 
el mateix dia que venen a 
fer la sessió de Biblioteca.

Programa 
de captació 
de nous 
estudiants

Formació +50

S’han impartit 2 cursos, amb 
un total de 23 assistents.

Centres de formació 
professional

Participació en la JPO adre-
çada a centres de formació 
professional i centres de for-
mació d’adults organitzada 
per l’ICE, amb la presenta-
ció: «La Biblioteca: un servei 
capdavanter». 
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Enguany s’han acollit quasi el 
doble d’exposicions que l’any 
anterior, 26, de les quals 11 
han estat cedides per altres 
institucions i les 13 restants 
s’han fet amb fons propis de 
la Biblioteca.

Exposicions pròpies 

 ◆ «Matar un comissari», a 
la biblioteca del campus 
Barri Vell. 

 ◆ Exposició amb motiu de 
l’acte de recepció del Fons 
Joan Ferraté, a la bibliote-
ca del campus Barri Vell.

 ◆ «MOT. Literatura encar-
nada», a la biblioteca del 
campus Barri Vell. 

 ◆ «La geografia als fons es-
pecials de la Biblioteca», a 
la biblioteca del campus 
Barri Vell. 

 ◆ Exposició bibliogràfica 
amb motiu del XXV Con-
greso Nacional de la So-
ciedad Española de En-
fermería Geriátr ica y 
Gerontológica, a la bibli-
oteca del campus Centre.

Exposicions

pintor i homenatge al pro-
fessor Quim Garriga.

 ◆ «Fina Miralles», projecció 
en ocasió dels «Encontres 
de la Càtedra» organitzats 
per la Càtedra d’Art i Cul-
tura Contemporanis.

Exposicions d’altres 
institucions

 ◆ «Els colors de Girona», de 
la Diputació de Girona i la 
Casa de Cultura Les Ber-
nardes de Salt. 

 ◆ «Camins», de la Diputació 
de Girona i la Casa de Cul-
tura Les Bernardes de Salt. 

 ◆ «Inch Allah. Una mirada 
al Senegal», de Terram i 
la companyia Cap de Par-
dals, amb el suport de 
l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament de la 
UdG.

 ◆ «25 anys de cartells a la 
UdG», del Servei de Publi-
cacions de la UdG.

 ◆ «Saps de què està fet el 
teu mòbil?», d’Enginyeria 
sense Fronteres. 

dinàmic, en tant que es 
pot desplaçar a diferents 
espais de la biblioteca del 
campus Barri Vell. 

Mapa del mes

 ◆ «Consum d’energia a 
Europa».

 ◆ «Dia Mundial de l’Aigua. 
Projecte EuWatHer». 

 ◆ «Les inundacions amb 
més víctimes humanes». 

PantallART

PantallART és un projecte 
audiovisual a la biblioteca 
del Barri Vell amb imatges 
i vídeos relacionats amb la 
història de l’art.

 ◆ «La Secessió de Viena», 
projecció amb motiu del 
centenari de la mort de 
Gustav Klimt, Egon Sc-
hiele, Kolomar Moser i Ot-
to Wagner. 

 ◆ «Tintoretto», projecció 
amb motiu del 5è cen-
tenari del naixement del 

 ◆ «Mèxic i l’exili dels mes-
tres de la República: els 
germans Bargés Barba i 
el Grupo Escolar Cervan-
tes de Córdoba, Veracruz», 
a la biblioteca del campus 
Barri Vell. 

 ◆ «Organització política: 
presidencialisme i federa-
lisme a Mèxic», a la biblio-
teca del campus Montilivi. 

 ◆  «Les dones als premis 
Nobel de medicina i fisi-
ologia», a la biblioteca del 
campus Centre. 

 ◆ «Quim Monzó, 50è Pre-
mi d’Honor de les Lletres 
Catalanes», a la biblioteca 
del campus Barri Vell. 

 ◆ Exposició bibliogràfica 
amb motiu del dia inter-
nacional per a l’eliminació 
de la violència contra les 
dones, a la biblioteca del 
campus Centre.

 ◆ «Llibres, llibres, més lli-
bres!» i «Comadira i la 
UdG», a la biblioteca del 
campus Barri Vell. 

 ◆ Iniciativa «Poesia dinàmi-
ca», que vol mostrar peri-
òdicament, en un o més 
expositors, un poema 
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de la Institució de les Lle-
tres Catalanes.

 ◆ «Nparanpare», de la Dipu-
tació de Girona. 

 ◆ «Pompeu Fabra», de la 
Fundació Catalana per 
a la Recerca i la Innova-
ció (FCRI) (novembre de 
2018). Exposició amb mo-
tiu de la Setmana de la 
Ciència.

 ◆ «De Firminy grisa a Fir-
miny verda. Patrimoni 
Mundial de la UNESCO. 
Un viatge entre història, 
arquitectura i urbanisme», 
del Departament d’Arqui-
tectura i Enginyeria de la 
Construcció de la UdG. 

 ◆ «Raimon Panikkar. Viure 
l’aventura intercultural», 
de l’Espai Avinyó. 

 ◆ «Carles Fages de Climent. 
L’arcàdia empordanesa», Foto: «Encontres de la Càtedra: Fina Mira-

lles» a la PantallART del campus Barri Vell

 ◆ «Meitats», de la Diputació 
de Girona. 

 ◆ «Dibuixos i pintures de 
Marc Vicens» (de l’autor). 

Foto: Exposició «Saps de què està fet el 
teu mòbil» al campus Barri Vell. 

Biblioteca. Universitat de Girona

Foto: «Mapa del mes: Les inundacions 
amb més víctimes humanes». 

Biblioteca. Universitat de Girona

Foto: Exposició «Setmana del País Convi-
dat: Mèxic» al campus Montilivi. 
Biblioteca. Universitat de Girona



Memòria 2018

 
53

 
52

UdGLlegeix

Es fan tres lectures: 

 ◆ Si això és un home, de 
Primo Levi, a càrrec de 
Mònica Carbó, del Depar-
tament de Pedagogia.

 ◆ Madame Bovary,  de 
Gustave Flaubert, a càr-
rec de Lara Vilà, del De-
partament de Filologia i 
Comunicació.

 ◆ Teoría de la creatividad. 
Eclosión, gloria y miseria 
de las ideas, de Jorge Wa-
gensberg, a càrrec de Jo-
an Miró.

Viquimaratons 

Donem suport a totes les ac-
tuacions que comportin una 
millora de la qualitat dels 
continguts a la Viquipèdia. 

 ◆ Fons especials: revisem 
tots els continguts de la 
Viquipèdia que facin refe-
rència als nostres fons es-
pecials i garantim l’enllaç 
al nostre web. 

 ◆ Donem suport (cedint es-
pais i participant-hi com a 

Altres activitats

viquipedistes) a les viqui-
maratons que es duen a 
terme a la UdG: 

 □ Primera Viquimarató de 
promoció de la salut or-
ganitzada per la Càtedra 
de Promoció de la Salut 
i el Màster en Promoció 
de la Salut, dins els actes 
del seu 10è aniversari. 

 □ V Nit de la Llengua al 
Món Digital - Viquima-
rató de la llengua cata-
lana, organitzada per 
la Direcció General de 
Política Lingüística del 
Departament de Cultu-
ra i la Fundació Amical 
Wikimedia, amb la col-
laboració del Consorci 
per a la Normalització 
Lingüística (CPNL), dedi-
cada a la figura de Pom-
peu Fabra, amb motiu 
de l’Any Fabra.

Foto: 1a Viquimarató de Promoció de la 
Salut al campus Centre
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Visites guiades

 ◆ Visita a la biblioteca del 
campus Centre de l’asso-
ciació gironina Mestres 
68, de la primera promo-
ció de mestres de la Nor-
mal, tot recordant l’època 
en què aquest edifici era 
la seva escola Normal.

 ◆ Visita dels participants en 
el Programa Sènior de la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona.

 ◆ Visita dels participants en 
el curs «Introducció a la 
història de la Medicina», 
del Programa de Gent 
Gran (Espai Caixa Girona). 

 ◆ Visita de professors de la 
Universidad de la Habana. 

 ◆ Visita de representants de 
la Fundació Elsa Peretti.

 ◆ Visita  de les documen-
talistes Magdalena Ku-
bik, de la Universitat dels 
Jagellons de Cracòvia,  i 
Géraldine Vidal, de l’Insti-
tut Régional de Travail So-
cial de Perpinyà.

 ◆ V i s i t a  d e  r e p r e s e n -
tants de l’Escola Estatal 

Foto: Logotip programa "Aquí fem llibres". 
Facultat de Lletres. Universitat de Girona

(ATLS), d’atenció inicial al 
malalt amb politrauma-
tisme en l’àmbit hospita-
lari, que s’imparteix per 
tot el món i que organit-
za el Col·legi Americà de 
Cirurgians.

 ◆ La biblioteca del campus 
Barri Vell acull les Lec-
tures del Fons Raimon 
Panikkar.

 □ Ken Wilber - Raimon 
Panikkar: convergèn-
cies, a càrrec de Xavier 
Serra Narciso. 

 □ Krishnamurti en l’obra 
i en el Fons Panikkar, 
a càrrec d’Emili Puig 
Vilaró.

 □ L’iniciàtic viatge a l’Ín-
dia, a càrrec de Neus 
Crous Costa.

 □ Diàleg en els límits del 
pensar: Panikkar con-
versa amb Heidegger, 
a càrrec de Maria Cucu-
rella Miquel. 

 □ Dharma: l’espiritualitat 
hindú, a càrrec de Jordi 
Esteban Fuentes.

intelectuales y la polí-
tica, de Maxi Fuentes i 
Ferran Achiles.

 □ Del simbolismo a la 
abstracción, de Maria 
Lluïsa Faxedas, a càrrec 
de M. Josep Balsach.

 □ L’ull i la navalla, d’Íngrid 
Guardiola, a càrrec d’Àn-
gel Quintana.

 □ Catalunya, mirall tren-
cat, de Joaquim Nadal, 
a càrrec de Xavier Antich 
i Xavier Pla.

 ◆ La biblioteca del campus 
Barri Vell va acollir el curs 
d’estiu «El Llegat Ferra-
té(r): Poesia i crítica» . 
Aquest curs volia donar a 
conèixer la figura i l’obra 
de Joan Ferraté, amb una 
visió interdisciplinària que 
ajudés a entendre millor 
la seva poesia, la seva re-
flexió teòrica, la seva tasca 
crítica i la seva empremta 
sobre els escriptors i crí-
tics d’avui.

 ◆ Un any més, la bibliote-
ca del campus Centre 
ha acollit durant 4 dies, 
en una de les seves aules 
d’estudi, el curs Advan-
ced Trauma Life Suport 

Superior Joan Pau II de 
Biała Podlaska.

CodeClub: tallers de 
scratch 

7 estudints de la UdG oferei-
xen tallers per ensenyar els 
nens a programar a cinc bi-
blioteques públiques: Carles 
Rahola de Girona, Salvador 
Allende de Girona, Octavi Vi-
ader i Margarit de Sant Feliu 
de Guíxols, Joaquim Bauxell 
d’Anglès i Carles Fontserè de 
Porqueres.

Activitats culturals acollides 
a la Biblioteca

 ◆ Cicle de presentacions 
«Aquí fem llibres»: La bi-
blioteca del campus de 
Barri Vell acull presentaci-
ons de llibres entorn de la 
reivindicació de l’escriptu-
ra i la divulgació humanís-
tiques, juntament amb la 
promoció de la lectura: 

 □ Flames a la f rontera, 
de Maxi Fuentes i Fran-
cesc Montero, i Ideas 
comprometidas. Los 
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 ◆ Enguany es jubila Jo-
sep Maria Nogué. La seva 
plaça passa a ocupar-la 
Susanna Calvache i la pla-
ça de bibliotecària del cap 
de setmana, Berta Pla.

 ◆ Rebuda de Magdalena 
Kubik (Universitat dels 
Jagellons (Cracòvia), bi-
bliotecària del programa 
Erasmus.

 ◆ 8 places de C17 canvien de 
titular com a resultat de la 
reorganització realitzada 
per la Gerència de l’equip 
de govern anterior. 

 ◆ Al mes de novembre 
obrim la possibilitat de fer 
hores extres per donar su-
port al personal de caps 
de setmana i festius du-
rant les vacances de Nadal 
i Setmana Santa. 

L’equip de 
persones 
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Òrgans de direcció 
i participació de la 
Biblioteca

 ◆ La Comissió de Bibliote-
ca es reuneix tres vegades 
durant l’any i aprova el pla 
estratègic Òrbita 18-22, 
el Reglament general de 
la Biblioteca i les norma-
tives de préstec. També 
s’aprova una partida ex-
traordinària per a l’adqui-
sició de fons bibliogràfic, 
atesa l’obsolescència de-
tectada en alguns àmbits 
temàtics.

 ◆ El Consell Tècnic es reu-
neix 5 vegades. 

 ◆ Primer any en funcio-
nament de quatre nous 
grups de treball estables 
que treballaran els àm-
bits d’espais, serveis per a 
altres serveis universitaris, 
formació d’usuaris i fons 
especials. 

 ◆ A l’octubre es posa en 
funcionament el butlletí 
de comunicació interna 
de la Biblioteca. Mensual-
ment, tot el personal rep 
un butlletí amb les princi-
pals notícies. 

Organització i 
comunicació 
interna
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Participació a les xarxes 
professionals 

Àrea BID i Àrea de Ciència 
Oberta del CSUC

Continua la nostra partici-
pació estable en set àmbits: 
CCUC, PIC, GEPA, Grup de 
Gestió de la Biblioteca Di-
gital de Catalunya, Gestor 
Mendeley, Portal de la Re-
cerca de Catalunya i Grup de 
Suport a la Recerca. 

Enguany hi afegim la parti-
cipació en la Comissió d’Hu-
manitats Digitals de l’àrea de 
Ciència Oberta del CSUC. 

CRUE-Red de bibliotecas 
REBIUN

Actualment estem partici-
pant en: 

 ◆ Línia 3: Coordinació «Se-
gunda edición del manu-
al de buenas prácticas en 
redes sociales», participa-
ció en l’objectiu de gestió 

Cooperació 
i xarxes 
professionals 

persona (38 cursos/62 
persones) 

 ◆ S’ha realitzat una mitjana 
de 7,26 persones per curs 
(276 assistents/38 cursos).  

 ◆ En total s’han rebut 1.356 
hores de formació.

Articles publicats 
i comunicacions a 
workshops

 ◆ Oliva, L.; Rufí, J. i Moré, L. 
(2017). La difusión de los 
fondos especiales en la 
Biblioteca de la Universi-
dad de Girona, dins RUI-
DERAe: Revista de Uni-
dades de Información, 
núm. 12. Disponible a: 
https://revista.uclm.es/in-
dex.php/ruiderae/article/
view/1623/1312

 ◆ Nonó Rius, B., Olivé Co-
madira, O., Plana Par, C., 
Bosch Colom, I. (2018). 
Las humanidades digi-
tales y la Biblioteca de la 
Universitat de Girona dins 
XVII Workshop Rebiun 
de proyectos digitales 
«Conectar tecnologías, en-
lazar contenidos, innovar 

Altres col·laboracions: 

 ◆ Participació en el grup de 
treball GICS (Grup de Ges-
tió de la Informació en Ci-
ències de la Salut), del 
Col·legi Oficial de Bibliote-
caris i Documentalistes de 
Catalunya. 

Participació en la Comis-
sió Assessora de Cataloga-
ció, òrgan consultiu de la 
Biblioteca de Catalunya en 
matèria de catalogació. 

La formació permanent

 ◆ El personal de la bibliote-
ca ha assistit a 38 cursos 
de formació diferents. 

 □ 31 corresponen al pla de 
formació del PAS 

 □ 6 són cursos d’idiomes 

 □ 1 són cursos organitzats 
per l’ICE 

 □ En total, es comptabilit-
zen 276 dies d’assistèn-
cia acomplerts per 62 
persones

 □ S’ha realitzat una mit-
jana de 0,61 cursos per 

de llibres electrònics a les 
biblioteques universitàri-
es espanyoles i en el prova 
pilot de recollida de dades 
estadístiques de l’activitat 
de les xarxes socials de la 
Biblioteca de la UdG.

 ◆ Grup estable de reposi-
toris: Participació en els 
objectius «Evaluación de 
los repositorios españo-
les» i «Benchmarking y re-
comendación de conteni-
dos y servicios de objetos 
de aprendizaje en reposi-
torios de universidades».

 ◆ Línia 4: Participació en 
l’objectiu de confecció del 
«Manual de competencias 
de perfiles bibliotecarios».

 ◆ Coordinació del Grup de 
Serveis Compartits: or-
ganització de la jornada 
«Bibliotecas REBIUN que 
participan en el proyecto 
Dialnet», duta a terme el 
mes de febrer a la Univer-
sidad Carlos III de Madrid. 
Desenvolupament del 
nou conveni marc amb 
Dialnet i posada en marxa 
de la prova pilot ICAC (in-
tercanvi compensat d’arti-
cles científics).
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el curs previ al XXV Con-
greso SEEGG (Sociedad 
Española de Enfermería 
Geriátrica i Gerontológica), 
en un taller sobre recerca 
i publicació amb impacte, 
que es va celebrar a Giro-
na de l’11 al 13 d’abril.

 ◆ Participació a les 15es Jor-
nades Catalanes d’Infor-
mació i Documentació (10 
i 11 de maig, Barcelona):

 □ Àngels Merino, taula ro-
dona «Biblioteques uni-
versitàries. Cap a un nou 
model?»

 □ Xavier Ezquerra, Laura 
Moré i Jaume Rufí: «Ber-
trana de capçalera: Un 
projecte de la Bibliote-
ca de la UdG per a l’Any 
Bertrana»

 ◆ Laura Moré fa una xerra-
da, «La gestió dels fons 
especials de la Bibliote-
ca de la UdG», a la Facul-
tat de Biblioteconomia i 
Documentació de la UB, 
adreçada als estudiants 

servicios». Sevilla: Universi-
dad Pablo de Olavide. Bi-
blioteca/CRAI, http://hdl.
handle.net/10433/5835

 ◆ Artiga, Alfred; Basom-
ba, Georgina; Gil, Marta; 
Isern, Concepció; Ramos, 
Noelia; Serarols, Montser-
rat. (2018). Adopción de 
las normas de cataloga-
ción RDA en el catálogo 
colectivo de las univer-
sidades catalanas. Giro-
na: Universitat. [Consulta: 
10 juny 2019]. Disponi-
ble a: http://hdl.handle.
net/10256/16174 

 ◆ Mònica Arnau presenta 
el cas d’ús de l’UNIFICA’T 
a la Biblioteca de la UdG 
a la Jornada d’Identitat 
Federada: Unifica’t, orga-
nitzada pel CSUC amb el 
programa GTBib. La pre-
sentació es va fer conjun-
tament amb Josep Ma-
nel Rodríguez Gairín, de 
Kronosdoc (proveïdor del 
GTBib).

 ◆ Anna Roca, Joan-Car-
les Corney i Irene Bosch 
van impartir docència en 

de l’assignatura Patrimo-
ni Bibliogràfic i Documen-
tal Europeu del Màster de 
Biblioteques i Col·leccions 
Patrimonials. 

 ◆ Participació en el projecte 
#Bibliorevolució de l’Insti-
tut del Pla de l’Estany, per 
definir i cocrear usos inno-
vadors que integrin la bi-
blioteca escolar com un 
agent que respongui als 
reptes actuals de l’educa-
ció i incitar la comunitat 
educativa a participar en 
un debat sobre el paper 
clau de la biblioteca esco-
lar en tant que agent de 
transformació.

http://hdl.handle.net/10433/5835
http://hdl.handle.net/10433/5835
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Jornada sobre l’aplicació de 
la llei de contractes a la Bibli-
oteca Universitària. CSUC (12 
de juny): 2 persones. 

Assistència a cursos 
externs 

 ◆ Humanitats digitals i bibli-
oteques (CSUC): 1 persona.

 ◆ Taller de restauració d’en-
quadernacions america-
nes (COBDC): 4 persones.

 ◆ Introducció a la infogra-
fia i visualització de dades 
(Bau): 1 persona.

 ◆ Big data y gestión de la 
información (COBDC): 1 
persona.

 ◆ Pautes de catalogació en 
RDA per als recursos con-
tinus (CSUC): 2 persones.

 ◆ Curs Discovery: 1 persona.

 ◆ Design Thinking: Innova-
ció i creativitat al servei 
de les unitats de formació 
(COBDC): 1 persona.

Assistència 
a cursos 
organitzats per 
altres serveis

(Salamanca, del 7 al 9 de 
novembre): 1 persona.

 ◆ V Jornada sobre Bibliote-
ques Patrimonials (Barce-
lona, 15 de novembre): 2 
persones.

Trobades professionals 
organitzades per la 
Biblioteca

Jornada de formació/acció 
de presentació i tancament 
del Pla estratègic de la Bibli-
oteca. Conduïda per l’equip 
de Momentum lab (2 de fe-
brer): 54 persones.

Seguint amb l’objectiu de 
compartir coneixement i 
praxi amb d’altres professi-
onals de biblioteques públi-
ques de l’entorn, el 2 de juliol 
organitzem la «Segona tro-
bada professional de biblio-
teques públiques i biblioteca 
universitària de l’àmbit giro-
ní: els fons arxivístics i patri-
monials». Hi assisteixen un 
total de 60 professionals.

Introducció a la bibliometria 
(15 de juny): 1 persones.

entorno digital y sus re-
tos» (Madrid, 7 i 8 de juny): 
1 persona.

 ◆ XVI Jornadas CRAI: «Los 
laboratorios digitales: un 
servicio de apoyo digital 
a la docencia, la investi-
gación y el aprendizaje» 
(València, 7 i 8 de juny): 1 
persona.

 ◆ Jornada d’estadístiques 
Rebiun (Madrid, abril): 1 
persona. 

 ◆ X Congrés Internacional 
de Docència Universitària 
i Innovació (Girona, del 4 
al 6 de juliol): 1 persona.

 ◆ Jornadas  de Forma-
ción-Acción «Construir 
confianza e integridad 
institucional en las bibli-
otecas universitarias» (Ma-
drid, 19 i 20 de setembre): 
1 persona.

 ◆ XVII Workshop REBIUN 
de proyectos digitales 
«Conectar tecnologías, en-
lazar contenidos, innovar 
servicios» (Sevilla, 25 i 26 
d’octubre): 1 persona.

 ◆ XXVI  Asamblea anu-
a l  de  CRUE-REBIUN 

 ◆ La biblioteca escolar i el 
nou corrent pedagògic 
(COBDC): 1 persona.

Assistència a jornades i 
workshops externs

 ◆ Jornada Dialnet. Madrid. 
15 febrer. 1 persona.

 ◆ Biblioteca i arquitectu-
ra. Anàlisi, diagnosi, nous 
usos i pla d’actuació (vir-
tual, del 28 de febrer al 21 
març): 2 persones.

 ◆ 15es Jornades Catalanes 
d’Informació i Documen-
tació (Barcelona, 10 i 15 de 
maig): 2 persones.

 ◆ Jornada d’Identitat Fede-
rada: Unifica’t! (Barcelona, 
16 de maig): 1 persona.

 ◆ Simposi Internacional 
«Prudenci i Aurora Ber-
trana. Entre dos silencis» 
(Barcelona, 31 de maig): 1 
persona.

 ◆ Introducció a la bibliome-
tria (virtual, del 24 al 31 de 
maig): 1 persona.

 ◆ VIII Jornadas digitales: 
«Edición académica: el 
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Grau 
d’assoliment 
dels objectius 
el 2018

#SomBiblioteca

Objectius operatius Agents

Dissenyar i aprovar la política de col·lecció. GT Fons Especials, Consell Tècnic, 
Comissió de Biblioteca

Avaluar el procediment de revisió de la 
bibliografia recomanada. 

GT préstec i Unitat de Procés Tècnic

Endegar el portal de revistes electròniques 
de la UdG. 

Unitat de Projectes i Comunicació

Publicar el nou web. Unitat Informàtica, Unitat de 
Projectes i Comunicació i Consell 
Tècnic

Publicar i fer seguiment del cercador a tots 
els recursos.

Unitats d’Informàtica, Col·lecció 
Digital i Procés Tècnic

Confeccionar un mapa interactiu de 
geolocalització de treballs acadèmics.

Unitat de Projectes i Comunicació 

Desplegar la implementació de la 
tecnologia RFID a les tres biblioteques de 
campus i al setembre obrir la del campus 
Centre.

Biblioteques de campus, Procés 
Tècnic i Unitat Informàtica

Millorar l’accés remot als recursos 
electrònics (WAM).

Unitat Informàtica

Al setembre, els estudiants han de disposar 
d’una app al mòbil per poder gestionar els 
préstecs. 

Direcció i òrgans de govern

100% assolit

50% assolit

0% assolit
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Aprovar i difondre el nou Reglament de la 
Biblioteca i les normatives de préstec.

Direcció, Comissió de Biblioteca i 
òrgans de govern

Avaluar la possibilitat de deixar en préstec 
objectes o ginys que els estudiants 
demanen.

Grup de treball de préstec

Endegar i implementar el projecte de 
retolació de nivells de silenci a les tres 
biblioteques.

GT espais i activitats i 
caps de biblioteca

Repensar els espais de lectura distesa/
desconnecta’t/racó lector.

GT espais i activitats 
Caps de biblioteca

100% assolit

50% assolit

0% assolit

#SomInstitució

Objectius operatius Agents

Constitució de la comissió transversal de recerca. Direcció i òrgans de govern

Establir i aprovar el posicionament de la 
Universitat respecte a l’accés obert.

Unitat de Projectes i 
Comunicació, Direcció i 
òrgans de govern

Avançar en l’assessorament per a l’acreditació de 
trams de recerca. 

Unitats de Projectes i 
Comunicació, Col·lecció 
Digital i Documentalistes

Consolidar i ampliar l’equip de formadors. GT de formació

Disposar d’un document marc per completar 
dades al GREC. 

GT de formació i Unitat de 
Projectes i Comunicació

Elaboració de càpsules formatives sobre temes 
concrets.

GT de formació

Dissenyar campanyes formatives virtuals al web. GT de formació o GT de 
comunicació

Correu informatiu als doctorands informant de 
tots els serveis que els oferim.

GT de formació 

Oferir espais per a exposicions temàtiques i 
incloure notícies de la UCS a la nostra web.

Unitat de Compromís Social
GT de serveis per a altres 
serveis

Establir  amb  el CEDRE un sistema de correu 
intern que faciliti el préstec de documents.

Unitat de Compromís Social
GT de serveis per a altres 
serveis

Distingir i difondre els TFG, els TFM i les tesis de 
temàtica de cooperació.

Unitat de Compromís Social
GT de serveis per a altres 
serveis

Oferir el servei d’assessorament documentalista 
per a la recerca en el camp de la cooperació i del 
voluntariat.

Unitat de Compromís Social
GT de serveis per a altres 
serveis

Desplegar la incorporació a la Biblioteca de 
persones que facin el treball en benefici de la 
comunitat.

Unitat de Compromís Social
GT de serveis per a altres 
serveis
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#SomTerritori

Objectius operatius Agents

Revisar i aprovar el protocol de donació de 
fons especials. 

GT de fons especials i 
Comissió de Biblioteca

Identificar efemèrides dels fons especials 
i endegar el protocol de les actuacions a 
desenvolupar.

GT de fons especials i GT de 
comunicació

Establir una oferta de temes per a TFM o 
TFG de l’àmbit de la biblioteconomia, la 
documentació i l’arxivística.

GT de fons especials i Unitat 
de Procés Tècnic

Cercar finançament per realitzar campanyes 
de catalogació dels fons especials.

GT de fons especials, 
Direcció i òrgans de govern

Estudiar formar part del segell «Biblioteques 
de Girona» i obrir el servei de préstec a la 
ciutadania.

Direcció i òrgans de govern

Introduir elements de joc a les sessions 
formatives dels IES.

GT de formació 

Reorganitzar i ampliar la gestió de les JPO 
i de les visites d’instituts a personal no 
bibliotecari.

GT de formació 

#SomProfessionals

Objectius operatius Agents

Donar visibilitat als currículums professionals 
a les planes personals de la web de la 
Universitat.

Direcció i òrgans de govern

Endegar els grups de treball estables. Direcció i grups de treball

Dissenyar i endegar el butlletí de 
comunicació interna.

GT de comunicació

100% assolit

50% assolit

0% assolit
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Eix transversal: Comuniquem  
d’una manera efectiva

Objectius operatius Agents

Redactar i aprovar el pla de comunicació de 
la Biblioteca.

GT de comunicació, 
Consell Tècnic i Comissió de 
Biblioteca

Unificar procediments i recollida de 
documentació.

GT de comunicació

Reorganitzar el perfil de Facebook. GT de comunicació

Establir els canals i protocols de relació amb 
la resta de GT per difondre les activitats i 
objectius que es vagin assolint.

Tots els GT

100% assolit

50% assolit

0% assolit

Òrbita 18-22: Indicadors 

2018

#SomBiblioteca

Actuacions/protocols fets sobre la col·lecció 7

Nombre de TFG i TFM entrats al repositori 325

Desenvolupaments tecnològics ad hoc 2

Projectes tecnològics implementats 4

Actuacions de reforma sobre espais/
equipaments 2

Actuacions de millora sobre espais/
equipaments 7

Actuacions sobre l’accessibilitat i l’atenció a la 
diversitat 4

Hores de cessió d’espais per a activitats 
promogudes pels estudiants 2

#SomInstitució

Nombre d’ítems entrats en obert al repositori 
institucional 2.794

Percentatge d’estudiants que han rebut una 
sessió formativa presencial 46,20 %
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Nombre d’assessoraments i sessions 
formatives fets al PDI 7

Nombre d’actuacions de formació realitzades 
als centres adscrits 3

Nombre de col·laboracions amb projectes 
d’innovació docent 6

Nombre d’assessoraments documentals als 
serveis universitaris 0

Nombre d’actuacions que deriven en nous 
protocols o recursos realitzats amb altres 
serveis universitaris 2

#SomTerritori

Nombre d’exposicions pròpies 14

Nombre d’exposicions externes acollides 12

Nombre d’activitats culturals pròpies 
organitzades 11

Nombre d’assistents a les activitats culturals 244

Nombre d’activitats culturals coorganitzades 
amb altres entitats 10

Nombre de fons especials i biblioteques 
vinculades incorporats 5

Nombre de documents dels fons propis cedits 
per a exposicions o activitats externes 154

#SomProfessionals

Nombre de grups de treball interns en actiu 6

Nombre de persones que participen en grups 
de treball interns 26

Nombre de grups de treball cooperatius en 
què participem 8

Estades professionals en altres institucions 0

Projectes de cooperació internacional 1

Nombre d’hores de formació rebuda 1.356

Nombre de ponències, comunicacions, articles 
i participacions en taules rodones 10
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Pressupost: inversions en fons 
bibliogràfic 

ANY 2016 2017 2018

Monografies en 
paper 149.694,09 € 139.489,65 € 149.935,06 €

Revistes en 
paper 122.266,80 € 105.696,35 € 95.957,07 €

Recursos digitals
597.447,63 € 631.329,71 € 683.896,62 €

Bases de 
dades 163.398,58 € 151.021,52 € 193.325,56 €

Llibres
20.832,34 € 39.071,66 € 22.904,69 €

Revistes
412.963,42 € 441.162,12 € 467.306,49 €

DVD i mapes
253,29 € 74,41 € 359,88 €

TOTAL 869.408,52 € 876.515,71 € 929.788,75 €




