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«En el món digital (...) 

l’estructura d’un text ha 

de ser concebuda com un 

model molecular complex. 

Els bocins d’informació 

poden ser reordenats (...) 

i aquestes connexions 

poden ser incorporades 

per l’autor en el moment 

de la publicació o més 

tard pels mateixos lectors 

al llarg del temps»
Nicholas Negroponte 

(1995). Viure en digital

Introducció

0
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esforços en el suport als investigadors pel 
que fa la difusió de la ciència oberta i la 
protecció dels seus drets d’autor.

I com a nexe entre aquestes dues for-
ces centrípetes (no és gratuït el nom 
d’«Òrbita 18-22» del pla estratègic vigent) 
la Comissió de Biblioteca aprova el primer 
Pla de gestió de la col·lecció, document 
marc que esdevindrà imprescindible pel 
que ha de ser l’ordenació dels fons en els 
anys venidors.

 

Àngels Merino Cicres
Directora de la Biblioteca

Universitat de Girona
setembre 2020

Aquesta premonitòria sentència de 
Negroponte ens serveix per incidir, pel 
que fa a la publicació científ ica, en els 
dos vèrtexs amb què convivim a les 
biblioteques.

En un extrem, el llibre. Considerat fins 
al segle passat com la unitat d’informació 
per excel·lència, continua essent el centre 
de moltes de les activitats que aquest any 
hem dut a terme a la Biblioteca. Un any 
més, s’han incorporat importants dona-
cions als fons especials, hem reforçat lli-
gams amb les biblioteques vinculades 
i hem difós les col·leccions realitzant ex-
posicions, clubs de lectura, etc. A la vega-
da, ha continuat la nostra aposta decidida 
per avançar en la transició al llibre digital.

A l’altre extrem, la unitat mínima d’in-
formació (l’article, el capítol, la dada) esde-
vé cada vegada més present en el nostre 
dia a dia: les activitats formatives i d’as-
sessorament que impartim no deixen de 
créixer i focalitzen els esforços en la cerca 
de la informació més pertinent i acurada. 
També hem treballat intensament per tal 
que la informació científica dipositada en 
els repositoris sigui oberta i reutilitzable. 
Finalment, cada vegada esmercem més 
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Marc normatiu:

 ◆ El dimarts 11 de juny la Comissió de Bi-
blioteca, en la sessió 1/2019, va aprovar 
el Pla de gestió de la col·lecció de la Bi-
blioteca de la Universitat de Girona.

 ◆ El dimarts 26 de novembre la Comis-
sió de Biblioteca, en la sessió 2/2019, va 
aprovar el Pla de comunicació de la Bi-
blioteca de la Universitat de Girona.

Actuacions 
per eixos

1
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«Personalitzem i 

tecnif iquem els 

serveis i els recursos 

bibliotecaris»
Òrbita 18-22 

Pla estratègic. Eix 1

EIX 1: Som 
Biblioteca
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Es posa en marxa el portal de 
revistes digitals de la UdG per 
tal d’aplegar les revistes cien-
tífiques especialitzades en di-
versos àmbits temàtics i que 
s’editen o coediten a la Univer-
sitat de Girona. S’ha utilitzat el 
programari de codi lliure Open 
Journal Systems (OJS), desen-
volupat per Public Knowledge 
Project (PKP), i s’hi poden tro-
bar tant revistes científ iques 
d’articles en curs de publica-
ció (Pedagogia i Treball Social, 
Quaestio facti, Ius Fugit, Mot so 
razo i Communication Papers), 
com revistes científ iques que 
utilitzen el portal només per a 
difusió (Revista d’Ensenyament 
de la Psicologia: Teoria i Experi-
ència) i revistes científ iques 
que ja no es publiquen però 
se’n conserva l’edició digital: 
(Estudi General, New Perspec-
tives on Sustainability, Scientia 
Gerundensis).

Sistemes 
d’informació

Es posa en funcionament el 
sistema d’identificació per ra-
diofreqüència (RFID) a la bi-
blioteca del campus Montilivi 
amb la instal·lació del sistema 
d’autopréstec i els arcs de de-
tecció de furts.

S’incorporen noves funciona-
litats al cercador de recursos 
electrònics per optimitzar-ne 
els resultats. S’estrena el nou 
sistema d’accés als recursos 
electrònics des de fora dels 
campus de la UdG i s’incorpo-
ren millores tècniques al nou 
web de la Biblioteca, com per 
exemple la implementació de 
l’autenticació unif icada dels 
campus de la UdG.
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La Col·lecció S’han adquirit 419 manuals 
de bibliografia bàsica amb el 
pressupost extraordinari ator-
gat per l’equip de govern de 
la UdG amb l’objectiu d’actu-
alitzar la bibliografia recoma-
nada, prioritzant la compra en 
format electrònic i amb espe-
cial atenció a àrees temàtiques 
poc dotades.

S’han dut a terme tot un se-
guit d’actuacions per fomentar 
l’ús del llibre electrònic: s’han 
subscrit 671 títols de Springer 
Behavorial Science and Psyc-
hology i 1.577 títols de Springer 
Education. També s’ha enllaçat 
al cercador de recursos l’Open 
Textbook Library.

Quant a les incorporacions de 
revistes electròniques, s’han 
subscrit 430 revistes de la 
base de dades Communica-
tion & Mass Media Complete, 
de la base de dades INSPEC –
base de dades de referència en 
l’àmbit de l’enginyeria i la f ísi-
ca– i del portal ENFERTECA de 
recursos sobre infermeria.

La Biblioteca participa en el 
projecte Dialnet buidant 28 tí-
tols de revista i 117 títols de lli-
bres, que equivalen a un total 
de 5.442 articles i 766 capítols 
entrats en aquest reposito-
ri científic. Com a novetat, en-
guany s’hi han inclòs els llibres 
de Documenta Universitaria.

Quant a les incorporacions de 
revistes electròniques, s’han 
subscrit 430 revistes de la 
base de dades Communica-
tion & Mass Media Complete, 
de la base de dades INSPEC –
base de dades de referència en 
l’àmbit de l’enginyeria i la f ísi-
ca– i del portal ENFERTECA de 
recursos sobre infermeria.

La Biblioteca participa en el 
projecte Dialnet buidant 28 tí-
tols de revista i 117 títols de lli-
bres, que equivalen a un total 
de 5.442 articles i 766 capítols 
entrats en aquest reposito-
ri científic. Com a novetat, en-
guany s’hi han inclòs els llibres 
de Documenta Universitaria.

Enguany s’han incorporat 
13.537 documents al catàleg, 
dels quals 4.844 pertanyen a 
documents de fons especials. 
Per garantir la qualitat en la re-
cuperació d’informació s’han 
elaborat 331 registres d’auto-
ritat nous i se n’han modificat 
112.
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treballs dipositats d’aquesta 
matèria.

 ◆ S’ha publicat el Fons Espai 
Paulo Freire; la col·lecció 
consta d’un fons de cartells, 
un inventari dels materials 
de l’Espai Paulo Freire així 
com d’altra documentació 
de context i suport a la visita 
guiada a l’Espai.

 ◆ S’ha adoptat el DUGiDocs 
com a mecanisme per re-
gistrar programari i bases 
de dades relacionades amb 
la recerca.

 ◆ S’ha publicat en el DU-
GiMedia l’Escape Books 
of Art, http: //hdl.handle.
net/10256.1/5951.

 ◆ S’han incorporat 8 vídeos re-
alitzats pels serveis lingüís-
tics de la UAB i de la UdG 
sobre llenguatges d’especi-
alitat en català i anglès, les 
xerrades de l’any de la taula 
periòdica i la 3a trobada de 
biblioteques públiques.

 ◆ S’ha actualitzat i publicat 
la nova versió del vídeo de 
préstec de la Biblioteca, de 
la col·lecció «La Biblioteca en 
1 minut».

Pel que fa a les actuacions du-
tes a terme en els repositoris 
institucionals:

 ◆ S’ha completat la primera 
tramesa i publicació de TFG 
dels estudis de la Facultat 
d’Educació i Psicologia.

 ◆ S’ha reactivat la incorporació 
dels TFM del Màster en Bio-
tecnologia Alimentària.

 ◆ S’han creat 3 noves col·lecci-
ons de TFG: Mestre/a d’Edu-
cació Infantil (TFG), Mestre/a 
d’Educació Primària (TFG) i 
Mestre/a d’Educació Infan-
til + Mestre/a d’Educació Pri-
mària, i 1 de TFM: Màster en 
Patrimoni.

 ◆ S’han incorporat els discur-
sos de l’acte de recepció del 
Fons Joan Reglà, una entre-
vista a Raimon Panikkar i 
el manuscrit de Josafat, de 
Prudenci Bertrana.

 ◆ S’han importat a l’Archivo 
Digital España-Unión Euro-
pea (SEDAS) les metadades 
dels documents etiquetats 
d’interès pel Centre de Do-
cumentació Europea.

 ◆ Participem en l’Observatorio 
de la Producción Científica 
de la Arquitectura Técnica 
de España aportant-hi els 
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Visualització del perfil de la  
Universitat de Girona a Dialnetplus
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Tesis doctorals

El 2019 s’han llegit 130 tesis 
doctorals a la UdG, de les quals 
65 ja són al TDX. El total de tesis 
publicades al TDX durant el 
2019 és de 101, que corresponen 
a tesis llegides el 2019 i el 2018, 
majoritàriament.

Destaquem:

 ◆ Pel que fa a la seva difusió 
pública, 41 tesis s’han publi-
cat amb una llicència Creati-
ve Commons i 60 amb «Tots 
els drets reservats».

 ◆ S’han comprovat les políti-
ques editorials de 33 tesis 
per compendi, amb un total 
de 111 articles revisats. S’ha 
enviat a la Unitat de Projec-
tes la list of publications de 
cada tesi per tal d’inclou-
re-les a DUGiDocs.

 ◆ S’ha completat la informació 
de 88 tesis a la base de da-
des TESEO.

 ◆ S’han atès 28 peticions d’as-
sessorament del PDI sobre 
difusió de les tesis, embar-
gaments i drets d’autor, tant 
per telèfon com per correu 
electrònic.

 ◆ S’han entrat dades de recer-
ca relacionades amb tesis de 
TDX dins la col·lecció «Dades 
de recerca» de DUGiDocs.

 ◆ S’han revisat 12 tesis a TDX 
elaborades en cotutela amb 
altres universitats i s’hi han 
afegit metadades.

 ◆ S’han catalogat, des de la bi-
blioteca del campus Mon-
tilivi, 128 tesis en versió pa-
per provinents de l’Escola 
de Doctorat, que han que-
dat localitzades a l’Arxiu de 
la UdG.
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Visualització de la col·lecció de tesis doc-
torals de la UdG el 2019 al DUGiDocs.
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Dades de catalogació del 2019.

Recursos i serveis

 ◆ S’ha signat l’acord marc de 
licitació amb les llibreries 
amb què treballem habitu-
alment per adaptar-nos a la 
llei de contractes del sector 
públic.

 ◆ S’ha continuat col·laborant 
amb Edicions a Petició/Do-
cumenta Universitaria amb 
la creació de 28 CIPs i l’assig-
nació de matèries a la plata-
forma DILVE.

 ◆ S’han incorporat noves sec-
cions a l’apartat de noves 
adquisicions: enginyeria bi-
omèdica, compromís soci-
al, fisioteràpia, esport i salut, 
fons especials i informació i 
documentació.

 ◆ S’estableix el protocol de 
baixes de documents ate-
nent als criteris establerts en 
la política de col·lecció.

 ◆ El Reglament de la Biblio-
teca, aprovat l’abril del 2018, 
regula l’obligació dels estu-
diants de retornar els docu-
ments que tenen en préstec 
en el moment que sol·lici-
ten el títol acadèmic. Amb 
aquest procediment, des 
del juliol del 2018 fins al se-
tembre del 2019 s’han recu-
perat 57 documents.

 ◆ El personal docent de 87 as-
signatures ha fet ús del ser-
vei de lectura òptica d’exà-
mens de tipus test. Això es 
tradueix en 233 correccions 
i 12.543 exàmens proces-
sats. S’acumulen un total de 
115.000 exàmens processats 
d’ençà que es va començar 
a oferir el servei. Les àrees de 
ciències de la salut i de cièn-
cies pures són les que més 
l’han utilitzat.

 ◆ La Red de Bibliotecas Uni-
versitarias Españolas (RE-
BIUN) posa en funcio-
nament el projecte ICAC 
(intercambio compensado 
de artículos científicos), que 

permet a les biblioteques 
que s’hi sumin demanar 
i subministrar articles na-
tius digitals sense cap cost. 
L’objectiu és fomentar la 
compensació entre centres 
i disminuir la càrrega admi-
nistrativa de la tramitació i 
enviament de les peticions. 
Al 2019 hem tramitat 351 pe-
ticions dels nostres usuaris i 
hem servit 358 documents a 
les altres biblioteques de la 
xarxa.

Millora dels espais

 ◆ Aprof itant la remodelació 
dels espais de lectura dis-
tesa feta l’any anterior, es 
posen en marxa les campa-
nyes «Busca la teva butaca» 
i «Desconnecta’t».

 ◆ A les biblioteques de cam-
pus s’unifica la retolació dels 
nivells de silenci a les aules i 
sales de lectura, que se se-
nyalitzen amb pantalles en-
rotllables i vinils.

 ◆ A la biblioteca del campus 
Centre s’incorporen làmpa-
des a les cabines individuals, 
i els canvis de lloc de mobili-
ari a les aules de treball i a la 
sala de lectura fan més con-
fortable l’estudi i més fàcil la 
preservació del silenci.
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 ◆ A la biblioteca del cam-
pus Barri Vell s’hi ha instal-
lat un bloc d’armaris com-
pactes per acollir el fons de 
geografia.

 ◆ S’han instal·lat dues bateries 
d’aparcapatinets davant la 
biblioteca del campus Mon-
tilivi i a l’entrada de l’edifici 
del campus Centre.

 ◆ A la biblioteca del campus 
Montilivi s’ha remodelat el 
taulell d’informació, s’hi han 
afegit nous vinils i s’ha re-
organitzat l’electrif icació. 
També s’han instal·lat dos 
termòmetres que marquen 
la temperatura i la humitat 
dins la sala de lectura.

Biblioteca del campus Montilivi, taulell d’informació i préstec.
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 ◆ Participació a La Marató de 
TV3 sobre malalties minori-
tàries amb la venda solidària 
de llibres de segona mà.

 ◆ Amb motiu del III Congrés 
Internacional Selvans: «El 
potencial dels boscos en la 
salut», que va tenir lloc del 
7 al 10 d’octubre del 2019 a 
l’Auditori de Girona, la Bibli-
oteca va preparar una se-
lecció bibliogràfica en una 
biblioteca mòbil, junta-
ment amb el servei de do-
cumentació del Parc Natu-
ral de la Zona Volcànica de 
la Garrotxa.

 

w

Biblioteca verda, 
compromesa, accessible i 
solidària 

 ◆ Participació per segon any 
en el projecte de coopera-
ció internacional de cons-
trucció d’una nova biblio-
teca a l’escola d’infermeria 
de Kribi (Camerun). S’adqui-
reixen 48 llibres i es catalo-
guen in situ. A la vegada, es 
forma els alumnes en eines 
de cerca d’informació, i com 
a documentalista la perso-
na que s’encarregarà de la 
biblioteca.

 ◆ D’acord amb el pla d’am-
bientalització de la UdG, la 
Biblioteca retira les papere-
res d’escriptori i deixa única-
ment els contenidors de re-
collida de paper.

Punt de venda de llibres de segona mà, a la biblioteca del campus Montilivi.
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EIX 2: Som 
Institució

«Ens alineem amb els objectius 

de la Universitat i treballem 

transversalment amb altres 

serveis de la institució»

Òrbita 18-22 
Pla estratègic. Eix 2
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Suport a la 
recerca

 ◆ Participem en el Pla d’Acció 
de l’Estratègia de Recursos 
Humans per a Investiga-
dors (HRS4r), un procedi-
ment d’avaluació proposat 
per la Unió Europea per im-
plementar a les universi-
tats dels estats membres la 
«Carta europea per als inves-
tigadors» i el «Codi de con-
ducta per a la contractació 
d’investigadors». La Bibliote-
ca participa en els àmbits de 
ciència oberta, gestió de les 
dades de recerca i propietat 
intel·lectual.

 ◆ Durant l’any assistim a una 
reunió del Portal de la Re-
cerca de Catalunya i realit-
zem 6 càrregues de dades 
de la Universitat:

 ◆ Actuem com a represen-
tants dels centres de recerca 
vinculats a la UdG (ICRPC, 
ICRA i IdIBGi) assistint a les 
reunions en nom seu i fent 
el seguiment de les càrre-
gues en cas que les duguin 
a terme.

 ◆ Realitzem accions de quali-
tat dels registres: augmen-
tant els handles de TDX, 
afegint URLs als repositoris 
institucionals o als CRIS, cor-
regint DOIs i URLs incorrec-
tes, corregint dates i títols en 
els registres, unificant han-
dles, etc.
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 ◆ Per quart cop s’utilitzen les 
dades del PRC en una no-
va convocatòria de mèrits 
de recerca de l’AQU.

 ◆ S’actualitza l ’ indicador 
de publicacions en accés 
obert entre el 2011 i el 2018, 
que ara és del 22 %.

 ◆ Durant l’any assistim a 6 
reunions del GT de Suport 
a la Recerca (CSUC) en les 
quals s’estableixen les se-
güents línies de treball:

 ◆ Preparar mesures pal·lia-
tives per accedir als con-
tinguts digitals de recerca 
en el cas que es cancel·li la 
subscripció a alguns recur-
sos de la Biblioteca Digital.

 ◆ Establir el procediment 
per donar el càlcul anu-
al dels APCs pagats per la 
Universitat.

 ◆ Promocionar amb bons 
o descomptes els recur-
sos digitals subscrits per 
publicar en accés obert 
per als investigadors de la 
UdG.

 ◆ Avançar en accions de mi-
llora per presentar plans 
de gestió de dades: actu-
alització de la nova guia, 
millores en l’EinaDMP, ela-
borar una plantilla per a 

doctorands, elaborar una 
plantilla per fer software 
management plan, adap-
tar la plantilla de projectes 
H2020 al castellà per als pro-
jectes del Ministerio, etc.

 ◆ Preparar accions concretes 
per afavorir l’accés obert a 
les universitats: Micro-Mooc 
de Ciència Oberta, escape 
room de l’accés obert, Mi-
cro-Mooc per a l’Open Edu-
cation Week, indicador de 
l’accés obert al PRC.

 ◆ Propostes per a la imple-
mentació d’un repositori de 
dades consorciat: recoma-
nacions per seleccionar un 
repositori de dades.

 ◆ Avançar en temes relacio-
nats amb les humanitats 
digitals a partir d’activitats 
concretes: formació, actu-
alització de les recomana-
cions per digitalitzar docu-
ments i imatges, etc. 

 ◆ El grup de treball per elabo-
rar una proposta de requi-
sits funcionals per a la cre-
ació del repositori de dades 
de recerca es reuneix 1 ve-
gada i elabora la guia «FAIR 
x FAIR. Requeriments facti-
bles, assolibles i implemen-
tables per a un repositori de 
dades de recerca FAIR».



Memòria 2019

 
30
 

30

Suport a 
l’aprenentatge: 
«La Biblioteca 
forma»

 ◆ Es consolida la formació per 
càpsules als estudiants que 
estan elaborant el TFG d’In-
fermeria i Medicina. S’han 
ofert 3 càpsules sobre: cer-
ca bibliogràf ica avançada, 
gestor bibliogràfic Mende-
ley i Vancouver adaptat a 
Mendeley.

 ◆ S’imparteix formació al 1r 
Màster en Atenció Oncolò-
gica Integral (UdG i ICO), en 
el mòdul d’aspectes bàsics 
de la recerca, amb la ses-
sió «Cerca bibliogràfica: ba-
ses de dades científ iques 
rellevants».
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 ◆ S’imparteix per primera ve-
gada formació dins l’assig-
natura Societat, família i es-
cola, de 1r curs dels graus de 
Mestre de MEI i de Mestre 
de MEP i de la doble titu-
lació sobre cerca d’articles 
i identif icació de revistes 
amb impacte.

 ◆ A petició de la Unitat de 
Compromís Social, es realit-
zen dues sessions de forma-
ció sobre cerca d’informa-
ció dins el projecte «Prinpar, 
projecte inclusiu de parti-
cipació en competències 
socials, digitals i d’empre-
nedoria», liderat per la Dra. 
Maria Pallisera i la doctoran-
da Paulina Mejías i adreçat 
a persones amb discapaci-
tat intel·lectual.

Foto: Perfil de Twitter del Grup de Recerca en Diversitat 
https://twitter.com/gprinpar?lang=ca
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 ◆ Canvi en l’itinerari de sessi-
ons adreçades als estudi-
ants de la FCEE: es partici-
pa en la presentació de la 
matrícula a les assignatures 
Instruments d’economia 
aplicada 1, el 1r semestre, i 
de Mètodes quantitatius i 
tecnologia de la informació, 
el 2n semestre. També s’in-
tervé en les presentacions 
d’inici de curs de l’EPS i en 
una presentació de serveis 
específica de la Facultat de 
Ciències.

 ◆ Per segon any consecutiu 
la Biblioteca participa en la 
Jornada d’Orientació Profes-
sional (JOP) de la Facultat 
de Ciències amb unes sessi-
ons sobre Mendeley.

 ◆ Es col·labora amb Talent Pa-
tronat de l’EPS amb unes 
xerrades complementàri-
es dels tallers sobre recerca 
d’informació que fem als es-
tudiants de batxillerat, i amb 
l’Àrea de Comunicació i Re-
lacions Institucionals per al 
Jove Campus de Recerca.

 ◆ Campanya «Pregunta’m!» a 
les xarxes i a la web de la Bi-
blioteca, per tal de facilitar 
als estudiants identificar el 
personal bibliotecari durant 
la primera quinzena del curs 
acadèmic.
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Projectes 
transversals 
amb altres 
serveis o ens 
universitaris

 ◆ UdGApp i carnet de la UdG 
al mòbil: Projecte tecnològic 
utilitzat per més de 40 uni-
versitats de l’Estat, desenvo-
lupat per Universia i que a la 
UdG han adaptat el Servei 
Informàtic i la Biblioteca. A 
finals d’any, 8.407 membres 
de la comunitat università-
ria s’han baixat l’app als seus 
dispositius mòbils.

 ◆ La Biblioteca manté una es-
treta col·laboració amb la 
Unitat de Compromís Soci-
al. Les activitats més desta-
cades enguany han estat:

 □ Participació en el curs 
«Cooperació per al desen-
volupament» amb la pre-
sentació: «Experiència 
de cooperació: Construc-
ció d’una nova bibliote-
ca per a l’escola d’infer-
meria Insolàfrica a Kribi 
(Camerun)».

 □ Col·laboració en la gestió 
del servei de préstec de 
bicicletes elèctriques de la 
UdG adreçat al PAS i PDI 
que permet una mobilitat 
ràpida i sostenible entre 
els campus.

Universitat de Girona. Parc de bicicletes elèctriques del campus de Montilivi.
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 □ Adquisició de 56 títols de 
temàtiques relacionades 
amb la igualtat de gènere 
amb el f inançament del 
Ministeri de la Presidència, 
Relacions amb les Corts i 
Igualtat.

 □ Es comencem a aplicar els 
criteris d’ús d’un llenguat-
ge d’igualtat de gènere i 
inclusiu en les activitats de 
formació dels usuaris, en 
la preparació de material 
de suport i en les matèri-
es del catàleg. També ens 
comprometem a aplicar 
en les comunicacions, en 
la difusió de notícies, en el 
web i a les xarxes socials el 
principi d’ús igualitari del 
llenguatge en la redacció 
de continguts.

 ◆ Cessió d’espais per a la pau-
sa saludable que l’Àrea de 
Promoció de la Salut orga-
nitza a l’entrada de la bibli-
oteca del campus Montilivi 
per als estudiants que es-
tan preparant els exàmens 
finals.

Universitat de Girona. 
Àrea de Promoció de la Salut. Programa «UdG, una universitat saludable».
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Suport als 
centres 
adscrits

Es manté i s’amplia el progra-
ma de formació als estudiants 
d’escoles adscrites:

 ◆ De Mendeley i estratègia de 
cerca a EUSES, als estudi-
ants de CAFE, per a la realit-
zació del TFG.

 ◆ Sobre fonts de qualitat i 
Mendeley, a estudiants del 
Grau en Gestió Hotelera i 
Turística de l’EUHT-Sant Pol, 
per a la realització del TFG.

 ◆ Sobre la cerca documental i 
fonts d’informació de quali-
tat, a estudiants de 2n curs 
del Grau en Gestió Hotelera i 
Turística de l’EUHT-Sant Pol.
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EIX 3: Som 
Territori 

«Contribuïm a la projecció 

de la universitat i obrim la 

Biblioteca al territori»

Òrbita 18-22 
Pla estratègic. Eix 3
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Donacions i 
fons especials 

Nous fons incorporats

 ◆ La família de Jaume Vicens 
Vives fa donació del fons 
epistolar de l’historiador, 
unes 3.000 cartes, que s’in-
corporen al fons bibliogràfic 
i d’arxiu personal que ja cus-
todia la Biblioteca de la UdG.

 ◆ Incorporació del Fons Jean 
Vilar, f ill de Pierre Vilar, el 
fons del qual ja es custodia 
a la Biblioteca de la UdG.

 ◆ Ingrés del Fons M. Lluïsa 
Borràs, mitjançant la sig-
natura d’un conveni amb 
la Fundació Nando & El-
sa Peretti. És un fons d’uns 
20.000 volums que es pro-
cessarà en els propers qua-
tre anys amb una subvenció 
econòmica de la Fundació.

 ◆ Constitució del Fons de la 
Càtedra d’Educació de l’Es-
pectre Autista a partir de 
fons propis, un donatiu de 
Paco Jiménez i adquisicions 
fetes per la càtedra del ma-
teix nom.

 ◆ Donació de 120 llibres de la 
Biblioteca del Col·legi Oficial 
de Metges de Girona a la bi-
blioteca del campus Centre.

 ◆ Ingrés del Fons AEROCART a 
la Cartoteca de la UdG, for-
mat per 600 fotografies aè-
ries de municipis de la pro-
víncia de Girona.

 ◆ Incorporació del donatiu 
Zabala a la biblioteca del 
campus Centre, fet pel Dr. 
Santiago de Zabala Ferrer.
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Actuacions entorn dels fons 
especials 

 ◆ Es realitza l’inventari i digi-
talització de les cartes i dia-
ris del Fons Joan Ferraté i es 
continua el processament i 
catalogació dels llibres.

 ◆ Es desenvolupa i publica la 
base de dades de dedica-
tòries del Fons Joan Reglà, 
es finalitza la catalogació de 
llibres, revistes i separates 
(1.239 elements) i es realitza 
l’inventari de manuscrits.

 ◆ Es cataloga el Fons Lluís M. 
de Puig, i addicions als fons 
especials: Josep M. Nadal, 
Joaquim Nadal, Jordi Nadal, 
Mon Marquès. Magisteri Exi-
liat de Catalunya (2.237 ele-
ments totals), i Bartomeu 
Sigalés.

 ◆ Es publica en el DUGiFons-
Especials el Fons de l’Espai 
Paulo Freire.

 ◆ S’actualitza i es revisa la base 
de dades Bertrana de Cap-
çalera (157 articles d’Aurora 
Bertrana i 1.602 articles de 
Prudenci Bertrana).

 ◆ Es grava i publica el vídeo de 
presentació del Fons Pru-
denci i Aurora Bertrana.

 ◆ Es duu a terme el rodatge 
d’un documental sobre Rai-
mon Panikkar, coproduït 
per RTVE i TV3.

 ◆ Es duu a terme el rodatge 
d’un documental sobre Jo-
aquim Franch: Encara som 
vius: una aproximació a 
l’obra de Joaquim Franch.

 ◆ El professor Joanny Moulin, 
de la Universitat d’Ais-Mar-
sella, fa una estada per a 
l’elaboració de la biografia 
de Tom Sharpe.

 ◆ Es publica la notícia a TV3 de 
la incorporació del fons epis-
tolar de Jaume Vicens Vives.

 ◆ Es fa la migració de les bases 
de dades de dedicatòries de 
fons especials de SQL Server 
a MySQL i es canvien la in-
terfície de consulta de l’usu-
ari i l’entorn de treball per a 
la gestió de dades.
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Universitat de Girona. Biblioteca. Diaris i 
llibretes del Fons Joan Ferraté

Universitat de Girona. Biblioteca. 
Visita guiada al Fons 

Prudenci i Aurora Bertrana 
en el marc del programa 

«Lectures en ruta 2019», de Tramoia 
(16 de novembre de 2019)
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Publicacions que han 
utilitzat documents dels fons 
especials

 ◆ Publicació d’un monogràfic 
sobre Joan Ferraté a la re-
vista Veus baixes, que inclou 
les ponències del curs d’es-
tiu que es va fer a la Bibliote-
ca el 2018 i també la presen-
tació del fons: http://www.
veusbaixes.cat/veusbaixes/5.
html 

 ◆ Bertrana, A. (2019). Ara us 
parlaré: conferències (1930-
1967). Girona: Diputació (edi-
ció a cura d’Adriana Bàrcia).

 ◆ Bertrana, A. (2019). Entre 
dos silencis. Barcelona: Club 
Editor.

 ◆ Cabré, Ll.; Ortin, M. (2019). 
L’interès de Gabriel Ferrater 
per la poesia d’Ausiàs March. 
Reduccions: Revista de Po-
esia, 113.

Cessions de fons per a 
exposicions externes

 ◆ Cessió del llibre: Pujulà, 
F. (1918). En el repòs de la 
trinxera: cartes del soldat 
a l’amic. Barcelona: Anto-
ni López, per a l’exposició 
«Mig Europa cau: impres-
sions de Josep Pla sobre la 
guerra» (febrer-maig, Palau 
Robert (Barcelona); novem-
bre-gener, Casa de Cultura 
(Girona)).



Memòria 2019

 
44

Biblioteques 
vinculades 

Actes de vinculació amb 
noves biblioteques

El 24 d’abril es du a terme, al 
Jardí Botànic Marimurtra, l’ac-
te de vinculació de la Bibliote-
ca del Jardí Botànic Marimurtra 
amb la Universitat de Girona i 
la presentació de la biografia 
de Carl Faust.

Universitat de Girona. Biblioteca. Acte de presentació del Fons Carl Faust.
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Actuacions entorn de les 
biblioteques vinculades 

 ◆ Es realitzen tres sessions de 
treball a la Fundació Rafa-
el Masó per assessorar en la 
catalogació del fons.

 ◆ Es publica la pàgina web so-
bre el fons digitalitzat del 
Monestir de Sant Daniel.

Universitat de Girona. Signatura del conveni entre la Universitat i l’Institut d’Estudis Gironins (IEG).

 ◆ La directora de la Biblioteca 
s’incorpora al grup assessor 
de patrimoni cultural de la 
Fundació Carl Faust. 

 ◆ Actualització del conveni 
amb l’Institut d’Estudis Giro-
nins com a centre col·labo-
rador, en col·laboració amb 
el Vicerectorat de Territori i 
Compromís Social.
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Programa 
de captació 
de nous 
estudiants

Instituts de secundària 

 ◆ Incorporació d’una sessió 
de metodologia a les sessi-
ons que es fan als instituts 
per preparar el treball de 
recerca. Aquestes sessions 
les imparteixen tècnics de 
l’ILCC (Institut de Llengua i 
Cultura Catalanes), per als 
itineraris humanístic i social, 
i investigadors de C4C/Quí-
mica/IQCC, per als itineraris 
científic i tecnològic.

 ◆ 765 alumnes de batxillerat 
d’11 instituts de les comar-
ques gironines han rebut 
formació relacionada amb 
la cerca d’informació i me-
todologia per al seu treball 
de recerca.

 ◆ 59 alumnes han rebut 6 h 
de formació, durant el Jove 
Campus de Recerca, sobre 
cerca d’informació i fonts 
de dades estadístiques en 
turisme.

 ◆ 736 alumnes han participat 
en els tallers o bibliovisites 
durant les JPO.

 ◆ Taller al campus Centre, 
«PreBIBLIO d’estiu: busca i 
troba», per a estudiants de 
batxillerat.

Universitat de Girona. Biblioteca. Visites d’instituts de secundària.
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Formació +50

 ◆ D’acord amb la Unitat de 
Compromís Social-Progra-
ma de Formació Universi-
tària per a Més Grans de 50 
Anys, s’han ofert dos cursos 
de formació, amb un total 
de 16 assistents.
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Exposicions

Enguany s’han acollit 44 expo-
sicions, de les quals 19 han estat 
cedides per altres institucions i 
les restants s’han fet amb fons 
propis de la Biblioteca.

Exposicions pròpies

 ◆ «Neurocirurgia del segle XXI. 
Ciència i tecnologia al servei 
del pacient», a la biblioteca 
del campus Centre.

 ◆ «Exposició bibliogràfica so-
bre la figura de la dona en la 
societat en l’àmbit de la sa-
lut», a la biblioteca del cam-
pus Centre.

 ◆ «Exposició sobre taba-
quisme i salut, acompa-
nyada d’il · lustracions de 
pulmons de J. M. Bourgery 
(s. XIX)», a la biblioteca del 
campus Centre.

 ◆ «Brossa a la Biblioteca», a la 
biblioteca del campus Barri 
Vell.

 ◆ «Fons sobre els trastorns de 
l’espectre autista», a la bibli-
oteca del campus Centre.

 ◆ En el marc de MOT, Festival 
de Literatura, es constitueix 
un #ESPAIMOT per donar 
visibilitat als autors que hi 
participen, amb una mostra 
dels seus llibres, a la bibliote-
ca del campus Barri Vell.
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PantallArt

Enguany, a la secció Pantalla-
Art de la biblioteca del cam-
pus Barri Vell, s’hi han inclòs les 
exposicions:

 ◆ «Joan Brossa: centenari del 
naixement»

 ◆ «Centenari de la fundació de 
la Bauhaus»

 ◆ «Communication Papers: re-
vista de la UdG d’accés obert 
del grup de recerca ARPA»

 ◆ «Leonardo e el disegno»

 ◆ «Cartells polítics: 1931-1936»

 ◆ «Cartells en època de guerra: 
1936-1939»

Poesia dinàmica

 ◆ «Carles Riba»

 ◆ «Cavafis»

 ◆ «El cavall bàrbar de l’oficial 
Fang: apropiació de Du Fu»

 ◆ «Imatge i símbol: la poesia 
d’Antonio Machado en l’obra 
de Joan Ferraté»

Mapa del mes

 ◆ «Sàhara Occidental, la llui-
ta contra l’oblit: la Univer-
sitat de Girona al Sàhara 
Occidental»

 ◆ «Canvi climàtic. Emissions 
de diòxid de carboni»

 ◆ «SOS Costa Brava. El nostre 
litoral amenaçat. Llançà, zo-
na del Rec d’en Feliu»

 ◆ «Nous murs a Europa»

Voleu exposar a la Biblioteca?

Aquest any hem acollit les pro-
postes següents:

 ◆ «Fuzzy Art», de Queralt 
Viladevall.

 ◆ «Cooperació en salut men-
tal: una mirada a Bluefields 
(Nicaragua)».

 ◆ «Devesa viva», d’Afra Ramió 
Palma.

 ◆ «Redescobrint el bolígraf», 
de Bryan Miguel Pérez Ruc-
hat i Núria Puig Segura.

 ◆ «Exlibris i exlibrisme», del 
Dr. Pere Figuereda i Cairol. 

La creació d’aquesta expo-
sició ha donat lloc a la pu-
blicació del llibret: Ex-Libris: 
ex-libris, exlibrisme i Dret: 
col·lecció Figuereda-Rosa, 
consultable al repositori de 
la UdG, http://hdl.handle.
net/10256/16680.



Memòria 2019

 
50

Universitat de Girona. Biblioteca. Exposició «Ex-libris, exlibrisme i Dret».

Generalitat de Catalunya. Exposició de la 
Fundació Infància i Família.
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Exposicions cedides per 
altres institucions

 ◆ «Acolliment familiar. Tu pots 
canviar la vida d’un infant», 
de la Fundació Infància i 
Família.

 ◆ «Hi ha altres mons», de l’ONG 
Health us Nepal, acompa-
nyada d’una xerrada de pre-
sentació de l’ONG gironina i 
del projecte per millorar les 
condicions sanitàries de la 
població del Nepal.

 ◆ «Capturant l’actualitat», de la 
Diputació de Girona. Foto-
grafies de premsa presenta-
des als Premis Carles Rahola 
de Comunicació Local.

 ◆ Exposició sobre el càncer de 
còlon de l’AECC. Catalunya 
contra el Càncer, acompa-
nyada d’una mostra de lli-
bres i una selecció de TFG 
relacionats amb la malaltia.

 ◆ «Setmana Bio per a l’alimen-
tació ecològica», de la Gene-
ralitat de Catalunya.

 ◆ «Els meus colors», de l’asso-
ciació El Trampolí. 

 ◆ «Sàhara Occidental, la lluita 
contra l’oblit», de l’Equip Sà-
hara UdG, amb la col·labo-
ració de la Unitat de Com-
promís Social i del Consell 
Social de la UdG.

 ◆ «Tot és en els llibres: Teresa 
Pàmies», de la Institució de 
les Lletres Catalanes, amb 
la col·laboració del Servei de 
Biblioteques de la Genera-
litat de Catalunya, l’Institut 
Català de les Dones i el De-
partament d’Educació.

 ◆ «Finestres», exposició solidà-
ria de 58 instagramers.

 ◆ «Comadira», recull docu-
mental amb textos i imat-
ges que presenten una 
panoràmica de la llarga i 
intensa vinculació de Nar-
cís Comadira amb la UdG. A 
aquesta exposició s’hi afe-
geix «Llibres, llibres, més lli-
bres!», mostra de la produc-
ció literària i assagística de 
Narcís Comadira.

Universitat de Girona. Biblioteca. Exposició sobre Narcís Comadira i la UdG.
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 ◆ «Prudenci Bertrana: l’idea-
ri bàrbar i Aurora Bertrana: 
el virus de l’aventura», de 
la Institució de les Lletres 
Catalanes.

 ◆ «Adaptació al canvi climàtic», 
de la Diputació de Girona.

 ◆ «L’espera mou», del Servei 
d’Esports de la UdG, em-
marcada en la Setmana de 
la Salut de la UdG.

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

 ◆ «Ciència i esport: nous mate-
rials en esports nàutics», del 
Departament de Química 
de la Universitat de Girona.



 
53

Memòria 2019

 
53

Col·legis 
professionals 
de la 
demarcació

 ◆ Redacció de la carta de ser-
veis específica per als col·le-
gis professionals i entitats 
amb què tenim convenis 
establerts.

 ◆ Signatura del conveni de 
col·laboració amb el Col·legi 
Oficial de Metges de Girona 
(COMG).
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Universitat de Girona. Biblioteca. Carta de serveis per a col·legis professionals i altres entitats.
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Altres activitats 
culturals

Participació en el projecte 
«Rius de llibres. Dona una se-
gona oportunitat a un llibre!» 
promogut per la secció de Bi-
blioteques de l’Àrea de l’Alcal-
dia de l’Ajuntament de Girona i 
l’entitat Connexió Papyrus.
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Aquí fem llibres

Es presenten vuit llibres:

 ◆ Salamanca-Ciudad Line-
al-Palamós: las arcadas 
claustrales de Mas del Vent, 
de Gerardo Boto.

 ◆ Balnearios, veraneo, litera-
tura. Agua y salud en la Es-
paña contemporánea, de 
Joaquim M. Puigvert i Nar-
cís Figueras, coordinadors 
del volum, i de Margarida 
Casacuberta.

 ◆ Sobre las emociones, de Da-
vid Pineda.

 ◆ Lorca et le cinéma i Albert 
Serra. Roi soleil, d’Àngel 
Quintana.

 ◆ Comunidades rotas: una his-
toria global de las guerras ci-
viles, de Javier Rodrigo i Da-
vid Alegre.

 ◆ La historiograf ia medieval 
davant la crisi, editat per Ma-
ria Elisa Varela.

 ◆ Ciutats de valors, ciutats va-
luoses: un assaig d’ètica ur-
bana, de Joan Manuel del 
Pozo.

 ◆ Leibniz und die Folgen, de 
Jörg Zimmer.

Universitat de Girona. Facultat de Lletres. Aquí fem llibres.
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Xerrada-col·loqui

 ◆ «Què ens diuen les biblio-
teques dels poetes?» So-
bre les biblioteques perso-
nals de Joan Brossa i Joan 
Vinyoli, amb la participació 
de Glòria Bordons i Pep So-
là, moderats per Margarida 
Casacuberta.

Lectures del Fons Raimon 
Panikkar

Es fan tres lectures:

 ◆ «Representacions artístiques 
de no-dualisme en els llibres 
alquímics (s. XV-XVII)», a càr-
rec de Roger Ferrer Ventosa.

 ◆ «Raimon Panikkar i el pensa-
ment xinès clàssic», a càrrec 
de Raquel Bouso Garcia.

 ◆ «Raimon Panikkar y la ne-
cesidad de una nueva mu-
tación de la conciencia», a 
càrrec de Juan Egea.

UdGllegeix 

Es fan tres lectures:

 ◆ El mar, de Blai Bonet, a càr-
rec de Xavier Pla, del De-
partament de Filologia i 
Comunicació.

 ◆ Reparar els vius, de Maylis 
de Kerangal, a càrrec d’Alícia 
Baltasar, del Departament 
d’Infermeria.

 ◆ La tregua, de Mario Bene-
detti, a càrrec de Jorge Gar-
cia, del Departament de Fi-
lologia i Comunicació.

Universitat de Girona. Biblioteca. UdGLlegeix.
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Viquimaratons 

 ◆ Participem en la campanya 
«1 bibliotecari, 1 referència», 
promoguda per l’Amical 
Wikimedia.

 ◆ S’organitzen i acullen dos ta-
llers, un d’introducció i edi-
ció de la Viquipèdia i l’altre 
d’introducció a Wikidata.

Visites guiades

 ◆ Es realitzen visites durant 
les JPO adreçades als estu-
diants i a les famílies.

 ◆ Visita i formació de 9 pro-
fessors de la Universidad de 
Atacama (Chile), especialis-
tes en promoció de la salut.

 ◆ Visita de membres de l’ONG 
Insolàfrica i de 2 estudiants 
en pràctiques de l’Ecole d’In-
firmiers de Kribi (Camerun).

 ◆ Visita d’un grup de 12 jubi-
lats tutoritzats pel Dr. Manel 
Liern Caballero.

 ◆ Visita de 25 estudiants del 
Màster d’Emergències i 
Urgències.

 ◆ Visita guiada al Fons Bertra-
na, dins del projecte «Lectu-
res en ruta».

 ◆ Visites guiades a l’exposició 
«Sàhara Occidental, la llui-
ta contra l’oblit: la Univer-
sitat de Girona al Sàhara 
Occidental».

 ◆ Visita del professor Eliseu 
Carbonell amb alumnes de 
l’assignatura Antropologia 
econòmica.

 ◆ Visita dels professors Maxi 
Fuentes i Joan Lluís Alegret 
amb alumnes de l’assigna-
tura Món actual, del Grau en 
Història.
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Activitats culturals acollides 
a la Biblioteca

 ◆ Per commemorar l’Any In-
ternacional de la Taula Pe-
riòdica, #aitp2019, el De-
partament de Química i la 
Biblioteca organitzen un ci-
cle de xerrades.

Universitat de Girona. Biblioteca. Pro-
grama de les xerrades #aitp2019.
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Universitat de Girona. Biblioteca. Xerrades #aitp2019.
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Universitat de Girona. Biblioteca.

 ◆ Presentació del llibre El 
meu germà a les alfor-
ges, de Paco Jiménez, a 
càrrec de Joan San Moli-
na, David Ballester, Anna 
Roca i Paco Jiménez.
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EIX 4: Som 
Professionals 

«Treballem 

transversalment i 

cerquem l’excel·lència 

del servei»

Òrbita 18-22. 
Pla estratègic. Eix 4
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L’equip de 
persones 

 ◆ S’articula la Unitat de Suport 
a l’Aprenentatge amb la de-
signació de la cap de la uni-
tat, Isabel Planas, que s’en-
carregarà de coordinar els 
diferents itineraris forma-
tius, garantir la seva adequa-
ció a cada nivell acadèmic i 
estar amatent a les innova-
cions pedagògiques i tecno-
lògiques per a la millora dels 
formats i dels continguts de 
les sessions.

 ◆ Enguany es jubilen Montse 
Planas i Cesca Turu.

 ◆ S’adapta l’acord de flexibi-
litat de tardes específ ic de 
la Biblioteca a la gestió del 
programa eTempo, de ma-
nera que s’equipara amb les 
condicions establertes en el 
calendari laboral anual de la 
UdG.

 ◆ S’incorpora Pau Expósito, 
contractat per realitzar l’in-
ventari del Fons Maria Lluï-
sa Borràs.

 ◆ Es rep i tutoritza Anita Fe-
dulova, estudiant de pràcti-
ques de la UOC; Anna Pélio-
vá, estudiant de pràctiques 
cedida pel SIGTE, i Anna de 
Castro, practicant del màs-
ter universitari de Bibliote-
ques i Col·leccions Patrimo-
nials de la UB.

 ◆ Es canvia el model d’ajuts 
per als estudiants que ca-
da any donen suport als 
diferents serveis bibliote-
caris; a partir d’ara s’arti-
cularan com a convenis 
de pràctiques curriculars o 
extracurriculars.
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Organització i 
comunicació 
interna

Òrgans de direcció i 
participació de la Biblioteca

 ◆ La Comissió de Biblioteca 
s’ha reunit dues vegades 
durant l’any i aprova el Pla 
de gestió de la col·lecció de 
la Biblioteca de la Universi-
tat de Girona i el Pla de co-
municació de la Biblioteca 
de la Universitat de Girona.

 ◆ El Consell Tècnic s’ha reunit 
cinc vegades.

 ◆ El grup de treball d’espais 
s’ha centrat en 2 línies: zoni-
ficar i retolar espais de la Bi-
blioteca segons el nivell de 
silenci i dissenyar espais de 
trobada informal.

 ◆ El grup de treball de forma-
ció s’ha centrat en 3 línies: 
elaborar un vídeo de pre-
sentació de la Biblioteca 
adreçat a estudiants nou-
vinguts, dissenyar càpsu-
les formatives monotemàti-
ques i preparar nous models 
de trobades per al PDI.

 ◆ El grup de treball de fons 
especials ha desenvolupat 
el projecte: «Fons especials 
de la Universitat de Girona», 
amb l’objectiu d’enriquir la 
Viquipèdia amb continguts 
específ ics relacionats amb 
els fons que custodiem.
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 ◆ El grup de treball de prés-
tec i procés tècnic s’ha cen-
trat en el procediment de 
baixes seguint la política de 
col·lecció.

 ◆ El grup de treball de serveis 
s’ha coordinat amb la Uni-
tat de Compromís Social per 
confeccionar la pàgina web 
de recursos d’informació ba-
sada en les paraules de l’ar-
bre temàtic de la unitat.

 ◆ El grup de treball de comu-
nicació s’ha replantejat els 
continguts i les seccions del 
butlletí de comunicació in-
terna de la Biblioteca, que 
passa a ser bimestral.
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Cooperació 
i xarxes 
professionals

Participació a les xarxes 
professionals

Àrea BID i Àrea de Ciència 
Oberta del CSUC

Segueix la participació estable 
en vuit grups: CCUC, PIC, GEPA, 
Grup de Gestió de la Bibliote-
ca Digital de Catalunya, Gestor 
Mendeley, Portal de la Recerca 
de Catalunya, Grup de Suport a 
la Recerca i Comissió d’Huma-
nitats Digitals de l’àrea de Cièn-
cia Oberta del CSUC.

Les biblioteques del CSUC or-
ganitzen la Quinzena de visites 
per promoure i impulsar l’inter-
canvi de coneixements i infor-
mació entre el seu personal.

Visita professional a la Bibliote-
ca del Col·legi Oficial de l’Advo-
cacia de Girona i a la Biblioteca 
del Col·legi d’Aparelladors, Ar-
quitectes Tècnics i Enginyers 
de l’Edificació.
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Universitat de Girona. Biblioteca. Visita de documentalistes
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CRUE-Red de bibliotecas 
REBIUN

Actualment estem participant 
en:

 ◆ Línia 3: en els objectius 
que pretenen potenciar el 
desenvolupament i ús de 
la Biblioteca Digital 2.0, in-
ternet i les xarxes socials, 
i en l’organització anual 
del workshop de projectes 
digitals.

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

 ◆ Grup estable de repositoris: 
amb la responsabilitat de 
donar compliment a l’Ob-
jectiu Estratègic 3 de la Lí-
nia Estratègica 3: «Potenciar 
los repositorios de conteni-
dos y datos de investigación 
y docencia institucionales 
y aprovechar las tecnologí-
as e interoperabilidad para 
impulsar nuevos servicios 
de valor añadido.» La UdG 
participa en els objectius 
generals següents: «Evalua-
ción de los repositorios ins-
titucionales de REBIUN» i 
«Benchmarking y recomen-
dación de contenidos y ser-
vicios de objetos de apren-
dizaje en repositorios de 
universidades». 

 ◆ Coordinació del grup de ser-
veis compartits: desenvolu-
pant el nou conveni marc 
amb Dialnet i la posada en 
marxa de la prova pilot ICAC 
(intercambio compensado 
de artículos científicos).

Altres col·laboracions 

 ◆ Participació en el grup de 
treball GICS (Grup de Gestió 
de la Informació en Ciències 
de la Salut), del Col·legi Ofi-
cial de Bibliotecaris i Docu-
mentalistes de Catalunya.

 ◆ Participació en la Comissió 
Assessora de Catalogació, 
òrgan consultiu de la Biblio-
teca de Catalunya en matè-
ria de catalogació.

 ◆ Participació a la reunió de 
treball del grup de treball de 
Llibre Antic, del Col·legi Ofi-
cial de Bibliotecaris i Docu-
mentalistes de Catalunya.

La formació permanent

 ◆ El personal de la biblioteca 
ha assistit a 53 cursos de for-
mació diferents.

 □ 38 corresponen al pla de 
formació del PAS.

 □ 5 cursos d’idiomes.

 ◆ En total, es comptabilitzen 
542 dies d’assistència acom-
plerts per 60 persones.

 ◆ S’ha realitzat una mitjana de 
0,88 cursos per persona (53 
cursos/60 persones).

 ◆ S’ha arribat a  una mitjana 
de 4,38 persones per curs 
(232 assistents/53 cursos).

 ◆ En total s’han rebut 1.047 ho-
res de formació.
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Articles publicats i 
comunicacions a workshops

 ◆ Baltasar Bagué, A., Pages-
petit Nicolau, N., Roca Bo-
nals, A., Almendros Plana, L. 
(2019) Una biblioteca d’in-
fermeria al Camerun: un 
projecte universitari de co-
operació internacional, dins 
Àgora d’Infermeria, vol. 23 
(3) p. 97-111.

 ◆ Puyal González, C., Alpáñez 
López, C., Caro Benito, C.; Gri-
fol Clar, E., Guardiola Pereira, 
E., Martín Castro, A., Mont-
cusí Puig, C., Roca Bonals, 
A., Salas-Olle, E., Vall-Casa, 
A. (2019) Cómo reinventar-
se compartiendo conocimi-
ento: Proyecto GICSExplora, 
dins XVI Jornadas Naciona-
les de Información y Docu-
mentación en Ciencias de la 
Salud, Oviedo.

 ◆ Ezquerra Elias, X., Moré Mel-
guizo, L. Rufí Pagès, J. (2019) 
Bertrana de Capçalera, un 
proyecto de humanidades 
digitales, dins 2ª Jornadas 
de Gestión del Patrimonio 
Bibliográf ico, Santiago de 
Compostela.

 ◆ Rufí Pagès, J. El fons Joan 
Ferraté a la Biblioteca de la 
Universitat de Girona, dins 
Veus Baixes: Papers de Ver-
sos i Lletres, núm.5.



Memòria 2019

 
72

Assistència 
a cursos 

Assistència a cursos 
organitzats per altres serveis

 ◆ «A la UdG flippegem». Jor-
nada de presentació d’ex-
periències de classe inversa 
(ICE).

 ◆ ICEberg Day. Transaprenen-
tatge: d’institucions que en-
senyen a l’articulació de xar-
xes que aprenen (ICE).

 ◆ Introducció a l  l iderat-
g e  p e r s o n a l  a  l a  v i -
da professional (Of icina 
Universitat-Empresa).

Assistència a cursos externs

 ◆ URKUND: Servei de detecció 
i prevenció del plagi (CSUC).

 ◆ Transparència i protecció de 
dades: interacció i equilibri 
(EAPC).

 ◆ SCOPUS Bib l iometr ics 
(FECYT).

 ◆ Journal Citation Report 
(FECYT).

 ◆ Catalogació i format RDA: 
el nou estàndard. Mòdul de 
perfeccionament (COBDC).

 ◆ Gestió de dades en la pràcti-
ca científica: el rol dels data 
stewards (COBDC).
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Assistència a jornades i 
workshops

 ◆ III Jornades de Biblioteques 
i Salut de Catalunya. Trans-
formació de les biblioteques 
de ciències de la salut: rep-
tes i noves competències 
(Gencat).

 ◆ XVIII Jornada Tècnica d’Es-
pais Escrits. Treballar en xar-
xa els autors patrimonials 
(Espais escrits).

 ◆ Jornada «20 años de Ma-
droño. Las bibliotecas uni-
versitarias ante los retos del 
futuro» (Consorci Madroño).

 ◆ Jornada Intensiu Digital: in-
tercanvi d’experiències en 
col·leccions digitals 2019 
(CSUC).

 ◆ IV Jornades d’Història de 
l’Edició: «Les xarxes de ne-
goci del llibre a Espanya» 
(CRICC).

 ◆ XVII Jornadas CRAI: «Nuevas 
metodologías de enseñan-
za y aprendizaje: el rol de los 
CRAI» (REBIUN).

 ◆ XVIII Workshop REBIUN i VIII 
Jornadas «OS Repositorios. 
Ciencia abierta. Ecos, retos 
y oportunidades de los Pla-
neS» (REBIUN).

 ◆ XXVII  Assemblea de la 
REBIUN.

 ◆ Jornada de Models d’Innova-
ció a Biblioteques (COBDC).
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Trobades professionals 
organitzades per la 
Biblioteca

Enguany recuperem el for-
mat del workshop de la Bibli-
oteca: X Workshop BiblioUdG 
#SomProfessionals.

Universitat de Girona. Biblioteca. Programa del X Workshop BiblioUdG.
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Organitzem una nova edició 
de les trobades professionals 
amb biblioteques públiques: 
III Trobada professional de bi-
blioteques públiques de l’àm-
bit gironí: Diversitat, integració 
i compromís social.

Universitat de Girona. Biblioteca. III Trobada professional de biblioteques.
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Acollim el Seminari «Comunica 
com un professional: social me-
dia per a biblioteques i unitats 
d’informació», organitzat pel 
COBDC.

Universitat de Girona. Biblioteca. Seminari «Comunica com un professional».
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Planificació 
i qualitat 

2
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El 2019 corresponia fer l’en-
questa de satisfacció que, cada 
cinc anys, serveix per avaluar 
els espais, recursos i serveis de 
la Biblioteca amb l’objectiu de 
millorar contínuament i d’oferir 
a la UdG mesures de percepció 
per projectar l’excel·lència.

Les principals conclusions ex-
tretes de l’enquesta són:

Els estudiants de la UdG mos-
tren globalment un grau de 
satisfacció elevat amb la Bibli-
oteca, ja que, en respondre la 
pregunta «Quina qualif icació 
global donaries a la Bibliote-
ca?», la qualificació mitjana és 
de 7,8 en una escala d’1 a 10. La 
freqüència amb què els estudi-
ants van a la Biblioteca es con-
centra en «Dos o tres cops per 
setmana» (38 %) i «Alguna ve-
gada al mes» (36 %).

És destacable que la majoria 
d’estudiants, quan visiten la 
Biblioteca, solen treballar (per 
ordre en el percentatge de res-
postes) en punts individuals, a 
les sales de lectura, a les aules 
de treball en grup, a les zones 
d’ordinadors i a les aules d’or-
dinadors. Dels serveis que uti-
litzen, es distingeix «El web de 
la Biblioteca» (63 %), «El cerca-
dor/catàleg per buscar els do-
cuments que necessito» (17 %), 
«El servei de préstec de la UdG» 

(12 %) i l’autoservei de fotocòpi-
es i impressions (7 %). També 
es pot apuntar que la Bibliote-
ca disposa de la totalitat de la 
bibliografia que es recomana 
a les assignatures de grau i els 
estudiants hi accedeixen des 
de la fitxa de l’assignatura (68 
%) i des del catàleg de la Biblio-
teca (32 %).

Quant a l’opinió del professorat, 
les dades mostren una valora-
ció globalment molt positiva 
(en una escala de 0 a 5, el 59 % 
respon amb la màxima puntu-
ació i el 35 % puntuen amb un 
4). El professorat consultat con-
sidera que la Biblioteca cobreix 
les seves necessitats bibliogrà-
f iques pel que fa al desenvo-
lupament de la seva recerca i 
de la seva docència (ho pun-
tuen entre 4 i 5 el 81 %); els re-
cursos i serveis de la Biblioteca 
pels quals es demana valoració 
obtenen qualificacions molt al-
tes: la majoria (92 %) valora les 
instal·lacions com a adequades 
o molt adequades, com a efi-
cient o molt ef icient el servei 
d’adquisició de llibres, el ser-
vei de préstec interbibliotecari, 
la Biblioteca Digital i el catàleg 
(al voltant d’un 71 %), com a útil 
el gestor bibliogràfic (al voltant 
del 60 %) i el repositori digital 
DUGi (un 59 %).

Cal destacar l’excepcionalment 
alta satisfacció amb la qualitat 
de l’atenció rebuda, ja que un 
83,3 % responen que se senten 
molt ben atesos.
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Grau 
d’assoliment 
dels objectius 
2019
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#SomBiblioteca
Objectius operatius Agents

Dissenyar i aprovar la política de col·lecció Consell Tècnic i  Comissió de 
Biblioteca

Avaluar el procediment de revisió de la 
bibliografia recomanada

Unitat de Procés Tècnic i 
Biblioteques de Campus

Avaluar l’establiment d’un protocol de 
préstec específic pels Fons Especials 

GT Fons Especials

Endegar el portal de revistes electròniques 
UdG

Unitat de Projectes i Comunicació i 
Servei de Publicacions

Web: endegar la traducció a l’anglès, 
millorar el mòdul de notícies, incloure la 
integració amb ADAS 

Unitat Informàtica i Unitat de 
Projectes

Web: dissenyar i migrar els portals 
temàtics (Suport a la Recerca, Fons 
Especials, Babel, etc.)

Unitat Informàtica i Unitat de 
Projectes 

Continuar amb el desplegament de la 
tecnologia RFID: avançar amb l’inventari 
del fons bibliogràfic i remodelar el hall 
de la Biblioteca Montilivi per començar 
el curs 2019-2020 amb la tecnologia 
implementada.  

Biblioteques de Campus, Procés 
Tècnic i Unitat Informàtica

Exportar les tesis doctorals del DUGi al 
catàleg

Unitat informàtica, Unitat de 
Projectes i Comunicació i Procés 
Tècnic

100% assolit

50% assolit

0% assolit
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Començar a dissenyar els nous accessos 
per la Biblioteca del Campus Barri Vell 
amb l’objectiu d’executar-los el 2020

Biblioteca, Adjunt al Rector en 
Infraestructures, SOTIM

Avaluar la possibilitat de deixar en préstec 
objectes o enginys que els estudiants 
demanen (calculadores, ratolins, etc.)

Caps de Biblioteca i Grup de Treball 
de préstec

Avançar amb el projecte de retolació a les 
tres biblioteques

GT espais i activitats i
Caps de biblioteca

Pensar i dissenyar espais de trobada a 
les biblioteques,  continuar millorant els 
espais desconnecta’t i repensar els espais 
dels assessoraments documentals

GT espais i activitats, GT de 
formació i Caps de biblioteca

Redactar i aconseguir finançament pel 
pla de manteniment i creixement dels 
servidors de la Biblioteca

Unitat Informàtica

Dissenyar i definir l’espai que ha de ser el 
futur magatzem central de la Biblioteca 
(es trasllada al 2021)

Biblioteca, Adjunt infraestructures i 
SOTIM

100% assolit

50% assolit

0% assolit
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#SomInstitució

Objectius operatius Agents

Establir i aprovar el posicionament de la 
universitat respecte a l'accés obert i avaluar la 
creació d’una Comissió Transversal de Recerca

Unitat de Projectes i 
Comunicació, Direcció i 
Òrgans de govern

Desenvolupar i posar en explotació la UdGapp i 
la TUI (Targeta Universitària Intel·ligent)

Biblioteca, Servei Informàtic 
UdG, Servei de Publicacions i 
Vicerectors de Comunicació i 
Qualitat. 

Establir els mecanismes necessaris per controlar 
la despesa en APC dels Projectes de Recerca 

Biblioteca, Gerència i OITT

Incloure en el Portal de la Recerca de Catalunya 
els Instituts ICRA i IdibGi

Unitat de Projectes i 
Comunicació. OITT

Avançar en els assessoraments en acreditació 
de trams de recerca, organitzant una sessió de 
formació amb un expert de l’AQU

GT de Formació, Direcció

Gestionar els 20.000 € extraordinaris concedits 
per pal·liar l’obsolescència del fons bibliogràfic

Biblioteques de Campus i 
Deganats

Avaluar i establir un pressupost estable pels 
pròxims anys per pal·liar l’obsolescència del fons 
bibliogràfic

Biblioteques de Campus i 
Deganats

Dissenyar nous formats de classe pels estudiats 
dels últims cursos de Grau i TFG

GT de formació 

Organitzar i documentar  la pàgina de “fons 
bibliogràfic” de la Unitat de Compromís Social

Unitat de Compromís Social
GT de serveis per a altres 
serveis

Organitzar i documentar  la pàgina de “fons 
bibliogràfic” de la Unitat d’ocupació i Empresa 
seguin el mateix model de la Unitat de 
Compromís Social

Unitat de Compromís Social
GT de serveis per a altres 
serveis



Memòria 2019

 
84

#SomTerritori

Objectius operatius Agents

Difondre l’oferta de temes per a TFM o 
TFG de l'àmbit de la biblioteconomia, 
documentació i arxivística

GT de Fons Especials i Unitat 
de Procés Tècnic

Signar el conveni BiddeGi (Biblioteques de 
la Demarcació de Girona) i obrir el servei de 
préstec a la ciutadania

Biblioteca, òrgans de govern 
de les 4 administracions

Estudiar l’explotació del projecte Geoup4 
pel que fa al territori, oferint-lo als ens 
municipals

Vicerectora de Territori i 
Biblioteca

Ampliar i millorar l’oferta de continguts 
formatius a les sessions impartides als 
estudiants d’INS, incloent-hi elements de 
joc en la metodologia docent i ampliant el 
contingut amb la col·laboració de l’ILCC i del 
C4D/Química/IQCC

GT de formació

Completar la catalogació del fons Ferraté Biblioteca del campus Barri 
Vell

Recepció i gestió de la correspondència 
Jaume Vicens Vives i acte de difusió del 
projecte amb el Jardí Marimurtra. Gestió de 
possibles donatius: Jean Vilar, Fons Borràs, 
etc. 

GT Fons Especials i Unitat 
Projectes 

100% assolit

50% assolit

0% assolit
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#SomProfessionals

Objectius operatius Agents

Dur a terme l’enquesta de satisfacció als 
usuaris respecte al servei que oferim

Consell Tècnic

Oferir assessorament professional a aquelles 
institucions de l’entorn que precisin 
directrius per l’organització del seu fons. 

Procés Tècnic

Donar visibilitat als currículums 
professionals del personal bibliotecari a les 
planes personals de la web de la universitat. 

Direcció i òrgans de govern

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

Crear un vídeo promocional de presentació 
de la Biblioteca

GT de formació i Unitat de 
Projectes 

100% assolit

50% assolit

0% assolit
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Òrbita 18-22: Indicadors 

#SomBiblioteca 2018 2019

Actuacions/protocols fets sobre la col·lecció 7 9

Nombre de TFG i TFM entrats al repositori 325 361

Desenvolupaments tecnològics ad hoc 2 0

Projectes tecnològics implementats 4 2

Actuacions de reforma sobre espais o equipaments 2 1

Actuacions de millora sobre espais o equipaments 7 8

Actuacions sobre l’accessibilitat i atenció a la diversitat 4 7

Hores de cessió d’espais per a activitats promogudes pels estudiants 2 0
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#SomInstitució 2018 2019

Nombre d’ítems entrats en obert al repositori institucional 2794 1086

Percentatge d’estudiants que han rebut una sessió formativa 
presencial 46,20% 58,45 %

Nombre d’actuacions d’assessorament i sessions formatives fetes al 
PDI 7 12

Nombre d’actuacions de formació realitzades als centres adscrits 3 4

Nombre de col·laboracions amb projectes d’innovació docent 6 1

Nombre d’actuacions d’assessorament documental als serveis 
universitaris 0 1

Nombre d’actuacions que deriven en nous protocols o recursos rea-
litzades amb altres serveis universitaris 2 4

#SomTerritori

Nombre d’exposicions pròpies 14 25

Nombre d’exposicions externes acollides 12 19

Nombre d’activitats culturals pròpies organitzades 11 15

Nombre d’assistents a les activitats culturals 244 260

Nombre d’activitats culturals organitzades amb altres entitats 10 11

Nombre de fons especials i biblioteques vinculades incorporats 5 7

Nombre de documents dels fons propis cedits per a exposicions o 
activitats externes 154 1
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#SomProfessionals 2018 2019

Nombre de grups de treball intern en actiu 6 6

Nombre de persones que participen en grups de treball interns 26 26

Nombre de grups de treball cooperatius en què participem 8 8

Estades professionals en altres institucions 0 7

Projectes de cooperació internacional 1 1

Nombre d’hores de formació rebuda 1356 1047

Nombre de ponències, comunicacions, articles i participacions en 
taules rodones 10 11
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Donacions i subvencions

 ◆ 20.000 € atorgats per l’equip 
de govern de la UdG per a 
la compra de noves edicions 
de documents obsolets, dels 
quals 6.793,65 € s’han gas-
tat en la compra de llibres 
electrònics.

 ◆ 1.000 € de l’ajut del pacte 
d’estat contra la violència 
de gènere per a l’adquisició 
de bibliograf ia relaciona-
da amb la perspectiva de 
gènere.

 ◆ 30.000 € de la Fundació El-
sa & Nando Peretti correspo-
nents al primer termini de la 
subvenció concedida per al 
processament del Fons Ma-
ria Lluïsa Borràs.

El 
pressupost
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Pressupost: inversions en fons bibliogràfic   

Despesa en: 2017 2018 2019

Monografies en paper 139.489,65 € 149.935,06 € 109.005,35 €

Revistes en paper 105.696,35 € 95.957,07 € 108.915,97 €

Recursos digitals 631.329,71 € 683.896,62 € 744.010,35 €

 ◆ Bases de dades 151.021,52 € 193.325,56 € 207.880,53 €

 ◆ Llibres electrònics 39.071,66 € 22.904,69 € 25.675,75 €

 ◆ Revistes electròniques 441.162,12 € 467.306,49 € 510.415,76 €

 ◆ DVD i mapes 74,41 € 359,88 € 38,31 €

Total 876.515,71 € 929.788,75 € 961.931,67 €




