
MEMÒRIA
DE LA

BIBLIOTECA
DE LA
UDG

2 0 2 0





MEMÒRIA  
DE LA  

BIBLIOTECA 
 DE LA  

UDG 2020

Girona, maig de  2021



Alguns drets reservats

Aquesta memòria està subjecta a la llicència de Reconeixement de Creative Commons, per 
la qual se’n permet la còpia, la distribució, la comunicació pública i la generació d’obres deriva-
des sense cap limitació, sempre que se n’esmenti l’autor i es mantingui l’avís de la llicència. 
 
Edita: Universitat de Girona. Biblioteca

maig de 2021



 
5

Memòria 2020

 
5

Introducció 6

Actuacions per eixos 10

EIX 1: Som Biblioteca 13

EIX 2: Som Institució 31

EIX 3: Som Territori  47

EIX 4: Som Professionals  63 

Planificació 74

0
1

2



 
6

«Cuando despertó, el 

dinosaurio todavía 

estaba allí»
Augusto Monterroso (1959). 

Obras completas (y otros 
cuentos). «El dinosaurio» 

Podem considerar el microrelat de 
Monterroso com una metàfora perfecta 
del 2020: tot l’any ha esdevingut un intent 
constant i infructuós per no deixar d’oferir 
els serveis als nostres usuaris i recuperar, 
sempre que ha estat possible, l’obertura 
física dels espais.

A l’inici de la primera onada pandè-
mica, i amb el tancament consegüent, 
vam haver de reconvertir tots els serveis 
i passar a oferir-los en línia. Des del pri-
mer minut, l’acompanyament a distància 
als estudiants i posar a la seva disposició 

Introducció

0
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Així i tot, aquesta disrupció sense pre-
cedents no ha impedit continuar el des-
plegament del pla Òrbita 18-22 i complir 
els objectius operatius previstos. Les acti-
vitats presencials s’han vist reduïdes (col-
laboracions amb altres serveis de la UdG, 
xerrades, exposicions) però hem avançat 
en el processament intern de la col·lecció: 
s’ha finalitzat la catalogació de diversos 
fons bibliogràfics, s’han incorporat nous 
fons especials i la nostra presència al ter-
ritori augmenta amb la incorporació del 
MUME com a biblioteca vinculada.

Per altra banda, tecnològicament tam-
bé ha estat un any important, ja que hem 
finalitzat el projecte RFID amb la instal·la-
ció de noves portes antifurt i l’autoprés-
tec a la biblioteca del campus Barri Vell, 
s’ha posat en funcionament el nou siste-
ma d’autenticació d’usuaris per a la bibli-
oteca digital i s’ha iniciat la instal·lació del 
nou sistema de gestió bibliotecària, que 
està previst posar en producció al juliol 
d’enguany.

Finalment, cal destacar la proactivitat 
i implicació de tot el personal que confor-
ma l’equip de la biblioteca durant un any 
indefinible: hem de sentir un orgull im-
mens de la feina feta per tots i totes.

 

Àngels Merino Cicres
Directora de la Biblioteca

Universitat de Girona
abril 2021

la bibliografia recomanada en format en 
línia van esdevenir les dues principals 
prioritats, juntament amb el suport al 
professorat pel que fa als drets d’autor i 
a les prestacions de la biblioteca digital.

Al juny, a mesura que s’avançava en la 
desescalada, i amb el final de curs proper, 
vam ser de les primeres biblioteques uni-
versitàries de l’Estat a començar a oferir 
serveis presencials: el 19 de maig vam en-
degar el servei de préstec de documents 
i el 2 de juny obríem una sala d’estudi a 
cada campus. Aquesta acció va facilitar 
a set mil estudiants poder preparar els 
exàmens finals en un entorn diferent del 
domèstic.

Però és amb l’inici del curs acadèmic 
2020-2021 quan ens adonem del que 
Monterroso ens diu. Tot i que comen-
cem el curs amb les tres biblioteques de 
campus obertes i balancegem els serveis 
entre la presencialitat i la virtualitat, la se-
gona onada pandèmica provoca que tor-
nem a tancar les biblioteques durant tot 
el mes de novembre. En definitiva, un any 
amb noranta dies de tancament i una 
dràstica davallada en el nombre de visi-
tes rebudes a conseqüència dels confi-
naments perimetrals i la docència virtual: 
del milió anual passem a només tres-cen-
tes mil visites.
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14 març - 18 maig 19 maig - 1 juny 2 juny - 13 setembre

· Biblioteques de campus tancades
· Nou web: la biblioteca a distància
· Renovem tots els llibres deixats en préstec 
· Préstec interbibliotecari gratuït per a estudiants
· Adquisició dels manuals bàsics en format electrònic

· Una sala d’estudi oberta a cada campus 
· Préstec i represa progressiva de serveis presencials 
· Adaptació dels espais i punts de lectura a normativa COVID

· Biblioteques de campus tancades 
· Servei de préstec de documents 
· Quarantena de documents: 14 dies
· Serveis a distància

Bústia de
devolució
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14 setembre - 29 octubre 30 octubre - 22 novembre 23 novembre - 31 desembre

· Biblioteques de campus obertes 
· 40% dels punts de lectura habilitats
· Quarantena de documents: 48h 
· Préstec domiciliari per PAS, PDI vulnerables
· Préstec domiciliari per a estudiants con�nats

· Biblioteques de campus obertes 
· 40% dels punts de lectura habilitats
· Quarantena de documents: 48h 
· Préstec domiciliari per PAS, PDI vulnerables
· Préstec domiciliari per a estudiants con�nats

· Biblioteques de campus tancades 
· Servei de préstec de documents 
· Quarantena de documents: 14 dies
· Serveis a distància

Bústia de
devolució
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Marc normatiu:

 El dijous 26 de novembre la Co-
missió de Biblioteca, en la sessió 1/2020, 
va aprovar la Carta de serveis de la Bibli-
oteca de la Universitat de Girona i el Pro-
tocol a seguir amb els objectes perduts a 
la Biblioteca de la Universitat de Girona.

Actuacions 
per eixos

1

https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/18719/carta_serveis_2020.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/18719/carta_serveis_2020.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/18722/objectes_perduts_2020.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/18722/objectes_perduts_2020.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/18722/objectes_perduts_2020.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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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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Amb la posada en marxa de 
l’autoservei en el préstec a la 
biblioteca del campus Barri Vell 
es completa el projecte d’im-
plantació del sistema d’iden-
tif icació per radiofreqüència 
(RFID) a la Biblioteca de la UdG, 
iniciat el 2018. El curs 2018-2019 
el sistema es va inaugurar a la 
biblioteca del campus Centre 
i el curs 2019-2020, a la biblio-
teca del campus Montilivi. El 
projecte ha suposat l’addició 
d’etiquetes RFID a 300.000 do-
cuments i l’adquisició d’esta-
cions d’autopréstec, lectors de 
RFID i arcs de seguretat per a 
les tres biblioteques de cam-
pus. Gràcies al nou sistema 
s’agilitza el procés de préstec, 
es milloren els sistemes de se-
guretat del fons, d’identificació 
i inventari dels documents i de 
registre d’entrada dels usuaris.

Es posa en funcionament el 
nou sistema d’autenticació 
d’usuaris per a la Biblioteca Di-
gital (Openathens), que aporta 
seguretat i robustesa al sistema 
de control d’usuaris que hi ac-
cedeixen i simplicitat en l’accés, 
ja que l’autenticació només cal 
fer-la una vegada.

     

Sistemes 
d’informació

A finals de març posem en fun-
cionament el web “La Bibliote-
ca a distància”, on virtualitzem 
els recursos i serveis.
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Els mesos de confinament van 
permetre fer un salt endavant 
pel que fa al processament i in-
corporació de fons:

 ◆ S’han incorporat al catàleg 
14.568 documents, 4.533 
dels quals són de fons espe-
cials. Per garantir la qualitat 
en la recuperació d’infor-
mació s’han elaborat 176 re-
gistres d’autoritat nous i se 
n’han modificat 238.

 ◆ Esporgats 2.183 exemplars 
en dues grans operacions 
d’obsolets i duplicats.

 ◆ Catalogació de la sèrie col-
lecció històrica del Col·legi 
Oficial de Metges.

 ◆ Es finalitza la catalogació de 
les tesis doctorals de la UdG.

 ◆ Subscripció a les bases de 
dades INSPEC, SciFinder 
i Tirant Biblioteca Virtual; 
també s’ha fet una compra 
extraordinària de llibres digi-
tals d’Aranzadi.

 ◆ S’ha revisat de nou tota la bi-
bliografia recomanada per 
incorporar noves edicions 
en format digital.

 ◆ Per fer més visibles les ver-
sions digitals, s’han incor-
porat codis QR als llibres 
en paper de la bibliografia 
recomanada.

La Col·lecció
Fem un salt endavant en la 
transició al format digital 
dels llibres recomanats a les 
assignatures:

 ◆ Adquis ic ió  del  paquet 
“Springer: Psychology and 
Behavorial Science”. El De-
partament de Psicologia i 
els estudis de Psicologia de 
la Facultat d’Educació i Psi-
cologia han adquirit l’accés 
per un any a la col·lecció de 
llibres electrònics de l’edito-
rial Springer per a l’àrea te-
màtica Behavioral Science 
and Psychology.

 ◆ Adquisició de 250 títols de 
l’Editorial Graó.

 ◆ Compra de 12 llibres digitals 
de la bibliografia recomana-
da del Màster en Psicologia 
General Sanitària.

 ◆ Subscripció als diagnòstics   
NIC, NOC, NANDA, recoma-
nats a diverses assignatures 
d’Infermeria.
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El projecte Dialnet també ha 
resultat beneficiat pel període 
de tancament de la Biblioteca:

 ◆ S’han buidat 37 títols de re-
vista i 226 títols de llibres 
que equivalen a un total de 
6.984 articles i 2.478 capítols 
entrats en aquest repositori 
científic.

 ◆ Comencem la introducció 
de nous títols: Alberri, An-
nals de l’Institut d’Estudis 
Empordanesos, Debats, Es-
tudis Romànics, Urtx, But-
lletí de l’Associació Arqueo-
lògica de Girona i Quadern 
de Treball.

 ◆ Entrada dels sumaris de 300 
monografies publicades per 
Documenta Universitària.

 ◆ Revisió dels identif icadors 
d’autors de la UdG i les se-
ves duplicitats a ORCID.

 ◆ Ens incorporem al projecte 
“Dialnet métricas”, que pre-
tén elaborar un nou índex 
d’impacte de revistes hispà-
niques de ciències socials i 
humanitats fonamentat en 
el nombre de citacions que 
han rebut els articles publi-
cats en els cinc anys ante-
riors en totes les publicaci-
ons incloses. La Biblioteca 
de la UdG hi incorpora les 
revistes Pedagogia i Treball 
Social, Mot so razo, Commu-
nication Papers i Rodis.
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La col·lecció
LA COL·LECCIÓ EN PAPER

LA COL·LECCIÓ DIGITAL

LLIBRES I ALTRE MATERIAL IMPRÈS

LLIBRES

REVISTES MAPES

453.902

25.150

7.423 24.196

REVISTES BASES DE DADES

17.603 40
Dades no comparables amb anys anteriors degut al canvi en els reports que s’utilitzen per la recollida de dades

Dades no comparables amb anys anteriors degut al canvi en els reports que s'utilitzen per a la recollida de dades
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Quant a les tasques du-
tes a terme en els repositoris 
institucionals:

DUGiDocs

 ◆ Es prepara el formulari d’en-
trada de conjunts de fitxers 
de dades per a les col·lecci-
ons de recerca.

 ◆ S’hi incorporen els llibres di-
gitals del Catàleg del Servei 
de Publicacions; en total es 
creen 9 noves col·leccions, 
https://dugi-doc.udg.edu/
handle/10256/17796

 ◆ Actuacions de qualitat: subs-
titució i millora dels llibres 
de La Factoria, “Ensenya-
ment en línia”; introducció 
de 60 nous ORCID, revisió 
de l’índex d’autors.

DUGiMedia

 ◆ Incorporem les sessions 
de formació de l’ICE per al 
personal docent, “Entorn 
UdG: què és el que has de 
saber?”,  http://diobma.udg.
edu/handle/10256.1/6023

 ◆ Creem la col·lecció Promo-
ció Biblioteca UdG, en la 
qual incorporem els vídeos 
de campanyes promocio-
nals, http://diobma.udg.edu/
handle/10256.1/6029

 ◆ Es crea la col·lecció Pràcti-
ques de Simulació Clínica 
(Facultat d’Infermeria) de 
materials docents, per incor-
porar-hi els vídeos vinculats 
a l’assignatura Pràctiques de 
simulació clínica de primer, 
segon i tercer curs del Grau 
en Infermeria (curs 2020-
2021), http://diobma.udg.
edu/handle/10256.1/6040

https://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/17796
https://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/17796
http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/6023
http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/6023
http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/6029
http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/6029
http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/6040
http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/6040
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Repositoris
digitals

DOCUMENTS DIPOSITATS
AL DUGIDOCS

DOCUMENTS DIPOSITATS
AL DUGIMEDIA

DOCUMENTS DIPOSITATS
AL DUGIFONSESPECIALS

AUDIOVISUALS DIPOSITATS
AL DUGIMATGES

17.194 5.037

11.798 8.921
TESIS DIPOSITADES AL TDX

1.368



Memòria 2020

 
20
 

20

Portal de revistes digitals de 
la UdG

 ◆ S’actualitza la informació de 
les revistes publicades en el 
portal dins el DUGiDocs, RA-
CO i Dialnet, per tal de pre-
servar el contingut de les re-
vistes de la UdG i fer-les més 
visibles.

 ◆ Es duen a terme actuacions 
de millora a la revista Com-
munication Papers.

 ◆ La revista Pedagogia i Tre-
ball  Social passa a ser 
multilingüe.

 ◆ Es dona d’alta la revista Ius 
Fugit i es fa tot el traspàs de 
dades de l’antic portal de re-
vistes digitals.

 ◆ Es publica el primer número 
de la revista Quaestio facti, 
s’incorpora a DUGiDocs, en 
el catàleg de la Biblioteca i a 
Dialnet, per a una millor pre-
servació i difusió.

 ◆ Es dona d’alta la revista 
Arkhé, del Departament 
d’Arquitectura i Enginyeria 
de la Construcció, i Obiter. 
Revista de la Facultat de 
Dret.

Tesis doctorals

L’any 2020 s’han llegit 111 tesis 
doctorals i se n’han publicat 96 
a TDX.

Tesis entrades a TDX que són 
per compendi d’articles: revi-
sada la política editorial de 82 
articles científics (per si perme-
ten la seva difusió en el reposi-
tori en accés obert).

Total de tesis llegides a la UdG: 
1.631

Total de tesis de la UdG a TDX: 
1.368

L’any 2020, per qüestions de 
confinament i d’organització, 
no s’han catalogat les tesis en 
paper que correspondrien a 
tesis llegides, localitzades i pre-
servades a l’Arxiu de la UdG, 
entre juny del 2019 i març del 
2020. Queden pendents amb 
la resta de tesis en paper del 
2020 i del primer trimestre del 
2021.
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Destaquem:

 ◆ S’han seguit completant fit-
xes a TESEO amb el handle 
TDX.

 ◆ Seguim fent assessorament 
per correu electrònic o per 
telèfon sobre propietat in-
tel·lectual i difusió de la tesi. 
També atenem consultes 
sobre editorials que publi-
quen tesis, usos de tesis 
concretes de TDX (sempre 
es remet a l’autor de la tesi), 
beques i premis per a tesis, 
etc.

 ◆ Des de febrer del 2020 TDX 
disposa del segell que el cer-
tifica com a repositori segur 
per a la preservació del di-
pòsit legal. La Biblioteca de 
Catalunya (BC) treballa per 
a la fixació dels requisits mí-
nims que han de complir les 
plataformes que es vulguin 
constituir com a col·labora-
dores en la tasca de preser-
vació digital del dipòsit legal 
nascut a la xarxa, com és el 
cas de TDX. Bàsicament són 
requisits sobre infraestruc-
tura i integritat de dades, 
seguretat de la informació, 
metadades i formats dels 
fitxers.

 ◆ F i n a l i t z a c i ó  d e  l a 
g e o l o c a l i t z a c i ó  d e  l a 
col·lecció de tesis de la UdG 
per poder-les incorporar al 
projecte GEOUP4: http://
geo.up4.es/. Aquesta tasca 
s’ha pogut fer gràcies a una 
col·laboració amb el SIGTE 
de la UdG. Una vegada 
f inalitzada aquesta retro 
ja ens han incorporat al 
projecte i es pot veure filtrant 
per UdG. Notícia al nostre 
web: https://biblioteca.udg.
edu/ca/activitats/les-tesis-
udg-ara-geolocalitzades-
d i n s - e l - p r o j e c t e -
g e o u p 4 ? l a n g u a g e _
content_entity=ca

 ◆ Al juny del 2020 es va arribar 
a la xifra de 1.300 tesis de la 
UdG a TDX: es tracta del tre-
ball doctoral de José Manuel 
Guerrero Garcia, de títol Mi-
cromechanical modelling of 
hybrid unidirectional com-
posite materials under fibre 
tensile loading, dirigida per 
Joan Andreu Mayugo Majó i 
defensada al Departament 
d’Enginyeria Mecànica i de 
la Construcció Industrial de 
la UdG.

http://geo.up4.es/
http://geo.up4.es/
https://biblioteca.udg.edu/ca/activitats/les-tesis-udg-ara-geolocalitzades-dins-el-projecte-geoup4?l
https://biblioteca.udg.edu/ca/activitats/les-tesis-udg-ara-geolocalitzades-dins-el-projecte-geoup4?l
https://biblioteca.udg.edu/ca/activitats/les-tesis-udg-ara-geolocalitzades-dins-el-projecte-geoup4?l
https://biblioteca.udg.edu/ca/activitats/les-tesis-udg-ara-geolocalitzades-dins-el-projecte-geoup4?l
https://biblioteca.udg.edu/ca/activitats/les-tesis-udg-ara-geolocalitzades-dins-el-projecte-geoup4?l
https://biblioteca.udg.edu/ca/activitats/les-tesis-udg-ara-geolocalitzades-dins-el-projecte-geoup4?l
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Recursos i serveis

La virtualització dels recursos i 
serveis ha estat la principal no-
vetat provocada per la pandè-
mia, així com l’oferta de nous, 
adequats a la situació:

 ◆ Amb l’inici del primer confi-
nament es renoven tots els 
documents que els usuaris 
tenien en préstec en aquell 
moment.

 ◆ Es comença a oferir als es-
tudiants el servei de préstec 
interbibliotecari gratuït: fins 
que finalitzi la crisi sanitària, 
els estudiants de grau de la 
UdG poden demanar llibres 
i articles de qualsevol biblio-
teca del món sense cap cost.

 ◆ A l’inici del curs 2020-2021 
oferim més facilitats en el 
servei de préstec:

 □ Recollida de documents 
no nominativa.

 □ Préstec domiciliari per 
als estudiants de fora 
de la ciutat que estiguin 
confinats.

 □ Préstec domiciliari per al 
PAS i PDI vulnerable a la 
covid.
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Préstec
de documents
DOCUMENTS
PRESTATS A
LA UDG

DOCUMENTS DE LES BIBLIOTEQUES
DE LES UNIVERSITATS CATALANES
TRETS EN PRÉSTEC PER USUARIS
DE LA UDG

DOCUMENTS PRESTATS PER LA UDG
A USUARIS D’ALTRES UNIVERSITATS
CATALANES

47.982

1.329 1.703
DOCUMENTS D’UNIVERSITATS DE
L’ESTAT I ESTRANGERES TRETS EN
PRÉSTEC PER USUARIS DE LA UDG

DOCUMENTS PRESTATS PER LA UDG
A USUARIS D’ALTRES UNIVERSITATS
DE L’ESTAT I ESTRANGERES

724 670
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El Reglament de la Biblioteca, 
aprovat l’abril del 2018, regula 
l’obligació dels estudiants de 
retornar els documents que te-
nen en préstec en el moment 
que sol·liciten el títol acadèmic. 
Amb aquest procediment, des 
del juliol del 2019 fins al setem-
bre del 2020 s’han recuperat 
51 llibres que tenien en prés-
tec 34 estudiants que han fet 
la petició del títol acadèmic. 
D’aquests 34 estudiants, 26 
eren estudiants de grau, 5 de 
postgrau i 3 eren exestudiants. 
Dels 51 llibres, 38 eren llibres de 
préstec normal, 10 de bibliogra-
fia recomanada i 3 de PUC.

La data de devolució de la ma-
joria de llibres era el 2019, n’hi 
havia també 2 del 2015, 5 del 
2016 i 5 del 2018.

Pel que fa a la Biblioteca Digi-
tal, la crisi sanitària provoca dos 
canvis molt positius: s’acorda, 
en l’àmbit estatal, no acceptar 
cap increment de preu sobre 
els productes que tenim con-
tractats i la reducció de l’IVA, 
establert per reial decret, que 
repercuteix en el cost final de 
la subscripció de molts recur-
sos i plataformes.

S’ha afegit al web un nou es-
til de citació bibliogràfica: l’ISO 
690, https://biblioteca.udg.edu/
ca/com-citar-documents-iso

Pel que fa a la lectura òptica 
d’exàmens tipus test: el per-
sonal docent de 43 assignatu-
res ha fet ús del servei, ús que 
es tradueix en 115 correccions i 
amb 6.636 exàmens processats. 
S’acumulen un total de 121.367 
exàmens processats d’ençà 
que es va començar a oferir el 
servei. Les àrees de les facultats 
de Ciències, Infermeria, Medi-
cina i Turisme són les que més 
han utilitzat el servei.

https://biblioteca.udg.edu/ca/com-citar-documents-iso
https://biblioteca.udg.edu/ca/com-citar-documents-iso
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Ús de recursos
i serveis

VISITES
2020

HORES D’OCUPACIÓ DELS ESPAIS
PER A JORNADES I ACTES

PRÉSTECS D’ORDINADORS PORTÀTILS

CONSULTES A BASES DE DADES ARTICLES BAIXATS
DE LA BIBLIOTECA DIGITAL

365.594

1.022 1.952

288.151 182.174
CAPÍTOLS DE LLIBRE BAIXATS
DE LA BIBLIOTECA DIGITAL

ACTES GRAVATS

20.852 62
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Millora dels espais

Totes les actuacions d’enguany 
impliquen adaptar els espais i 
les instal·lacions a la normativa 
per la covid:

 ◆ Les biblioteques de campus 
Barri Vell i Montilivi tanquen 
un accés (accés al claustre 
i accés pel túnel de Dret a 
Montilivi), per garantir el 
control d’aforament des 
d’una única entrada.

 ◆ Tancament de la biblioteca 
del campus Barri Vell durant 
els caps de setmana i festius 
de setembre a desembre.

 ◆ La distància de seguretat 
establerta d’1,5 metres en-
tre punts de lectura provoca 
que les places ofertes passin 
a reduir-se en dues terceres 
parts.

Biblioteca Places 
totals

Places per 
la covid

Barri Vell 470 158 (33 % del total)

Centre 258 98 (38 % del total)

Montilivi 755 267 (35 % del total)

 ◆ Per garantir l’ocupació de 
les places seguint les regu-
lacions per la covid, es retira 
mobiliari i se senyalitzen els 
punts de lectura.

 ◆ Per facilitar el retorn de do-
cuments i reduir el nom-
bre d’accessos a les bibliote-
ques, es millora la retolació 
de les existents a les biblio-
teques de Barri Vell i Montili-
vi i s’adquireix una bústia de 
retorn de llibres per a la bi-
blioteca del campus Centre.

Senyalització de mobiliari a la biblioteca 
del campus de Montilivi

Bústia de retorn de la biblioteca del cam-
pus Centre

Bústia de retorn de la biblioteca del cam-
pus de Montilivi
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 ◆ Adaptació dels taulells d’in-
formació a la normativa per 
la covid.

 ◆ Incorporació dels rètols de 
l’Of icina de Salut Laboral 
(OSL) que són adients per 
als diferents espais de la Bi-
blioteca i disseny de rètols 
més concrets per a usos 
específics.

Taulells de les biblioteques de campus 
amb pantalles de metacrilat: campus 

Centre, Montilivi i Barri Vell

Rètols de l’Oficina de Salut Laboral (OSL) 
a la Biblioteca
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 ◆ Adopció de totes les mesu-
res higièniques per la covid 
marcades per l’Of icina de 
Salut Laboral (OSL): incre-
ment de neteja, ubicació de 
punts d’higiene amb gel hi-
droalcohòlic i paper per fa-
cilitar la higienització dels 
punts de lectura que han 
de realitzar els usuaris quan 
abandonin la Biblioteca.

Altres actuacions executades 
en els espais:

 ◆ Ampliació de la zona Des-
connecta’t a les tres biblio-
teques de campus amb la 
compra de taules i tambo-
rets per crear zones d’estu-
di ràpid i distès en diferents 
espais.

 ◆ Nou nom per a l’aula Èpsi-
lon, ara Aula Muriel Casals, 
de la biblioteca de Montili-
vi, amb l’objectiu de visibilit-
zar les dones i equilibrar els 
noms de les aules.

Biblioteca verda, 
compromesa, accessible i 
solidària

 ◆ Amb l’ajut de cooperació 
concedit per la UdG s’han 
adquirit i processat llibres 
per a l’Escola d’Infermeria 
de Kribi (Camerun) per valor 
d’uns 500 €.

 ◆ Participem en la xerrada or-
ganitzada per la Facultat 
d’Infermeria amb els estudi-
ants de l’Escola d’Infermeria 
de Kribi (Camerun) que rea-
litzen les pràctiques a la Uni-
versitat de Vic (UVic).

 ◆ Assistència a la 1a Taula Ro-
dona sobre Cooperació In-
fermera i ONG de Girona 
al COIGI, on es presenten 
diversos projectes, entre 
ells el de la biblioteca de 
l’Escola d’Infermeria a Kri-
bi (Camerun), https://twit-
ter .com/COIGIrona/sta-
tus/1225403874254737410

https://twitter.com/COIGIrona/status/1225403874254737410 
https://twitter.com/COIGIrona/status/1225403874254737410 
https://twitter.com/COIGIrona/status/1225403874254737410 


 
29

Memòria 2020

 
29



Memòria 2020

 
30
 

30



 
31

Memòria 2020

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

 ◆ Al mes de juny la Unió Eu-
ropea atorga a la Univer-
sitat de Girona el segell i 
el reconeixement HRS4R 
(Pla d’Acció de l’Estratègia 
de Recursos Humans per 
a Investigadors), un proce-
diment d’avaluació propo-
sat per la Unió Europea per 
implementar a les univer-
sitats dels estats membres 
la Carta Europea per als In-
vestigadors i el Codi de Con-
ducta per a la Contractació 
d’Investigadors. 

 ◆ La Biblioteca redacta la po-
lítica d’accés obert i partici-
pa en els àmbits de ciència 
oberta, gestió de dades de 
recerca i propietat intel·lec-
tual. També oferim la nostra 
expertesa en bases de da-
des jurídiques per organit-
zar i revisar el marc legislatiu 
de cada àmbit d’actuació.
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 ◆ Continua la participació ac-
tiva en la millora del Portal 
de la Recerca de Catalunya, 
realitzant 6 càrregues de da-
des. També donem suport 
als centres de recerca vincu-
lats a la UdG (ICRPC, ICRA i 
IdIBGi) per a l’actualització 
de les seves dades de recer-
ca en el portal.

 ◆ Es reprenen les tasques 
per connectar el PRC amb 
UNEIX per poder intercanvi-
ar dades i es realitzen acci-
ons de qualitat als registres, 
augmentant els handles 
del TDX, afegint URL als re-
positoris institucionals o als 
current research informati-
on systems (CRIS), corregint 
DOI (1.949) i URL incorrectes 
i corregint dates (1.617) i tí-
tols (3.510).

 ◆ Estudiem els impactes de les 
ruptures amb els proveïdors 

de subscripcions electròni-
ques a Europa.

 ◆ Comencem a valorar la pos-
sibilitat d’establir acords en 
relació amb l’accés obert 
amb descomptes d’APC 
amb Frontiers, MDPI, Bent-
ham Science i Biomed.

 ◆ Treballem per augmentar 
les APC i trobar les estratègi-
es òptimes per gestionar-les.

 ◆ Contrastem les APC de Wi-
ley, ACS, Elsevier, Springer i 
IEEE detectades per les uni-
versitats amb les APC que 
tenen les editorials.

 ◆ Apliquem millores a les 
plantilles de l’eina DMP, re-
visem les guies persona-
litzades dins l’eina i elabo-
rem un videotutorial per a 

doctorands, https://youtu.
be/hb2voCHaVNg

 ◆ Presentem les dades def i-
nitives del seguiment del 
servei de gestió de dades 
de recerca i revisem els 
indicadors.

 ◆ Incloem en el DUGiDocs 
l’extracció d’articles gold i 
híbrids, també d’anys ante-
riors, provinents de la infor-
mació de l’Observatori de 
l’Accés Obert, https://biblio-
tecnica.upc.edu/observatori/
udg

 ◆ Treballem conjuntament 
amb el GT de Mendeley per 
valorar les noves estratègies 
a seguir.

 ◆ Actualitzem les recomanaci-
ons per seleccionar un repo-
sitori de dades.

 ◆ Analitzem els diferents man-
dats d’accés obert de les 
universitats per establir una 
proposta de mandat òptim.

 ◆ Concretem el procés per fer 
un test de les mesures pre-
ventives en cas de ruptura 
amb alguna editorial i tra-
duïm al castellà i a l’anglès 
la infograf ia “Com trobar 
versions d’articles en accés 
obert”, http: //hdl.handle.
net/10256/18133

Portal de la Recerca de Catalunya (PRC), comunitat Universitat de Girona (UdG)

https://youtu.be/hb2voCHaVNg 
https://youtu.be/hb2voCHaVNg 
https://bibliotecnica.upc.edu/observatori/udg 
https://bibliotecnica.upc.edu/observatori/udg 
https://bibliotecnica.upc.edu/observatori/udg 
http://hdl.handle.net/10256/18133
http://hdl.handle.net/10256/18133
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Pel que fa al Repositori Consor-
ciat de dades de Recerca:

 ◆ Participem com a membres 
del grup pilot per posar en 
funcionament el futur repo-
sitori consorciat de dades 
de recerca, http://dataverse.
csuc.cat/

 ◆ Participem en les sessions 
d’assessorament amb Heat-
her Andrews, de la Universi-
tat Politècnica de Delft.

 ◆ Creem el primer dataverse 
de la Universitat, https://da-
taverse.csuc.cat/dataverse/
exit, i dipositem el primer 
conjunt de dades, https://
doi.org/10.34810/data19

 ◆ Participem en les accions 
per  a l’establiment d’un 
marc comú respecte a la 
gestió de dades de recerca, 
en concret analitzant l’es-
quema de metadades Data-
Cite i establint un document 
readme.txt comú per a totes 
les universitats que permeti 
a l’investigador documentar 
les seves dades.

http://dataverse.csuc.cat/
http://dataverse.csuc.cat/
https://dataverse.csuc.cat/dataverse/exit
https://dataverse.csuc.cat/dataverse/exit
https://dataverse.csuc.cat/dataverse/exit
https://doi.org/10.34810/data19
https://doi.org/10.34810/data19
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 ◆ Participem en la comissió 
paritària del pla de forma-
ció del PDI que estableix les 
línies del pla pluriennal de 
quatre anys i aportem les 
propostes concretes per al 
curs 2020-2021, d’acord amb 
la demanda recollida a l’en-
questa realitzada per l’ICE al 
PDI.

 ◆ Participem en el curs orga-
nitzat per l’ICE “Mòdul for-
matiu per a professorat de 
nova incorporació” amb 
una sessió sobre “La Biblio-
teca UdG: un servei compro-
mès amb l’aprenentatge i la 
docència”.

 ◆ Participem en el curs adre-
çat al PDI “Entorn UdG: què 
és el que has de saber?” 
amb tres sessions del se-
minari web “Drets d’autor: 
crear, reutilitzar i difondre”, 
de 5:30 h de durada, amb 
151 assistents. D’aquest curs 
se’n realitza també una ses-
sió adreçada al PAS, de 1:45h, 
amb 15 assistents.

 ◆ Impartim el curs virtual de 
Mendeley avançat, de 2 h, 
amb 14 membres del PDI 
participants.

 ◆ Impartim el curs “PSYCIN-
FO APA PsycINFO i Psycho-
logy & Behavioral Sciences 
Collection: cerques bàsiques 
i avançades”.

 ◆ Hem rebut el comitè d’ava-
luació extern dels màsters 
de l’àmbit jurídic i tècnic.

Suport a la 
docència
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 Suport a 
l’aprenentatge: 
«La Biblioteca 
forma»

 ◆ Les restriccions de presenci-
alitat a partir del 14 de març 
provoquen que la gran ma-
joria de les sessions de for-
mació i el servei d’asses-
sorament es realitzin de 
manera virtual, un repte 
que ha comportat conèixer 
noves eines de comunicació 
i aprenentatge, modif icar 
l’estil de formació, els mate-
rials, la manera d’interactuar 
amb els estudiants, etc.

 ◆ S’han generat alguns ma-
terials formatius a petició 
del professorat per a l’auto-
aprenentatge dels estudi-
ants o de suport a classes 
invertides. És el cas del ma-
terial de Mendeley ajustat a 
les necessitats dels estudi-
ants d’Educació Social dins 
l’assignatura Aprenentatge 
a través de les tecnologies 
de la informació i la comu-
nicació, de sis vídeos sobre 
diferents continguts per 
treballar les competències 
informacionals per a l’assig-
natura Tècniques informà-
tiques i comunicatives, del 
Grau en Turisme, o del Moo-
dle per a estudiants de TFG 
de Turisme i Publicitat i Re-
lacions Públiques.
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 ◆ Realització d’un vídeo-espot 
adreçat a estudiants nouvin-
guts (grau, Erasmus i màs-
ters): https://www.youtube.
com/watch?v=oziySP7nnhA

 ◆ S’han impartit 8 h de forma-
ció d’introducció a la Bibli-
oteca, en castellà i anglès, 
a 153 estudiants dels pro-
grames de mobilitat Eras-
mus, Sicue i Prometeu dels 
3 campus.

 ◆ Es duen a terme les càpsules 
formatives amb inscripció 
voluntària per als estudiants 
de la Facultat de Ciències 
que estan fent o començant 
el seu TFG, amb una durada 
de 5 h; hi participen 60 es-
tudiants: https://biblioteca.
udg.edu/ca/activitats/enf i-
la-el-teu-tfg-capsules-do-
cumentar-se-amb-bon-cri-
teri-i-informacio-verac

Vídeo-espot #SomBiblioteca

Infografia de les càpsules formatives de la Biblioteca

https://www.youtube.com/watch?v=oziySP7nnhA
https://www.youtube.com/watch?v=oziySP7nnhA
https://biblioteca.udg.edu/ca/activitats/enfila-el-teu-tfg-capsules-documentar-se-amb-bon-criteri-i-informacio-verac
https://biblioteca.udg.edu/ca/activitats/enfila-el-teu-tfg-capsules-documentar-se-amb-bon-criteri-i-informacio-verac
https://biblioteca.udg.edu/ca/activitats/enfila-el-teu-tfg-capsules-documentar-se-amb-bon-criteri-i-informacio-verac
https://biblioteca.udg.edu/ca/activitats/enfila-el-teu-tfg-capsules-documentar-se-amb-bon-criteri-i-informacio-verac
https://biblioteca.udg.edu/ca/activitats/enfila-el-teu-tfg-capsules-documentar-se-amb-bon-criteri-i-informacio-verac
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Formació i
assessorament

3.831
ESTUDIANTS I PDI QUE HAN REBUT FORMACIÓ

1R DE GRAU ALTRES CURSOS
DE GRAU

1.456 1.407

ESTUDIANTS
DE MÀSTER

PERSONAL DOCENT
I INVESTIGADOR

DOCTORANDS

188 18 69

TFG 

693
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 ◆ S’imparteixen les sessions 
de formació per al TFG amb 
inscripció voluntària en els 3 
graus de mestre (MEI, MEP 
i DT) i en els 7 graus de la 
Facultat de Lletres. S’oferei-
xen 2 càpsules virtuals, una 
sobre fonts d’informació de 
l’àmbit i l’altra de Mende-
ley. Per als estudis de mes-
tre es realitzen 6 sessions 
i hi participen 100 estudi-
ants. Per als estudis de lle-
tres són 2 sessions i hi parti-
cipen 69 estudiants, https://
v iew.genial . ly/5fbe4de-
864645c12d135d7c6/verti-
cal-infographic-list-capsu-
les-tfg-fll-des2020

 ◆ S’imparteixen 32 h de for-
mació per a 9 màsters, amb 
188 estudiants assistents. Al 
Barri Vell s’ha mantingut la 
col·laboració impartint for-
mació en els cinc màsters 
habituals: Erasmus Mun-
dus, Direcció i Planif icació 
del Turisme, Turisme Cultu-
ral, Recerca en Humanitats i 
Treball, Relacions Laborals i 
Recursos Humans. A Monti-
livi, en el Màster en Dret de 
Danys i en el de Cultura Ju-
rídica, i al campus Centre, en 
el de Promoció de la Salut i 
en el d’Atenció a la Persona 
en Estat Crític.

 ◆ Al maig s’imparteix el curs 
de doctorat en format total-
ment virtual d’acord amb la 
petició de l’Escola de Doc-
torat. Estava planif icat per 
ser presencial i es va haver 
d’adaptar completament 
al nou format. Les sessions, 
impartides per documenta-
listes de la Biblioteca, es van 
convertir en classes inver-
tides. Es van gravar tots els 
continguts per poder-los fa-
cilitar prèviament en un to-
tal de 27 vídeos que suma-
ven 3:10 hores de gravació. 
Els participants van respon-
dre també un qüestionari 
d’avaluació que es va gene-
rar per avaluar el grau d’as-
soliment dels continguts.

 ◆ S’imparteix formació virtual 
avançada de Mendeley a 15 
membres del PDI.

https://view.genial.ly/5fbe4de864645c12d135d7c6/vertical-infographic-list-capsules-tfg-fll-des2020
https://view.genial.ly/5fbe4de864645c12d135d7c6/vertical-infographic-list-capsules-tfg-fll-des2020
https://view.genial.ly/5fbe4de864645c12d135d7c6/vertical-infographic-list-capsules-tfg-fll-des2020
https://view.genial.ly/5fbe4de864645c12d135d7c6/vertical-infographic-list-capsules-tfg-fll-des2020
https://view.genial.ly/5fbe4de864645c12d135d7c6/vertical-infographic-list-capsules-tfg-fll-des2020
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Formació i
assessorament

CURSOS IMPARTITS ASSESSORAMENTS DOCUMENTALS

71 1.743

CURSOS

HORES DE FORMACIÓ

240
HORES D’ATENCIÓ
PERSONALITZADA

1.046
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 ◆ Durant el confinament, i per 
tal de facilitar el contacte 
directe dels estudiants, es 
crea el directori de bibliote-
caris temàtics dins la pàgi-
na “La Biblioteca a distàn-
cia”, https://biblioteca.udg.
edu/ca/directori-biblioteca-
ris-tematics

Campanya de promoció dels assessora-
ments documentals

Campanya de difusió dels 
assessoraments

 ◆ A principi de curs s’afegeix 
al carrusel de la Biblioteca 
el servei d’assessorament 
personalitzat, que esdevé 
un servei virtual altament 
utilitzat al llarg del 2020. 
S’han atès 1.743 consultes, i 
s’ha doblat per tant el nom-
bre de consultes ateses l’any 
anterior.

Carrusel de promoció de la campanya dels assessoraments documentals

https://biblioteca.udg.edu/ca/directori-bibliotecaris-tematics
https://biblioteca.udg.edu/ca/directori-bibliotecaris-tematics
https://biblioteca.udg.edu/ca/directori-bibliotecaris-tematics
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Projectes transversals 
amb altres serveis 
o ens universitaris
Les col·laboracions específ i-
ques de la Biblioteca amb al-
tres serveis durant l’any de 
pandèmia han estat:

 ◆ Lliurament als estudiants 
de 55 ordinadors portàtils i 
7 targetes SIM del projecte 
“Bretxa digital”.

 ◆ Millorem la citació dels arti-
cles científ ics de temàtica 
covid a la pàgina web que 
la UdG confecciona per fer 
aflorar la recerca del perso-
nal investigador.

 ◆ Es duen a terme tasques in-
ternes de suport al Servei 
d’Economia (SEPIC).

 ◆ Es duen a terme accions 
de suport a l’Of icina d’In-
vestigació i Transferència 
Tecnològica (OITT) amb la 
participació en les sessions 
informatives al PDI per a la 

convocatòria del MCIU de 
projectes d’R+D+I 2020 i la 
creació d’un apartat al web 
de la Biblioteca.

 ◆ Les activitats més destaca-
des realitzades amb la Uni-
tat de Compromís Social 
han estat:

 □ El grup de treball de ser-
veis per a altres serveis 
continua treballant amb 
les cerques al catàleg que 
pengen de la web de la 
UCS per garantir la consul-
ta de tots els documents 
que hi ha a la Bibliote-
ca dels diferents àmbits 
temàtics.

 □ Adquisició de 48 títols de 
temàtiques relacionades 
amb la igualtat de gène-
re, amb finançament del 
Rectorat.
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UdGBabel

Aprofitant la commemoració 
dels deu anys del portal UdG-
Babel, la Biblioteca i el Servei 
de Llengües Modernes n’es-
trenen una nova versió, més 
intuïtiva.

UdGBabel va néixer l’any 2010 
com a projecte transversal de 
la Biblioteca i el Servei de Llen-
gües Modernes amb l’objectiu 
específ ic de donar suport als 
estudiants de la UdG en l’as-
soliment de les competències 
comunicatives i informacio-
nals que els exigeixen els seus 
estudis.

Pàgina d’inici del Portal UdGBabel

UdGApp i carnet de la UdG al 
mòbil

No podia ser més oportú que el 
curs 2020-2021 sigui el primer 
que els estudiants nouvinguts 
poden fer servir l'app al mòbil 
substituint el carnet en paper.

Durant el 2020 es van fer 15.870 
inicis de sessió a l’app.
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Suport als 
centres 
adscrits

 ◆ S’ha impartit 1 hora de for-
mació virtual per al TFG a 12 
estudiants del Grau en Ges-
tió Hotelera i Turística de 
l’Escola Universitària d’Ho-
teleria i Turisme de Sant Pol 
de Mar.

 ◆ S’han impartit 2 hores de 
formació virtual per al TFG a 
85 estudiants de 4t de CAFE 
(Grau en Ciències de l’Acti-
vitat Física i de l’Esport) de 
l’EUSES.
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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



Memòria 2020

 
48

 
48

Donacions i 
fons especials 

Nous fons incorporats

 ◆ Joaquim Vidal Perpiñá do-
na el fons bibliogràfic Mon-
zó Lasala i en subvenciona 
el processament amb una 
aportació econòmica de 
21.400 €. És un fons amb 
dues tipologies documen-
tals: documents d’arxiu (es 
digitalitzaran i s’entraran al 
repositori) i llibres moderns 
i d’antiquària.

 ◆ Mariàngela Vilallonga, pro-
fessora i exconsellera de 
Cultura de la Generalitat de 
Catalunya dona la seva bibli-
oteca i arxiu personal.

 ◆ Lliurament de la 2a dona-
ció del Fons Ferrater Mora, 
procedent dels Estats Units 
d’Amèrica. Aquesta segona 
donació està formada per 
correspondència, llibres i re-
vistes, entre altres tipologies 
documentals.

 ◆ Donatiu de llibres d’Enric Mi-
rambell, cronista de la Ciutat 
de Girona.

 ◆ Ingrés de 19 documents 
(correspondència, articles, 
opuscles, notes i documents 
literaris) pertanyents al Fons 
Manuel Brunet.

 ◆ Ingrés del manuscrit del se-
gle XVI, Breve raguaglio et 
historia dell almirante don 
Ferdinando di Aldana (...), 
adquirit per l’Institut de 
Llengua i Cultura Catalanes.

 ◆ Ingrés del Donatiu Munta-
ner-Aramon. Es tracta de 113 
caixes de llibres dels àmbits 
de l’economia i de la filolo-
gia catalana, d’acord amb la 
trajectòria acadèmica i pro-
fessional dels productors.

 ◆ Al desembre traspassa 
Michele Taruffo i la Càtedra 
de Cultura Jurídica ens 
informa que la voluntat de 
la família és incorporar el 
fons a la nostra Biblioteca.



 
49

Memòria 2020

 
49

Actuacions entorn dels Fons 
Especials

 ◆ Es completa la primera fa-
se del projecte de proces-
sament del Fons Maria Llu-
ïsa Borràs, amb la confecció 
de l’inventari i l’organització 
dels 20.000 volums en fun-
ció de les tasques que s’hau-
ran de dur a terme els anys 
venidors. A final d’any es fa 
la memòria justificativa cor-
responent per a la Fundació 
Nando i Elsa Peretti.

 ◆ S’actualitzen les dades del 
Fons Josep M. Nadal a la 
Viquipèdia i es continua 
el processament del fons 
nou que es va incorporant 
periòdicament.

 ◆ Es completa la catalogació 
del donatiu de Joan Manuel 
del Pozo.

 ◆ Acompliment de la trans-
cripció del diari de Josep 
Mir, que forma part del Fons 
Salomó Marquès. Magisteri 
Exiliat de Catalunya.

 ◆ Inici de l’inventari del Fons 
AEROCART, format per 600 
fotografies aèries de munici-
pis de la província de Girona.

 ◆ Finalització dels processos 
de catalogació i inventari del 
Fons Isidre Macau, format 
per impresos, manuscrits i 

fotograf ies i que s’ha inte-
grat dins del Fons per a la 
Història de l’Educació.

 ◆ Digitalització del Fons Joa-
quim Jubert, amb mostres 
de la tasca investigadora en 
el camp de la neurobiologia 
del desenvolupament infan-
til humà i animal.

 ◆ Es digitalitzen i publiquen 19 
documents, amb un total de 
72 pàgines, del Fons Manuel 
Brunet.

 ◆ La base de dades Bertra-
na de Capçalera supera els 
2.300 articles, després de la 
revisió i ampliació dels con-
tinguts amb 641 referències 
noves.

 ◆ Revisió de la bibliograf ia 
de Raimon Panikkar dis-
ponible a la Biblioteca per 
detectar buits i intentar 
completar-los.

 ◆ Finalització del processa-
ment del Fons Iu Bohigas, 
que permet documentar la 
represa i l’ensenyament del 
català durant la postguerra 
i el franquisme.

 ◆ Finalització del procés de ca-
talogació de separates del 
Fons Robert Brian Tate, amb 
un total de 1.354, la majoria 
de les quals inclouen de-
dicatòries que també han 

estat recopilades a la base 
de dades de dedicatòries 
d’aquest fons.

 ◆ Acompliment de la catalo-
gació del Fons Joaquim Gar-
riga i Riera, professor del De-
partament d’Història de l’Art 
de la Universitat de Girona. 
El fons està format per uns 
2.000 volums, amb especi-
al presència d’obres sobre 
l’època moderna.

 ◆ Finalització de la catalogació 
del donatiu Ordis Dalmau, 
especialitzat en urologia. In-
grés, també, de diversos do-
natius de metges jubilats, 
entre ells 50 llibres d’Enric 
Serra Amat, signats pel Dr. 
Fonseca.

Exlibris del donatiu de Miquel Ordis 
Dalmau
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 ◆ Es treballa en l’inventari del 
Fons Vicens Vives per a la se-
va digitalització.

 ◆ Es duen a terme actuacions 
de qualitat en els fons di-
positats en el Repositori de 
Fons Especials per tal d’en-
riquir les dades que s’oferei-
xen: “dc.provenance”.

 ◆ Es defineix la plantilla que 
ens ha de servir de model 
per a l’inventari de donatius 
de fons nous que ingressen 
a la Biblioteca.

 ◆ Es revisen i corregeixen en-
llaços de fons especials a la 
Viquipèdia.

Fons Aurora Bertrana de la Biblioteca de la UdG a la Viquipèdia
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Activitats de difusió a 
l’entorn dels Fons Especials

 ◆ El 23 d’abril inaugurem el 
portal de Fons Especials: 
la nova estructura destaca 
els fons més prestigiosos 
i únics i organitza els fons 
temàticament.

 ◆ Publicació al DUGi de l’àudio 
de l’entrevista a Raimon Pa-
nikkar realitzada per Duaita 
Prats per a la revista L’Agró 
Negre de DEPANA.

 ◆ Publicació del vídeo de difu-
sió del Fons Prudenci i Auro-
ra Bertrana al Mapa Literari.

 ◆ Se cedeixen relats i dibuixos 
dels alumnes de la mestra 
Isabel Dalmau al professor 
emèrit Salomó Marquès per 
a l’acte “La Guerra vista pels 
nens i nenes»” celebrat amb 
motiu del Dia Escolar de la 
No-violència i la Pau a l’Es-
cola La Salle de Girona.

 ◆ Celebració de la jornada 
d’estudi, debat i homenatge 
“Les veus de Ferraté”, amb 
visita guiada al Fons Ferraté. 
La jornada ha inclòs la pre-
sentació del monogràfic de 
la revista digital Veus baixes: 
paper de versos i lletres que 
recopila els textos presen-
tats al curs d’estiu “Llegat 
Ferraté(r): poesia crítica”, ce-
lebrat el 2018.

 ◆ Presentació al Teatre de 
l’Ateneu de Celrà del docu-
mental Encara som vius. 
Una aproximació a l’obra 
de Joaquim Franch, produït 
per La Guerrilla Comunicaci-
onal. Part del documental va 
ser enregistrat a la bibliote-
ca del campus del Barri Vell 
i es van utilitzar documents 
del Fons Joaquim Franch.

 ◆ Presentació del llibre Avui 
us parlaré (conferències 
1930-1967), d’Aurora Bertra-
na, a cura d’Adriana Bàrcia, 
a partir dels manuscrits de 
les conferències que formen 
part del Fons Prudenci i Au-
rora Bertrana.

 ◆ Creació de la Càtedra Tom 
Sharpe, amb la col·laboració 
de la Fundació Tom Sharpe.

 ◆ Rebuda d’estudiants d’ins-
tituts que realitzen treballs 
entorn dels Fons Especials: 
una estudiant de l’Institut 
Jaume Vicens Vives per a la 
realització del treball de re-
cerca sobre Aurora Bertra-
na i uns alumnes de l’esco-
la Josep Pallach de Figueres 
que, amb motiu del cente-
nari del naixement de Josep 
Pallach, han fet diverses visi-
tes i un treball sobre el Fons 
Josep Pallach, integrat dins 
el Fons per a la Història de 
l’Educació.

 ◆ Defensa del treball de fi de 
màster d’Anna de Castro, 
del Màster de Biblioteques i 
Col·leccions Patrimonials de 
la Universitat de Barcelona, 
basat en el Fons Joan Reglà 
i cotutoritzat des de la Bibli-
oteca de la UdG.

Nou portal dels Fons Especials de la Biblioteca de la UdG
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Biblioteques 
vinculades 

Actes de vinculació amb 
noves biblioteques

La pandèmia impedeix la ce-
lebració d’actes de vinculació. 
Així i tot, enguany vinculem la 
biblioteca del Museu Memo-
rial de l’Exili, proseguint la ca-
talogació i processament del 
seu fons bibliogràfic i la digita-
lització del seu fons manuscrit 
(epistolaris, dietaris, fotografies, 
etc.).

Actuacions a l’entorn de les 
biblioteques vinculades

 ◆ S’ha continuat la supervisió 
de la catalogació de la bi-
blioteca de la Fundació Ra-
fael Masó, s’han revisat les 
parts components de 700 
registres bibliogràfics de la 
Biblioteca Josep Pla de Pa-
lafrugell i s’han catalogat 
nous ingressos en aquesta 
biblioteca.

 ◆ Visita a la Càtedra d’Es-
port i Educació Física-Cen-
tre d’Estudis Olímpics de la 
Universitat de Girona per a 
assessorament sobre el pro-
cessament del Fons Pedro 
Palacios.

 ◆ Es porta a terme la revisió i 
la correcció de la segona en-
trega dels registres lliurats 
per l’arxiu del monestir de 
Sant Daniel que permetrà 
f inalitzar el processament 
de la digitalització dels seus 
pergamins.

 ◆ Es fa l’inventari de la cor-
respondència del Fons Carl 
Faust per a la seva digitalit-
zació i es comença la revi-
sió de les dades per publi-
car-les en el repositori de 
Fons Especials.

 ◆ Inici de la catalogació dels 
llibres del Museu Memorial 
de l’Exili (La Jonquera).

 Logotip del Museu Memorial de l’Exili
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Programa 
de captació 
de nous 
estudiants
Instituts de secundària

 ◆ El 2020 hi havia programa-
des sessions de suport al 
treball de recerca de batxi-
llerat amb 13 instituts de les 
comarques gironines que 
s’havien de realitzar entre 
el febrer i el maig del 2020. 
L’anul·lació de les activitats 
presencials a la UdG a causa 
del confinament va aturar 
totes les sessions a partir del 
14 de març, de manera que 
només es van poder acollir 
els 5 instituts programats 
abans d’aquesta data.

 ◆ 310 alumnes de batxillerat 
de 5 instituts de les comar-
ques gironines han rebut 

formació de la Biblioteca re-
lacionada amb la cerca d’in-
formació i metodologia per 
al seu treball de recerca.

 ◆ Hem participat en el cam-
pus d’estiu de la UdG, en-
guany impartits de mane-
ra virtual, amb dos tallers: 
30 alumnes han participat 
en el taller “Enfila el teu tre-
ball de recerca”, de 2 h, dins 
el Jove Campus de Recerca 
(JCR), sobre cerca d’informa-
ció, i 35 alumnes de 4t d’ESO 
han participat en el taller 
“Informació fiable o notícies 
falses?”, d’1 h, dins el Cam-
pus Pre-Bat.
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Rebuda d’estudiants de medicina i 
infermeria a la JPO

Setmana d’Orientació Universitària virtual

 ◆ El 2020 263 alumnes han 
participat en els tallers o bi-
bliovisites durant les JPO del 
febrer, adreçades als futurs 
estudiants de la UdG.

 ◆ La jornada del maig, adre-
çada a famílies, es va con-
vertir en la Setmana d’Ori-
entació Universitària (SOU), 
en format virtual. La Bi-
blioteca va participar en 
una sessió informativa i va 
elaborar un vídeo de pre-
sentació de la Biblioteca, 
https://www.youtube.com/
watch?v=mTBLL2HS3RQ

https://www.youtube.com/watch?v=mTBLL2HS3RQ
https://www.youtube.com/watch?v=mTBLL2HS3RQ
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Exposicions

 ◆ Elaborem la normativa de 
préstec per a exposicions, i la 
biblioteca del campus Barri 
Vell obre una convocatòria 
a la comunitat universitària 
per realitzar exposicions als 
seus espais. S’hi poden pre-
sentar propostes d’exposici-
ons artístiques o de treballs 
relacionats amb els estudis i 
recerca del campus.

 ◆ Enguany només s’han acollit 
16 exposicions, de les quals 7 
han estat cedides per altres 
institucions i les restants 
s’han fet amb fons propis de 
la Biblioteca.

Exposicions pròpies

 ◆ En el marc de l’Any Carner, 
organització de l’exposi-
ció “Com qui torna a casa... 
Josep Carner i Joan Ferra-
té: una abnegada voluntat 
de perfecció”. L’exposició 
es complementa amb du-
es projeccions, una sobre la 
biografia i l’obra de Carner, 
amb el títol Torna Josep Car-
ner, el príncep dels poetes 
catalans, i Noucentisme(s), 
sobre el naixement d’aquest 
moviment i les diferents 
formes artístiques. També 
s’acull l’exposició itinerant 
“Josep Carner. Dir molt en 
un mig dir, seria mon afany”, 
que ha estat complemen-
tada amb una mostra bi-
bliogràf ica representativa 
del treball de Carner com a 
traductor.

Cartell de l’exposició “Com qui torna a 
casa...”
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 ◆ La Biblioteca acompanya la 
mostra itinerant “Josep Car-
ner. Dir molt en un mig dir, 
seria mon afany”, amb “Tra-
ducció de Josep Carner”, 
una exposició bibliogràfica 
que vol presentar el treball 
de Carner com a traduc-
tor, amb edicions dels fons 
de la UdG, i també les idees 
que el fonamentaven, a par-
tir dels aforismes recollits 
al seu escrit De l’art de tra-
duir (1944) (Fons Carner. BC. 
Ms.4843).

 ◆ Exposicions temporals dels 
“Tresors de la Biblioteca” 
amagats entre els fons es-
pecials de campus Centre.

“Tresors de la Biblioteca”
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 ◆ La biblioteca del campus 
Centre se suma a les activi-
tats del 8M amb un recull de 
llibres sobre dones, feminis-
me, gènere i salut i participa 
en l’exposició sobre el paper 
de les dones en el camp de 
la infermeria i la medicina al 
llarg de la història organitza-
da per les Metzines: “Infer-
meres i Metgesses que han 
canviat el món”.

Exposició “Infermeres i Metgesses que han canviat el món”

 ◆ Exposició bibliogràfica a la 
biblioteca de Montilivi per 
commemorar el Dia Inter-
nacional de les Dones i les 
Nenes en la Ciència, https://
twitter.com/UdGBiblioteca/
status/1227281264459149312

https://twitter.com/UdGBiblioteca/status/1227281264459149312
https://twitter.com/UdGBiblioteca/status/1227281264459149312
https://twitter.com/UdGBiblioteca/status/1227281264459149312
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PantallArt

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

 ◆ “Cartells de la Guerra Civil”.

 ◆ “Notacions musicals: dibui-
xar signes, sentir els colors”, 
Fins a mitjans de febrer, 
PantallArt projecta una sín-
tesi visual de l’evolució de la 
notació musical al llarg de 
la història i de la seva relació 
amb l’art.

Mapa del mes

 ◆ “Grans catàstrofes naturals. 
El pas recent del temporal 
Glòria ha impulsat la Car-
toteca de la Universitat de 
Girona a elaborar un ma-
pa on es mostren algunes 
de les grans catàstrofes na-
turals que han afectat el 
planeta durant els darrers 
anys. El món científ ic aler-
ta que amb el canvi climà-
tic aquestes catàstrofes po-
den ser més freqüents, més 
virulentes i afectar llocs poc 
habituals f ins ara. El mapa 
permet detectar de seguida 
les zones perjudicades re-
currentment per huracans, 
terratrèmols, etc. i assenyala 
les catàstrofes que estan ac-
tives en aquests moments.

 ◆ “Pandèmies històriques” 
(virtual).

Exposicions cedides per 
altres institucions

 ◆ “Bruixes i dones: passeig 
pels processos inquisitorials 
de començaments del segle 
XVII a Catalunya”, mostra de 
fotograf ies preses per En-
ric Manonelles durant tres 
edicions de la festa Escalda-
rium de Caldes de Montbui.

 ◆ “016 Les cases invisibles. Si 
vols, fem un cafè”, de Marga 
Madrigal Criado.

 ◆ “DesCORda’t: projecte social 
fotogràfic”.

 ◆ “Claude Shannon: Fundador 
de la teoria de la informació”. 
L’exposició va acompanya-
da d’una xerrada-col·loqui a 
càrrec del Dr. Miquel Feixas 
i del Dr. Anton Bardera.

Exposició “Claude Shannon: Fundador de 
la teoria de la informació” a la biblioteca 

del campus Montilivi
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 ◆ “Paradís insostenible”, ex-
posició de fotografies resul-
tant del projecte de coope-
ració dels membres del GR 
Mar amb l’ajut de la Unitat 
de Compromís Social de la 
UdG.

 ◆ “Les distàncies còsmiques”, 
dissenyada pel Departa-
ment d’Astronomia i Mete-
orologia de la Universitat de 
Barcelona.

 ◆ “Rahola foto 2019”, promo-
guda per la Diputació de 
Girona i el Col·legi de Perio-
distes de Catalunya de la de-
marcació de Girona.

Exposició “Les distàncies còsmiques” a la 
biblioteca del campus Montilivi

Exposició “Rahola foto 2019” a la bibliote-
ca del campus Montilivi
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Altres activitats culturals

“Aquí fem llibres”

 ◆ En el marc de la campanya 
“Aquí fem llibres: és (també) 
la nostra recerca”, impulsa-
da per la Facultat de Lletres, 
la Biblioteca del campus 
Barri Vell acull la presentació 
d’“El meu germà a les alfor-
ges”, de Paco Jiménez.

Xerrada-col·loqui

 ◆ Xerrada a càrrec de Gem-
ma Solsona, psicòloga i res-
ponsable d’AACIC CorAvant 
Girona, amb el testimoni 
d’Ariadna Marsal, metgessa, 
i Mireia Martí, infermera, to-
tes dues intervingudes a cor 
obert.

Cartell de presentació d’“Aquí fem llibres: 
és (també) la nostra recerca” per a “El 
meu germà a les alforges”

Xerrada col·loqui “Les cicatrius que ens  han donat la vida a la biblioteca del campus 
Centre de la UdG.

 ◆ El 12 de maig el personal de 
la biblioteca del campus 
Centre se suma a la triple 
celebració del Dia de la In-
fermeria, el bicentenari de 
Florence Nightingale i l’Any 
Internacional de les Infer-
meres i les Llevadores, fent 
una lectura compartida des 
de casa: https://youtu.be/
wOqT6nV0TlY

https://youtu.be/wOqT6nV0TlY
https://youtu.be/wOqT6nV0TlY
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Col·legis 
professionals 
de la 
demarcació

 ◆ Organització del “Taller de 
recerca bibliogràfica bàsica: 
localitzar articles amb evi-
dència científ ica és fàcil!”, 
per als membres del Col·legi 
d’Infermeria col·legiats.

 ◆ Assistència a la taula rodona 
organitzada pel Col·legi Ofi-
cial d’Infermeres/rs de Giro-
na sobre la covid-19.
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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’incorporen persones noves 
a les biblioteques de cam-
pus: Mireia Segura, adminis-
trativa a la de campus Cen-
tre i Sònia Domènec com 
a documentalista de caps 
de setmana i festius a la del 
campus de Montilivi.

 ◆ Albert Puig marxa de la Uni-
tat Informàtica al Gabinet 
de Planif icació i Avaluació. 
Jesús Jaén ocuparà la seva 
plaça i el nou operador in-
formàtic de Barri Vell serà 
David Fernández.

 ◆ Quant a l’estructura de ges-
tió i administració, Roser Be-
navides guanya el concurs 
oposició com a cap de la bi-
blioteca del Campus Mon-
tilivi i Isabel Planas, cap de 
la Unitat de Suport a l’Apre-
nentatge es trasllada a Ser-
veis Tècnics. Pel que fa a 
l’àrea econòmica, Patrícia 
Durban ocupa provisional-
ment una plaça a la FEP i 
el seu lloc l’ocupa Rosa Ro-
dríguez, i s’incorpora també 
Marta Sanz com a adminis-
trativa de suport en el seu 
lloc.

 ◆ Rebuda i tutorització de 
Hossam Abdelrahman el 
Kassem Mohamed Kha-
ter, estudiant en pràctiques 
curriculars del Grau d’Infor-
mació i Documentació Di-
gital de la Universitat de 
Barcelona.
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L’equip humà

FORMAT PER PERSONES

DOCUMENTALISTES TÈCNIC D’IMATGESAUXILIARS DE SERVEIS

69
33 4 1

ADMINISTRATIUS INSERCIÓ LABORALTÈCNICS INFORMÀTICS

22 6 3

PERSONES
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Organització i 
comunicació 
interna

La pandèmia comporta tres 
efectes sobre l ’estructura 
organitzativa: 

 ◆ Equips bombolla i reducció 
de la presencialitat: per ga-
rantir l’obertura de les bi-
blioteques de campus da-
vant un possible contagi, els 
equips de torn de matí i de 
jornada partida de Barri Vell 
i Montilivi es desdoblen en 
dos torns de dos/tres dies 
de presencialitat setmanal i 
els equips de matí i jornada 
partida del campus Centre i 
de tarda de les tres bibliote-
ques passen a fer un dia de 
teletreball.

 ◆ Teams passa a ser l’entorn 
de treball per a tot l’equip, 
i es relega l’ús dels telèfons 
i del correu electrònic com 
a eines de comunicació 
interna.

 ◆ Es redueixen els equips de 
treball presencial pel fet que 
s’identifiquen persones sen-
sibles a la covid i també per 
conf inaments esporàdics 
per PCR positiva.
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Òrgans de direcció i 
participació de la Biblioteca

 □ La Comissió de Bibliote-
ca es reuneix una vegada 
i aprova la carta de ser-
veis de la Biblioteca de la 
Universitat de Girona i el 
protocol a seguir amb els 
objectes perduts a la Bibli-
oteca de la Universitat de 
Girona

 □ El Consell Tècnic esdevé 
el gabinet de crisi i es re-
uneix de manera informal 

Reunió virtual del Consell Tècnic de la 
Biblioteca

amb una periodicitat set-
manal durant el primer 
semestre de l’any.

 □ El grup de treball d’espais 
ha adquirit el mobiliari per 
als espais de trobada in-
formal i ha participat ac-
tivament en la retolació 
per la covid de les biblio-
teques de campus.

 □ El grup de treball de for-
mació elabora vídeo de 
presentació de la Biblio-
teca adreçat a estudiants 
nouvinguts i transforma 
tota la formació a format 
digital.

 □ El grup de treball de ser-
veis continua treballant 
amb la Unitat de Compro-
mís Social i estudia els re-
cursos a oferir a l’Oficina 
de Salut Laboral.

 □ El grup de treball de prés-
tec s’ha centrat en la ges-
tió dels terminis, con-
dicions de préstec, etc., 
principalment durant els 
mesos de tancament.

 □ El grup de treball de co-
municació publica un but-
lletí d’informació especial 
dedicat a la pandèmia.
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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 es-
table en set àmbits: CCUC, 
PIC, GEPA, Grup de Gestió 
de la Biblioteca Digital de 
Catalunya, Gestor Mende-
ley, Portal de la Recerca de 
Catalunya, Grup de Suport a 
la Recerca i Comissió d’Hu-
manitats Digitals de l’àrea 
de Ciència Oberta del CSUC. 

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 digi-
tals, en aquesta edició ajor-
nat a causa de la covid.

 ◆ Grup estable de repositoris 
amb la responsabilitat de 
complir l’Objectiu Estratè-
gic 3 de la Línia Estratègica 
3, participant en els objec-
tius generals següents: “Eva-
luación de los repositorios 
institucionales de Rebiun” i 
“Benchmarking y recomen-
dación de contenidos y ser-
vicios de aprendizaje en re-
positorios de universidades”.

 ◆ Coordinació del Grupo de 
Servicios Compartidos, ICAC 
(intercambio compensado 
de artículos científicos).

 ◆ Enguany la CRUE publica 
uns nous estatuts que afec-
ten directament l’encaix 
de REBIUN com a Comis-
sió Sectorial dins la CRUE i 
provoca la seva transforma-
ció en xarxa externa vincu-
lada a la Comissió Sectorial 
d’R+D+I.
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Altres col·laboracions

 ◆ Assessorament al Comité de 
Retorno Post-Covid de les 
biblioteques de la Universi-
dad Pontificia de Chile (col-
loqui realitzat el 10 setembre 
de 2020).

 ◆ Participació en el Grup de 
Gestió de la Informació 
en Ciències de la Salut del 
COBDC i presentació del 
pòster “Salut a internet: les 
biblioteques i els serveis de 
documentació davant les 
notícies falses” en el Semi-
nari d’Experiències, https://
www.cobdc.net/secobdc20/, 
organitzat pel COBDC.

 ◆ Participació activa en el grup 
espanyol de Bibliotecas de 
Salud recollint recursos dis-
ponibles sobre coronavirus, 
https://sites.google.com/vi-
ew/covid19-por-especialida-
des/p%C3%A1gina-principal

La formació permanent

 ◆ El personal de la biblioteca 
ha assistit a 102 cursos de 
formació diferents:

 □ 69 corresponen al pla de 
formació del PAS

 □ 4 cursos d’idiomes

 ◆ En total es comptabilitzen 
281 dies d’assistència, acom-
plerts per 58 persones.

 ◆ S’ha realitzat una mitjana de 
1,75 cursos per persona (102 
cursos/58 persones).

 ◆ S’ha arribat a una mitjana de 
2,81 persones per curs (287 
assistents/102 cursos).

 ◆ En total s’han rebut 1.970,5 
hores de formació.

Articles publicats i 
comunicacions a workshops

Merino Cicres, À. (2020). El an-
tes y el después de la pandemia 
en las bibliotecas universitarias 
españolas, dins Primer Semi-
nario Online CABID. Bibliote-
cas universitarias: aprendizajes 
en pandemia. Comisión Aseso-
ra de Bibliotecas y Documen-
tación de las Universidades 
Chilenas, Xile.

Nonó Rius, B. (2020). Recursos 
educativos abiertos (REA) en 
las universidades españolas = 
Open educational resources 
(OER) in the Spanish univer-
sities, dins El Profesional de 
la información, vol. 29 (6), p. 
E290637

https://www.cobdc.net/secobdc20/, organitzat pel COBDC
https://www.cobdc.net/secobdc20/, organitzat pel COBDC
https://www.cobdc.net/secobdc20/, organitzat pel COBDC
https://sites.google.com/view/covid19-por-especialidades/p%C3%A1gina-principal
https://sites.google.com/view/covid19-por-especialidades/p%C3%A1gina-principal
https://sites.google.com/view/covid19-por-especialidades/p%C3%A1gina-principal
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Assistència a cursos 
organitzats per altres serveis

 ◆ “La intel·ligència no verbal 
per convèncer”; “Motiva’t per 
a l’acció”; “PNL. Introducció 
a la programació neurolin-
güística aplicada al món la-
boral” (Of icina Universitat 
Empresa).

 ◆ “Edusat. Plataforma educati-
va para la observación de la 
Tierra” (SIGTE).

 ◆ “Més enllà de la virtualització 
de la docència: nous reptes” 
(Xarxa d’Innovació Docent 
sobre Virtualització de la Do-
cència de l’ICE).

Assistència a cursos externs

 ◆ Catalogació i format RDA: el 
nou estàndard. Mòdul intro-
ductori, mòdul de perfeccio-
nament (COBDC).

 ◆ Eines i estratègies per curar 
dades. Basat en experiènci-
es reals. (CSUC).

 ◆ De l’administració en paper 
a l’administració digital (Ge-
neralitat de Catalunya, Esco-
la d’Administració Pública 
de Catalunya).

 ◆ Fake news: Com comba-
tre la desinformació des 
de les unitats d’informació 
(COBDC).

 ◆ Recursos educatius oberts, 
com localitzar-los, reutilit-
zar-los, crear-los i compar-
tir-los (COBDC).

 ◆ E i n e s  p e r  d i n a m i t z a r 
una unitat d’informació 
(COBDC).

Assistència 
a cursos 
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aprof itant tot el potencial 
de Google: Introducció a les 
eines de Google (Cibernà-
rium - Barcelona Activa).

 ◆ Fundamentos de la gestión 
del tiempo, LinkedIn Lear-
ning (LinkedIn Learning).

 ◆ Introducción a la Biblioteca 
Cocharane: Herramienta de 
apoyo a la toma de decisio-
nes médicas (Wiley).

 ◆ Introducció a la Wiley On-
line Library: Com pot ajudar 
a l’investigador? (Wiley). 

 ◆ Dialnet Métricas (Fundación 
Dialnet).

 ◆ DCHx: Creating a Digital Cul-
tural Heritage community 
KU Leuven (EDX).

 ◆ CINAHL: Búsquedas básicas 
y avanzadas (EBSCO).

 ◆ Potenciando la interopera-
bilidad: Crossref, DataCite y 
ORCID (Orcid Inc).

 ◆ SCOPUS: Introducción y bús-
queda por materia (FECYT).

 ◆ Las ventajas de GOBI y EBS-
COhost: Cómo descubrir 
y adquirir tus libros elec-
trónicos ef icientemente 
(EBSCO).

 ◆ Com crear imatges i vídeos 
per compartir amb els usu-
aris de la teva unitat d’infor-
mació (COBDC).

 ◆ Google Cloud Platform Fun-
damentals: Core Infrastruc-
ture, Big Data & Machine Le-
arning (PUE).

 ◆ AZ-900 Microsoft Azure Fun-
damentals (PUE).

 ◆ Ethical Hacker Fundamen-
tals, de l’EC-Council (PUE).

 ◆ MOOC. Búsqueda de in-
formación (Universidad de 
Granada).

 ◆ MOOC. Aprendiendo a 
aprender: Poderosas herra-
mientas mentales con las 
que podrás dominar temas 
dif íciles (Learning How to 
Learn) (Coursera).

 ◆ Genially. Crea continguts in-
teractius, Bits de TIC - Crea 
recursos gràf ics amb Can-
va (Cibernàrium - Barcelona 
Activa).

 ◆ Aprende lo que necesitas sa-
ber sobre Genially (Genially).

 ◆ Internet sense por: Mesures 
per navegar amb tranquil-
litat; Treballa la infoxicació 
en l’entorn educatiu: fake 
news, propaganda; Treballa 

 ◆ Mendeley i Google Forms 
com a eines en la gestió de 
resultats en una revisió sis-
temàtica (Mendeley-CSUC, 
UVIC).

 ◆ PsychINFO: Búsquedas bási-
cas y avanzadas (EBSCO).

 ◆ Web of Science: Los perfiles 
de las revistas en journal ci-
tation reports; Base de datos 
(FECYT).
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Assistència a jornades i 
workshops

 ◆ Jornada de biblioteques di-
gitals: Experiències col·labo-
ratives amb fons i col·lecci-
ons digitals (CSUC,UB).

 ◆ Jornades de revistes de 
RACO: Qualitat i visibilitat 
de les revistes (CSUC, IEC, 
CRICC, AQUCatalunya).

 ◆ 4a Jornada sobre Documen-
tació Ambiental a Catalunya 
(#DocAmbCat) (eCatalunya, 
Diputació de Barcelona, 
Institut d’Estudis Catalans, 
Col·legi Oficial de Bibliote-
caris i Documentalistes de 
Catalunya).

 ◆ Jornadas Extraordinarias de 
Formación Online de la ba-
se de datos Web of Science 
(FECYT).

 ◆ Aprende a saber en quién 
puedes conf iar. Fiabilidad 
de las fuentes de informa-
ción en salud en Internet 
(Biblioteca Sant Joan de 
Déu).

 ◆ Evidencia en tiempos de 
COVID19. Dónde localizarla 
(Colegio Oficial de Médicos 
de Madrid).

 ◆ Jornada: Intensiu Digi-
ta l  2020:  Experiències 

col·laboratives amb fons i col-
leccions digitals (CSUC).

 ◆ XI Simposi CIDUI: L’educació 
superior en la societat del 
coneixement; reptes dels 
models híbrids (CIDUI).

 ◆ Tres  exper ienc ias  con 
OpenAire: Taller online de 
repositorios de REBIUN 
(Rebiun).

 ◆ De los conjuntos de datos 
desconectados a los datos 
relevantes y complementa-
rios: Los principios de datos 
FAIR (Elsevier).

 ◆ OCLC - WorldCat.org y sus 
servicios relacionados; Accés 
remot a recursos electrònics 
(OCLC).

 ◆ Intel·ligència d’eixam a les 
universitats: logística i gami-
ficació (COBDC). 

 ◆ Cicle de conferències sobre 
la Gestió de les Dades de 
Recerca (CSUC).

 ◆ El papel de las bibliotecas en 
medio de una crisis sanitaria 
(EBSCO).

 ◆ Com solucionar l’accés re-
mot als recursos de la Bibli-
oteca (EBSCO).

 ◆ How to move f rom FAIR 
principles to FAIR practice? 

Current practices and re-
commendations for the fu-
ture (EOSC FAIR WG).

 ◆ ¿Por qué las organizaciones 
necesitan sistemas CRIS? El 
caso de Elsevier Pure; Cómo 
evaluar las publicaciones de 
su universidad dentro de los 
Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible; Elsevier Pure: pre-
sentación técnica de pro-
ducto (Elsevier).

 ◆ RGPD y aspectos legales re-
lacionados con la gestión 
de datos de investigación 
(OpenAire).

 ◆ Comparteix per educar: Jor-
nada sobre iniciatives do-
cents en el marc de la Viqui-
pèdia (Biblioteques UAB, 
Amical Wikimèdia).

 ◆ El apoyo de un agregado 
electrónico en los días de 
la educación a distancia 
(Proquest).
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Trobades professionals 
organitzades per la 
Biblioteca

El 27 de febrer encara som 
a temps de dur a terme pre-
sencialment el XI Workshop 
BiblioUdG.

Universitat de Girona. Biblioteca. Programa de l’XI Workshop BiblioUdG
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Planificació 
i qualitat 

2
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El document que desenvolupa 
el pla estratègic Òrbita 18-22 
f ixava el primer semestre del 
2020 com a punt d’inflexió per 
a l’avaluació del desplegament 
del pla, per establir, si escau, 
ajustos en les línies estratègi-
ques i per comprovar l’impac-
te del pla en la visibilitat de la 
Biblioteca. El document resul-
tant  inclou l’anàlisi de totes les 
línies estratègiques i les con-
clusions a què arribem després 
de l’anàlisi:

Considerem que el desplega-
ment del Pla pot continuar 
sense variar les línies estratè-
giques, però sí que caldrà es-
tar amatents als canvis que pot 
portar la crisi sanitària que en-
cara patim i incorporar objec-
tius alineats amb la institució 
per acompanyar-la en les noves 
necessitats de coneixement 
postpandèmia.

En def initiva, durant els dos 
anys següents els objectius 
que caldrà assolir per complir 
les línies estratègiques d’Òrbi-
ta 18-22 hauran de construir-se 
al voltant de: 

 ◆ La transformació cap a l’en-
torn digital: hem d’invertir 
els esforços en l’accés digi-
tal als recursos i als serveis 
bibliotecaris. 

 ◆ La priorització dels recursos 
educatius en obert i a la ci-
ència oberta per promoure 
l’equitat i la inclusió i reduir 
la marginalitat. 

 ◆ La preservació del patrimoni 
bibliogràfic de l’entorn, po-
tenciant els Fons Especials i 
la vinculació de les bibliote-
ques del territori.

 ◆ La contribució a la millo-
ra de l’impacte de la marca 
UdG avaluant i certificant la 
qualitat dels serveis bibliote-
caris i desplegant el pla de 
comunicació. 
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#SomBiblioteca

100% assolit

50% assolit

0% assolit

Grau d’assoliment 
dels objectius 2020

Redactar i aprovar el Reglament d’ús de 
la Biblioteca Digital de la UdG

Objectius operatius Agents

Consell Tècnic i Comissió de 
Biblioteca

Consell Tècnic i Comissió de 
Biblioteca

Redactar i aprovar la normativa
d’actuació amb els objectes perduts 

Unitat Procés Tècnic, GT de 
Préstec i biblioteques de 
campus

Desplegar el procediment de control de 
baixes de documents definit a la Política 
de Gestió de la Col·lecció 

Consell Tècnic i Comissió de 
Biblioteca

Redactar i aprovar el Reglament d’ús de 
la Biblioteca Digital de la UdG

Unitat Informàtica,
Unitat de Procés Tècnic
i responsable de SOD

Explotació del préstec interbibliotecari 
dins el marc del Online Computer Library 
Center (OCLC ILL i OCLC World Cat)

Unitat Informàtica,
Unitat de Documentació Digital

Instal·lació i explotació del programari 
d’autenticació d’usuaris per als recursos 
digitals

Unitat Informàtica,
Unitat de Projectes i Comuni-
cació i biblioteques de campus

Finalitzar i difondre els portals temàtics 
de Fons Especials, Gamar, Babel i la base 
de dades de Mon Marquès

Biblioteca Barri Vell,
Unitat de Procés Tècnic
i Unitat Informàtica

Finalitzar el desplegament de la tecnolo-
gia RFID  i executar els nous accessos a la 
Biblioteca del Campus Barri Vell
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Exportar els Treballs Final de Grau del 
repositori digital (DUGi)  al catàleg de 
manera automàtica 

Objectius operatius Agents

Unitat Informàtica,
Unitat de Projectes i Comuni-
cació i Unitat de Procés Tècnic

Consell Tècnic i Comissió de 
Biblioteca

Repensar les estadístiques d’ús dels 
espais i avaluar l’adquisició de programari 
específic de detecció d’entrades i sortides 

Unitat de Documentació Digital 
i responsables d’adquisicions a 
les biblioteques

Implementar la signatura electrònica en 
les comandes d’adquisició de fons
bibliogràfic 

GT Espais i Activitats, GT de 
Formació i caps de biblioteca

Repensar els espais de les biblioteques 
d’una manera integral  (primera fase del 
projecte)

Unitat InformàticaDesplegar la primera fase de renovació 
/actualització de la infraestructura de 
servidors. Implementació del clúster de 
servidors

Unitat InformàticaEstablir el pla de contingència dels servi-
dors i serveis tecnològics i la seva
documentació tècnica

Unitat Informàtica,
Unitat de Documentació Digital

Crear una base de dades per a gestionar  
els recursos electrònics i per l’apartat 
recursos per temes/recerca de la web

Finalitzar la implementació de
l’intercanvi de llibres electrònics
UNE-REBIUN: Xebook UdG

Unitat Informàtica,
Unitat de Documentació Digital

Unitat Informàtica,
Unitat de Projectes i Comuni-
cació

Avaluar nous programes pel repositori 
d’imatges i migrar el contingut cap al nou 
programari escollit

100% assolit

50% assolit

0% assolit
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#SomInstitució

Participar en les línies d’actuació del 
projecte HRS4R (dades i publicació en 
obert)    

Objectius operatius Agents

Unitat de Projectes i
Comunicació,
Direcció i Òrgans de Govern

Unitat de Procés Tècnic i GT de 
Préstec, Unitat Informàtica

Establir els criteris per donar de baixa els 
usuaris en el nostre sistema d’informació 
en funció dels llibres no retornats i el 
temps d’inactivitat 

Biblioteca, Servei Informàtic 
UdG, Vicerector de Qualitat i 
Transparència

Avaluar la TUI per usuaris externs i establir 
protocol alternatiu per carnet UdG en 
format paper

Unitat de Projectes i
Comunicació. SIGTE

Incloure les tesis doctorals de la UdG en el 
projecte GeoUp4

Unitat de Projectes i
Comunicació. OITT

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

GT de FormacióAvaluar els nous formats de classe pels 
estudiants dels últims cursos de Grau i TFG, 
i en els de primer de l’àmbit de la salut

Unitat de Projectes i
Comunicació

Analitzar l’estat dels recursos educatius 
en obert a la UdG a partir dels resultats 
obtinguts en l’informe del GT d’Objectes 
d’Aprenentatge de REBIUN 

GT de Serveis per altres serveisOrganitzar i documentar  la pàgina de 
“fons bibliogràfic” de l’Oficina de Salut 
Laboral i avaluar els recursos o sessions 
formatives a oferir a les diferents seccions 
del SEPIC

Direcció, Unitat de Projectes i 
Comunicació, OITT  i Vicerector 
de Qualitat i Transparència

Estudiar la viabilitat de crear el Portal de la 
Producció Científica dels Investigadors de 
la UdG, FuturUdG

Unitat de Procés Tècnic,
Unitat de Projectes i Comuni-
cació, Servei de Publicacions

Recollir totes les publicacions en accés 
obert UdG al Repositori Institucional, 
DUGiDocs i establir el procediment per la 
incorporació de les publicacions
procedents del Servei de Publicacions 

100% assolit

50% assolit

0% assolit
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#SomTerritori

Avaluar la possibilitat d’obrir projecte 
“transcriu” al territori    

Objectius operatius Agents

Unitat de Projectes i Comuni-
cació

Biblioteca i Òrgans de Govern 
de les 4 administracions

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

Unitat de Projectes i Comuni-
cació i GT de Fons Especials

Establir un calendari de digitalització de 
documents únics

GT de FormacióAvaluar la nova oferta de continguts 
formatius adreçada als INS amb la col·lab-
oració de l’ILCC i C4C/Química/IQC i fer-la 
visible al web si se li dóna continuïtat

Biblioteca del Campus Barri VellCompletar la catalogació i inventari del 
Fons Ferraté i Fons Garriga, Fons Macau, 
Fons Bohigas, Fons Mestras i
Fons Aerocart

Biblioteca i Òrgans de Govern 
UdG

Continuar consolidant la presència al terri-
tori amb la vinculació del Museu Memorial 
de l’Exili (MUME) 

Unitat de Procés Tècnic, Unitat 
de Projectes i Comunicació,
Biblioteca del Campus Montilivi

Avançar en el processament del Fons 
Borràs i del  Fons Josep Maria Muntaner i 
amb el projecte de l’herbari institucional i 
de la Fundació Marimurtra 

100% assolit

50% assolit

0% assolit
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#SomProfessionals

Avaluar els sistemes d’acreditació (EFQM, 
ISO) i establir el pla de formació i calen-
dari 2021 amb el sistema triat    

Objectius operatius Agents

Direcció i Vicerectorat
de Qualitat i Transparència

Direcció, caps de biblioteca i GT 
Formació

Establir quins recursos humans són nec-
essaris per donar resposta al pla de 
formació que oferim

Unitat de Projectes i Comuni-
cació i Unitat Informàtica

Buscar i implantar eines col·laboratives 
de treball intern 

Direcció i RRHHDissenyar i oferir dos cursos dins el Pla de 
Formació adreçats a la millora en 
l’atenció des dels taulells d’informació: 
Gestió de conflictes i Jornada d’Atenció a 
la diversitat

caps de biblioteca i Unitat 
Informàtica

Buscar i implantar noves eines de gestió 
interna dels calendaris d’ús intern (web-
calendars incidències, reserves)

100% assolit

50% assolit

0% assolit
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Eix transversal: comuniquem d'una 
manera efectiva

Desplegar  el pla de comunicació de la 
Biblioteca documentant les principals 
campanyes i cercar l’eina necessària per 
fer el cronograma del qual pengin les 
campanyes   

Objectius operatius Agents

Unitat de Projectes i
Comunicació i Consell Tècnic

GT de Formació i DireccióCrear un vídeo promocional de present-
ació de la Biblioteca

100% assolit

50% assolit

0% assolit
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#SomBiblioteca 2019 2020

Actuacions/protocols fets sobre la col·lecció 9 24

Nombre de TFG i TFM entrats al repositori 361 378

Desenvolupaments tecnològics ad hoc 0 1

Projectes tecnològics implementats 2 1

Actuacions de reforma sobre espais/equipaments 1 1

Actuacions de millora sobre espais/equipaments 8 5

Actuacions sobre l’accessibilitat i atenció a la diversitat 7 3

Hores de cessió d’espais per a activitats promogudes pels 
estudiants 0 0

Òrbita 18-22: Indicadors
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#SomInstitució 2019 2020

Nombre d’ítems entrats en obert al repositori institucional 1.086 1.632

Percentatge d’estudiants que han rebut una sessió formativa 
presencial 58,45 % 24,77 %

Nombre de sessions formatives fetes al PDI 12 4

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

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

Nombre d’assessoraments documentals als serveis universitaris 1 4

Nombre d’actuacions que deriven en nous protocols o recursos rea-
litzats amb altres serveis universitaris 4 2
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#SomTerritori 2019 2020

Nombre d’exposicions pròpies 25 9

Nombre d’exposicions externes acollides 19 8

Nombre d’activitats culturals pròpies organitzades 15 2

Nombre d’assistents a les activitats culturals 260 25

Nombre d’activitats culturals coorganitzades amb altres entitats 11 1

Nombre de fons especials i biblioteques vinculades incorporats 7 9

Nombre de documents dels fons propis cedits per a exposicions o 
activitats externes 1 6
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#SomProfessionals 2019 2020

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 7 0

Projectes de cooperació internacional 1 1

Nombre d’hores de formació rebuda 1047 1.970

Nombre de ponències, comunicacions, articles i participacions en 
taules rodones 11 2
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Donacions i subvencions

 ◆ 3.100 € del pressupost del 
Pla d’Igualtat de la UdG per 
adquirir documents sobre 
igualtat de gènere en rela-
ció amb les àrees de conei-
xement de la UdG.

 ◆ 32.709 € del PIU per a la re-
novació dels servidors de la 
Biblioteca.

 ◆ 63.290,28 € de la Fundació 
Elsa & Nando Peretti corres-
ponents al segon termini de 
la subvenció concedida per 
al processament del Fons 
Maria Lluïsa Borràs.

 ◆ 21.400 € de donació de Jo-
aquim Vidal per al proces-
sament del Fons Monzó 
Lasala.

El 
pressupost
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Pressupost: inversions en fons bibliogràfic   

Tipus: 2018 2019 2020

Monografies en paper 149.935,06 € 109.005,35 € 76.204,12 €

Revistes en paper 95.957,07 € 108.9115,97 € 108.327,08 €

Recursos digitals 683.896,62 € 744.010,35 € 776.258,31 €

 ◆ Bases de dades 193.325,56 € 207.880,53 € 211.72363 €

 ◆ Llibres electrònics 22.904,69 € 25.675,75 € 47.986,25 €

 ◆ Revistes electròniques 467.306,49 € 510.415,76 € 516.548,43 €

 ◆ DVD i mapes 359,88 € 38,31 € -

Total 929.788,75 € 961.931,67 € 960.789,51 €




