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0
Introducció

«La ciència no sap
de països, perquè el
coneixement pertany a
la humanitat i és la torxa
que il·lumina el món. La
ciència és l’ànima de la
prosperitat de les nacions
i la font de tot progrés

»

Louis Pasteur
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Si alguna lectura bona podem fer de
la pandèmia que el 2021 ens va continuar colpejant, és que consolida el desig del
microbiòleg francès: només compartir el
coneixement científ ic en obert ha permès a la humanitat disposar d’una vacuna en un temps rècord.
La ciència oberta s’obre camí i la Universitat també s’hi ha posicionat. En el
context del projecte europeu HRS4R
(Human Resources Strategy for Researchers), la Universitat de Girona ha actualitzat la seva política d’accés obert de la
producció científica. L’aprovació s’ha dut
a terme mitjançant un model participatiu amb el personal docent i investigador.
Durant els mesos de gener i febrer, els vicerectorats de Recerca i Transferència del
Coneixement i de Qualitat i Transparència i la Biblioteca han organitzat una sessió amb cada un dels 24 departaments
per presentar l’esborrany i recollir els comentaris i impressions dels participants
amb l’objectiu d’obtenir el màxim consens i facilitar el posterior desplegament
del mandat.
Per altra banda, el 2021 també ha estat l’any del desplegament del que coneixem com a acords transformatius en

l’accés obert de les publicacions científiques: 65 dels nostres investigadors s’han
beneficiat dels bons institucionals per publicar 81 articles en revistes científiques
de prestigi.
Quant a l’obertura de les biblioteques,
la pandèmia ens ha donat un respir i les
hem mantingut obertes tot l’any, incrementant-ne la capacitat de manera progressiva fins a arribar a oferir la totalitat
dels punts de lectura al mes d’octubre.
En total, hem rebut mig milió de visites, encara lluny del milió d’abans de la
pandèmia.
També mantenim el nostre compromís amb el territori i amb la rebuda de
fons patrimonials: la biblioteca del prestigiós jurista Michelle Taruffo viatjava des
de Milà a Girona el mes de maig, en compliment de la seva voluntat. També hem
signat el conveni de vinculació amb el
Museu del Suro i hem començat a desplegar la vinculació amb el Museu Memorial de l’Exili.
Finalment, cal destacar el gran desafiament que ha representat posar en explotació al mes de setembre Omnia, el
nou sistema de gestió bibliotecària. El sobreesforç de l’equip humà de la Biblioteca
ha estat ingent, ja que ha implicat modificar processos i molts fluxos de treball.
Àngels Merino Cicres
Directora de la Biblioteca
Universitat de Girona
maig 2022
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no apliquem quarantena als
documents retornats de préstec o
de consulta a sala
incrementem el número
d’ordinadors de sobretaula

gener

juny

8 abril

biblioteques obertes

biblioteca del Barri Vell tancada els caps de setmana

23 abril

Per Sant Jordi comencem a fer
exposicions i actes de petit
format

8

iniciem el curs recuperant
progressivament la
normalitat

setembre

desembre

biblioteques obertes

15 octubre

recuperem la normailitat
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1
Actuacions
per eixos
Marc normatiu:
◆ El dilluns 19 d’abril el Consell de Govern, en la sessió 5/2021, va aprovar el
Mandat d’accés obert de la Universitat de Girona i la Normativa d’ús de la
biblioteca digital de la Universitat de
Girona.
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EIX 1: Som
Biblioteca
«Personalitzem i
tecnif iquem els
serveis i els recursos
bibliotecaris

»

Òrbita 18-22
Pla estratègic. Eix 1
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Sistema de gestió
bibliotecària
L’octubre de 2020 es va iniciar el projecte consorciat d’implementació d’ALMA i del
cercador PRIMO VE a totes les
universitats catalanes. A la Biblioteca de la UdG es va crear
un grup de treball d’implementació, amb membres de procés
tècnic, de la secció d’informàtica, de documentació digital i
de les biblioteques de campus,
encarregat del desplegament.
Entre octubre de 2020 i gener
de 2021 es van mantenir reunions entre ExLibris i les diferents institucions per conèixer
el funcionament del programari, les necessitats de les institucions, la visualització de
materials formatius i la preparació de les dades del catàleg
Sierra i els diferents formularis
de migració. La majoria dels
membres del grup de treball
d’implementació va assistir a
400 hores de formació de tots
els mòduls, mentre que d’altres
membres van assistir a 300 hores de formació de mòduls específics de la seva especialitat.
Al final del procés de migració,
es van realitzar sessions de formació i de resolució de dubtes
utilitzant la plataforma Moodle
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Sistemes
d’informació
per a proporcionar els materials formatius i qüestionaris
d’autoavaluació.
El mes de febrer de 2021 es va
realitzar una càrrega de prova
dels registres en un ALMA de
proves per poder començar a
familiaritzar-se amb l’entorn de
treball i d’aquesta manera poder corregir i ajustar els formularis de migració i les dades a
migrar per garantir una càrrega final exitosa.
Els mesos de febrer a juliol es
van fer reunions setmanals
amb l’equip d’implementació
d’ExLibris, reunions de les institucions del CCUC per arribar
a acords, certificacions de formació per tenir accés a la configuració dels entorns definitius i
correcció de dades a partir dels
problemes observats en la càrrega de prova.

A finals de juliol, després d’una
aturada de catàleg d’un mes,
l’empresa ExLibris va lliurar
l’entorn ALMA UdG i el PRIMO
VE. L’entorn ALMA incloïa tota
la configuració feta durant els
mesos de preparació de la migració, però l’eina de descobriment, PRIMO VE, estava amb
una configuració molt bàsica.
Durant els mesos de setembre a desembre s’ha treballat
en la configuració i la imatge
de l’eina de descobriment, que
ha estat rebatejada com a Omnia UdG, així com en els ajustaments necessaris a ALMA.
S’han continuat les reunions
setmanals amb ExLibris i els
altres membres consorciats.
Una feina important ha estat la redacció dels manuals
de procediments amb ALMA i
les sessions de formació a tot
el personal de la Biblioteca.

Es va preparar un Moodle per
a tot el personal, amb material formatiu i qüestionaris
d’autoavaluació.
Des del mes de setembre s’ha
treballat molt intensament en
la implementació del préstec
consorciat, el PUC, que ha estat
especialment complicada perquè és la primera implementació d’aquest tipus que feia
ExLibris i comporta moltes configuracions i coordinació entre
el CSUC i totes les institucions.
L’1 de setembre es va posar en
producció Omnia, el nou cercador d’informació científ ica.
Aquest cercador substitueix
l’actual sistema integrat (biblioteca digital, catàleg i repositoris) i suposa una millora
important:

◆ Facilita la gestió de processos interns: passem a treballar per fluxos de treball.
◆ CCUC: únic catàleg col·lectiu
integrat: 1 registre del qual
pengen exemplars de totes
les biblioteques universitàries catalanes.
◆ Experiència de cerca personalitzada: ens identifiquem
a La MevaUdG i en funció
del perf il UdG (estudiant,
PDI, etc.), s’incorporen dades sobre publicació, articles revisats, bibliografia recomanada, etc.
◆ La implementació d’un sistema tan potent com ALMA
ha estat complexa i acabem
el 2021 sense donar-la per
finalitzada. El fet que finalment s’hagi creat un catàleg
únic entre totes les institucions del CCUC ha requerit
unif icar processos, polítiques de circulació i criteris.

Dades del catàleg
Nombre de registres bibliogràfics a 31 de desembre de 2021:
402.769
Nombre d’exemplars a 31 de
desembre de 2021: 502.734
Número de revistes a 31 de desembre de 2021: 8.353
Nombre de catalogadors: 23
Dades CIP
Nombre de CIP creats: 24
Tots per a Documenta Universitaria, juntament amb la creació
de matèries a DILVE.
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La Col·lecció
Aquest any hem ingressat
12.168 volums en paper i audiovisuals, dels quals 10.069 són de
donatius i fons especials.
Enguany les noves adquisicions han basculat entre el
format electrònic i el format
paper. Durant aquests temps
de convivència amb la pandèmia i de virtualitat en la docència i en la prestació de serveis,
la Biblioteca ha pogut incrementar la seva col·lecció digital
per a oferir un suport més efectiu a professors i estudiants:
◆ Adquisició a càrrec de la Unitat de Compromís Social de
la UdG de llibres impresos i
electrònics de temàtica de
gènere.
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◆ S’ha adquirit una col·lecció
de 153 llibres electrònics que
formen part de la bibliografia recomanada a les assignatures obligatòries dels primers cursos dels graus de la
Facultat d’Educació i Psicologia. La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials també dona un
important impuls a l’adquisició de llibres de bibliograf ia recomanada en format
electrònic.
◆ S’ha renovat la subscripció a la base de dades AENORMás i s’ha fet una compra extraordinària de llibres
electrònics relacionats amb
matèries de dret, economia,
ciències i enginyeries.

◆ Renovació de les col·leccions Behavioral Sciences &
Psychology dels anys 2018 al
2021.
◆ S’activa la subscripció a la
versió electrònica del Diccionario de Filosofía de Josep
Ferrater Mora, a càrrec del
Departament de Filosofia.
◆ A la biblioteca del campus
Centre es potencia l’ús del
format digital de les obres
de què en tenim una còpia
en paper, enganxant un codi QR al llibre. En total es fa
aquesta actuació en 381 documents i es fa difusió dels
llibres de la bibliografia recomanada als estudis de
Medicina i Infermeria disponibles en línia.

Quant a tasques sobre la
col·lecció
◆ Enviament al magatzem de
números de revista anteriors
al 200 dels àmbits temàtics
de: psicologia, geografia, turisme, educació i educació
social. Entre el 2019 i el 2021
hem enviat un total de 242
títols i hem ocupat un espai
al magatzem de 85 metres
lineals.
◆ S’ha revisat de nou tota la bibliografia recomanada per
incorporar noves edicions
en format digital.
◆ S’han revistat llibres amb estats especials al catàleg: perduts, duplicats, pendents,
en adquisició.
◆ S’han incorporat al catàleg
12.168 documents, 10.074
dels quals són de fons
especials.

fons per a la Marató de TV3
a la biblioteca del campus
Centre. En total es van aconseguir 450 €.
◆ Es revisen les tesis i els treballs de final de grau en paper i en microfitxa.
◆ Al mes de març la Librería
Pons inicia un procés d’ERE,
i això provoca que hàgim de
canviar de proveïdor per a
les subscripcions de revistes
espanyoles; a partir d’aleshores el subministrador és
Alibri Llibreria .
◆ L’1 de setembre tornem a
oferir als usuaris la premsa
en format paper i a la vegada potenciem amb una
infograf ia la consulta a les
subscripcions digitals.

El projecte Dialnet ha
continuat creixent:
◆ S’han buidat 37 títols de revista i 22 títols de llibres que
equivalen a un total de 2.024
articles de revista i 851 capítols de llibre. També s’han
entrat les referències de
46 llibres de Documenta
Universitaria.
◆ Quant al projecte “Dialnet
Métricas”, que vam iniciar
l’any passat, hi hem incorporat números de 15 revistes
diferents.

La participació a Dialnet continua essent un projecte d’èxit,
ja que durant el 2021 s’han fet
104.718 cerques i s’han baixat
22.212 articles i tenim un total
de 1.005 usuaris registrats.

◆ La Comissió de Biblioteca va
aprovar, en la sessió 1/2021,
de 21 de juliol, esporgar 1.174
exemplars als quals s’aplica el criteri de redundància.
La major part (1.028, un 87,5
%) corresponen a una revisió de duplicats dels àmbits
de llengua i lingüística. Un
gruix important d’aquests,
juntament amb altres donats pels usuaris, es van posar a la venda per recaptar
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La col·lecció
LA COL·LECCIÓ EN PAPER
LLIBRES I ALTRE MATERIAL IMPRÈS

467.613

EL 2021 PER COMPRA

EL 2021 PER DONACIÓ

2.043
REVISTES

10.074
MAPES

6.700

23.837

LA COL·LECCIÓ DIGITAL
LLIBRES

25.451

REVISTES

17.874
18

BASES DE DADES

42

Quant a les tasques dutes a terme als repositoris institucionals:

DUGiDocs
◆ S’han entrat els TFG amb
nota d’excel·lent dels estudis
de CAFE obrint 3 col·leccions
noves: Ciències de l’Activitat
Física i de l’Esport, Fisioteràpia i Physiotherapy.
◆ S’elabora el f itxer README
per al formulari de dades de
recerca.
◆ S’ha creat la col·lecció Biblioteca d’Història Rural, dins
del catàleg de publicacions
de la UdG. En total s’hi han
carregat 21 llibres.
◆ S’han dut a terme un seguit
d’actuacions de millora per
ser OpenAIRE-compliant relacionades amb la recol·lecció dels articles publicats:
◆ Es consigna l’eissn/issn en
metadades diferents.
◆ S’aplica la següent sintaxi en
els projectes europeus: info:eurepo/grantAgreement/
Funder/FundingProgram/
ProjectID/[Jurisdiction]/
[ProjectName]/[ProjectAcronym].

◆ Es crea la metadada dc.relation.dataset per afegir-la
a les plantilles dels articles.
La utilitzem en el cas d’articles publicats amb conjunts
de dades relacionats. En
aquests casos, els articles tenen una metadada específica amb el doi o handle del
conjunt de dades.
◆ S’han dut a terme altres actuacions de millora d’unificació d’autors duplicats.

col·leccions a altres apartats
del DUGiMedia.
◆ S’eliminen les comunitats
“Obres artístiques i literàries” i la seva subcomunitat
“Obres teatrals”.
◆ Es traslladen de dins la comunitat “Recerca” les subcomunitats relatives a serveis, com ara l’OITT i el
SIGTE.

DUGiMedia
◆ S’incorporen 40 vídeos
d’ELAA (European Life Art
Archive) i es dona per finalitzat aquest projecte.
◆ S’han dut a terme algunes
actuacions de millora:
◆ Es crea la comunitat “Universitat i entorn” amb els
centres de recerca i entitats
culturals afegint les subcomunitats de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni
Cultural (ICRPC) i de l’Institut d’Estudis Gironins (IEG).
◆ •
S’elimina la subcomunitat “Seminaris i conferències” de la comunitat “Recerca” i es traslladen els ítems i
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S’han creat noves
subcomunitats:
□ Activitats

interuniversitàries

□ Centre de Documentació

Europea (CDE)

□ Of icina d’Investigació i

Transferència Tecnològica
(OITT)

□ Racó del Sàhara
□ Servei de Sistemes d’Infor-

mació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE)

□ Servei d’Esports

◆ Es crea la col·lecció Pràctiques de Simulació Clínica
(Facultat d’Infermeria) de
materials docents, per incorporar-hi els vídeos vinculats
a l’assignatura Pràctiques de
simulació clínica de primer,
segon i tercer curs del Grau
en Infermeria (curs 20202021), http: //diobma.udg.
edu/handle/10256.1/6040

DUGiFonsEspecials
◆ S’han preparat i inventariat diferents col·leccions
per a la seva digitalització a
Artyplan:
□ Fons Isidre Macau: 32

documents.

□ Fons Iu Bohigas: 220

documents.

□ Fons Ferrater Mora: 73 car-

tes d’una segona donació.

□ Fons Joaquim Monzó La-

sala: es contracta Martí
Crous Masó per a l’inventari i tractament del fons,
un total de 513 documents,
dels quals se’n retiren 108
perquè 107 són considerats llibres i 1 és duplicat.
El recompte definitiu són
405 documents inventariats corresponents a 3.376
pàgines a digitalitzar.

◆ Hem realitzat càrregues automàtiques de:
□ Documents del Fons Ma-

gisteri Exiliat de Catalunya.
Creació de la col·lecció “Fitxes dels mestres exiliats”.
Es prepara el fons per al
seu buidatge a la biblioteca del campus del Barri Vell a partir de les fitxes
dels i de les mestres exiliats, de Salomó Marquès.
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Amb un total de 542 f itxes, totes amb un mapa
de geolocalització corresponent als llocs de naixement i defunció dels i de
les mestres. També es relacionen amb 45 de les 90
entrevistes dipositades a
la col·lecció “Entrevistes a
mestres exiliats”.
□ S’incorporen 37 docu-

ments del Fons Isidre Macau. Creació de la comunitat “Isidre Macau” dins de
“Documents del Fons per
a la Història de l’Educació”,
amb les següents col·leccions: 1910-1918 escola unitària de nens de Piera; 19181926 escola nacional de
Verges; 1927-1933 escola
de Sarrià de Ter; 1933-1940
Grup Escolar Sarrià (Barcelona); 1940-1946 Grup
Escolar Ramon Llull (Barcelona) i Documentació
personal (Isidre Macau).

◆ Es prepara la relació existent entre els pergamins del
Monestir de Sant Daniel. Es
carreguen automàticament
tots els camps “relation.uri”,
un total de 449 relacions.

◆ S’han dut a terme actuacions de millora en el Fons
Ferrater Mora
□ S’ha creat la metadada

“dc.description.llocscitats”
per distingir-la de la “dc.
coverage.spatial” referida
als llocs des d’on s’escriuen les cartes.

□ S’han unificat els llocs de-

tectats com a duplicats.

□ S’han mogut els noms de

lloc dels 6.794 documents
de Ferrater que es troben
a la metadada “dc.coverage.spatial” a “dc.description.llocscitats” i s’han extret
dels títols d’aquests 6.794
documents els noms dels
llocs per incorporar aquesta informació a la metadada “dc.coverage.spatial”.

21

Memòria 2021

Repositoris
digitals
DOCUMENTS DIPOSITATS AL DUGIDOCS
TOTAL

DOCUMENTS DIPOSITATS AL DUGIMEDIA
TOTAL

18.447

5.366

DOCUMENTS DIPOSITATS AL DUGIDOCS
2021

DOCUMENTS DIPOSITATS AL DUGIMEDIA
2021

1.309

329

DOCUMENTS DIPOSITATS AL
DUGIFONSESPECIALS
TOTAL

TESIS DIPOSITADES AL TDX
TOTAL

DOCUMENTS DIPOSITATS AL
DUGIFONSESPECIALS
2021

TESIS DIPOSITADES AL TDX
2021

13.069

1.475

1.271

109

AUDIOVISUALS DIPOSITATS AL DUGIIMATGES

8.921
22

Portal de revistes digitals de
la UdG
◆ S’han revisat els números
que faltaven a RACO, a DUGIDocs i a Dialnet.
◆ S’han activat 34 dois de les
revistes: Communication
Papers, Mot so razo i Pedagogia i Treball Social.

Tesis doctorals
L’any 2021 s’han llegit 99 tesis
doctorals i se n’han publicat 109
a TDX. En total, des de la creació de la Universitat, se n’han
llegit 1.730 i d’aquestes, 1.475 es
troben al repositori.
Tesis entrades a TDX que són
compendi d’articles: s’ha revisat la política editorial de 151
articles científ ics de les tesis
entrades a TDX que són fetes
per compendi d’articles, per si
permetien la seva difusió al repositori en accés obert.
A partir del 2021 també s’inclou
una nova metadada que permet informar del programa de
doctorat al qual està vinculada
la tesi.
Enguany l’Escola de Doctorat
ha regulat el tràmit de dipòsit de la tesi en línia. Això ha fet

augmentar el nombre de tesis
a TDX amb el fitxer embargat,
però permet publicar més tesis
que s’acaben de llegir i tenir
publicat i validat el handle TDX
a TESEO més ràpidament.
S’ha actualitzat la informació
sobre TDX al Portal de Suport a
la Recerca, amb els canvis realitzats per la tramitació en línia.
Tot i els canvis, se segueixen
atenent consultes sobre drets
d’autor, drets de difusió de la
tesi en un repositori, embargament de tesis i estat dels articles submitted o en revisió.

demanats. També continuem oferint el servei de préstec domiciliari als estudiants
confinats.
◆ Servei de préstec interbibliotecari gratuït: mantenim
aquest servei per a estudiants de grau.
◆ Mantenim la pàgina web
“La biblioteca a distància”,
https://biblioteca.udg.edu/
ca/la-biblioteca-distancia?

Des del juliol, amb el canvi de
sistema de gestió bibliotecària, no es cataloguen les tesis
publicades a TDX, atès que es
recol·lecten directament del repositori institucional.

Recursos i serveis
El segon any de pandèmia
acordem mantenir els serveis
que vam habilitar expressament l’any passat:
◆ Servei domiciliari de préstec
per a PAS i PDI vulnerable a
la covid que no pot desplaçar-se a les biblioteques de
campus. El servei inclou la
petició i la rebuda al domicili particular dels documents
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Ús de la
col·lecció
DOCUMENTS
PRESTATS

56.621

CERQUES A RECURSOS
ELECTRÒNICS

438.412*

ARTICLES BAIXATS
DE LA BIBLIOTECA DIGITAL

293.668*
* Enguany incloem el recurs Dialnet

24

CAPÍTOLS DE LLIBRES BAIXATS
DE LA BIBLIOTECA DIGITAL

18.147

El Reglament de la Biblioteca,
aprovat l’abril de 2018, regula
l’obligació dels estudiants de
retornar els documents que tenen en préstec en el moment
que sol·liciten el títol acadèmic.
Amb aquest procediment, fins
al setembre del 2021 s’han recuperat 111 documents que tenien en préstec 45 estudiants,
dels quals 37 eren estudiants
de grau i 8 de postgrau.
S’han millorat els perfils de les
tres biblioteques de campus a
Google My Business, eina gratuïta de Google que permet
crear perf ils d’empresa amb
dades bàsiques, horaris, imatges, etc. També permet crear
publicacions des del perfil i la
interacció amb els usuaris, que
poden valorar i enviar comentaris que queden publicats en
el perfil.
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Ús de recursos
i serveis
VISITES
2021

409.311

DIES D’OBERTURA

324
HORES D’OCUPACIÓ DELS ESPAIS
PER A JORNADES I ACTES

3.704

26

PRÉSTECS D’ORDINADORS PORTÀTILS

281
ACTES GRAVATS

123

Lectura òptica d’exàmens
tipus test
Durant el 2021 es desenvolupa
un nou sistema de correcció
que persegueix augmentar la
fiabilitat dels resultats dels documents escanejats i la millora
de la cadena de custòdia dels
documents en paper. El sistema no està basat únicament
en un maquinari específ ic i
amb la seva implementació,
sinó que també s’obté una reducció del temps de lliurament
dels resultats, una millora en la
seguretat de l’emmagatzematge dels documents i un procés
més àgil per als usuaris (personal docent).
El personal docent de 116 assignatures ha fet ús del servei, que
es tradueix en 203 correccions
i 11.386 fulls d’exàmens processats. Les àrees de les facultats
de Ciències, Infermeria, Medicina i Turisme són les que més
han utilitzat el servei.

A f inals d’any hem millorat
el temps de lliurament de
resultats:
◆ El 100 % de les correccions
s’han lliurat dins el termini
establert pel servei, que és
d’un màxim de 7 dies.
◆ El 91,63 % de les correccions
(186) s’han lliurat fins a 4 dies després de la recepció, i el
36,95 % (75) s’han lliurat durant els 2 dies següents a la
recepció.
◆ Durant l’any 2021 no es va
lliurar cap correcció fora de
termini. Com a dada addicional, només 3 correccions
s’han presentat en el termini màxim, és a dir, el setè dia.
Durant el primer semestre de
l’any, i seguint les mesures establertes a causa de la covid,
s’habiliten aproximadament el
40 % dels ordinadors de sala
d’ús públic. A partir de setembre s’habiliten el 100 % d’equips
de sala, aules i consulta a peu
dret. Un total de 255 equips, 74
a la biblioteca del Barri Vell, 21 a
la biblioteca del campus Centre
i 160 a la biblioteca de Montilivi.

Al setembre incrementem el
parc d’ordinadors portàtils en
préstec amb l’aportació de màquines procedents del projecte
Bretxa Digital de la Unitat de
Compromís Social, i es gestiona el préstec de 12 portàtils de
la beca “Connecta”.
També, durant el setembre,
torna l’activitat al Gabinet de
Materials i de Recerca per a la
Matemàtica a l’Escola (GAMAR),
ubicat a la biblioteca del campus del Barri Vell, com a resultat de la creació de la Càtedra
de Didàctica de les Matemàtiques Maria Antònia Canals.
Finalment, poc abans de finalitzar l’any ens incorporem a la
licitació del servei de vigilància
de campus, que guanya l’empresa IB2.
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Millora dels espais
Durant el 2021 s’avança en la
def inició i programació de la
reforma i adequació de la biblioteca del campus Barri Vell
amb revisions, visites i reunions,
amb la participació del Vicerectorat de Campus Sostenible,
del SOTIM, dels Bombers de la
Generalitat de Catalunya i de la
Biblioteca, i al mes de juny l’arquitecte Jordi Bosch Genover
presenta el projecte d’execució
“Obres de reforma parcial de la
Biblioteca del campus Barri Vell
de la Facultat de Lletres. Edifici
Sant Domènec per adaptar-la
a la normativa contra incendis i
seguretat d’ús, reforma, accessos i condicionament acústic
del cos E”.

Al vestíbul de la biblioteca del
campus Centre s’ha habilitat
un espai amb un taulell de fusta, una tauleta alta i uns tamborets per convertir aquest
racó en un espai informal de
trobada, consulta ràpida i càrrega de portàtils i mòbils.
Durant el curs, atesa la manca endèmica d’espai que pateix l’edifici de campus Centre
per impartir docència, la biblioteca ha cedit espais nombroses vegades per a la realització
d’exàmens en línia, ABP i cursos externs.
A la biblioteca del campus del
Barri Vell s’han adquirit làmpades per a la zona de reserva
i cubicles del cos E-1, i també
s’han instal·lat quatre taules altes amb tamborets i una butaca addicional per a zones
disteses.

Punts de lectura i aforament
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Biblioteca

fins a l’agost de
2021

setembre de
2021

fins al 15
d’octubre

Barri Vell

156

203

226

Montilivi

267

377

397

Centre

98

127

136

A la biblioteca del campus
Montilivi també s’ha millorat
la zona de lectura distesa amb
l’adquisició de quatre taules altes, s’han habilitat la sala Antecessores i l’aula Muriel Casals
per a zones de processament
de fons especials, s’ha reubicat la impremta i es realitza
una valoració i estudi tècnic
per a la possible instal·lació de
compactes.
A les tres biblioteques de campus s’ha redissenyat la retolació
d’emergències, d’acord amb
el criteri de l’Of icina de Salut
Laboral.

Biblioteca verda,
compromesa, accessible i
solidària
La biblioteca del campus Centre participa en la Marató de
TV3 amb la venda de llibres
procedents de donatius d’estudiants, PDI i PAS.
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Suport a la
recerca
Desplegament del mandat
d’accés obert
El mandat va ser aprovat pel
Consell de Govern per unanimitat el mes de març, en la
sessió 5/2021. El desplegament
del mandat se situa en un context molt favorable pel que fa a
la ciència oberta: el nou programa Horizon Europe per al període 2021-2027 i els canvis que
s’estan produint en el món editorial de les publicacions científiques, amb el que coneixem
com a acords transformatius
(pagar per publicar i no pagar
per llegir).
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Acords transformatius:
biblioteca digital
Durant el 2020, la CRUE i el
CSIC van negociar noves condicions de subscripció amb Elsevier, Springer-Nature i Wiley
i amb l’American Chemical Society (ACS).
Fruit d’aquestes negociacions,
el 2021 passa a ser una realitat
el que es coneix com a acords
transformatius: es posen en
accés obert articles que tenen
com a autor o autora de correspondència o principal un
investigador o investigadora
d’alguna de les institucions incloses en l’acord.
En def initiva, els acords estatals per quatre anys que CRUECSIC han signat amb Springer,
Wiley, Elsevier i ACS suposaran un increment del cost de
les subscripcions en 61.000 €
per 4 anys, però a canvi es disposarà de 364 APC que representaran una cobertura del 77
% dels articles que el PDI de la
Universitat de Girona publica
en aquestes editorials.
La valoració d’aquests acords
és positiva. Cal tenir en compte que es donen en un entorn
complex.

Des del Vicerectorat de Recerca i Transferència del Coneixement i el Vicerectorat de
Qualitat i Transparència s’envia un correu electrònic a tot el
personal docent i investigador
de la UdG per informar de les
publicacions en accés obert:
acords transformatius i costos
APC. Per tal de mantenir informada la comunitat investigadora, es recull tota la informació
a la pàgina web https://biblioteca.udg.edu/ca/recerca/
acords-transformatius-transicio-cap-a-acces-obert, i també
es posa a disposició del personal docent i investigador un
punt d’informació a biblioteca.
projectes@udg.edu.
S’actualitza la pàgina web de la
Biblioteca afegint-hi un apartat
informatiu referent als acords
transformatius.
Es passen a gestionar quatre
dashboards, un per cada editorial de l’acord CRUE-CSIC: Elsevier, Wiley, Springer-Nature i
ACS. Aquest últim el compartim amb més universitats i es
gestiona des del CSUC. El

Pàgina informativa referent als acords transformatius

repartiment definitiu d’APC de la Universitat de Girona per al 2021 passa a ser:
Elsevier

Wiley

Springer-Nature

ACS

Assignades

Gastades

Assignades

Gastades

Assignades

Gastades

Assignades

Gastades

55

13

20

20

27

10

10

10
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En total, s’utilitzen 94 APC, que
es tradueix en la publicació de
94 articles en accés obert resultat dels acords transformatius
CRUE-CSIC.
Altres actuacions realitzades en
l’entorn de la recerca:
◆ Es posa en marxa un nou
portal de suport a la recerca: Biblioteca i Recerca,
https://biblioteca-recerca.
udg.edu/. El portal vol posar
en relleu el suport que la Biblioteca dona al personal investigador. Els seus continguts es troben organitzats
en sis seccions, que pivoten

entorn de la producció científica: la biblioteca digital
organitzada per àmbits del
coneixement, l’accés obert i
la comunicació científica, les
dades de recerca, el suport
que oferim en l’acreditació
del PDI, la protecció dels
drets d’autor i, finalment, la
difusió de la recerca.

Pàgina d’inici del portal de suport a la recerca UdG, Biblioteca i Recerca
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◆ Es comença la transició progressiva de Mendeley a altres gestors bibliogràf ics
degut al canvi de model
d’Elsevier en relació amb el
seu gestor bibliogràfic.
◆ Continua la participació activa en la millora del Portal de
la Recerca de Catalunya, realitzant 6 càrregues de dades.
També donem suport als
centres de recerca vinculats
a la UdG (ICRPC, ICRA i IdIBGi) per a l’actualització de

les seves dades de recerca
en el portal. Degut a aquest
suport, durant aquest any
l’ICRA canvia el seu model
de participació en el PRC, ja
que disposa d’icRaNET, un
CRIS fet a mida que li permet enviar les dades directament al PRC.

Apartat d’estadístiques del Portal de la Recerca de Catalunya (PRC), comunitat Universitat de Girona (UdG)
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◆ A petició de la Secretaria
d’Universitats i Recerca i del
secretari general del Consell
Interuniversitari de Catalunya, es tramet a UNEIX el codi ORCID dels investigadors
i investigadores i es realitzen
accions de qualitat als registres, augmentant els handles del TDX (3.866), afegint
URL als repositoris institucionals o als current research
information systems (CRIS),
corregint DOI (4.444) i URL
incorrectes i corregint dates.
També es millora la visualització de les estadístiques
pel que fa a les publicacions,
investigadors, evolució del
contingut afegit i indicador
de l’accés obert.
Pel que fa al repositori consorciat de dades de recerca:
◆ Continua la nostra participació com a membres del
grup pilot per avançar en les
tasques de millora del repositori consorciat de dades de
recerca, https://dataverse.
csuc.cat/.
◆ Durant aquest any el grup
s’ha reunit en 4 ocasions,
s’han dut a terme 7 sessions sobre casos pràctics de
cura de dades i s’han realitzat 7 cursos de formació no
presencials.
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Suport a
l’aprenentatge:
«La Biblioteca
forma»
El 2021 s’ha caracteritzat perquè la major part de la formació, a causa de la continuïtat
de les restriccions sanitàries,
s’ha impartit totalment de manera virtual, i per a una petita
part s’ha pogut escollir en quina modalitat era més eficient
oferir-la, un cop avaluada l’experiència de la virtualitat del
curs anterior i tenint en compte que algunes limitacions de
presencialitat encara eren presents. A la vegada, s’han dedicat molts esforços a continuar
adaptant els materials formatius a la virtualitat.

Tot i aquesta realitat s’han
mantingut, a petició del professorat, les formacions habituals als tres campus adreçades
a estudiants de grau, de postgrau i de doctorat i hem rebut
també una petició per part de
14 estudiants de Biotecnologia
als quals se’ls imparteix una formació virtual de Mendeley.

◆ Endeguem dues càpsules
formatives virtuals de Mendeley anomenades “Els divendres de Mendeley”, a
mode de prova pilot que
oferim a qualsevol estudiant de la UdG que utilitzi l’eina en els seus treballs acadèmics. S’imparteixen dues
càpsules els mesos d’abril
i maig i hi participen 67
estudiants.
◆ El “Kit de recursos educatius
en obert” elaborat pel grup
de treball de Rebiun Repositorios, en el qual participa
molt activament la Biblioteca de la UdG, ha guanyat
l’Open Educational Award
for Execellence.
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◆ Quant a la formació del personal docent i investigador,
impartim tres cursos gestionats per l’ICE dins del Pla
marc de formació del PDI:
□ Un curs virtual amb el tí-

tol “La Biblioteca UdG: un
servei compromès amb
l’aprenentatge, la docència i la recerca”, dins el
mòdul “Marc institucional
i actualització docent” de
la 2a edició del curs organitzat per l’ICE “Mòdul formatiu per a professorat de
nova incorporació”, de 30
minuts, en el qual participen 23 membres del PDI.

□ Dos cursos virtuals de

Mendeley, un de bàsic i
un d’avançat, de 3 h., en el
qual participen 40 membres del PDI.

□ Un curs virtual sobre el

programa de prevenció i detecció del plagi
URKUND, de 2:30 h., amb
27 participants.

Kit de REA
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◆ Impartim 3 sessions virtuals
sobre “Drets d’autor: crear,
reutilitzar i difondre”, dins el
curs “Entorn UdG: què és el
que has de saber?”, amb 155
PDI assistents i una durada
de 5:15 h.
◆ Impartim dos cursos virtuals
al Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental
(GRECA), un sobre Mendeley
bàsic i un altre sobre acords
transformatius, índexs bibliomètrics i Scopus, de 4 h.,
amb 17 PDI assistents.
◆ Impartim formació presencial sobre identif icadors
d’autor i les bases de dades
Scopus i Web of Science a
7 investigadors de l’ICRPC,
amb una durada d’1:30 h.

Comunicació càpsula virtual Mendeley
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Formació i
assessorament
ESTUDIANTS I PDI QUE HAN REBUT FORMACIÓ
(curs 2020-2021)

3.725
1R DE GRAU

775
ESTUDIANTS
DE MÀSTER

193
40

ALTRES CURSOS
DE GRAU

TFG

1.148 1.324
DOCTORANDS

19

PERSONAL DOCENT
I INVESTIGADOR

266

Formació i
assessorament
CURSOS

CURSOS IMPARTITS

58
HORES DE FORMACIÓ

186

ASSESSORAMENTS DOCUMENTALS

940
HORES D’ATENCIÓ
PERSONALITZADA

688
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Projectes transversals
amb altres serveis
o ens universitaris
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Hem actualitzat el procediment de recepció de donacions i fons amb tots els agents
implicats: Unitat de Registre,
SEPIC, Assessoria Jurídica i Secretaria General.

recomanacions, tant als mateixos centres com als governs de
les universitats i a la resta d’actors implicats.

Participem en un dels focus
group del projecte europeu
SHEFCE (Steering Higher Education for Community Engagement). En aquest projecte,
al qual la UdG s’hi ha sumat
de manera institucional i que
coordina el Vicerectorat de
Territori i Compromís Social,
s’analitza la relació de la nostra universitat amb el territori i la societat (el que entenem
com a compromís comunitari) en diverses dimensions: docència, recerca, transferència,
estudiants, gestió, i persones
rellevants de la comunitat que
s’hi han dedicat. També pretén
elaborar un pla d’acció per millorar el compromís comunitari de les universitats oferint

Participació en el projecte
transversal liderat per l’Oficina
d’Internacionalització que busca traduir la documentació i
nomenclatura institucional estratègica. Hi col·laborem a dos
nivells: hostatjant el repositori
de textos traduïts i donant suport des de la Cartoteca a la
traducció de la nomenclatura
de països al català.
Hem continuat participant en
el desplegament del projecte HRS4R (Human Resources
Strategy for Researchers) en tot
el que està relacionat amb la ciència oberta.

UdGApp i carnet de la UdG al
mòbil
L’ús del carnet en format digital es consolida en el segon
curs que no es lliuren carnets
en paper. En total, 4.165 estudiants han activat i descarregat
la seva TUI (targeta universitària intel·ligent).

Suport als
centres
adscrits

◆ S’ha impartit formació virtual de suport al TFG del Grau
en Gestió Hotelera i Turística
a 12 estudiants, amb una durada d’1 h.
◆ S’ha impartit formació a 76
estudiants de l’EUSES que
estan preparant el seu TFG,
amb una durada de 2 h.
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◆ Ingrés de tres caixes de
documentació personal del
Dr. Pallí.

Donacions i
fons especials
Nous fons incorporats
◆ Ingrés que ens facilita la
vídua de Ramon Canals,
de documentació sobre
l’escoltisme, que s’integrarà
al Fons per a la Història de
l’Educació.
◆ Ingrés i catalogació de 48
llibres del Donatiu Josep
Maria Fuses.
◆ Ingrés i catalogació de 16
llibres del Donatiu Enric
Mirambell.
◆ Ingrés i catalogació de 215
llibres del Donatiu Jaume
Curbet.
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◆ Ingrés del Fons Michelle
Taruffo, aproximadament
2.000 volums, que es preveu
tenir inventariats l’abril del
2022.
◆ Ingrés d’una selecció de
llibres del Fons Narcís Jordi
Aragó. Donatiu procedent
de l’Ajuntament de Girona
d’una tria de llibres dels
àmbits suggerits per la
professora Margarida
Casacuber ta: teatre (39
llibres) i periodisme (25
llibres).
◆ Ingrés del donatiu del Dr.
Antonio Balbín Pechuán.
◆ Ingrés del donatiu del Dr.
José Lalama Villa.
◆ Ingrés del donatiu de la Dra.
Patrícia Reyner Echevarría
(inclou alguns llibres del Dr.
Joan Meléndez Rusiñol).
◆ Noves incorporacions al fons
de la Biblioteca del Col·legi
de Metges de Girona.

Actuacions entorn dels Fons
Especials
◆ Finalització de la catalogació
dels 2.000 volums del Fons
Joaquim Garriga.
◆ Trasllat de col·leccions duplicades del Fons Joan Ferraté
al magatzem.
◆ Digitalització i publicació a
DUGiFonsEspecials del fons
de f itxes dels mestres exiliats del professor Salomó
Marquès.
◆ S’inicia la segona fase del
projecte del Fons M. Lluïsa
Borràs, consistent en la catalogació de documents nous
al CUdG i catalogats des del
CCUC.
◆ S’ha continuat l’inventari del
material d’arxiu, la catalogació dels llibres i la digitalització del Fons Monzó Lasala.
◆ S’ha continuat la catalogació del donatiu
Muntaner-Aramon.

(321 llibres, 12 revistes i 4 metres lineals de documentació). S’ha elaborat un primer
inventari del fons d’arxiu
i s’ha ordenat per temàtiques i personalitats vinculades a la trajectòria acadèmica de la Dra. Vilallonga i
per tipologies documentals.
Per a aquesta tasca, la Biblioteca ha comptat amb la
col·laboració d’Aisa Serra Gil,
estudiant en pràctiques del
Grau en Llengua i Literatura
Catalanes de la UdG. Properament es continuarà amb
l’inventari de la sèrie de correspondència i amb la publicació de la pàgina web del
fons dins el portal de Fons
Especials.
◆ Entrada de 15 articles d’Aurora Bertrana a la base de
dades Bertrana de Capçalera, procedents de la tesina
de llicenciatura d’Adriana
Bàrcia (12 a Ressò, 1 a L’Opinió i 1 a La Humanitat). També s’hi incorporen 3 articles
més d’Aurora Bertrana de la
revista Companya, editada
durant la Guerra Civil.

◆ Digitalització del Fons Iu Bohigas, una selecció del Fons
Isidre Macau i la correspondència de la segona donació
del Fons Josep Ferrater Mora (juny de 2021).
◆ Catalogació i inventari del
Fons Mariàngela Vilallonga
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◆ Completada la catalogació dels llibres i les revistes
de la segona donació del
Fons Ferrater Mora (979 llibres, 45 revistes). Pel que
fa al fons d’arxiu, s’ha completat un inventari general
i s’ha avançat en la descripció detallada d’algunes sèries. S’ha descrit, digitalitzat
i publicat al repositori institucional DUGi una sèrie de
73 cartes de Josep Ferrater
Mora, d’entre 1983 i 1991, que

s’han incorporat a la col·lecció de correspondència del
fons al repositori DUGi Fons
Especials.
◆ Es treballa en l’inventari del
Fons Vicens Vives per a la seva digitalització.
◆ Es duen a terme actuacions
de qualitat en els fons dipositats en el Repositori de
Fons Especials per tal d’enriquir les dades que s’ofereixen: “dc.provenance”.

◆ Es def ineix 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 enllaços de fons especials a la
Viquipèdia.

Col·lecció de correspondència Ferrater Mora, DUGiFonsEspecials
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◆ La Biblioteca i la Càtedra Víctor Català d’Estudis sobre el
Modernisme de la UdG han
completat la introducció de
continguts de Prudenci Bertrana al Mapa Literari de Catalunya i al lloc web de l’associació Espais Escrits.
◆ Publicació al repositori DUGi d’una selecció de documents del fons del mestre Isidre Macau. Ingrés del
Fons Cassià Costal (1.400
llibres), donat per l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols.
Fons Isidre Macau, DUGiFonsEspecials

◆ S’ha continuat la tasca de conservació de les
f i t xe s d e l Fo n s Pa l a u .

Activitats de difusió a
l’entorn dels Fons Especials
◆ Emissió per TV3 del documental Raimon Panikkar,
entre orient i occident.
◆ S’atén la petició per a la publicació d’una imatge d’Aurora Bertrana per part del
grup de treball de la Societat
Catalana de Geografia (SCG)
que investiga l’evolució de la
geografia i de la SCG des del
moment de la seva fundació
l’any 1935 fins a l’actualitat.

El resultat serà una publicació: L’esguard geogràfic de
la Societat Catalana de Geografia. Aurora Bertrana va
ser la primera dona que es
va associar a la Societat Catalana de Geografia.
◆ Difusió de la catalogació i
de la pàgina web del Fons
Garriga.

Fons Garriga,
Portal de Fons Especials UdG
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◆ La Biblioteca s’afegeix a la
celebració dels 30 anys de
creació de la Universitat
publicant un calendari sobre els 30 anys de Fons Especials i de les biblioteques
vinculades.

Calendari de la celebració dels 30 anys de la Universitat de Girona i dels Fons Especials
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Llistat de donants Biblioteca UdG

◆ Publicació de la llista de donants al portal de Fons Especials de la UdG. Properament es crearà una base
de dades per a la gestió
d’entrades i es publicarà al
web en un format cercable
i filtrable.

Cessió de fons per a
exposicions externes
◆ Cessió de documentació del
Fons Verrié per a l’exposició:
“Quan la vida entra a l’escola. La tècnica Freinet al
Penedès (1934-1937)”, organitzada per VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de
Catalunya.

◆ Cessió de documents per a
l’exposició: “L’Almanach dels
noucentistes: la consolidació
d’un projecte”. Casa Masó. 7
d’octubre de 2021-11 de febrer de 2022.
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Publicacions i relacions amb
altres entitats
◆ Cessió de duplicats del Fons
Garriga a la Biblioteca de la
Universitat de Perpinyà.
◆ Participació en el jurat de la
beca d’estudi Tom Sharpe
2021.
◆ Article sobre Aurora Bertrana al Bulletin de la Société des Études Océaniennes
(BSEO) núm. 355 (2021).
◆ Nova edició del Marroc sensual d’Aurora Bertrana a editorial Rata, amb reproducció de manuscrits del Fons
Bertrana.
◆ Monogràf ic sobre Aurora
Bertrana, amb el títol “Aurora Bertrana entre la Polinèsia i el Marroc (1926-1936)”, a
la revista Papers Fotogràfics,
a càrrec de María de los Santos García Felguera.
◆ Pujol, David. (2021). Cassià
Costal. Una vida dedicada
a la pedagogia. Cassà de la
Selva: Editorial Gavarres.
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En procés d’inventari

Biblioteques
vinculades
Actualment estan en processament la biblioteca del MUME
(66,50 % catalogat) i la de la
Fundació Masó, amb un 38 %
d’acompliment, i s’han catalogat noves adquisicions del fons
de l’ICRPC i nous ingressos de
la Biblioteca Josep Pla.

S’ha avançat en la descripció
dels fons personals del MUME
per fer-ne possible la digitalització i la posterior publicació al
repositori institucional DUGi.
1. Fons Miquel Puigvert Costa (Ventalló, 1885 - Girona,
1939). Afusellat a Girona el
1939. 20 Cartes.
2. Fons Josep Riera Planagumà. 27 cartes.
3. Fons Josep Francès Novella.

5. Fons Dolors Cos Roget (Figueres, 1904 - París, 1992). 40
documents.
6. Fons Josep Vilalta (Lleida,
1904 - Narbona, 1987). Epistolari de l’exili a la seva dona, Maria Florensa, des dels
camps de refugiats francesos. També hi ha uns petits
dietaris del final de la guerra i el pas a França i altra
documentació.
7. Fons Manuel Bergés Arderiu (Linyola, 1910 – París,
1942). Epistolari a la seva dona Beatriu Casas entre 1938 i
1943. Està format per 75 cartes i postals. Generalment
són escrites en francès, però
també en castellà i català. A
vegades, sota pseudònim
(Paulette Lefebre), des de La
Pallice, Mont Saint Agnan, a
Moux, a la direcció de Maria Florensa, dona de Josep
Vilalta i amiga de Beatriu
Cases i Manuel Bergés.

4. Fons Iu Bohigas i Blanch
(Salt, 1911 – Sant Gregori,
2004). Epistolari d’Iu Bohigas a la seva companya Felipa Costabella entre 1938
i 1948. Està format per 63
cartes des del front i des de
l’exili a la Catalunya Nord.
Cessió al MUME el 2012.
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Biblioteques
vinculades
Biblioteca Diocesana
del Seminari de Girona

62,27%

TOTAL CATALOGATS

49.243

Biblioteca de la Fundació
Rafael Masó

TOTAL CATALOGATS

38%

1.716 (d’uns 4.500)

ICRPC

100%
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100%

TOTAL CATALOGATS

8.664

CEDRE

100%

TOTAL CATALOGATS

4.546

Biblioteca del Jardí Botànic Marimurtra

TOTAL CATALOGATS

2.135

Biblioteca del MUME

66,5%

Biblioteca de la Fundació Josep Pla

TOTAL CATALOGATS

1.995 (d’uns 3.000)

100%

TOTAL CATALOGATS

1.763

Monestir de Sant Daniel

100%

TOTAL CATALOGATS

1.598 pergamins

Programa
de captació
de nous
estudiants
Instituts de secundària
◆ La continuïtat de les restriccions sanitàries durant el
primer trimestre del 2021 no
han permès acollir, per segon any consecutiu, la desena d’instituts de secundària
que habitualment venien a
la Biblioteca de la UdG a rebre les sessions de suport al
treball de recerca de batxillerat que oferim conjuntament el servei de Biblioteca,
tècnics de l’ILCC i professorat de la C4D/Química/IQCC.

◆ Hem participat en el campus d’estiu de la UdG, impartint de manera presencial dos tallers: 41 alumnes
han participat en el taller
“Bibliorepte”, de 2 h., dins
el Jove Campus de Recerca (JCR) sobre cerca d’informació, fonts fiables, bibliografia i plagi, i 40 alumnes
de quart d’ESO han participat en el taller “Fonts fiables
o fake news?”, d’1 h., dins el
Campus PreBat.
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Piulada segona jornada #JCR2021

◆ El març del 2021 la Biblioteca va participar en la Setmana d’Orientació Universitària (#SOUUdG ), en una
sessió informativa en format
virtual en la qual també es
va comptar amb l’opinió de
dos estudiants respecte a la
seva experiència amb la Biblioteca i la incidència en el
seu procés d’aprenentatge.
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Imatge: Espai d’Orientació Universitària Virtual #SOUUdG i captura de pantalla de diferents voluntaris participants. Font: https://www.youtube.com/watch?v=Vhc0f3Ab1aQ

◆ El 2020 263 alumnes han
participat en els tallers o bibliovisites durant les JPO del
febrer, adreçades als futurs
estudiants de la UdG.
◆ La jornada del maig, adreçada a famílies, es va convertir en la Setmana d’Orientació Universitària (SOU),
en format virtual. La Biblioteca va participar en
una sessió informativa i va
elaborar un vídeo de presentació de la Biblioteca,
https://www.youtube.com/
watch?v=mTBLL2HS3RQ
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Exposicions
La biblioteca ha organitzat 8 exposicions pròpies i ha exposat 4
instal·lacions cedides per altres
institucions. A la vegada, fomenta la cessió dels espais entre la comunitat universitària.

Exposicions pròpies
◆ “ Virus i epidèmies”, exposició en línia, https: //
v i ew.g e n i a l . l y/6 0 426 d 25bfab4f44fdb624ae/interactive-content-novetats-virus-2021, que comporta
la compra de 30 llibres,
aproximadament.

Exposició “Virus i epidèmies”

◆ “En perspectiva: Fons Joaquim Garriga”, mostra bibliogràfica i projecció en vídeo
il·lustren i celebren, a la biblioteca del campus Barri Vell,
la catalogació del fons documental de l’enyorat professor Quim Garriga. •
Cartell de l’exposició “En perspectiva:
Fons Joaquim Garriga”
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◆ “Joan Perucho. Creació, imaginació i bon gust”, una exposició que repassa totes
les facetes de Joan Perucho
amb la voluntat de despertar l’interès per la seva obra.
◆ “Exposició bibliogràf ica en
motiu del Simposi Internacional sobre John Rawls”.
◆ “Lectures d’un pedagog,
mostra bibliogràf ica del
Fons Josep Pallach”. Es presenten els llibres amb unes
notes explicatives a càrrec
d’Octavi Fullat, • “ J o a n
Perucho. Creació, imaginació i bon gust”, una exposició que repassa totes les facetes de Joan Perucho amb
la voluntat de despertar l’interès per la seva obra.

organitzar durant la Guerra
Civil per tal de fer arribar llibres als soldats republicans
que estaven al f ront o bé
hospitalitzats.

Cartell de l’exposició “Lectures d’un pedagog, mostra bibliogràfica del Fons Josep
Pallach”

◆ “Els tresors de la Biblioteca:
llibres il·lustrats d’anatomia
amb desplegables”, la mostra presenta dos exemplars,
un de 1873 i l’altre de 1906,
que formen part del Donatiu Martí Bronsoms.

◆ “Dia de les Biblioteques Servei de Biblioteques del
Front”, amb motiu del dia
de les biblioteques, que se
celebra cada 24 d’octubre,
s’ha preparat una exposició sobre el Servei de Biblioteques del Front, una xarxa de biblioteques que es va

◆ “Exposició bibliogràf ica en
motiu del Simposi Internacional sobre John Rawls”.
◆ “Lectures d’un pedagog,
mostra bibliogràf ica del
Fons Josep Pallach”. Es
presenten els llibres amb
unes notes explicatives a
càrrec d’Octavi Fullat, Salomó Marquès i Moisès
Esteban-Guitart.

Exposició “Els tresors de la Biblioteca: llibres il·lustrats d’anatomia amb desplegables”
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PantallArt

UdGLlegeix

Enguany, a la secció PantallArt de la biblioteca del campus Barri Vell, s’hi ha inclòs
l’exposició:

Enguany adaptem el club de
lectura a la situació sanitària i
les sessions es fan de manera
virtual, mitjançant la plataforma Meet. Es llegeixen els llibres:

◆ “Teresa Juvé Acero: camins
cap a l’escriptura”. La mostra és un recorregut biogràfic i intel·lectual en forma de
projecció que és fonamenta en els seus llibres Aiguamort a la ciutat i Tu ets jo, en
el qual la vivència de l’exili i
la relació amb el seu marit Josep Pallach tenen un
paper central. Aquesta presentació complementa les
exposicions que es van realitzar sobre Josep Pallach.

◆ Tirant lo Blanc, de Joanot
Martorell. Conduïda per
Cristina Cobos, estudiant de
4t curs del Grau en Llengua
i Literatura Catalanes i amb
la col·laboració de Xavier Renedo, del Departament de
Filologia i Comunicació.
◆ Especies de espacios, conduïda per Nadia Fava, del
D e p a r t a m e n t d ’A r q u i tectura i Enginyeria de la
Construcció.

Exposicions cedides per
altres institucions
◆ “L’enginy (invisible)”, mostra
“la (in)visible dif icultat associada a la promoció del
talent femení en l’àmbit
tecnològic”.
◆ “RaholaFoto2020”, exposició
que té la seva gènesi en els
Premis Rahola de Comunicació Local i és una mostra
de 29 imatges de diferents
fotoperiodistes professionals que amb la seva mirada natural reviuen l’any 2019
en imatges.
◆ “Destí: Bluefields”, exposició
fotogràf ica sobre la Xarxa
de Salut Mental del municipi de Bluefields, Nicaragua.
◆ “Matemàtiques per a un
món millor”, exposició coordinada des de l’àrea de
Matemàtica Aplicada, amb
l’objectiu de commemorar
el Dia Internacional de les
Matemàtiques.

Exposició “L’enginy (invisible)”
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Altres activitats culturals
“Activitats a l’entorn del dia de
la dona”
◆ “Investigadores en física nuclear”, exposició a la biblioteca del campus Montilivi.
◆ “Salut i gènere”, exposició
a la biblioteca el campus
Centre.
◆ “Dones i músiques entre dos
segles. La cultura no transforma, nosaltres transformem la cultura”, projecte
presentat a la biblioteca del
campus del Barri Vell i desenvolupat amb el suport de
les “Beques per a la recerca
i la innovació en els àmbits
de les arts visuals, dels nous
sectors creatius, de les arts
escèniques, de la música i
del pensament”, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i que
s’ha posat a disposició de tota la comunitat.

Cartell “Dones i músiques entre dos segles. La cultura no transforma, nosaltres transformem la cultura”
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“Activitats a l’entorn de Sant
Jordi”
A les tres biblioteques de campus s’organitzen activitats
culturals i es regalen llibres
descartats i punts de llibre.

Llibres i roses de Sant Jordi, biblioteca
campus Montilivi.

Punts de llibre de Sant Jordi Biblioteca
UdG 2021, autora: Gemma Guich
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Presentacions de llibres i
altres activitats
◆ “Donants de veu”, projecte de la xarxa Espais Escrits:
Xarxa del Patrimoni Literari Català, consistent en l’enregistrament i publicació
d’audiollibres d’autors de la
literatura catalana. La Biblioteca de la UdG hi contribueix amb Prudenci Bertrana.
◆ “Espai Mot a la Biblioteca”,
en el marc de MOT, Festival
de Literatura, la biblioteca
del campus Barri Vell ha creat un Espai MOT, amb una
selecció d’autors i lectures
del festival.
◆ “Aquí fem llibres: és (també)
la nostra recerca”, impulsat
per la Facultat de Lletres, la
biblioteca del campus Barri
Vell acull diferents presentacions de llibres:
□ La fuerza y el consenso:

ensayo sobre Gramsci como historiador.

□ “Àngels, indis i salvació.

Iconografies d’època moderna”, una presentació
de tres llibres sota el comú denominador de la
pervivència i continuïtat del mestratge de Joaquim Garriga a la Facultat
de Lletres.

□ Spain and Argentina in

the First World War: transnational neutralities, de
Maximiliano Fuentes Codera, i La patria hispana, la
raza latina: política y cultura entre España, Italia y Argentina (1914-1945)”, editat
per Maximiliano Fuentes
Codera i Patrizia Dogliani.

◆ “Dones invisibles per a la
Medicina”, conferència a la
biblioteca del campus Centre a càrrec de la Dra. Carme
Valls Llobet, acompanyada
d’una exposició de tots els
llibres de l’autora.
◆ Àunia : l’anhel de llibertat
d’una noia ibèrica, presentació del llibre d’Ivan Vera, a
càrrec d’Inês Castel-Branco,
editora d’AKIARA Books, i de
Joan Ferrer.

◆ A partir de la lectura del llibre Espèces d’espaces (1974)
de Georges Perec, la professora Nadia Fava dona unes
pautes als seus estudiants
i cadascun d’ells capta, durant el conf inament, una
imatge seguint les quatre
funcions bàsiques de la Carta d’Atenes: viure, circular,
treballar, recrear. El resultat
és una exposició de 37 tires
d’instantànies amb una reflexió particular cada una.
37 mirades a un nou univers
que s’exposa a la biblioteca
del campus Montilivi.

Visites guiades
Visita del vicecònsol de la República de Corea, Sr. Jae Woo
Kim.

◆ “Els mapes antics com a
font d’informació geogràfica”. Xerrada a càrrec de Noelia Ramos. La biblioteca del
campus Barri Vell acompanya la sessió amb l’exposició “Plànols de castells, viles,
esglésies i capelles de les
terres gironines l’any 1719”,
cedida a la Cartoteca de la
UdG per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
(ICGC).
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Col·legis
professionals
de la
demarcació
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Per donar compliment a la Llei
40/2015, procedim a renovar i
actualitzar els convenis amb
el Col·legi Oficial d’Infermeres/
rs de Girona, l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Girona, el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de
Girona, el Col·legi Of icial de
Psicologia de Catalunya – Delegació de Girona, el Col·legi
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de
Girona, el Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya. Demarcació de
Girona, i amb el Col·legi Oficial
de Metges de Girona.

EIX 4: Som
Professionals
«Treballem
transversalment i
cerquem l’excel·lència
del servei

»

Òrbita 18-22.
Pla estratègic. Eix 4
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setmana i festius a la biblioteca del campus de
Montilivi.

L’equip de
persones
◆ Incorporació de David
Fernández com a tècnic informàtic a la Biblioteca del
Campus Barri Vell, en substitució de Jesús Jaen, que
passa a la biblioteca del
Campus Montilivi.
◆ Àngels Abad es jubila i ocupa la seva plaça Manel
Rodríguez.
◆ S’incorpora Sònia Domènech com a bibliotecària responsable de caps de
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◆ Incorporació de Raquel Giró
per cobrir la plaça que ha
deixat vacant Damià Gil, i incorporació de Marian Vila a
Montilivi en torn de dimarts
a dissabte per substituir
Lluís Ruiz, que passa a ocupar la mateixa plaça, però
amb destinació al campus
Centre.
◆ Les persones declarades
sensibles per covid que havien estat teletreballant al
100 % des de casa es reincorporen presencialment
entre Sant Joan i l’inici del
curs 2021-2022.
◆ El Dia de la Dona, 8 de març,
ens deixa una dona valenta, Loles Palà, durant molts
anys cap de projectes de la
Biblioteca.

L’equip humà
PERSONES

FORMAT PER

69

DOCUMENTALISTES

AUXILIARS DE SERVEIS

33

4

ADMINISTRATIUS

22

TÈCNICS INFORMÀTICS

6

PERSONES

TÈCNIC D’IMATGES

1
INSERCIÓ LABORAL

3
69
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Òrgans de direcció i
participació de la Biblioteca

Organització i
comunicació
interna

◆ La Comissió de Biblioteca es
reuneix dues vegades i aprova la “Normativa d’ús de la
biblioteca digital de la Universitat de Girona”.
◆ El Consell Tècnic fa cinc sessions ordinàries, tot i que
encara en format virtual, excepte la preparatòria
del curs 2021-2022, que es
fa al setembre en format
presencial.
◆ El GT espais realitza el muntatge i difusió del mobiliari adquirit al desembre de
2020 que millora les zones
de lectura distesa de les biblioteques de campus.
◆ El GT de serveis continua
vetllant pel vocabulari controlat de la web de la Unitat
de Compromís Social.
◆ El GT de fons especials prepara els continguts del calendari que commemora
els 30 anys de Fons Especials i prepara la llista exhaustiva de donants de fons
bibliogràfics.
◆ El GT de comunicació du
a terme la transició de la
newsletter interna al butlletí
de notícies Portada23.
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Cooperació i xarxes
professionals
Participació a les xarxes
professionals

CRUE-Red de bibliotecas
REBIUN
Actualment estem participant
en:

Àrea BID i Àrea de Ciència
Oberta del CSUC
◆ Segueix la participació estable en set àmbits: CCUC,
PIC, GEPA, grup de gestió
de la biblioteca digital de
Catalunya, gestors bibliogràfics, Portal de la Recerca de
Catalunya, Grup de Suport a
la Recerca i Comissió d’Humanitats digitals de l’àrea
de Ciència Oberta del CSUC.

◆ Línia 1: enguany participem
activament en l’organització
del primer Workshop REBIUN a l’entorn dels acords
transformatius.
◆ Coordinació del GT de recursos compartits, en què es
continua vetllant per l’ampliació del projecte ICAC (intercambio compensado de
artículos científicos).

◆ Línia 2, on participem en el
grup estable de repositoris i
en concret incidint en l’acció
2: “Evaluación de los repositorios institucionales de REBIUN”. Els objectius de l’acció s’integren en l’objectiu
general 1 de la meta 2: “Impulsar el papel de las Bibliotecas en el desarrollo de la
Ciencia Abierta”. També coordinem l’acció 6: “Impulso de contenidos y servicios
sobre recursos educativos
abiertos en repositorios de
universidades españolas”.
Els objectius d’aquesta acció s’integren en l’objectiu
general 4 de la meta 2: “Potenciar la biblioteca como
agente dinamizador de la
innovación docente y promover la creación de recursos educativos en abierto”.
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La formació permanent
◆ El personal de la biblioteca
ha assistit a 132 cursos de
formació diferents.
◆ En total es comptabilitzen 845 dies d’assistència,
acomplerts per 63 persones.
◆ S’ha realitzat una mitjana de
2,09 cursos per persona.
◆ S’ha arribat a una mitjana de
2,38 persones per curs.
◆ En total s’han rebut 5.918 hores de formació, ja que hi ha
hagut 3.440 hores de formació en ALMA i PRIMO.

Articles publicats i
comunicacions a workshops
Arnau, M.; Riera, C. (2021) La
experiència de la UdG, dins
Workshop Openathens, en
línia.
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Assistència
a cursos
Assistència a cursos
organitzats per altres serveis
◆ “Jornades de SIG Lliure 2021
– en línia” (SIGTE).

Assistència a cursos externs
◆ Sistema de gestió bibliotecària Alma i de l’eina de descobriment Primo.
◆ Propietat intel·lectual per
a unitats d’informació
(COBDC).
◆ Introducció a la gestió de
dades de recerca per a professionals de la informació
(CSUC).
◆ Aprèn a dissenyar la teva
estratègia per documentar-te i compartir continguts
(COBDC).
◆ DataversesNO: Building
a national research data

management support service on the Dataverse software (CSUC).
◆ Scopus Certification Program for Librarians
(Elsevier).
◆ Scopus: perfil de autor e instituciones (FECYT).
◆ Scopus: métricas (FECYT).

◆ Nightingale: reflejos en la vida y obra de una reformadora (Fundación Index).
◆ Drets d’autor (espais escrits).
◆ Taller de autores “Acuerdo
transformativo CRUE-CSIC”
(Springer-Nature).
◆ Frontiers: funcionament
i proposta de l’empresa
(CSUC, Frontiers).
◆ Science (AAAS).
◆ IEEE Authorship and Open
Access Symposium: Best
Practices to Get Published
to Increate the Exposure
and Impact of Your Research (IEEE).

◆ Pla de gestió de dades: teoria i pràctica (CSUC).
◆ Web of Science: los perf iles de los investigadores
(FECYT).
◆ Las novedades de la WOS
(FECYT).
◆ Mis consejos para optimizar
vuestro uso de las herramientas (FECYT).
◆ WOS Descubrir, investigar y
analizar un campo de investigación específico (FECYT).
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Assistència a jornades i
workshops
◆ Jornada Open Education
Week (UAB).
◆ Congrés internacional de
docència universitària i
innovació
◆ (UB, UAB, UPC, UPF, UdG,
UdL, URV, UOC, ACUP).
◆ Conferència “The Promise and Challenge of Digital
Tools for Cultural Heritage”
(UdG, ICRPC).
◆ IX Jornada Tècnica d’Espais
Escrits. Experiències de difusió i dinamització del patrimoni literari (espais escrits).
◆ Seminari Biblioteca Verda i
Sostenibilitat (Institut Goethe de Barcelona, biblioteques de Barcelona).
◆ Seminari en línia “Evidencia en tiempos de COVID19.
Dónde localizarla” (Colegio Of icial de Médicos de
Madrid).
◆ Seminari web “Biblioterapia:
otra forma de curar” (UA).
◆ Cicle “Vacúnate contra la
desinformación” (BiblioMadSalud, WoltersKluwer).
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◆ Scopus Certif ication Program. Seminari “Cerques
per elaborar una revisió sistemàtica” (COBDC).
◆ “Propietat intel·lectual per
a unitats d’informació”
(COBDC).
◆ Workshop “Acuerdos transformativos” (REBIUN).
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Eix Transversal:
Comuniquem
d’una manera
efectiva
Òrbita 18-22.
Pla estratègic. Eix Transversal

77

Memòria 2021

Comuniquem d’una manera
efectiva
◆ Dins de les trobades dels dijous organitzades per Gerència, al mes de maig presentem els serveis més
estratègics de la Biblioteca als caps de servei i
administradors.

◆ La Biblioteca se suma a la
celebració dels 30 anys de
la creació de la UdG editant
un calendari commemoratiu dels Fons Especials i de
les biblioteques vinculades
que es difon entre la comunitat universitària, l’entorn
professional i els donants de
la Biblioteca.

◆ El 23 d’abril surt el primer
número de Portada23, el
butlletí de notícies de la biblioteca, amb la informació
com a centre: mostrem els
projectes en què estem treballant, fem recomanacions
de lectura al voltant d’un
tema concret, expliquem
trucs per buscar informació
a la xarxa i mostrem els rics
fons patrimonials que custodiem. La publicació és trimestral i acabem l’any amb
249 subscriptors.

Capçalera Portada23
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◆ El 16 de desembre es publica al diari Ara l’article “Els llegats de grans autors, tresors
de la biblioteca de la UdG”.
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Planificació
i qualitat
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◆ Avaluem la idoneïtat del
model EFQM de qualitat i
excel·lència com a via per a
l’avaluació i la millora contínua. Un cop analitzat el model s’acorda una transició de
tres anys fins a l’adopció del
model com a nova manera
de treballar tots els processos de la Biblioteca.
◆ Incorporem 13 indicadors
nous, extrets de la Carta de
Serveis que es va aprovar
al 2020 i que es comencen
a recollir enguany. El compromís de qualitat per a tots
els indicadors és arribar a un
grau de compliment del 95
%.
◆ Les biblioteques de campus
participen en l’elaboració
de les acreditacions dels estudis de Filologia Catalana
i Publicitat i Relacions Públiques. Per altra banda, la
Facultat de Medicina de la
UdG és la primera universitat pública de l’Estat a rebre
el segell de qualitat internacional seguint els estàndards de la World Federation for Medical Education
(WFME). La WFME és una
associació mundial creada
l’any 1972 que desenvolupa
estàndards per a l’educació
mèdica i promou l’acreditació de les escoles de medicina de tot el món. La Biblioteca del campus Centre hi

participa activament, aportant dades a la memòria de
les seves activitats i la seva
expertesa en la confecció
de la bibliografia dels plans
d’estudis.
◆ Al setembre de 2021, l’equip
rectoral envia una enquesta al personal docent i investigador preguntant per
la qualitat de tots els serveis
universitaris. Val a dir que és
la primera vegada que es fa
una enquesta sobre serveis
i que aquesta englobi tant
als serveis considerats “centrals” com els que el PDI rep
directament en la seva àrea
d’estudi. L’enquesta la contesten 599 professors (un 43
% de la plantilla).

◆ Al mes de juny llancem una
enquesta a tot el PAS que
treballa a la Biblioteca perquè valori els serveis oferts i
la tasca desenvolupada durant tota l’època de la covid.
Les principals conclusions
són que hi ha la impressió
que vam fer una transició
ràpida de tots els serveis fins
a oferir-los virtualment (assessoraments, formacions,
bibliografia recomanada en
format electrònic, nova plana web de la biblioteca en
línia).

◆ Per a cada servei es feia una
única pregunta de valoració
global i la forquilla de resposta era d’1 a 5 punts. Com
veureu en aquest quadre, la
Biblioteca ha estat el servei
més ben valorat, amb l’afegit que cap professor l’ha valorat per sota de 3.

Extracte de l’enquesta dels serveis. Valora globalment els següents serveis de la UdG

1

Carta de Serveis de la Biblioteca de la Universitat de Girona, 2020

http://hdl.handle.net/10256/18719
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Grau d’assoliment
dels objectius del 2021
Enguany vam plantejar 44 objectius dels quals 31 els hem assolit al 100%, 9 al 50% i 4 no s’han
assolit.

#SomBiblioteca
Objectius operatius

Agents

Implementació i explotació del nou Sistema de Gestió
Bibliotecària.

Procés Tècnic
Unitat Informàtica
Documentació Digital

Desplegar la primera i segona fase de renovació / actualització de la infraestructura de servidors.

Unitat Informàtica

Implementar la signatura electrònica en tots els documents administratius adequant els circuits a l’aplicatiu
“Portasignatures” de la UdG.

Àrea Econòmica
Biblioteques de Campus

Finalitzar i difondre els portals temàtics Suport a la recerca, GAMAR, Gali-salut i Gali-ensenyament.

Unitat Informàtica
Unitat de Projectes i Comunicació
Biblioteques de Campus

Executar la remodelació de la Biblioteca del Campus
Barri Vell: accessos, espais interiors, etc.
Projecte executiu fet, falta licitació.

Biblioteca
Oficina Tècnica del SOTIM

Revisió del circuit de processament de les tesis
doctorals.

Procés tècnic
Biblioteques de campus

100% assolit
50% assolit
0% assolit
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Objectius operatius

Agents

Definir i adequar l’espai que ha d’esdevenir
el magatzem central de la Biblioteca.

Òrgans de Govern
Direcció

Repensar els espais i la retolació de les biblioteques
d’una manera integral (2a fase). Adaptat a les mesures
covid.

GT espais i activitats
GT de formació iCaps de biblioteca

Establir el pla de contingència dels servidors i serveis
tecnològics. Revisar i actualitzar la documentació tècnica de la Unitat.

Unitat Informàtica

Crear una base de dades per a gestionar els recursos
electrònics i per a l’apartat recursos per temes/recerca
del portal de suport a la recerca.

Unitat Informàtica
Unitat de Documentació Digital

Revisar el servei de correcció òptica d’exàmens: procés
de correcció i, si escau, nou maquinari.

Unitat Informàtica

Anàlisi i estudi d’un sistema de control d’aforament /
ocupació de les biblioteques.

Biblioteques de Campus
Unitat Informàtica

Anàlisi i estudi d’un nou sistema de càmeres
de seguretat per a les biblioteques de campus.

Biblioteques de Campus
Unitat Informàtica

Implementar el projecte d'intercanvi de llibres electrònics UNE-REBIUN a través de la plataforma UNEBook.

Unitat Informàtica
Unitat de Documentació Digital
100% assolit
50% assolit
0% assolit
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#SomInstitució
Objectius operatius

Agents

Adequar la normativa de dipòsit de les tesis doctorals
per a l’acompliment del RD 99/2011.

Procés Tècnic
Unitat de Projectes i Comunicació
Escola de Doctorat

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.

Unitat de Procés Tècnic
GT de préstec

Estudiar i avaluar la continuïtat del GAMAR a la Biblioteca del Campus Barri Vell.

Òrgans de Govern
Biblioteca

Aprovació i desplegament de la política d’accés obert.

Òrgans de Govern
Biblioteca

Redacció de la política de gestió de dades i d’un document marc sobre Ciència Oberta.

Direcció
Unitat de Projectes i Comunicació

Promoure la publicació dels recursos educatius en
obert (REA) a la UdG. Estudiar la viabilitat que alguns
materials formatius generats a la Biblioteca esdevinguin REA i recollir-los en el DUGi.

Unitat de Projectes i Comunicació
GT de formació

Organitzar 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 i UdGOcupació.

GT de serveis per a altres serveis

Continuar la transició del format paper a l'electrònic de
la bibliografia recomanada. A la vegada, avaluació del
seu ús i també de l’ús de les publicacions periòdiques
en format electrònic.

Biblioteques de Campus

100% assolit
50% assolit
0% assolit
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Objectius operatius

Agents

Participació en la implementació del nou sistema de
gestió curricular de la UdG (CRIS) pel que fa a la vinculació amb el repositori institucional amb l’objectiu de
garantir la interoperabilitat amb el Portal de Recerca
de Catalunya.

OITT
Biblioteca
Òrgans de govern

Actuacions a l’entorn del portal de revistes digitals de
la UdG: redacció d’un reglament, canvi de versió a OJS3
i promoció del portal.

Direcció
Unitat de Projectes i Comunicació
Servei de Publicacions

Avaluar la formació virtual impartida i valorar la coexistència amb la formació presencial. Gravació d’alguna
sessió de formació tipus càpsula per poder compartir.

GT de formació

Dissenyar un model d’enquesta breu que faciliti rebre
feedback de la formació impartida i detectar noves
necessitats.

GT de formació

100% assolit
50% assolit
0% assolit
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#SomTerritori
Objectius operatius

Agents

Valorar la participació en el projecte Transcriu-me!! de
la Biblioteca de Catalunya i en la Memòria Digital de
Catalunya.

GT fons especials
Unitat de Projectes i Comunicació

Establir i programar un calendari de digitalització de
Fons Especials de la Biblioteca.

GT fons especials
Unitat de Projectes i Comunicacio

Avaluar la nova oferta de continguts formatius adreçada als INS amb la col·laboració de l’ILCC i C4C/Química/
IQC i fer-la visible al web.

GT de formació

Revisió i actualització, si escau, dels convenis anteriors
al 2016 signats amb entitats i institucions de l’entorn.

Direcció
Oficina de Convenis

Completar la catalogació i inventari del Fons Muntaner, 2n lliurament Fons Ferrater Mora, Fons Mariàngela
Vilallonga.

Biblioteca del Campus Barri Vell i
Biblioteca del Campus Montilivi

Execució del conveni pel processament i digitalització
del Fons Monzó Lasala.

Unitat de Projectes i Comunicació

Execució del conveni per al processament del Fons
Maria Lluïsa Borràs (2n lliurament).

Procés Tècnic
Biblioteca Campus Barri Vell

Trasllat i inventari de la biblioteca jurídica de Michele
Taruffo.

Biblioteca Montilivi
Càtedra de Cultura Jurídica

Avançar en les col·laboracions amb les biblioteques vinculades amb projecte obert: MUME, Càtedra de l’Esport (Fons Pedro Palacios).

Biblioteques de Campus
Procés Tècnic

Avançar en l'execució del projecte de l’herbari del Departament de Ciències Ambientals (base de dades en
línia i web).

Unitat de Projectes i Comunicació

Elaborar i fer pública una llista amb el nom dels donants de la Biblioteca.

Unitat de Projectes i comunicació
GT fons especials

Incloure les dades de recerca de la base de dades de
Mon Marquès sobre el Magisteri Exiliat de Catalunya a
DUGiFonsEspecials.

GT fons especials
Unitat de Projectes i Comunicació

100% assolit
50% assolit
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0% assolit

#SomProfessionals
Objectius operatius

Agents

Avaluar els sistemes d’acreditació (EFQM, ISO) i establir
el procés d’acreditació d’acord amb la política de qualitat de la UdG .

Direcció i Vicerectorat de Qualitat

Reorganitzar l’Àrea Econòmica de la Biblioteca per
optimitzar els circuits d’adquisicions i d’obtenció de
documents.

Direcció
Àrea Econòmica

Buscar i implantar noves eines col·laboratives de gestió interna: calendaris d’ús intern, eines de planificació i
compartir arxius i materials formatius.

Unitat Informàtica
Unitat de Projectes i Comunicació

Escenari post pandèmia: avaluar quins serveis i procediments interns es mantindran. Dissenyar una enquesta post pandèmia per al PAS de la Biblioteca.

Consell Tècnic

100% assolit
50% assolit
0% assolit

87

Memòria 2021

Eix transversal: comuniquem d'una
manera efectiva

Objectius operatius

Agents

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.

Unitat de Projectes i Comunicació
Consell Tècnic

Impulsar la newsletter de notícies bimestral i avaluar
una versió pública per a la comunitat universitària.

Direcció
Unitat de Projectes i Comunicació
100% assolit
50% assolit
0% assolit
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Òrbita 18-22: Indicadors
#SomBiblioteca

2020 2021

Actuacions/protocols fets sobre la col·lecció

24

9

Nombre de TFG i TFM entrats al repositori

378

261

Desenvolupaments tecnològics ad hoc

1

1

Projectes tecnològics implementats

1

2

Actuacions de reforma sobre espais/equipaments

1

0

Actuacions de millora sobre espais/equipaments

5

3

Actuacions sobre l’accessibilitat i atenció a la diversitat

3

2

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

0

0
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#SomInstitució
Nombre d’ítems entrats en obert al repositori institucional

90

2020

2021

1.632

2.912

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

--

Nombre de sessions formatives fetes al PDI

4

33

Nombre d’actuacions de formació realitzades als centres adscrits

3

2

Nombre de col·laboracions amb projectes d’innovació docent

1

1

Nombre d’assessoraments documentals als serveis universitaris

4

1

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

2

2

#SomTerritori

2020

2021

Nombre d’exposicions pròpies

9

8

Nombre d’exposicions externes acollides

8

4

Nombre d’activitats culturals pròpies organitzades

2

7

Nombre d’assistents a les activitats culturals

25

76

Nombre d’activitats culturals coorganitzades amb altres entitats

1

2

Nombre de fons especials i biblioteques vinculades incorporats

9

13

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

6

5
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#SomProfessionals

2020

2021

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

0

Projectes de cooperació internacional

1

0

Nombre d’hores de formació rebuda

1.970

5.918

2

1

Nombre de ponències, comunicacions, articles i participacions en
taules rodones
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Indicadors de la carta de serveis

2020

2021

Grau de satisfacció en el temps de resposta a les consultes d’informació (inferior a 24 h).

100 %

% de consultes sobre informació relacionada amb la publicació científica (inferior a 24 h).

100 %

% de canvis i novetats dels serveis prestats contestats abans de 4 dies
hàbils.

100 %

% d’horaris especials publicats abans de 5 dies hàbils.

100 %

% d’incidències tècniques detectades i resoltes abans de 24 hores.

95 %

% de llibres de la bibliografia bàsica disponibles a la biblioteca.

80 %

% de comandes d’adquisicions tramitades en 48 hores.

100 %

% de sol·licitud de PI tramitades en 24 hores.

72,66 %

% de sol·licituds de PI servides o endegades en menys de 2 dies hàbils.

61,33 %

% d’estudiants que han rebut formació.

22,50 %

% de tasques de manteniment que afectin els recursos electrònics
comunicades abans de 24 hores.

98 %

% d’incidències en els equipaments informàtics resoltes en un termini màxim de 5 dies..

95 %

% de proves corregides pel servei de lectura òptica en un termini màxim de 5 dies.

91,63 %
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Donacions i subvencions
◆ 29.616 € de la subvenció de
la Càtedra de Cultura Jurídica i del Rectorat de la
UdG per realitzar el trasllat
i el processament del Fons
Taruffo.

El
pressupost

94

◆ 11.132 € del PIU per a la renovació dels servidors de la
Biblioteca.
◆ 3.000 € resultants de l’acord
amb el MUME per al processament de la biblioteca i digitalització del seu fons.

Pressupost: inversions en fons bibliogràfic

Tipus:

2019

2020

2021

25.675,75 €

47.986,25 €

71.859,19 €

109.005,35 €

76.204,12 €

94.635,40 €

Revistes electròniques

510.415,76 €

516.548,43 €

469.682,12 €

Revistes en paper

108.915,97 €

108.327,08 €

101.104,23 €

207.880,53 €

211.723,63 €

220.841,55 €

961.893,36 €

960.789,51 €

958.122,49 €

Llibres electrònics
Llibres en paper

Bases
de
electròniques
Total

dades
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