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Presentació 

 
 
 

Des de la seva creació, l’esforç primordial de la Universitat de Girona pel que fa a la 
Biblioteca s’ha centrat en la creació de les biblioteques de campus, dues grans 
biblioteques on es pogués agrupar –i optimitzar– tot un conjunt de serveis. 
 
Els objectius que es pretenia assolir anaven lligats, majoritàriament, a l’eficàcia i 
eficiència des d’aquesta perspectiva, i així es recollien els principals indicadors de 
rendiment i assoliment de resultats. 
 
Els darrers anys, les biblioteques universitàries veuen modificat el seu rol en relació amb 
la docència i la recerca. 
 
Amb el canvi del model docent –pensat, entre altres coses, per potenciar l’autonomia de 
l’estudiant, per oferir-li les habilitats perquè pugui desenvolupar les noves formes 
d’autoaprenentatge que li han de servir tant per a la carrera com per adaptar-se a un 
món laboral canviant basat en la societat del coneixement–, les biblioteques obtenen un 
paper estratègic:  
 
§ Gràcies a la tecnologia, poden posar la informació a disposició dels usuaris d’una 

manera ordenada, amigable i fins i tot personalitzada.  
§ Els seus espais esdevenen els més adequats per treballar en qualsevol dels 

suports, paper, electrònic, digital, etc. Es dissenyen per als diferents usos: treballs 
en grup, en silenci, com a aules docents, com a tallers d’edició de materials 
d’acompanyament a les assignatures, etc. 

§ Col·laboren, amb diferents programes, a la formació en les habilitats del maneig i 
funcionament de la informació digital. 

 
Es converteixen, així, en centes de recursos per l’aprenentatge, un prototipus 
experimentat des dels anys noranta amb molt bons resultats als països anglosaxons, i 
que s’està aplicant al nostre entorn.   
 
La recerca, per la seva banda, experimenta un increment d’informació tal que no permet 
a l’investigador tenir subscripcions particulars, a causa dels elevats costos. 
Les biblioteques, moltes vegades en consorcis, com és el cas del CBUC per a les 
universitats catalanes, fan les compres conjuntament i permeten accedir a una més gran 
quantitat d’informació a tots els professors consorciats, sigui gran o petita la seu pròpia.  
Les TIC permetran també a les biblioteques, a mitjà termini, recollir en bases de dades 
les activitats de recerca de cada universitat. 
 
Un cop assolida pràcticament la construcció dels edificis, els objectius principals 
centraran les actuacions en la col·laboració amb el nou model docent de la Universitat 
i en els serveis de suport a la recerca. 
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1. La col·laboració amb la docència 

 
 
 
La Biblioteca ha planificat i dut a terme un conjunt d’actuacions destinades a la 
constitució del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge: 

 
 

1. Integració de recursos d’informació: les pàgines de la Biblioteca al portal ofereixen 
la bibliografia recomanada, les guies “Com trobar”, els recursos electrònics per temes 
en el mateix marc en què l’estudiant localitza els materials docents de les 
assignatures que cursa.  
La pestanya de la Biblioteca és la 3a més visitada del portal, amb un total de 8.734 
accessos, i 14.911 pàgines visitades (entre abril i desembre del 2003). S’ha accedit a 
la bibliografia recomanada, des de la pestanya de docència, 698 vegades (entre 
octubre i desembre del 2003). 

 
 
2. Oferta d’espais: la Unitat Montilivi, la Unitat Barri Vell i la Cartoteca tenen i cedeixen 

espais al professorat per impartir classes amb l’equipament i el material i recursos 
d’informació de la Biblioteca. 

 
 
3. Suport al procés d’aprenentatge: el programa “La Biblioteca forma” s’ha dissenyat 

per ajudar els estudiants i professors en la recerca de la informació de la Biblioteca, 
principalment en suport digital. Aquest programa es basa en l’oferta de cursos i 
manuals presencials i des del web. 
 
 
Dades de “La Biblioteca forma”: 

 
 Barri Vell Emili Grahit Montilivi Turisme Cartoteca RefWorks* TOTAL 

Total cursos 19 7 74 3 11 6 120 

Total assistents 466 409 883 50 192 94 2.094 

Total hores 61,5 19,0 104,5 4,0 18,5 42,0 249,5 
 

* El curs Introducció a RefWorks s’ha impartit en el marc del Pla de suport a la docència, cursos d’actualització de 
l’ús de les TIC, de l’ICE Josep Pallach  

 
 
 

4. Suport al procés de creació de materials docents: s’ha concretat el projecte La 
Factoria de Recursos Docents de la UdG.  
La Factoria es defineix com un servei transversal de suport al personal docent per a 
l’edició de materials electrònics i multimèdia.  
La Factoria s’ha dissenyat per oferir assessorament pedagògic, formal i tecnològic en 
tot el conjunt de processos implicats en l’edició d’aquests materials, i esdevenir 
l’entorn de referència de la UdG on el personal docent trobarà els productes i serveis 
que l’ajudaran en la confecció de materials en suport digital. 
Participen en el projecte l’ICE Josep Pallach, el Servei de Publicacions, el Servei de 
Llengües Modernes, el Servei Informàtic i la Biblioteca. 
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En el marc de La Factoria, la Biblioteca localitza i compila els documents, elabora Ia 
integració de recursos electrònics i n’assegura la correcta indexació per al repositori 
de continguts de la producció docent.  
La primera seu de La Factoria se situarà a la Biblioteca de Montilivi. 

 
 

5. S’ha revisat i assegurat l’existència de la bibliografia recomanada dels programes 
docents i s’ha fet consultable al catàleg de la Biblioteca per estudis i per 
assignatures.  
Els resultats d’aquest procés a l’agost de 2003 són els següents: 

 
 

 
 Barri Vell Emili Grahit Montilivi Turisme 

Estudis treballats 
1r Psicologia 

1r Ed. Social 6 17 2 

Assignatures 
revisades 

14 89 984 53 

Documents recomanats 60 2.126 9.655 522 

Documents adquirits  283 1.486 153 

% existent de 
bibliografia recomanada  92,3% 85% 95% 

Documents exhaurits/no 
localitzats  157 

(7,5%)  31 
(5%) 

 
 
 

6. S’han publicat al catàleg les guies “Com trobar documents” d’Art, Educació Social, 
Filosofia, Psicologia i Turisme.  
Està prevista l’elaboració i publicació de guies de suport a tots els estudis.  
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2. La col·laboració amb la recerca  

 
 
 

1. El projecte TDX 
 
§ El curs 2002-2003 es van lliurar a procés tècnic els fitxers de 8 tesis de 36 de 

llegides a la UdG per publicar-les a TDX. 
§ S’han resolt entrebancs amb l’agència espanyola de l‘ISBN i s’ha aconseguit 

l’acceptació d’un ISBN per a un document electrònic. 
§ Actualització dels webs i publicacions de difusió del projecte. 

 
 

2. Projectes i recerca UdG  
 
S’han marcat els registres catalogràfics dels treballs de recerca i s’ha dissenyat l’accés 
directe des del catàleg, que recupera automàticament els documents següents: 

 
§ Projectes de fi de carrera 
§ Treballs de fi de carrera 
§ Treballs de màster 
§ Treballs de pràcticum 
§ Treballs de recerca de doctorat 

 
 

3. Els fons especials aquest any s’han incrementat amb: 
 

§ Fons per a la història de l’educació  
§ Fons ICHN (Institució Catalana d’Història Natural)  
§ Fons Robert Brian Tate  

 
§ S’ha publicat la traducció al castellà del web de tots els fons especials. 
§ S’ha revisat i actualitzat el contingut del web dels fons Christopher Small i  Ferrater 

Mora. 
§ S’ha iniciat la col·laboració amb el projecte Antecessores, emmarcat en el 

programa de recerca Tradició, Reformisme i Ruptura en el Moviment Codificador. 
El cas de Catalunya. L’objectiu és instal·lar un fons de reserva que reuneixi 
documents de temàtica jurídica antics i facsímils fins a principis del segle XX i crear 
un  web d’informació historicojurídica basat en aquest fons. 

§ S’ha iniciat la creació del Fons d’Estudis Socials de Pesca Marítima, en 
col·laboració amb la Càtedra d’Estudis Marítims i l’Ajuntament de Palamós. Recull 
diferents bases de dades que s'han creat  i es mantenen des del GESPM (Grup 
d'Estudis Socials de Pesca Marítima) de la UdG i  la Càtedra d'Estudis Marítims de 
la UdG, i el catàleg dels fons de Documare, el Centre de Documentació del Museu 
de la Pesca de Palamós. 

§ Es continua el processament de la correspondència del Llegat Ferrater Mora, en 
col·laboració amb la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani (6.803 
cartes, 10.890 pàgines). 

§ S’ha instaurat l’automatització del préstec dels fons de l’Institut de Llengua i 
Cultura Catalanes – Secció Francesc Eiximenis. 
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4. S’han elaborat i publicat al web 21 manuals virtuals i guies d’ús de bases de dades. 
 
 
5. S’ha adquirit, per mitjà d’un ajut del Vicerectorat de Docència, el programa gestor de 

bibliografies RefWorks, que s’ha posat a l’abast de tota la comunitat universitària a 
través del web de la Biblioteca. S’han fet cursos, a través del programa de formació 
per al professorat de l’ICE, sobre l’ús i les prestacions d’aquest programa, que permet 
crear bases de dades personals de bibliografia. 
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3. Espais i equipaments 

 
 

 
§ S’ha treballat en el projecte d’ampliació de la Biblioteca del Barri Vell (+ 507 m2 útils) 
§ S’han ampliat els metres lineals de prestatgeria a Barri Vell i Emili Grahit. 
§ S’ha habilitat la sala de reserva de Montilivi per organitzar el fons Antecessores. 
 
Els equipaments:  
 
§ S’ha implementat el programa GINA per a la identificació d’usuaris. 
§ S’ha actualitzat el sistema operatiu de tots els servidors de la Biblioteca. 
§ S’ha implementat un sistema de gestió desatesa per a tots els ordinadors de sala. 
§ S’ha sectorialitzat l’ús dels ordinadors de sala. 
§ S’ha renovat i augmentat el parc informàtic. 
 
 
 
 
 
 
Dades d’equipaments a 31 de desembre de 2002: 

 
 

 UdG 2002-2003 

Nombre de biblioteques 4 

Total m2 de biblioteca 4.473 

m lineals de prestatgeria 7.327 

Punts de lectura (total) 884 

Punts de lectura informatitzats 117 

Vídeos/DVD 8 

Àudios 4 

Microformes 3 

Fotocopiadores 8 

Impressores 20 

Dies d’obertura a l’any (mitjana entre les 4 biblioteques) 302,75 

Total d’hores d’obertura a l’any (sumant les 4 biblioteques) 15.067 

PC de treball intern 55 
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4. Organització  

 
 

 
1. Els recursos humans 
 
El personal d‘una biblioteca és el seu recurs principal. La qualitat professional, la  
motivació i la capacitat de treball en equip són els valors que marquen la diferència i que 
permeten assolir amb èxit els objectius marcats.  
El manteniment de la qualitat professional és obligada i més encara quan s’estan 
dissenyant aquests importants canvis en la biblioteca universitària, que requereixen uns 
importants esforços d’adaptació a les innovacions tecnològiques i funcionals. 
 
 
S’ha treballat en dues línies: 
 
§ Adequació de l’organigrama a les noves funcions, introduint  les figures del 

bibliotecari temàtic, el documentalista, el tècnic d’informació, el gestor de sistemes 
d’informació, i reforçant els serveis tècnics. 

 
§ Potenciant la formació permanent en els àmbits de les TIC i les capacitats de la 

gestió dels nous suports i els nous mitjans, així com en els àmbits de la gestió i 
l’organització del treball en general. 

 
 
 
 
 
Els recursos humans: dades 
 

Personal bibliotecari 35 

Altre personal 28 

Becaris  14 

Equivalència de becaris a temps complet 6 

Total personal 77 

Total personal a temps complet 69 
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La formació permanent: dades  

 

Dades globals de la formació permanent 

Àmbit cursos 
durada  
(hores) 

assistents 
total  

hores  

Idiomes  7 140 23 460 

Ofimàtica 4 80 11 220 

Gestió i organització 11 197 45 537 

Gestió de recursos d'informació i TIC 15 209 89 548 

Propietat intel·lectual 2 16 3 20 

Jornades i congressos 1 22 4 88 

TOTAL 2002-2003 44 664 175 1.873 
 
 
 
 
 

Cursos del Pla de formació de la UdG 

Àmbit cursos 
durada 
(hores) 

assistents 
total  

hores 

Idiomes  7 140 23 460 

Ofimàtica 4 80 11 220 

Gestió i organització 9 151 43 491 

Gestió de recursos d'informació i TIC 1 10 6 60 

TOTAL 2002-2003 21 381 83 1.231 
 
 
 
 
 

Cursos organitzats per altres institucions 

Àmbit cursos 
durada 
(hores) 

assistents 
total  

hores 

Gestió i organització 2 46 2 46 

Gestió de recursos d'informació i TIC 18 200 83 468 

Propietat intel·lectual 2 15 3 20 

Jornades i congressos 1 22 4 88 

TOTAL 2002-2003 23 283 92 622 
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2. Eines de planificació i millora 
 

a) La documentació de processos 
 
 

§ S’ha documentat el circuit i el procés de documents electrònics. 
§ S’ha documentat el processament de la bibliografia recomanada. 
§ Les unitats han documentat les concrecions específiques a diversos procediments 

generals. 
 
 

b) El Pla d’actuacions del curs 2002-2003: 
 

 

Àmbit Actuacions planificades 

Integració amb la docència 13 

Integració amb la recerca 9 

Espais i equipaments 10 

Projecció de la Biblioteca 12 

TOTAL 44 
 
 
 

3. Eines de comunicació interna  
 

A més de les reunions entre els grups de treball, el Consell Tècnic, i les reunions de 
les diferents unitats i seccions, disposem de tres eines bàsiques de comunicació 
interna: les llistes de correu electrònic, la base de dades de gestió del personal  i la 
intranet. 

 
 
  

Dades d’ús de la intranet de la Biblioteca: 
 

 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

Pàgines visitades de la intranet 27.081 146.635 209.073 

Personal de la Biblioteca a temps complet (tc) 63,7 64,7 69 

Pàgines visitades/personal de la Biblioteca (tc) 425 2.266 3.030 
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5. El web  

 
(http://biblioteca.udg.es) 
 

 
 
El web de la Biblioteca ha esdevingut l’eina bàsica de comunicació i tramesa 
d’informació de la Biblioteca. 
L’octubre del 2002 se’n va publicar una nova versió per incrementar-ne l’accessibilitat i la 
usabilitat. El seu disseny i elaboració han durat 2 anys i hi han intervingut tots els serveis 
i unitats de la Biblioteca, així com els diferents grups de treball i millora constituïts ad 
hoc.  
 
A grans trets, el projecte s’ha desenvolupat sota les premisses següents: 
  
§ El web ha de ser un recurs que presenti la informació clarament organitzada, de 

manera que permeti un accés àgil als usuaris.  
 
§ El web ha de ser  dinàmic, pel que fa a l’oferta d’informació i per facilitar els canvis i 

el manteniment dels continguts, de manera que permeti assumir sense gaires 
inconvenients el creixement dels recursos electrònics de la Biblioteca i de la mateixa 
Internet.  

 
§ Es distribueixen els recursos en pàgines temàtiques, a més de la distribució per 

tipologies. 
 
 
Dades d’ús del web: 

 
 

 2001-2002 2002-2003 Increment % d’increment 

Pàgines visitades 2.107.426 2.323.080 215.654 
 

10,23% 
 

Suggeriments i peticions de 
servei tramitats a través del 
web 

--- 2.485 2.485 100% 
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6. Projectes cooperatius 

 
 
 

1. La projecció a la ciutat 

En el marc del programa de la UdG Universitat per a tothom, d’activitats de caire cultural 
universitari obertes als ciutadans en general, la Biblioteca ha definit un conjunt 
d’actuacions destinades a l’oferta de serveis per a usuaris externs a la comunitat 
universitària, i agrupades sota la línia Projecció a la ciutat.  

L’objectiu:  

Regular les relacions de la Biblioteca de la UdG amb usuaris de l’entorn ciutadà o social, 
mitjançant convenis de col·laboració amb institucions d’interès cultural o social com 
col·legis professionals, associacions ciutadanes, etc. i promovent la possibilitat d’accés a 
determinats serveis sense perjudici per al nostre usuari natural, estudiant, professor i 
PAS. 

Les actuacions:  

D’acord amb el vicerector primer i el Consell Social, s’han regulat les condicions d’accés 
d’alguns col·lectius d’usuaris externs a la UdG. S’han definit i documentat diferents 
tipologies d’aquests usuaris i els serveis que se’ls ofereixen. El programa es posa en 
funcionament a partir del setembre del 2003. 

 

2. Projectes cooperatius amb altres institucions 
 
Cooperació amb el CBUC (Consorci de Biblioteques de les Universitats Catalanes): 
 
§ El CCUC:  

§ Documentació de matèries (TURISME) 
§ Catalogació compartida de recursos electrònics 

 
§ La Biblioteca Digital de Catalunya:  

 
La Biblioteca de la UdG aporta un pressupost per a compres consorciades. 
Aquest curs s’han adquirit de nou: 
 
§ Safari books on-line 
§ Harrison on-line 
§ AIP 

 
§ La base de dades de sumaris:  

 
La Biblioteca de la UdG aporta els sumaris de 69 títols de publicacions seriades a la 
base de dades. 
 

§ El programa Picasso: la Biblioteca col·labora en l’estudi d’aquest programa per a la 
gestió del préstec interbibliotecari entre biblioteques del CBUC. 
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§ El TDX:  
 S’ha aportat la documentació relacionada amb el TDX elaborada a la UdG.  
 
§ Participació en els grups de treball d’estudi de canvi de sistema (ILS): 

 
§ Mòdul d’adquisicions: la Biblioteca de la UdG lidera aquest grup de treball (Anna 

Roca). 
§ Informàtics: la Biblioteca de la UdG és membre del subgrup de redacció de 

l’RFP, juntament amb la UAB i la UB (Joan Carreño). 
 
La Biblioteca de la UdG també participa com a membre del grup de treball en: 
 
§ Catalogació 
§ Préstec 
§ Bibliotecaris de sistema 
§ OPAC 
§ PI 
§ Revistes 
 

§ Participació en grups de treball estables del CBUC: 
 
§ Catalogació (Amàlia Soler, Lourdes Oliva) 
§ GUIVE (Joan Carreño) 
§ LIRE (Lourdes Oliva, Clara Riera, Loles Palà) 
§ Sumaris (Clara Riera) 
§ Préstec interbibliotecari (Montserrat Merino) 
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7. Difusió  

 
 
 

§ Totes les unitats participen en les jornades d’acollida que organitzen les diferents 
facultats i escoles amb una presentació de la Biblioteca. 

§ S’ha utilitzat el correu electrònic com a canal de difusió personalitzada de notícies,  
serveis i recursos d’informació. 

§ S’ha publicat l’apartat “Informació general” al web, que inclou informació sobre les 
seus, fons i horaris, guies de funcionament i guies d’ús de recursos.  

 
 

1. Publicacions, comunicacions i presentacions 
 
§ S’han publicat  7 fulls de La Biblioteca informa  

§ S’ha publicat el volum 2 de la col·lecció Ex-libris: El fons Ferrater Mora 

§ Comunicacions 
 
§ Palà, L. “Biblioteca Josep Ferrater Mora: procesos documentales”, en el marc del 

simposi internacional ”La filosofía de J. Ferrater Mora”, organitzat per la Càtedra 
Ferrater Mora de la Universitat de Girona (21 i 22 de novembre de 2002). 

 
§ Presentacions “La Biblioteca al portal de docència” al professorat de la Facultat 

de Lletres (novembre de 2002), a càrrec  d’A. Boix. 
 

 
2. Activitats de dinamització 
 
§ Setmana del llibre. Sant Jordi 

S’han organitzat diferents activitats i exposicions durant la setmana del llibre a les 
diferents unitats, entre les quals volem destacar la conferència a càrrec del Dr. 
Wagensberg Idees que caben en una frase, a l’Aula Magna de la Facultat de 
Ciències.  

 
Així mateix, s’han editat cartells informatius, pòsters amb els ex-libris i un díptic 
promocional.  

 
§ A la Unitat Emili Grahit s’han organitzat cinc exposicions al llarg del curs i s’han 

publicat fulls informatius de cada exposició.  
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3. Impactes en mitjans de comunicació 

 
§ Televisió 

 
§ 5 reportatges sobre diferents aspectes de la Biblioteca al programa De campus 

de TV Girona.  
 

§ 1 reportatge al programa La vida en directe de TV3 
 
§ 1 reportatge al Telenotícies comarques de TV3 

 
 

 
§ Premsa 

 
§ “La biblioteca dels germans Bargés obre a la UdG un fons bibliogràfic dels 

mestres exiliats a Mèxic”. El Punt, dimecres 7 de maig de 2003. 
 

§ Francesc Solà.  “El templo del viaje: la biblioteca de la UdG, primer depositario 
español de la Organización Mundial del Turismo”, La Vanguardia, 17-18 d’abril 
de 2003 (suplement: Vivir en Girona). 

 
§ L’edifici de la Biblioteca Montilivi opta als premis d’Arquitectura de Girona 

(nominació pel jurat el 17 de setembre).  
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8. Dades i indicadors 

 
 

Estudiants  Doctorands Professors PAS 

10.892 520 883 425 

 
 2002-2003 Increment % increment 

Activitat dels usuaris    

Assistència 1.185.307 120.458 11,3% 

Préstecs 162.596 18.975 13,2% 

Consultes al web (visites a pàgines) 2.323.080 215.654 10,23% 

Articles de revistes electròniques 
descarregats∗ 

17.791   

Consultes a bases de dades* 67.407 8.326 14,0% 

Obtenció de documents (tràmits) 7.619 987 14,8% 

Peticions a altres centres 4.969 347 7,5% 

Préstecs a altres centres 2.650 640 31,8% 

Col·lecció *    

Monografies 236.998 16.592 7,5% 

Títols de revistes 9.208 846 10,1% 

Revistes en curs de recepció 6.330 608 10,6% 

Fulls de mapes 19.354 948 5,1% 

Fotos 3.909   

Biblioteca Digital *    

Llibres electrònics 620 620 100% 

Revistes electròniques (títols) 3.160 595 22% 

Bases de dades (locals i en xarxa) 91 3 3,3% 

 
                                                   
∗ dades a 31  de desembre de 2002 
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Total usuaris Total investigadors (professors i doctorands) 

12.720 1.403 
 

 
Quants volums tenim per cada usuari? 2000 2001 2002 REBIUN 021 
 16,25 17,89 18,46 nd 
     
Quants volums NOUS hem adquirit per cada usuari? 2000 2001 2002 REBIUN 02 
 1,48 1,26 1,29 1,3 
     
Quants títols de revistes rebem per cada  
professor i doctorand? 2000 2001 2002 REBIUN 02 
 2,60 4,24 4,43 2,1 
     
Quants euros hem gastat en compra de fons per cada 
 usuari? 2000 2001 2002 REBIUN 02 
 57,14 60,22 75,82 66 
     
Quants euros hem gastat en revistes per cada  
professor i doctorand? 2000 2001 2002 REBIUN 02 
 218,73 228,97 205,21 316 
     
Quin percentatge de pressupost destinem a la compra  
de monografies? 2000 2001 2002 REBIUN 02 
 62,84% 51,72% 57,99% 39% 
     
Quin percentatge de pressupost destinem a la compra  
de recursos electrònics? 2000 2001 2002 REBIUN 02 
 6,82% 11,65% 16,18% 19% 
     
Quantes vegades ha vingut a la Biblioteca cada usuari? 2000 2001 2002 REBIUN 02 
 61,78 70,27 90,23 74 
     
Quants préstecs ha fet cada usuari? 2000 2001 2002 REBIUN 02 
 11,57 12,56 11,69 9,7 
     
Quantes pàgines de la web de la Biblioteca ha visitat  
cada usuari? 2000 2001 2002 REBIUN 02 
 9,14 10,29 108,28 53 
     
Quin percentatge d'estudiants ha assistit a cursos  
de formació de la Biblioteca? 2000 2001 2002 REBIUN 02 
 11,00% 12,05% 11,55% nd 
     
De quants m2 de biblioteca disposa cada estudiant? 2000 2001 2002 REBIUN 02 
 0,29 0,31 0,39 0,52 
     
Quin percentatge de punts de lectura estan equipats amb PC? 2000 2001 2002 REBIUN 02 
 9,5% 9,36% 13,24% nd 

                                                   
1 Mitjana de les biblioteques universitàries espanyoles, extreta de: Anuario de las bibliotecas universitarias y científicas españolas 2002. 

Madrid: CRUE, REBIUN, 2003.  
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