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Presentació

El 2007 passarà a la història de la Biblioteca com l’any en què hem assolit l’objectiu de més 
envergadura econòmica i el més compromès per la seva complexitat. El 20 de juny es va inaugurar 
la tercera fase de la Biblioteca del Barri Vell, el Centre de Recursos. Al cap de pocs dies, el 29 de 
juny, es va inaugurar la 2a i darrera fase de la Biblioteca de Montilivi. Al Barri Vell, podem oferir, 
en fi nalitzar les obres, els equipaments següents: 2.818 m2, 520 places, 109 d’informatitzades; i a 
Montilivi, 6.835 m2, 1.049 places, 187 d’equipades amb ordinador.

Mentrestant, hem anat portant endavant altres projectes, de prou envergadura i que no vull deixar 
de remarcar:

La Biblioteca Digital, a dia d’avui, ens dóna accés a 14.993 títols de revistes electròniques
i a 159 bases de dades (entre elles, l’ISI WEB of Knowledge, subvencionada per FECYT), que 
permeten la consulta a més de 13.000.000 d’articles a text complet.

Els dipòsits de documentació digital, els hem concebut com una eina de preservació, de 
publicació i d’inventari exhaustiu i fi able de la producció acadèmica de la UdG.

En l’entorn actual, tots sabem que aquesta informació, a part de refl ectir a la societat quins 
resultats li oferim, és una de les referències que compten a l’hora d’obtenir fi nançament. Aquest 
dipòsit acaba d’iniciar el seu recorregut, en la fase d’unifi car els noms i les autories que s’envien 
al programa gestor de recerca GREC. Aquesta unifi cació ens ha de permetre localitzar la 
documentació correctament i promoure el major nombre de cites possible.

Respecte els dipòsits consorciats amb el CBUC, des de la Biblioteca s’han publicat, fi ns avui, 252 
tesis doctorals al TDX i s’han entrat a RACO les col·leccions completes de les revistes Estudi 
General i Scientia Gerundensis, la col·lecció completa dels Annals de l’Institut d’Estudis Gironins,
i s’acaba d’iniciar la digitalització de la col·lecció completa de la Revista de Girona, amb conveni i 
fi nançament de la Diputació de Girona.

M’agradaria, fi nalment, deixar patent un altre projecte que podrà contribuir a l’assoliment per 
l’estudiant de competències transversals referents als recursos d’informació que proposa l’Espai 
Europeu d’Ensenyament Superior: el programa La Biblioteca Forma. Aquest any, des de la 
Biblioteca s’ha participat en la docència de 21 assignatures d’estudis de 1r, 2n i 3r cicle; s’han 
impartit 55 cursos presencials, als quals s’hi han inscrit 2.116 estudiants i 11 professors.

Aquestes són algunes de les actuacions de la Biblioteca que he volgut ressaltar, però n’hi ha moltes 
altres en el cos de la memòria que m’agradarà que consulteu, ja que són el refl ex de la il·lusió i 
motivació de les persones que treballen per donar un bon servei a la comunitat universitària.

Antònia Boix
Directora de la Biblioteca
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Biblioteca, docència i aprenentatge

El dipòsit de material docent
S’ha redactat i publicat al web el projecte de creació del dipòsit de material docent. El —
projecte s’ha presentat a la Comissió de Biblioteca i al Vicerectorat de Docència i Política 
Acadèmica.
El juliol s’ha iniciat la instal·lació del dipòsit.—
El desembre s’ha iniciat el traspàs d’alguns continguts de DUGiMedia a DUGiDocs, que —
fi nalment s’ha posat en explotació com a Dipòsit de documents digitals de la UdG.
S’ha contactat amb alguns professors que han aportat materials al DUGi com a comunitats —
pilot.

Suport a la producció de material docent
S’ha realitzat la precatalogació en el CCUC i en el CUdG de les noves publicacions de la —
UdG. Trimestralment es comprova que aquestes publicacions es trobin disponibles a les 
biblioteques.

Edicions a Petició: 21 documents•
Institut del Patrimoni: 1 document•
Servei de Publicacions de la UdG: 6 documents•

S’han atès les consultes que arriben a la Biblioteca sobre qüestions relacionades amb —
la propietat intel·lectual. Per a algunes qüestions s’ha sol·licitat assessorament extern 
d’especialistes.
S’han publicat a la web del servei d’informació sobre la propietat intel·lectual les —
Recomanacions per a la incorporació de material didàctic dins «La Meva UdG» (professors), 
les Normes d’incorporació de material didàctic dins «La Meva UdG» (professors) i les Normes 
d’ús dels recursos informàtics i continguts de «La Meva UdG» (estudiants).
S’han mantingut contactes amb l’associació Cedro sobre les llicències necessàries per —
publicar material docent al portal «La Meva UdG».

Servei de gravació i imatge
La Biblioteca ofereix al personal docent el servei d’enregistrament d’actes relacionats amb la 
docència i la recerca de la Universitat: conferències, seminaris, debats, etc. L’objectiu del servei 
és incorporar els actes enregistrats al DUGiMedia (Dipòsit digital d’audiovisuals de la UdG)

S’ha revisat i documentat el circuit del Servei de Gravació i Imatge.—
La Biblioteca ha rebut les peticions de gravació o de canvi de format a través del formulari —
establert.
Es revisa l’agenda de la Universitat per detectar possibles gravacions i, si és oportú, s’ofereix —
el servei.
S’ha implementat l’aplicació — WebCalendar per al registre de les gravacions del Servei.
S’ha inventariat el material antic amb especifi cacions tècniques i de durada, per tal d’avaluar-—
ne el processament digital.
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Producció de documentació digital
El Ministeri de Cultura ha concedit a la Biblioteca un ajut de 34.023 €, que es destinaran a la —
digitalització i al dipòsit en obert de documents manuscrits dels Fons Especials.
S’han digitalitzat les col·leccions completes de les revistes — Estudi General i Scientia 
Gerundensis, amb una subvenció del CBUC.
S’ha digitalitzat la col·lecció completa dels — Annals de l’Institut d’Estudis Gironins.
S’ha iniciat la digitalització de la col·lecció completa de la — Revista de Girona, amb fi nançament 
de la Diputació de Girona.
El servei de gravació i imatge ha generat 133 documents digitals de vídeo i àudio per al —
DUGiMedia.
El CRAI de Barri Vell dóna suport a la producció de documentació digital al Laboratori —
Docent amb un tècnic informàtic, un tècnic d’imatge i personal bibliotecari.

Espais docents del CRAI
L’any 2007 ha representat la consolidació dels espais del CRAI Barri Vell i l’inici de les activitats 
del CRAI Montilivi.

Dades d’ocupació de les aules del CRAI:

Unitat de la Biblioteca Reserves d’aula
Barri Vell 609
Emili Grahit (Laboratori de Recursos Didàctics) 42
Montilivi 37
TOTAL 688

S’ha creat un formulari per a la reserva d’aules del CRAI de Barri Vell i Montilivi des de la —
web de la Biblioteca.
S’ha implementat el programa — WebCalendar per a la gestió de les reserves d’aula i s’ha 
establert el circuit intern de gestió.
El personal informàtic dóna suport a les classes que es realitzen a les aules del CRAI —
instal·lant el programari sol·licitat pel professorat i donant l’assistència i el suport tècnic 
necessaris.

Préstec d’equipaments
Aquest any s’ha consolidat el servei de préstec de portàtils, iniciat el 2006 a la Biblioteca del —
Barri Vell. L’alt nivell de demanda ha ocasionat la compra de 15 ordinadors portàtils més a 
fi nal del 2007.

Dades d’ús del servei de préstec de portàtils:—

Unitat de la Biblioteca Préstecs de portàtils
Barri Vell 3.347
Emili Grahit 829
Montilivi 3.578
Total 2007 7.754
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S’han comprat auriculars amb micròfon per prestar a les classes on és necessària la pràctica —
fonètica o d’enregistrament de veu amb programes específi cs.
Es fa préstec dels instruments de la cartoteca necessaris per fer pràctiques amb els mapes —
i fotografi es aèries: curvímetres, lupes i estereoscopis.

Col·laboració amb el portal docent
Des de la Biblioteca s’ha desenvolupat una nova aplicació de gestió de la bibliografi a recomanada 
al portal docent. Les principals novetats són la possibilitat d’introduir a «La Meva UdG» l’enllaç 
a la fi txa del catàleg des de la Biblioteca, i la possibilitat de generar llistes de comandes per a 
l’adquisició d’aquells títols no disponibles.

Serveis bàsics de suport

Servei de présteca) 

S’han posat en funcionament les bústies de devolució de documents en préstec a les —
biblioteques del Barri Vell i de Montilivi.
S’han dissenyat i distribuït nous punts de llibre per al servei de préstec.—
S’ha obert el fons de monografi es del CDE al servei de préstec. Els llibres es podran treure —
en préstec per un període de 7 dies.

Servei d’informació i referènciab) 

S’ha participat en el Grup de Treball del CBUC sobre — Questionpoint: l’aplicatiu que ha de 
servir per substituir l’actual «Bibliotecari respon». Durant tot l’any s’avança en la construcció 
del que ha de ser un servei de referència consorciat.
S’han actualitzat i ampliat els apartats — «Informació general» i «Serveis» del web de la 
Biblioteca.
S’han adquirit actualitzacions i noves obres de referència per anar completant aquestes —
col·leccions.
S’ha reorganitzat la secció de referència a la Biblioteca de Montilivi.—
S’ha continuat amb l’edició de gràfi cs de control de fulls de mapes de sèrie per editar-los al —
web, amb un enllaç des del catàleg, per facilitar als usuaris la consulta de la disponibilitat 
d’aquests documents.

Bibliografi a recomanadac) 

S’elabora, junt amb la Secció de Documentació, un informe sobre l’aportació de la Biblioteca —
UdG a la nova Facultat de Medicina i s’inclou el càlcul aproximat per a l’adquisició d’una 
col·lecció bàsica de monografi es.
S’han revisat les llistes de la bibliografi a recomanada en les assignatures troncals, obligatòries —
i optatives, per assegurar la presència dels documents a la Biblioteca.
S’ha generat proposta de compra dels documents que no es troben a la Biblioteca o que era —
necessari duplicar (1.180 exemplars).
S’han adquirit els documents que faltaven a partir d’acords amb diferents òrgans de govern —
de l’àmbit docent.
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Dades de la bibliografi a recomanada:—

 Centre UdG Nombre de cites bibliogràfi ques
Facultat de Ciències 1.733
Facultat de Dret 820
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 809
Facultat d’Educació i Psicologia 2.560
Escola Politècnica Superior 3.599
Facultat de Lletres 3.680
Escola Universitària d’Infermeria 276
Facultat de Turisme 1.123
Doctorats 555
GIGS 1.477
TOTAL 16.632

Distribució de les cites de bibliografi a recomanada segons la tipologia de documents:—

Llibres 93,60%
Capítols de llibre 0,66%
Títols de revista 0,57%
Articles de revista 1,67%
llibres-e 0,24%
Revistes-e 0,09%
Articles d’e-revista 0,11%
WWW 2,98%

Monografi es recomanades. Disponibilitat a la Biblioteca:—

Bibliografi a recomanada 2007 Llibres citats % disponible a la Biblioteca
Facultat de Ciències 1.687 94,72%
Facultat de Dret 770 83,25%
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 726 80,30%
Facultat d’Educació i Psicologia 2.448 90,32%
Escola Politècnica Superior 3.476 91,57%
Facultat de Lletres 3.597 85,82%
Escola Universitària d’Infermeria 273 92,31%
Facultat de Turisme 760 82,24%
Doctorats 525 80,00%
GIGS 1.306 69,91%
TOTAL 15.568 86,80%

Programa La Biblioteca forma
S’ha publicat una nova guia al web de la Biblioteca: — Com realitzar les pràctiques utilitzant les 
bases de dades de la biblioteca, que augmenta l’oferta de guies virtuals a 36.

S’ha iniciat el disseny d’un crèdit d’introducció a la documentació cartogràfi ca, amb la —
participació de la Cartoteca.

S’ha participat en la docència de 21 assignatures d’estudis de 1r, 2n i 3r cicle.—
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Dades del programa La Biblioteca Forma 2007:—

Oferta de cursos presencials 2007
Sessions per a estudiants de 1r i 2n cicle 46
Sessions per a estudiants de 3r cicle 6
Crèdits de lliure elecció 2
Sessions per a professors 1
TOTAL 55

Assistents a cursos presencials 2007
Estudiants de 1r i 2n cicle en sessions 1.933
Estudiants de 3r cicle en sessions 148
Estudiants en crèdits de lliure elecció 34
Professors 11
TOTAL 2.126

Unitat de la Biblioteca Cursos Assistents
Barri Vell 21 496
Emili Grahit 12 483
Montilivi 22 1.147
TOTAL 55 2.126

Recursos de suport a la inserció laboral dels estudiants
S’ha constituït el grup de treball — «Com trobar feina» amb l’objectiu de crear i gestionar un 
espai a la Biblioteca del campus Montilivi i una web amb material útil per a la incorporació 
dels estudiants al món laboral.
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Biblioteca i recerca

Suport a la creació i difusió de la recerca
La Biblioteca Digital de la UdG ofereix l’accés a 14.993 títols de revistes electròniques d’editors 
rellevants com Elsevier, Wiley, Blackwell, etc., i a 159 bases de dades (entre elles, ISI WEB of 
Knowledge, subvencionada per la FECYT), que donen accés a més de 13.000.000 d’articles a 
text complet i a més de 12.000.000 de referenciats, incloent els 8.000.000 de la base de dades de 
sumaris, gestionada conjuntament amb el CBUC.

Participació en el programa GRECa) 

S’ha continuat amb la normalització de les cites bibliogràfi ques dels currículums dels —
investigadors, de manera que l’inventari de la producció científi ca de la UdG a partir del 
2004 està estandarditzat i —en cas que la documentació citada estigui disponible en format 
digital— enllaçat directament amb el text complet.
S’han normalitzat i localitzat les cites de tesis des del 2000 fi ns a l’actualitat. S’ha afegit —
l’enllaç al TDX o bé, si el text complet no està disponible en format digital, a la pantalla 
d’Informació Bibliogràfi ca o Menú d’ exemplars del Catàleg de la UdG.

Els dipòsits:b) 

S’ha contactat amb alguns professors que han aportat materials de recerca al DUGi com a —
comunitats pilot.
S’ha acordat la introducció al DUGi dels Projectes de Fi de Carrera de l’EPS.—
S’han traspassat els documents de la UdG de RecerCat al DUGi.—
A l’octubre s’han començat a entrar al DUGi els Projectes de Ciències Ambientals de la —
darrera convocatòria.
S’han redefi nit les funcions i processos del Servei de Gravació i Imatge, per tal d’introduir —
totes les gravacions de seminaris, congressos, etc., al DUGiMedia.
Dades del DUGiMedia:—

2004 2005 2006 2007
Documents entrats a DUGiMedia 12 91 12 88
TOTAL de documents a DUGiMedia 12 103 115 203

S’ha obtingut un ajut del CBUC per a la digitalització de 25 tesis amb la fi nalitat d’incorporar-—
les al TDX.
Dades del TDX:—

2003 2004 2005 2006 2007
Tesis processades a la UdG 15 61 58 45 56
Tesis de la UdG a TDX 37 97 155 200 256

S’ha signat un conveni amb la Diputació de Girona per digitalitzar la — Revista de Girona des 
del seu primer número. S’ha iniciat el procés de digitalització amb l’objectiu d’incloure la 
revista al RACO, el dipòsit de Revistes Catalanes d’Accés Obert.
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Dades de RACO:—

Universitat de Girona Any Números Articles
Scientia gerundensis 2006 27 334
Annals de l’Institut d’Estudis Gironins 2007 48 974
Estudi General 2007 22 349
Revista d’Ensenyament de la Psicologia: Teoria i Experiència (REPTE) 2007 3 16
Total UdG 100 1.673

S’ha incorporat la col·lecció — «Els ex-libris de la UdG» a MDC, la Memòria Digital de 
Catalunya.

Altres actuacions de difusió de la recercac) 

S’han tramès a la resta d’universitats catalanes publicacions de membres de la UdG, per —
facilitar-ne la difusió.
Projectes i recerca UdG: continua la recopilació i el processament de treballs de recerca de —
doctorat i tesis doctorals i la seva recuperació mitjançant el catàleg de la Biblioteca.

Projectes i recerca UdG 2007
PFC 1.901
Treballs màster 64
Treballs pràcticum FCE 797
Treballs recerca de doctorat 360
Tesis 732
Projectes de Ciències Ambientals 215
TOTAL 4.069

Altres serveis de suport a la recerca

Novetats a la Biblioteca digital:a) 

Noves subscripcions—
Association for Computing Machinery•  (ACM).
ALPSP, • Learned Journals Collection.
STMA-Z (• Statistical Theory and Method Abstracts – Zentralblatt). Inclòs dins de la 
base de dades Zentralblatt MATH.

Recursos e- catalans—
Bademar.•
Col·lecció Sabater Pi.•
Base de Dades Col·lecció Bosch i Gimpera.•
Música de poetes• .



15

Fons especialsb) 

S’ha elaborat la normativa sobre l’acceptació de donatius i llegats a la UdG, que ha estat —
aprovada pel Consell de Govern el maig del 2007.
Amb assessorament extern, s’han redactat unes pautes per a la taxació de documents antics, —
que s’utilitzen per valorar material que deixem temporalment en préstec per a exposicions.
S’ha refet el circuit de permisos de consulta de Treballs de Fi de Carrera i de manuscrits de —
la sala de Fons especials i llegats de la Biblioteca del Barri Vell.
S’ha modifi cat l’accés a la sala Antecessores de la Biblioteca de Montilivi: es donen més —
facilitats als investigadors UdG i es restringeix més l’accés d’usuaris externs.
Fons Cooperació i voluntariat— : s’han ampliat els continguts del web, s’han catalogat 400 
documents, majoritàriament audiovisuals, i s’ha fet una presentació del fons a la premsa.
Fons per a la Història de l’Educació— , nous ingressos:

Donatiu Montserrat Prat de llibres publicats entre 1940 i 1980.•
Donatiu CEIP Bruguera: s’han seleccionat i inventariat els documents.•
Donatiu Lluís Esteve: s’ha completat el processament del fons.•

Fons Ferrater Mora—
S’ha defi nit el projecte per incloure la correspondència del fi lòsof al DUGi.•
S’han creat els directoris amb els fi txers d’imatge i s’han transformat els fi txers •
d’imatge a format pdf.

Fons Pierre Vilar—
S’ha fi nalitzat l’inventari de tots els documents del fons, i el procés de catalogació •
i tractament físic continua en curs.
S’inicia un projecte conjunt amb la Facultat de Lletres per publicar una monografi a •
sobre l’historiador i la seva biblioteca.

Fons d’Estudis Marítims—
S’ha dissenyat un nou portal al web. L’objectiu és concentrar i afl orar tots els •
recursos que produeix la Càtedra d’Estudis Marítims (bases de dades, arxius al 
DUGi, la Maleta de la Pesca...). S’ha publicat el maig del 2007.
S’ha completat la instal·lació de la • Cartografi a marítima i pesquera del litoral 
català, i se n’ha assumit la gestió i el manteniment. El portal va ser presentat al 
Museu de la Pesca de Palamós al juny.

Servei d’obtenció de documentsc) 

S’ha posat en funcionament un nou sistema de tramesa de peticions basat en el protocol —
SOAP.
Al setembre s’ha posat en funcionament el formulari electrònic de sol·licitud de documents —
per a centres externs.

RefWorks: Gestor de bibliografi esd) 

S’ha dissenyat i implementat una aplicació que permet la importació automàtica de dades —
del catàleg a RefWorks.
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S’han integrat les aplicacions RefWorks i SFX, el nou gestor de serveis dels recursos —
electrònics.
S’ha actualitzat la guia d’ús del programa.—

Dades d’ús de RefWorks—

RefWorks 2003 2004 2005 2006 2007
Total usuaris 336 239 305 340 465
Sessions 1.237 1.454 1.678 2.387 2.369
Referències afegides 5.485 9.613 13.047 10.600 18.741
Mitjana de referències afegides/usuari 16,32 40,23 42,77 31,18 40,3
Total de referències UdG 9.652 19.265 25.717 34.585 47.332

Nous serveis
S’ha iniciat una anàlisi de requeriments d’informació i serveis relacionats al nou Parc —
Tecnològic.
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Biblioteca, UdG i Relacions exteriors

Actes institucionals
El 20 de juny es va fer la presentació del CRAI del Barri Vell.—

El 29 de juny es va inaugurar la 2a fase de la Biblioteca de Montilivi.—

S’ha col·laborat en la Jornada de Portes Obertes atenent els diferents grups que visiten les —
biblioteques. A la Cartoteca s’ha preparat, a més, una mostra de documents cartogràfi cs 
diversos amb motiu de la jornada.
S’ha participat a la 2a fi ra de Mostres Científi ca de la UdG, amb un estand de la Biblioteca.—
A la Biblioteca del Barri Vell s’hi ha celebrat el recital de textos literaris — Una lingua ed un 
mare, en el marc d’Octubre Italià: cicle dedicat a la cultura italiana organitzat per la UdG.
A la Cartoteca s’hi ha presentat el — Workshop internacional Low Cost Landscapes / Paisatges 
de Baix Cost, organitzat per les àrees de Geografi a de la UdG i la UAB. Els participants 
fan ús —al llarg de deu dies— de diversa cartografi a, fotografi es i instrumental. També s’hi 
realitzen les sessions pràctiques.
S’ha col·laborat en l’activitat — «Tallers de Geografi a» que organitza la Unitat de Geografi a. La 
Cartoteca ha cedit l’espai i el material i ha intervingut en funció de la demanda formulada 
pels instituts. S’han fet 18 grups, amb un total de 304 alumnes.
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La Biblioteca d’Emili Grahit ha organitzat diferents exposicions:—
Sant Jordi (del 16 d’abril al 3 de maig).•
Girona temps de fl ors (del 8 al 20 de maig).•
Nadal (del 5 de desembre al 7 de gener).•

S’ha participat en la Setmana de la Salut organitzada per l’Escola Universitària d’Infermeria —
cedint documents i materials sobre trastorns alimentaris per ser exposats (abril del 2007).
La Biblioteca de Montilivi col·labora en els actes programats durant la — Setmana universitària 
per a la Sostenibilitat 2007 amb una mostra de llibres i publicacions ambientals al vestíbul 
de la Biblioteca.
S’ha organitzat una visita a la Biblioteca de Montilivi per als estudiants Erasmus Mundus —
del Màster Europeu en Visió i Robòtica  VIBOT (Escola Politècnica Superior), i per als 
assistents al Seminario de la parte húmeda del papel, organitzat pel LEPAMAP (Escola 
Politècnica Superior).
S’ha consolidat el grup de treball — «Exposicions i esdeveniments culturals» a la Biblioteca de 
Montilivi, que ha col·laborat en dues exposicions amb l’Ofi cina Verda.
Es forma un nou grup de treball — «Cultura i fi cció» que a fi nals d’any inaugura la secció l 
«Desconnecta’t», amb novel·les, DVD i premsa diària.

Comunicacions i publicacions
S’ha participat en la — 3a Jornada, 10 anys d’Àgora d’Infermeria, organitzada per l’EU d’Infermeria 
de la UdG, el Col·legi Ofi cial de Diplomats en Infermeria de Girona i la revista Àgora d’Infermeria. 
Joan Carles Corney presenta «Evolució de les publicacions científi ques» (abril del 2007).
Àngels Merino participa en el — Seminario Library Connect España 2007 amb la presentació «La 
innovación en formación de usuarios: créditos ECTS y cursos de postgrado» (maig del 2007).
Anna Roca va participar en la presentació a La Caixa del programa — «Incorpora» per contractar 
persones amb risc d’exclusió social, amb una presentació sobre l’experiència d’inserció 
laboral d’una persona amb síndrome de Down que realitza les tasques a la Biblioteca des 
de l’any 2004.
S’ha participat a la roda de premsa de presentació del Fons de Cooperació i voluntariat, —
organitzat per l’Ofi cina de Cooperació de la UdG. Eulàlia Sin, Cap de la Biblioteca d’Emili 
Grahit, presenta el fons i es distribueix un dossier amb una breu història de la seva formació, 
el contingut i les dades més signifi catives (juliol del 2007).
S’ha publicat un fulletó sobre la Biblioteca i el CRAI del Barri Vell.—
S’ha publicat un fulletó sobre la Biblioteca de Montilivi.—
S’han publicat els números del 36 al 39 del full — La Biblioteca Informa.

La Biblioteca a la UdG
La Comissió de Biblioteca s’ha reunit en tres ocasions.—
La Comissió d’usuaris de Dret s’ha reunit dues vegades.—
S’ha creat la Comissió d’Usuaris de la Biblioteca de la Facultat de Lletres. Formen part —
d’aquesta comissió els coordinadors (o delegats) de les àrees de coneixement dels estudis 
de Lletres. La primera reunió s’ha celebrat el 6 de juny del 2007.
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Les Caps de Biblioteca assisteixen a les reunions de govern de les facultats i escoles com —
a membres convidats.
S’han enviat comunicats al personal acadèmic per informar de les novetats més rellevants i —
sobre diversos temes d’ordre pràctic.
S’ha contactat amb diferents associacions d’estudiants i s’ha obert un canal de correu —
electrònic per millorar la detecció de necessitats i suggeriments dels estudiants.
Entre el juny i el juliol s’han fet reunions amb el coordinador de Geografi a i els professors que —
tenen més relació amb cartografi a per tractar diversos aspectes que afecten la Cartoteca i 
per fer un pla que potenciï la difusió d’aquest servei entre els estudiants de Geografi a i altres 
alumnes interessats.

Relacions institucionals
S’han acordat els termes del conveni signat amb l’Institut Cartogràfi c de Catalunya per a —
l’obtenció de documentació per a la Cartoteca.
L’Arxiu Històric de Girona ha cedit un fons antic d’ortofotomapes de les comarques gironines —
d’un vol de 1973 a la Cartoteca.
S’ha signat un conveni d’ús de la Biblioteca amb la Unitat de Promoció i Desenvolupament —
de l’Ajuntament de Girona.
S’ha signat un conveni amb el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya. El 2007, la Biblioteca —
manté quinze convenis amb diferents col·legis i associacions professionals.
Dades d’usuaris externs de l’any 2007:—

Barri Vell Emili Grahit Montilivi Total
Col·legiats amb conveni 75 310 24 409
Estudiants IES 66 55 109 230
Professors IES 20 49 36 105
Membres d’altres universitats 62 77 45 184
Total 223 491 214 928

A les unitats de la Biblioteca s’han realitzat diferents sessions i visites guiades per a estudiants —
d’IES. Aquest any ens han visitat estudiants i professors dels centres:

IES Pere Alsius de Banyoles.•
IES Cor de Maria d’Olot.•
IES Santa Coloma de Farners.•
Les Alzines.•

S’ha donat suport referencial i bibliogràfi c als 15 alumnes del — Curs d’auxiliars de geriatria
organitzat per IDFO-UGT (Institut per al desenvolupament de la formació i ocupació).

Participació en esdeveniments culturals
S’ha cedit material bibliogràfi c per a exposicions a diverses institucions:

Museu d’Història de la Ciutat (Girona). — Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, volum VIII, any 
1927-1931 per a l’exposició sobre la Girona romana (juny-octubre 2007).
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Biblioteca Josep Pla (Palafrugell). Rusiñol, Santiago. — Commemoración del centenario del 
nacimiento de Santiago Rusiñol 1861-1931: exposición antológica de las obras del insigne 
pintor.
Museu Abelló de Mollet del Vallès: Diversos documents manuscrits i editats d’Aurora —
Bertrana per l’exposició «Abelló a la Polinèsia: amb textos de Josep Maria de Sagarra i 
d’Aurora Bertrana».
Universitat de Barcelona. Biblioteca/CRAI Campus Mundet. Cessió del document: Vidal —
Perera, Augusto. Refl exiones de un joven viejo. Huesca: Campo, 1923.

Cooperació per al desenvolupament, l’acció solidària i el voluntariat
La Biblioteca ha col·laborat, a través de l’Ofi cina de Cooperació pel Desenvolupament, —
amb l’ONG Jamia Kafo al poble de Kedougou (Senegal), ajudant a organitzar i catalogar 
la biblioteca del poble. S’ha participat en l’adquisició dels llibres, i s’ha enviat material i 
equipament per a la biblioteca. El 13 de setembre dues persones de la Biblioteca de la UdG 
van anar a Kedougou a començar la catalogació dels fons i la formació d’un bibliotecari 
local.

S’ha iniciat un projecte amb la daira de Farsia, als campaments de refugiats saharauís de —
Tinduf (Argèlia), per a la construcció d’un centre polivalent que inclou una biblioteca per 
a joves. S’ha redactat el conveni entre la Universitat de Girona, l’Ajuntament de Girona i 
ACAPS, i la Biblioteca de la UdG es compromet a comprar els llibres, enviar-hi una persona 
per catalogar-los, i formar les persones encarregades de mantenir la biblioteca.
S’ha apadrinat la Universitat de Gondar School of Public Health d’Etiòpia per a l’accés gratuït —
a la base de dades Scopus dins del projecte Agora Hinari.
S’ha fet donació de llibres a la biblioteca de la presó de Girona.—



21

Sistemes d’informació

Al febrer s’ha iniciat la gestió de la web d’accés a les revistes digitals amb el programa SFX, —
que han adquirit totes les universitats públiques catalanes a través del CBUC.
Al maig s’ha posat en funcionament l’aplicació — UdGConsulta, l’adaptació personalitzada de 
l’aplicació SFX a la UdG. L’aplicació integra en un únic menú totes les opcions d’accés i 
serveis de la Biblioteca associats a un determinat recurs electrònic, i a més de les millores 
d’accés, ha permès simplifi car notablement la gestió de les revistes electròniques.

S’ha continuant treballant en la implementació de — Metalib, el nou portal d’accés als recursos 
electrònics de la Biblioteca de la UdG, que permetrà cercar simultàniament el mateix 
concepte a diferents recursos, visualitzar els resultats des d’una mateixa pantalla i crear 
espais personalitzats pels usuaris.
S’ha creat l’apartat — «Dipòsits digitals» a la web, que dóna accés als diferents repositoris de 
la UdG i del CBUC.
S’ha restructurat l’apartat — «Serveis» de la web.
S’ha posat en funcionament el Servidor de Cartografi a Marítima i Pesquera del Litoral —
Català. Aquest recurs electrònic és el resultat d’estructurar informació sobre temes marítims 
i pesquers procedent de la recerca etnològica i de diverses fonts. La informació es visualitza 
en línia vinculada a diferents capes cartogràfi ques que l’usuari pot activar i desactivar durant 
la sessió.

S’han dut a terme diverses actuacions sobre la qualitat de les dades del catàleg, tant de la —
UdG com del CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes).
S’ha participat en el procés d’implementació del nou sistema de gestió bibliotecària.—
S’ha participat en les reunions d’informàtics del nou sistema del CBUC.—



Dades del Catàleg de la UdG (CUdG):—

2003 2004 2005 2006 2007
Registres bibliogràfi cs al catàleg 193.958 203.619 215.958 228.770 246.952
Increment del nombre de registres bibliogràfi cs de l’any 14.005 14.423 14.862 13.772 18.682
Exemplars al catàleg 272.973 284.258 302.282 316.998 334.935
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Biblioteca i Campus

Espais
S’han inaugurat els CRAI (Centres de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació):—
El 20 de juny es va presentar el CRAI de la Biblioteca del Barri Vell, un espai de 1.550 m2

on s’han instal·lat nombrosos i diversos equipaments de TIC, i que compta, a més, amb tres 
seminaris dedicats a Josep Pla, Anna Mir i Aurora Bertrana. La Biblioteca del Barri Vell ofereix 
2.818 m2, més de 100 ordinadors d’ús públic, equips audiovisuals, préstec de portàtils i nous 
serveis orientats a la col·laboració en l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior. 
Al llarg de l’any s’han electrifi cat 28 punts de lectura a la sala del claustre i s’ha fi nalitzat la 
retolació i senyalització de la Biblioteca.
El 29 de juny s’ha inaugurat la segona fase de la Biblioteca de Montilivi, que culmina el 
projecte de la Biblioteca d’aquest campus. La instal·lació compta amb 7.475 m2, 1.095 places 
de lectura, equipades amb 230 ordinadors, 7 aules i seminaris, espais d’estudi individual, 
cabines d’investigació i zones de lectura distesa. Al llarg de l’any s’ha obert l’espai «La 
Cafeteria» i s’han equipat les aules Beta i Gamma amb AutoCAD.
Amb la fi nalització d’aquests projectes, la Biblioteca de la UdG consolida una etapa de 
creixement i creació de nous serveis per donar suport i estímul als canvis en l’educació 
superior.
A 31 de desembre del 2007 la UdG disposa de tres biblioteques, que sumen 10.141 m— 2 i 
inclouen 11.737 m lineals de prestatgeria i 1.727 places de lectura. L’any 2007 les biblioteques 
s’han obert 5.111 hores, repartides en 345 dies. La mitjana d’obertura diària és de 14,8 
hores.
Totes les biblioteques participen en el Pla d’ambientalització de l’Ofi cina Verda amb la —
instal·lació de diferents contenidors de recollida selectiva. A la Biblioteca del Barri Vell i a 
Montilivi s’hi ha muntat l’exposició «una mobilitat amb bon clima».
S’ha revisat i actualitzat la retolació dels recorreguts en cas d’emergència. El personal de —
Biblioteca ha assistit, a més, a un curs sobre extinció d’incendis i a sessions informatives 
sobre el Pla d’emergència.
S’ha fet el seguiment dels nous edifi cis, juntament amb el SOTIM.—

Equipaments
La gestió del parc informàtic de la Biblioteca ha generat 1.629 incidències al llarg del 2007.—
S’ha dut a terme el canvi de domini —de — udg.es a udg.edu— dels servidors de la 
Biblioteca.
S’han adquirit dos servidors per al desenvolupament dels dipòsits digitals, que s’han instal·lat —
i confi gurat.
S’han adquirit i posat en funcionament 122 ordinadors de consulta. El total d’ordinadors d’ús —
públic és de 305.
S’han adquirit 2 PCKars, amb cofi nançament del MEC, gràcies a l’obtenció de la certifi cació —
de qualitat ANECA 2005.



24

S’han augmentat fi ns a 50 els ordinadors portàtils en préstec, atès el nivell de demanda del —
servei.
Amb el Servei Informàtic, s’ha revisat el circuit, la periodicitat i l’execució del sistema de —
còpies de seguretat per als servidors d’informació de la Biblioteca. Es revisen i actualitzen 
les versions del programari específi c.
S’han adquirit dues bústies de devolució de documents, que s’han instal·lat a les biblioteques —
Barri Vell i Montilivi.
S’ha instal·lat programari específi c als ordinadors de les aules dels CRAI.—
S’ha adquirit un nou lector de microfi lms a la Biblioteca Barri Vell.—
S’ha completat l’equipament del CRAI amb la instal·lació de projectors, nous equips —
multimèdia, etc.
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Organització, gestió i comunicació interna de la Biblioteca

Els recursos humans
Dades de personal de la Biblioteca:—

2007
Personal bibliotecari 33
Personal TIC 4
Personal administratiu 27
Becaris 11
Total 75

Equivalència de becaris a temps complet 5
Equivalència de personal a temps complet 69

S’ha consolidat la presència de personal TIC a les biblioteques, amb la dotació d’un operador —
informàtic a la Biblioteca Barri Vell i un operador informàtic a la Biblioteca Montilivi, que 
donen suport als serveis del CRAI.
S’ha inclòs un perfi l de becari informàtic en la convocatòria de beques de suport a la —
Biblioteca del curs 2007-2008.
Al juny s’ha desplegat la fi gura del bibliotecari temàtic a la Biblioteca Barri Vell en tots els —
àmbits, inclòs el procés de catalogació. Les consultes d’informació o referència específi ques 
s’adrecen a cada bibliotecari especialista. Els bibliotecaris temàtics assumeixen també la 
difusió dels nous productes de la biblioteca digital.
A la Biblioteca Montilivi s’inicia la gestió de les incidències de personal amb una adaptació —
de l’aplicació WebCalendar.

La formació permanent
Dades de formació permanent:—

Àmbit Nombre de 
Cursos

Nombre 
d’Assistents

Total d’hores 
destinades a formació

Idiomes moderns 12 27 1.173
Ofi màtica i Informàtica 8 22 392
Tendències en l’àmbit bibliotecari 1 2 32
Gestió i organització del treball 1 2 36
Procediments administratius 1 1 6
Suport al desenvolupament de funcions 2 4 80
Gestió de recursos d’informació i TiC 15 59 292
Jornades i Congressos 7 13 112
Altres àrees 9 51 220
TOTAL 2007 56 181 2.343
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Cooperació bibliotecària
Els bibliotecaris de la UdG participen en els següents grups de treball del CBUC:

CCUC—
Interlocutors Catalogació•
Autoritats de noms i títols•

PICA—
Préstec in situ•
Préstec interbibliotecari•

GEPA (CBUC)—
Comissió tècnics GEPA•

BDC. Llicències—
Relectro Plus•
Relectro•

BDC. Dipòsits—
Dipòsits e- BDC•
MDX•
TDX-TDR•

Millenium—
Interlocutors Millenium•
Informàtics Millenium•

SFX/Metalib—
Interlocutors SFX/Metalib•
Informàtics SFX/Metalib•

Referència virtual—
RefWorks—

Planifi cació i gestió de qualitat
S’ha actualitzat el Pla director de la Biblioteca, vigent fi ns el 2008, a partir del Pla de millora —
resultant de l’avaluació per l’AQU, fi nalitzada el 2006.
S’han recollit les dades i elaborat els indicadors anuals, per facilitar l’anàlisi del grau —
d’assoliment dels objectius i valorar la seva pertinença i continuïtat, en el marc del Consell 
Tècnic.
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La comunicació interna
Dades d’ús de la intranet de la Biblioteca:—

2007
Pàgines d’intranet visitades 251.536
Personal de biblioteca (temps complet) 69
Pàgines d’intranet visitades/personal de biblioteca (temps complet) 3.645

El Consell Tècnic s’ha reunit sis vegades.—
Totes les unitats i seccions mantenen reunions internes.—
Es continuen documentant totes les reunions realitzades que són accessibles des de la —
intranet de la Biblioteca.
Llista dels grups de treball que mantenen activitat:—

Grup de treball Bibliografi a recomanada•
Grup de treball d’usuaris externs•
Grup de treball de Com trobar feina•
Grup de treball de Cultura i fi cció•
Grup de treball de dades i indicadors•
Grup de treball Dipòsits institucionals•
Grup de treball d’Exposicions•
Grup de treball de Gestió de la col·lecció•
Grup de treball de GREC•
Grup de treball de Formació i Difusió•
Grup de treball de Préstec•
Grup de treball de Préstec Interbibliotecari•
Grup de treball de Recursos Electrònics•
Grup de treball de Referència virtual•
Grup de treball de Revistes•
Grup de treball Millennium (canvi de sistema/MARC 21)•
Grup de treball SFX i Metalib•

S’han revisat i reestructurat els directoris dels servidors d’informació interna.—
S’ha reestructurat i actualitzat la intranet de la Biblioteca Montilivi.—
S’han modifi cat, actualitzat i documentat a la intranet una cinquantena de processos i circuits —
de treball.
S’han canviat totes les adreces de correu electrònic de la Biblioteca (de—  @pas.udg.es a 
@udg,edu). S’han modifi cat les adreces electròniques institucionals i les llistes de correu 
electrònic de treball.
S’han realitzat millores en les bases de dades de treball d’Actuacions, de Gestió de la —
bibliografi a recomanada, de formació permanent, de gestió d’usuaris externs, i de gestió del 
programa La Biblioteca Forma.
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Dades

Estudiants de 1r i 2n cicle Doctorands Professors PAS
10.143 354 1.060 540

 2006 2007 % increment
Activitat dels usuaris    

Assistència 1.312.530 1.411.436 7,54%
Préstecs 160.173 166.759 4,11%
Obtenció de documents (tràmits) 5.954 5.469 -8,15%

Peticions a altres centres 3.703 3.342 -9,75%
Préstecs a altres centres 2.251 2.127 -5,51%

Articles de revistes electròniques descarregats 133.321 114.869 -13,84%
Consultes a bases de dades 410.901 407.019 -0,94%
Gestions a través de web (sense Obtenció de Documents) 6.943 7.298 5,11 %
Usuaris de RefWorks 340 465 36,76%

Col·lecció   
Monografi es 316.998 334.935 5,66%
Títols de revistes 14.268 21.662 51,82%

Revistes en curs de recepció 10.847 17.901 65,03%
Fulls de mapes 25.017 25.452 1,74%

Biblioteca Digital   
Llibres electrònics 6.731 6.813 1,22%
Revistes electròniques (títols) 7.773 14.993 92,89%
Bases de dades comercials (locals i en xarxa) 154 159 3,25%
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Indicadors

Total d’usuaris 2007 Total d’investigadors (professors i doctorands) 2007
12.097 1.414

2003 2004 2005 2006 2007

Quants volums tenim per cada usuari? 21,44 22,59 24,59 26,24 27,69

Quants volums nous hem adquirit per cada usuari? 1,54 1,43 1,43 1,56 1,95

Quants títols de revistes rebem per cada investigador? 5,57 6,80 7,24 7,87 12,66

Quants euros per usuari hem gastat en compra de 
fons? 88,38 88,65 90,42 96,84 93,75 

Quants euros hem gastat en revistes per cada 
investigador? 330,73 333,68 354,63 376,94  376,33

Quin % de pressupost destinem a la compra de 
monografi es? 48,69 % 42,22 % 39,56 % 41,83 % 37,51 %

Quin % de pressupost destinem a la compra de 
recursos electrònics? 27,73 % 31,09 % 35,11 % 33,27% 39,79 %

Quantes vegades ha vingut a la Biblioteca cada 
usuari? 120,65 115,31 119,04 108,64 116,68

Quants préstecs ha fet cada usuari? 13 12,19 12,72 13,26 13,79

Quantes visites al web de la Biblioteca ha fet cada 
usuari? 175,55 222,74 520,24 609,9 519,24

Quin percentatge d’estudiants ha assistit a cursos de 
la Biblioteca? 12,31 % 17,57 % 25,19 % 24,69%  24,18%

De quants m2 de biblioteca disposa cada estudiant? 0,49 0,5 0,65 0,67 0,97

Quin percentatge de punts de lectura estan equipats 
amb PC? 13,47 % 14,39 % 14,97 % 14,97% 20,56%



© Biblioteca de la UdG, 2008
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