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PRESENTACIÓ

Vull  iniciar  la  presentació  de  la  Memòria  del  curs  2014-2015  del  Servei  de  Biblioteca  i
Documentació (SBD) de la Universitat de Lleida (UdL) fent la mateixa referència amb que iniciava
la presentació de l’anterior Memòria (curs 2013-2014), i aquesta no és altra que el compliment
dels objectius estratègics que recull el Pla d’Actuacions 2009-2015.

Així ens trobem que de la totalitat dels 57 objectius operatius per al període 2009-2015, durant
l'any 2014 l'SBD ha treballat en 31 objectius operatius, dels quals 24 s'han assolit completament,
un 77,42 %, i 7 s'han assolit parcialment, un 22,58 %.

De la  resta  d’objectius  operatius  que  han  estat  assumits  al  llarg  del  període  únicament  s’ha
desestimat un. Aquesta situació representa que al desembre del 2015 es pot donar per finalitzat el
Pla d’Actuacions 2009-2015, i és per això que l’SBD durant aquest curs ja ha iniciat l'elaboració
d'un nou Pla d'Actuacions. L'objectiu del  Pla d'Actuacions 2016-2020 de l'SBD serà realitzar les
accions  necessàries  per  planificar  i  anticipar-nos  a  les  demandes  dels  usuaris  i  a  les  noves
realitats que s'entreveuen.

Com ja  és  habitual,  també  vull  donar  un  resum i  valoració  de  les  actuacions  i  treballs  més
rellevants realitzats durant el curs 2014-2015.  A tal efecte disposo de la concisa, precisa i cuidada
elaboració per part de l'SBD d'un dossier de dades estadístiques, en formats numèrics i gràfics,
que faciliten en gran manera la meva tasca per fer un anàlisi detallat de les mateixes.

Em satisfà personalment que el  nombre d'usuaris de les biblioteques de l'SBD es mantingui des
de l'any 2012 en l'entorn dels 11.000 usuaris, la qual cosa representa una magnífica recuperació
després dels mínims que es varen obtenir durant l'any 2006.

Del  fons bibliogràfic de compra cal destacar que continua l'increment dels recursos electrònics,
especialment  revistes  i  bases  de  dades.  Els llibres,  diccionaris  i  enciclopèdies  electròniques,
també es troben en les cotes més altes, després de la punta màxima de l'any 2012.  En canvi, les
monografies en paper han estat evolucionant negativament des de l'any 2009, però aquest any
2014 hi ha una visible recuperació. Pel que fa als exemplars automatitzats segueixen amb el seu
creixement constant i al 2014 ja arriben als 384.304 exemplars.

En l'apartat de serveis, l'evolució del servei de préstec (dades globals) es manté al mateix nivell,
en l'entorn dels 150.000 préstecs, durant els darrers tres anys, situació similar a l'evolució del
servei  de  material  tecnològic  (ordinadors  portàtils,  memòries  USB,  tablets  i  lectors  de  llibres
electrònics), pràcticament en l'entorn del 10.000 préstecs els darrers tres anys. Molt bé ha estat
funcionant,  i  és  un  èxit  fins  ara,  l'evolució  del  servei  de  préstec  d'espais  (treball  en  grup  i
col·laboratiu,  individuals  i  audiovisuals)  on  el  creixement  és  constant.  El  servei  de  formació
d'usuaris  continua amb una gran progressió  des de l'any 2009,  triplicant  pràcticament  tant  el
nombre de cursos com d'usuaris.

Una dada preocupant i que tindrem que analitzar, és la davallada de les consultes a la pàgina web
de l'SBD.  No  sembla  una qüestió  circumstancial  o  puntual  i  per  això  caldrà  fer  els  estudis  i
actuacions per millorar la web de l'SBD. Malgrat hem de tenir en compte que molts dels recursos i
serveis són consultables directament a través de la xarxa.

Finalment, indicar que es manté una bona evolució tant en les consultes al catàleg de l'SBD, i una
gran  evolució  en  les  consultes  als  recursos  electrònics  de  pagament,  així  com  als  recursos
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electrònics propis (repositori institucional, OCW, TDX, RACO, RECERCAT, DIALNET i col·leccions
especials).

Menció especial vull fer al  personal, l'equip humà, que forma part de l'SBD de la UdL. Aquest
equip ha continuat treballant durant aquest curs en el desplegament de les seves funcions però
també amb l'objectiu d’innovar, potenciar i implementar nous serveis tant a l' SBD com en el  marc
del CSUC.

En relació al CSUC, voldria destacar dos projectes. El desenvolupament del prototip del Portal de
la  Recerca de Catalunya amb l'objectiu  d'incorporar  càrregues globals  de dades de totes les
institucions. I la preparació de les tasques prèvies a la implementació del nou sistema compartit de
gestió bibliotecària realitzant un estudi del panorama bibliotecari internacional.

En  relació  a  l'SBD  vull  destacar  diversos  projectes  desenvolupats  en  el  marc  de  la  nostra
institució:

• Revisió de les fitxes dels llocs de treball de l'SBD

• Enquesta sobre el grau de satisfacció dels usuaris (edició 2014) que ens ha de permetre
millorar la qualitat del servei a través de les dades obtingudes  

• Increment de nous espais de treball col·laboratiu a les biblioteques

• Implementació d'una nova eina, les BiblioGuies, per la difusió de recursos i serveis i per la
realització de noves guies temàtiques i de suport a l'aprenentatge i a la recerca

Hi ha un capítol molt important que, durant el curs 2014/2015, l'SBD ha treballat, la redacció de
diversos convenis per tal de poder fer efectius diversos llegats de fons a les biblioteques de l'SBD,
destacant específicament els dos següents:

• Donació del fons bibliogràfic de l'escriptor Josep Vallverdú

Aquest llegat inclou documentació personal, obres de teatre inèdites que va il·lustrar l’autor
a la seva adolescència amb el títol  «la Chistera» i «el listo de la lista»; també conté obres
de literatura infantil i juvenil, obres com a traductor, correspondència que va mantenir amb
escriptors de les terres de ponent com Guillem Viladot i quaderns manuscrits de ciències
naturals de quan anava a l’escola.
El Servei de Biblioteca i Documentació té com a objectiu posar a disposició de la societat i
dels estudiosos la seva obra i documentació personal.

• Donació del fons bibliogràfic del botànic Oriol de Bolòs Capdevila

El fons documental d'aquest llegat, inclou, a més de monografies i revistes, una col·lecció
important de separates, així com mapes de localització d’espais vegetals.

Loli Manciñeiras

Directora del Servei de Biblioteca i Documentació
Universitat de Lleida
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1.1 Introducció

1.1.1 Pla d'Actuacions 2009-2015

El Servei de Biblioteca i Documentació (SBD) de la Universitat de Lleida (UdL) és un centre de
recursos per a l'aprenentatge, la docència i la investigació obert a la comunitat universitària i a la
societat. Les biblioteques ofereixen un ampli ventall de recursos d'informació i serveis de qualitat
mitjançant uns espais orientats a afavorir l'aprenentatge i el treball en equip, amb equipaments
tecnològics, professionals qualificats i recursos d'informació i serveis adaptats a les necessitats
dels usuaris.

El  Pla d'Actuacions 2009-2015 de l'SBD va ser aprovat  a la  Comissió General  del  Servei  de
Biblioteca i Documentació al novembre del 2011, i té la missió següent:

“El Servei de Biblioteca i Documentació és un centre de recursos que té com a missió
proporcionar recursos d’informació i  serveis de qualitat  als membres de la  comunitat
universitària amb l’objecte de donar suport a la innovació i a la millora de la docència,
l’aprenentatge, la investigació i la formació continuada al llarg de la vida i col·laborar en
els  processos  de  creació  de  coneixement  a  la  fi  de  contribuir  a  la  consecució  dels
objectius institucionals de la Universitat.” 

El Pla d'Actuacions recull els objectius estratègics agrupats per diferents àmbits. I, a la vegada,
aquests objectius es concreten amb els objectius operatius:

Pla d'Actuacions 2009-2015

Àmbits Objectius estratègics Objectius operatius

Organització

Impulsar  la  construcció  d’un model  d'SBD,  concebut  com a part
activa i essencial d’un sistema de recursos per a l’aprenentatge i la
investigació

4

Impulsar la millora i l'increment de recursos per a l’SBD 8

Docència  i
Investigació

Recollir  i  difondre  la  producció  científica,  cultural  i  acadèmica  i
facilitar- ne l'accés

13

Donar  suport  documental  per  a  l'elaboració  i  difusió  de material
docent

5

Aprenentatge
Potenciar i  promoure accions per al desenvolupament d'habilitats
informacionals

7

Tecnologia Potenciar l'ús de les TIC i la implementació de serveis d'innovació 14

Qualitat Promoure i difondre la millora i la qualitat dels serveis 6

TOTAL 57
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Del total dels 57 objectius operatius per al període 2009-2015, durant l'any 2014 l'SBD ha treballat
en 31 objectius operatius, dels quals 24 s'han assolit completament, un 77,42 %, i 7 s'han assolit
parcialment, un 22,58 %.

L'actual Pla d'Actuacions finalitza l'any 2015, és per això que, durant aquest curs, ja s'ha iniciat
l'elaboració d'un nou pla d'actuacions. L'objectiu del  Pla d'Actuacions 2016-2020 de l'SBD serà
realitzar les accions necessàries per planificar i anticipar-nos a les demandes dels usuaris i a les
noves realitats que s'entreveuen.
El Pla d’Actuacions de l'SBD de la UdL s’alinearà amb el Pla Estratègic de la UdL 2013-2016, de
manera que els objectius i  les actuacions contemplades al  Pla d’Actuacions de l'SBD estaran
incorporats en els eixos del Pla Estratègic de la UdL i formaran part del seu pla operatiu. Per tal de
dur-ho a terme comptem amb un equip humà preparat, qualificat i compromès.

7
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1.1.2 Reunions de Caps de biblioteca i responsables d'àrea

Durant el curs 2014/2015 s'han realitzat 5 reunions de caps de biblioteca i responsables d'àrea.
Els temes més destacats que s'han tractat en aquestes reunions, i que es veuran desenvolupats al
llarg d'aquesta memòria, són:

A nivell de l'SBD:

• Pressupost de l'SBD

• Tasques relacionades amb la gestió del personal de l'SBD: torns de Nadal, Setmana Santa
i estiu, horaris, etc.

• Tasques realitzades pels grups de treball

• Gestió de les càrregues de documents al GEPA

• Revisió de les fitxes dels llocs de treball

• Nous espais de treball a les biblioteques

• Repositori Obert UdL: incorporació de dades des del GREC

• BiblioGuies: preparació, implementació i difusió de les noves guies temàtiques, de suport a
l'aprenentatge i a la recerca

• Adquisició de llibres electrònics

• Enquesta sobre el grau de satisfacció dels usuaris (edició 2014)

• Implementació d'un nou aplicatiu per a la reserva dels espais de treball

• Gestió de les fotocopiadores de les biblioteques

• Tasques preparatòries a la UdL per al Portal de la Recerca de Catalunya (SBD-ASIC-
GREC) i preparació i realització de les càrregues de dades

• Gestió dels ajuts per a la digitalització de documents de fons especials

• Gestió de la matèria transversal

• Aprovació i aplicació de les noves tarifes del SOD com a conseqüència de l'aplicació del 
21% d'IVA en les còpies dels documents.

• Formació a estudiants de doctorat en coordinació amb l'Escola de Doctorat de la UdL

• Desenvolupament d'una nova activitat formativa: BiblioBits (dosis de formació de 45 
minuts)

A nivell de la CBUC:

• Gestió de la Biblioteca Digital de Catalunya

• Tasques  prèvies  a  la  implementació  del  nou  sistema  compartit:  estudi  del  panorama
bibliotecari i redacció dels plecs de les clàusules tècniques. 

• Aspectes tècnics relacionats amb el funcionament del GEPA

• Portal de la Recerca de Catalunya: desenvolupament del prototip del Portal de la Recerca i
càrregues globals de dades de totes les institucions.
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1.1.3 Grups de treball

El personal de l'SBD de diferents àrees i biblioteques forma part de diversos grups de treball amb
l'objectiu d'innovar, potenciar i implementar nous serveis. Els grups de treball actius durant el curs
2014/2015 han estat els següents:

• Grup de comunicació i  màrqueting:  un dels  objectius operatius del  Pla d'Actuacions
2009-2015 és  "Desenvolupar el Pla de Comunicació i Màrqueting de les biblioteques de
l'SBD" dins l'àmbit "SBD i Qualitat". Fruit d'aquest objectiu operatiu es va crea aquest grup
de treball  amb dos objectius:  elaborar el  Pla  de Comunicació  i  Màrqueting  de l'SBD i
difondre els recursos i serveis de l'SBD per tal d'incrementar-ne el seu ús.

Durant aquest curs s'han continuat treballant amb les activitats que figuren al document
Pla de Comunicació i Màrqueting. Curs 2014-2015.  En aquest document es descriu una
sèrie d'activitats i  s'elabora una fitxa de cadascuna de les activitats amb la descripció,
responsables, agents implicats, destinataris, recursos, temporització, espai de realització,
canals de difusió, accions realitzades, etc. La segona part de la fitxa inclou l'avaluació de
l'activitat,  amb  indicadors  de  grau,  de  qualitat  i  d'impacte  amb  l'objectiu  de  proposar
accions de millora.1

• Grup de blogs: format per personal de totes les biblioteques i de les diferents àrees, així
com un informàtic de l’SBD, amb l'objectiu de donar més presència a les xarxes socials a
l'SBD i a les diferents biblioteques, i així aconseguir una major difusió dels seus recursos i
més visibilitat a les biblioteques.

Durant el curs 2014/2015 el grup ha centrat les seves accions en dinamitzar el Facebook
de Les Biblioteques de la UdL i  aconseguir  incrementar el  nombre de seguidors de la
pàgina. Les diferents accions realitzades durant aquest curs acadèmic han estat:

• Elaboració d’un vídeo durant l’estiu 2014, amb participació de tot el personal de
l’SBD, desitjant un bon estiu als usuaris de les biblioteques de la UdL i informant
sobre el servei que es prestarà des de la Biblioteca de Ciències de la Salut.

• Concurs “Enigma de Lletres” al novembre del 2014 en motiu de l’Any Vinyoli. Els
estudiants havien d'endevinar l’autor i títol d’un text que es va penjar al Facebook.
La guanyadora d’un CD, cedit per Quadrant Produccions, va ser Céiline Piri de la
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social.

1 Vegeu el punt 2.2 Pla de comunicació i màrqueting de l'SBD
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• Des de la Biblioteca de Lletres es van elaborar uns vídeos per donar a conèixer les
beques  de  col·laboració  que  es  desenvolupen  al  Servei  de  Biblioteca  i
Documentació.

• Concurs “La frase al  punt”  on es convidava als usuaris a la redacció de frases
enginyoses  al  voltant  de  les  biblioteques.  La  frase  guanyadora  va  ser  “Armari
d’estampes i fragàncies vulnerables al saber” de l'Àngels Sabaté Torruella, i es va
editar en un punt de llibre que es va repartir des de totes les biblioteques de l'SBD.

Pel que fa a l'activitat que s'ha portat a terme durant el curs 2014/2015 a les diferents
xarxes socials on l'SBD hi està present, aquestes són les dades:

• Blog Actualitat: 95 entrades publicades i 142.394 visites

• Blog de la Biblioteca de Cappont: 19 entrades publicades i 4.011 visites

• Blog de la Biblioteca de Ciències de la Salut: 25 entrades publicades i 1.643 visites

• Blog de la Biblioteca de l'ETSEA: 32 entrades publicades i 1.302 visites

• Blog de la Biblioteca de Lletres: 22 entrades publicades i 2.313 visites

• Facebook: 105 posts publicats i 990 seguidors

• Flickr: 122 fotos incorporades (482 acumulades) i 763 visites

• Youtube: 4 vídeos incorporats (11 acumulats) i 2.656 visites

• Grup  de  guies:  actualment  l'objectiu  del  grup  és  la  implementació  del  programari
Libguides i l'estudi i la realització de diferents tipologies de guies.

Durant aquest curs el grup ha treballat en l'adequació de les possibilitats de Libguides a les
necessitats de les guies. D'aquesta manera, s'ha estudiat les diferents tipologies de guies
a realitzar i la millor distribució d'aquestes dins de Libguides. S'han elaborat guies dins de
cada una de les tipologies definides i s'ha fet la difusió d'aquest nou producte anomenat
BiblioGuies.

• Grup  de  repositori:  un  dels  objectius  operatius  del  Pla  d'Actuacions  2009-2015  dins
l'àmbit "SBD i Docència i Investigació" és  "Desenvolupar el Repositori Obert de la UdL".
Fruit d'aquest objectiu es crea aquest grup de treball per tal de posar en funcionament el
repositori i posteriorment treballar en el seu manteniment.
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Durant el curs 2014/2015 en general el grup ha realitzat tasques que han permès realitzar
les càrregues de dades al Portal de la Recerca de Catalunya, també ha realitzat tasques
d'estudi  i  implementació  de  noves  metadades,  validació  als  recolectors  nacionals  i
internacionals i creació de noves subcomunitats i col·lecions.

Dins  d'aquest  grup  existeix  un  subgrup,  també  de  repositori,  en  aquest  cas  de  les
biblioteques de campus, per tal de coordinar l'entrada de dades al repositori institucional.
Durant aquest curs s'inicia la introducció de registres al repositori a través del GREC de la
UdL. El grup ha continuat donant suport als investigadors en la creació d'identificadors
(ORCID). També han realitzat tasques de revisió de les polítiques editorials i han mantingut
contactes amb el personal acadèmic i investigador dels diferents campus.

• Grup de formació d'usuaris: aquest grup neix amb l'objectiu de coordinar les diferents
activitats formatives que es realitzen a les biblioteques de l'SBD.

Durant aquest curs el grup ha desenvolupat dues noves activitats formatives: els BiblioBits
(dosis d'informació de 45 minuts) i la formació als alumnes de doctorat en coordinació amb
l'Escola de Doctorat de la UdL. A més, el grup  també ha realitzat els treballs preparatoris
per  tal  d'elaborar  un  pla  de  formació  d'usuaris  i  ha  treballat  en  un  nou  aplicatiu  que
permetrà millorar la gestió de la formació d'usuaris a les biblioteques.
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1.2 Recursos humans

1.2.1 Organigrama. Distribució del personal

En la sessió ordinària de 10 de febrer de 2012 del Consell Social de la Universitat de Lleida,
s’aprova la modificació de la relació de llocs de treball del Personal d’Administració i Serveis de la
Universitat de Lleida, d’acord amb el document informat favorablement pel Consell de Govern en
la seva sessió de 2 de febrer de 2012. 

L’organigrama de l’SBD té una estructura organitzativa basada en dos braços, un dels quals conté
els serveis i funcions que s’aplegarien a la Unitat Tècnica Central i l’altre reuneix les biblioteques i
Centre de Documentació Europea amb els que compta la UdL.
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En els següents quadres adjunts es representa, distribuït per campus i escales, el personal del
Servei de Biblioteca i Documentació segons la resolució de 13 de febrer de 2012 per la qual es
disposa la publicació de la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis. El 62 %
correspon  a  personal  bibliotecari  i  el  38  %  restant  a  personal  auxiliar  de  biblioteca,  tècnics
especialistes i auxiliar administratiu.

UNITAT CATEGORIA

A1-26 A2-24 A2-22 A2-20 C1-16 C1/C2-15 L3 L4 TOTAL

Direcció 1 1

UTC 1 3 4 1 1 2 12

Biblioteca de Cappont 1 6 5 1 13

Biblioteca de Ciències de la
Salut

1 3 1 5

Biblioteca de l'ETSEA 1 2 3 6

Biblioteca de Lletres 1 4 3 8

CDE 1 1 2

TOTAL 1 1 8 19 1 1 15 1 47

Tipologia del personal Nombre Percentatge

Personal bibliotecari 29 62%

Tècnics especialistes 15 32%

Auxiliar de biblioteca especialitzat 1 2%

Personal administratiu 2 4%

Total 47 100%

Cal tenir present que aquest personal dona servei a 4 biblioteques de campus i  al Centre de
Documentació Europea, així com a les diferents àrees de la Unitat Tècnica Central. Tanmateix, la
singularitat d'aquest servei també ve donada per l'horari d'obertura al públic en dos torns, matí i
tarda, i en cap de setmana.

L'actual plantilla ha estat minvada a causa de l'actual conjuntura política i econòmica que no ha
permès substituir les baixes mèdiques del personal així com les reduccions de jornada laboral per
tal de facilitar la conciliació de la vida personal, laboral i familiar.
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1.2.2 Formació contínua del personal de l'SBD. Actuacions formatives2

Durant l'any 2014 el personal de l'SBD ha participat en un total de  28 cursos de formació amb
l'assistència de 96 persones. En els quadres següents es detalla, per cada modalitat de formació,
el nom dels diferents cursos realitzats, l'assistència i el nombre d'hores de formació.

Quadre resum de les actuacions formatives durant l'any 2014

Tipus de cursos
Nombre de

cursos
Sessions Assistents Hores

Específics 0 0 0 0

Generals 10 13 62 269

Llengües 10 10 22 1740

Externs 8 8 12 201,5

Total 28 31 96 2210,5

En les següents taules es desglossen els diferents cursos generals, de llengües i externs que
s'han portat a terme:

Cursos generals

Assistents Hores Total d'hores

Tractament de la informació escrita (C4-nivell 2) 1 25 25

Tractament de la informació escrita (C4-nivell 3) 1 25 25

Taller d'aplicacions bàsiques per treballar amb pdf 4 10 40

Taller de formació en contractació pública 2 4 8

Curs ITIL® Foundations 1 20 20

Autodiagnosi, la qualitat personal i lideratge 1 15 15

Direcció d'equips 1 17 17

El rol del directiu universitari 1 3 3

Presentació de continguts (C8-nivell 3) 1 18 18

Sessió d'avaluació de riscos psicosocials (3 
sessions)

49 2 98

Total 62 139 269

2 La informació que inclou aquest apartat és per anys naturals, ja que coincideix amb les dades treballades per a 
les estadístiques anuals de REBIUN, a excepció dels cursos de llengües on les dades són per cursos. 
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Cursos de llengües

Assistents Hores Total d'hores

Català C2 1 90 140

Anglès nivell A1 1 90 90

Anglès nivell B1 1 90 90

Anglès nivell B2.1 3 90 270

Anglès nivell B2.2 6 90 540

Anglès nivell C1.1 1 90 90

Conversa Anglès (requisit B1) 2 30 60

Conversa Anglès (requisit B2) 2 30 60

Atenció al públic en anglès 2 30 60

Francès A2 2 90 180

Francès B1 3 90 270

Total 22 780 1740

Cursos externs

Assistents Hores Total d'hores

Tendencias  en  el  acceso  abierto  e  impacto  en
cuestiones  de  difusión,  evaluación  y  políticas
científicas

2 10,5 21

Intensiu  de  col·leccions  digitals:  intercanvi
d'experiències  expertes  en  el  desenvolupament
de col·leccions digitals

2 7,5 14

Curs d'introducció a les RDA: les noves normes
de catalogació

2 15 30

El  cinema  a  la  biblioteca:  selecció,  adquisició  i
prescripció

1 22,5 22,5

Anglès nivell A2 1 90 90

Jornada  d'innovació  docent  2014  –  Millora  i
qualitat de la docència, ICE-CFC

2 9 18

Formació de títols uniformes 1 4 4

Formació de NEXO 1 2 2

Total 12 160,5 201,5
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A banda dels cursos de formació, a l'espai de la intranet de l'SBD, creat per tal de compartir els
coneixements obtinguts en activitats de formació, durant el curs 2014/2015, s'hi ha incorporat la
següent documentació:

• Curs “Intensiu de Col·leccions Digitals: intercanvi d'experiències expertes en el 
desenvolupament de col·leccions digitals”

• Curs “Establishing research data management in European universities”

• Curs “La Microbiota i el patrimoni cultural”

1.2.3 Beques de col·laboració

La normativa vigent habilita les universitats per portar a terme una política d'ajuts i beques que
permetin, d'una banda, afavorir la formació integral de l'estudiantat amb la realització d'activitats
de  caràcter  pràctic  i,  d'altra,  proporcionar  uns  ajuts  econòmics  que  contribueixin  al  seu
manteniment durant l'estada a la universitat.

Per al curs 2014/2015, la Universitat de Lleida convoca 68 beques de col·laboració oferint així al
seu estudiantat la possibilitat de realitzar tasques de col·laboració en diferents unitats estructurals i
serveis universitaris. D'aquestes 68 beques de col·laboració, 21 han estat concedides al Servei de
Biblioteca i Documentació, totes elles de 15 hores a la setmana.

En el  següent  quadre es  pot  veure  la  distribució  de les  beques de col·laboració  per  al  curs
2014/2015:

Lloc on es presta la col·laboració Total

Àrea d'adquisicions 1

Àrea de catalogació 1

Àrea de catalogació i Biblioteca de Lletres 2

Àrea de serveis als usuaris 1

Biblioteca de Cappont 7

Biblioteca de Ciències de la Salut 3

Biblioteca de l'ETSEA 3

Biblioteca de Lletres 3

TOTAL 21
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1.3 Centres de documentació i biblioteques conveniades

Fruit de diversos convenis de col·laboració, l'SBD compta amb el Centre d'Estudis i Documentació
de les Dones (CEDD) i el Centre de Documentació en Cooperació i Solidaritat (CDOCS)3. També
col·labora en la  gestió  de la biblioteca de l'Institut  Nacional  d'Educació Física de Catalunya –
Centre de Lleida.

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya – Centre de Lleida (INEFC)

Durant el curs 2014/2015 l'SBD i la biblioteca de l'INEFC han treballat conjuntament en relació
amb alguna tasca puntual de catalogació del fons i del mòdul de circulació de Millennium.

A finals del curs 2014/2015 aquesta biblioteca compta amb 19.697 exemplars.

3 Vegeu més informació d'aquests centres de documentació al punt 6.5
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1.4 Recursos econòmics de l'SBD per l'any 2014

1.4.1 Pressupost assignat

Pressupost assignat SBD any 2014

Descripció Import

PROJECTE 0000

Material d'oficina no inventariable 7.201,00 €

Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 784.695,00 €

Material fungible informàtic 570,00 €

Fotocòpies 190,00 €

Correu i missatgeria interna 95,00 €

Inscripció a congressos 95,00 €

Serveis postals 95,00 €

Despeses de desplaçament 2.200,00 €

Relacions interuniversitàries 22.700,00 €

PROJECTE LTRANS

Conferències 2.500,00 €

Total 820.341,00 €

1.4.2 Modificacions de crèdit

Modificacions de crèdit any 2014

Descripció Import

PROJECTE 0000

Incorporació romanent de crèdit any 2013 33.322,50 €

Dotació Pla Plurianual d'Inversions 2014 50.000,00 €

Recuperació de la despesa del Workshop de l'any 2013 2.700,50 €

Més ingressos per col·laboracions i SOD 3.062,96 €

PROJECTE LTRANS

Incorporació romanent de crèdit any 2013 3.705,90 €

Ingressos per matrícules 820,52 €

PROJECTE D13008 (XII Workshop REBIUN)

Incorporació romanent de crèdit any 2013 2.480,79 €

Cobrament de dos convenis pendents 1.200,00 €

Transferència de crèdit per depesa assumida per Projecte
0000 l'any 2013

-2.700,50 €

Total 94.592,67 €
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1.4.3 Despesa executada 

El total de despesa executada durant l'any 2013 és inferior al total de crèdit assignat (punt 1.4.2) a
causa  de la reducció de costos d'algunes subscripcions consorciades a la Biblioteca Digital de
Catalunya (principalment la d'Elsevier i la de Wiley) aconseguides per les gestions dutes a terme
des de la CBUC. Per aquesta diferència d'import, juntament amb els ingressos obtinguts de la
matèria transversal, es realitza una reserva de crèdit, que es destinarà durant l'exercici 2014 a
l'actualització de la bibliografia bàsica i complementària de les assignatures que figuren a les guies
docents de les diferents titulacions que s'imparteixen a la UdL.

Despesa executada any 2014

Descripció Import

PROJECTE 0000

Manteniment d'edificis 192,39 €

Manteniment de mobiliari i estris 682,44 €

Manteniment de hardware 155,63 €

Material d'oficina no inventariable 10.054,26 €

Material d'oficina (enquadernació) 2.178,06 €

Premsa, revistes i altres publicacions 418.057,36 €

Llibres 192.435,17 €

SOD 3.215,64 €

Material fungible informàtic 2.210,81 €

Fotocòpies 1.148,38 €

Compra d'altre material fungible 952,95 €

Correu i missatgeria interna 817,00 €

Publicitat i propaganda 169,02 €

Conferències -480,00 €

Inscripció a congressos 450,00 €

Serveis postals 198,95 €

Estudis i treballs tècnics 10,04 €

Altres serveis 24.027,45 €

Despeses de desplaçament 2.595,55 €

Altres despeses financeres 30,00 €

Equips per la gestió 376,72 €

PROJECTE LTRANS

Premsa, revistes i altres publicacions 7.026,46 €

PROJECTE D13008 (XII Workshop REBIUN)

Cànon 144,00 €

Despeses de desplaçament 836,29 €

Total 667.484,57 €
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1.5 Cooperació i relacions externes

1.5.1 Cooperació amb altres departaments i serveis de la Universitat de Lleida

Durant el curs 2014/2015 l’SBD ha cooperat amb diferents òrgans de la UdL: 

Departaments de la UdL

• Col·laboracions  en  sessions  de  formació  general  i  especialitzada  en  assignatures  de
diferents titulacions: 
◦ Grau en Infermeria
◦ Grau en Fisioteràpia
◦ Grau en Nutrició Humana i Dietètica
◦ Grau en Biomedicina
◦ Grau en Ciència i Salut Animal
◦ Grau en Enginyeria Forestal
◦ Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments
◦ Grau en Estudis Anglesos
◦ Grau en Estudis Catalans i Occitans
◦ Grau en Estudis Hispànics
◦ Grau en Història
◦ Grau en Història de l'Art
◦ Grau en Geografia i Ordenació del Territori
◦ Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisual
◦ Grau en Educació Infantil
◦ Grau en Educació Primària
◦ Grau en Treball Social
◦ Grau en Educació Social

• Col·laboracions en sessions de formació general i especialitzada en màsters oficials:
◦ Màster en Recerca en Salut
◦ Màster en Protecció Integrada de Cultius
◦ Màster  in  Mediterranean  Forestry  (MEDFOR)  –  Màster  in  European  Forestry  -

ERASMUS

Servei d'Informació i Atenció Universitària del Vicerectorat d'Estudiants:

• Programa Acollida Nou Estudiantat UdL: aquest programa, que s’adreça als estudiants del
darrer curs d'ensenyament secundari de Lleida i comarques i de la Franja de Ponent, es
duu a terme en tots els centres i a l’inici del curs acadèmic per tal de facilitar-ne el suport
necessari a l’inici de la seva entrada a la UdL. De les activitats que formen part d’aquest
programa, en destaquen la sessió de benvinguda amb la presència del rector de la UdL, de
les  autoritats  acadèmiques  de  cada  centre  i  dels  serveis  universitaris  adreçats  a
l’estudiantat per informar dels recursos que s’ofereixen, d’entre els quals hi ha l’SBD, així
com la presentació de les biblioteques a l’alumnat de nou ingrés, agrupat per titulacions,
per part de les caps de biblioteca. 
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• Jornada Campus Oberts “Coneix la UdL”: aquesta jornada s’adreça als futurs estudiants i
té com a objectiu donar a conèixer la UdL i proporciona un primer contacte amb l'entorn
universitari. Durant aquesta jornada es realitzen diverses activitats, facilitant una primera
trobada amb l’SBD. 

• Jornada de Campus oberts per a pares i mares: aquesta jornada, que s’adreça als pares i
mares d’estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau superior de Lleida i comarques i
de la Franja de Ponent, es duu a terme per donar a conèixer la UdL i proporciona un primer
contacte  amb l'entorn  universitari  on  es  desenvolupa  la  vida acadèmica i  vivencial  de
l'estudiantat  als  pares  i  mares  de  futurs  alumnes  universitaris.  Dins  de  les  activitats
d’aquesta jornada, es visita i s’informa de les prestacions bàsiques de les biblioteques. 

Institut de Ciències de l’Educació i el Centre de Formació Contínua de la UdL (ICE-CFC) :
impartició de tallers de formació dels recursos disponibles amb l’objectiu de contribuir a la millora
de la qualitat de la docència universitària mitjançant activitats formatives adreçades al professorat
universitari i col·laboració en el Programa Sènior i en el Programa ITINERA.

Servei d’Edicions de la UdL del Vicerectorat d’Activitats Culturals i Projecció Universitària:
gestió dels fons bibliogràfics procedents de l’intercanvi científic i elaboració dels registres CIP dels
llibres publicats per la UdL.

Oficina  de  Cooperació  i  Solidaritat  del  Vicerectorat  de  Relacions  Internacionals  i
Cooperació:  procés  tècnic  i  préstec del  fons  documental  del  Centre  de  Documentació  en
Cooperació i Solidaritat (CDOCS).

Oficina de Relacions Internacionals (ORI) del Vicerectorat de Relacions Internacionals i 
Cooperació: impartició  de  sessions  de  formació  específiques,  i  algunes  en  anglès,  per  a
l’estudiantat que prové de programes d’intercanvi.

Seminari  Interdisciplinari  d’Estudis  de  la  Dona  (SIED):  procés  tècnic  i  préstec  del  fons
documental del Centre d'Estudis i Documentació de les Dones (CEDD).

Associació Antics Alumnes de la UdL: Donar accés als serveis i recursos de l’SBD a tots els
membres associats.

Àrea  de  Sistemes  i  d'Informació  i  Comunicacions  (ASIC):  tasques  relacionades  amb  els
repositoris i amb la implementació i actualització de maquinari i programari a les biblioteques.

Àrea de Gestió Acadèmica. Secció de Doctorat: gestió de la incorporació de les tesis doctorals
al  repositori  Tesis  Doctorals  en  Xarxa  (TDX)  i  coordinació  en  la  formació  als  estudiants  de
doctorat.

Servei  de personal.  Secció de Formació, Integració i  Ajuts Socials:  planificació de cursos
generals  i  específics  adreçats  al  personal  de  l'SBD amb l'objectiu  de  la  millora  contínua  del
personal.
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Comissió de Medi Ambient del Vicerectorat de Campus: participació en la 5a Setmana de la
Sostenibilitat de la UdL mitjançant l'intercanvi de llibres per aliments.

INEFC:  inclusió del fons bibliogràfic i  documental,  tant en format imprès com electrònic,  de la
Biblioteca de l'INEFC en el sistema integrat de l'SBD per tal de prestar serveis amb els mòduls de
catalogació, webopac, préstec, control d'autoritats i publicacions periòdiques.
L'SBD proporciona suport a la Biblioteca de l'INEFC en totes les tasques de gestió bibliotecària.
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1.5.2 Cooperació interbibliotecària

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). Àrea de Biblioteques, Informació i 
Documentació

La UdL forma part de la Comissió de Biblioteques de les Universitats de Catalunya (CBUC) del
CSUC i, l'SBD, en representació de la UdL, forma part de la Comissió tècnica de la CBUC. Durant
el curs 2014/2015 el personal de l'SBD ha assistit a 6 comissions tècniques i a 16 reunions dels
grups de treball de la CBUC.

La CBUC té  l'objectiu  de  contribuir  a  la  millora  dels  serveis  bibliotecaris,  de  documentació  o
informació  a  través  de  la  cooperació.  Les  activitats  cooperatives  es  concreten  en programes
d'actuacions,  serveis  consorciats  i  d'altres  activitats  com  ara  la  formació.  Les  activitats
cooperatives en les què ha participat la UdL a través de l'SBD són:

1. Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC): l'any 2014 arriba als 4.960.895
de  títols de documents que representen 11.184.927 d'exemplars físics. La UdL ha inclòs el
codi ORCID en els registres d'autoritat d'uns 100 investigadors/autos de la UdL i també ha
participat en el grup de treball per al sistema compartit de gestió bibliotecària.

2. Préstec consorciat (PUC): el total de llibres prestats ha estat de 53.061 (58.274 renovacions),
fet que representa un increment del 4,4% respecte l‘any 2013.

3. Préstec interbibliotecari (PI): durant l'any 2014 s'han subministrat 10.801 documents, el 20%
dels quals han estat llibres i el 80 % fotocòpies.

4. Magatzem cooperatiu GEPA (Garantia d'Espai per la Preservació de l'Accés): a finals de
2014  l'ocupació és del 31,4% de la capacitat de l’equipament. Aquest any ha estat el primer
amb càrregues d'estada temporal.  La UdL ha incorporat el  fons Josep Vallverdú i Aixalà a
banda d'altres càrregues provinents dels fons de les biblioteques.

5. Biblioteca Digital de Catalunya (BDC): 

a. Informació electrònica contractada (d'accés restringit): accés restringit als usuaris de
les  institucions  membres  del  CSUC a  bases  de  dades,  revistes  electròniques  i  llibres
electrònics: el 2014 s'han descarregat uns 5.800.000 d'articles de les revistes electròniques
subscrites,  un  10%  més  que  l'any  anterior.  La  BDC  dona  accés  a  18.600  revistes
electròniques, 18.000 llibres electrònics i 22 bases de dades.

b. Informació electrònica pròpia (d'accés obert): dipòsits electrònics de documents i bases
de dades amb continguts propis de les institucions membres del CSUC d'accés obert a
tothom: durant el 2014 ha continuat creixent el nombre d'institucions que hi participen, els
documents que s'hi emmagatzemen i els accessos. Hi ha 18 institucions que participen a
TDX, 26 a RECERCAT, 77 a RACO, 30 a Memòria Digital  de Catalunya (MDC) i  10 a
Materials Docents en Xarxa (MDX).

i. Portal  de  la  Recerca  de  Catalunya:  durant  l'any  2014  s’han  definit  els  apartats,
elements i la tipologia de publicacions que inclourà i s’ha determinat que la font principal
d’informació seran els sistemes de gestió de la recerca (CRIS); el format serà l’estàndard
CERIF-XML, i el protocol, l’OAI-PMH. S’ha signat el conveni de cessió de dades amb
totes les universitats i s’han realitzat les primeres proves de la maqueta, del sistema de
validació a partir de mostres de dades i el disseny. S’ha instal·lat el programa DSpace
amb funcionalitats de CRIS i  s’han desenvolupat  diferents eines per a l’ingrés de les
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dades.

Grups de treball de la CBUC

A continuació es mostren una relació dels grups de treball de la CBUC, amb les seves principals
funcions, en els quals ha participat personal de l'SBD durant el curs 2014/2015: 

• Interlocutors  de  catalogació:  elabora  les  pautes  de  catalogació  del  CCUC,  proposa
actuacions de qualitat i incentiva la catalogació cooperativa.

• Interlocutors  del  PICA:  avalua  i  proposa  millores  al  programa de  préstec  consorciat,
interbibliotecari, in situ, i d'accés a les col·leccions.

• Interlocutors  del  GEPA:  defineix  i  concreta  alguns  punts  del  funcionament  tècnic  del
GEPA.

• Interlocutors RelectroPlus:  selecciona i fa propostes de subscripció de nous recursos
electrònics per a la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC), així com avalua i monitora els
recursos ja subscrits.

• Interlocutors  de  Repositoris:  intercanvia  informació  i  experiències,  i  coordina  els
repositoris cooperatius. 

• Interlocutors de Suport a la Recerca: troba sistemes per tal que les biblioteques siguin
més efectives com a instruments de suport de la recerca, buscant les vies d'inserir-se en
els fluxos de treball dels investigadors i oferint-los solucions per a millorar tant l'elaboració
com la visibilitat de la seva recerca.

• Grup de Treball del Sistema compartit: assessora a la Comissió Tècnica en la tasca de
definir les necessitats per escollir un programari per al futur Sistema Compartit, així com
treballa  en les  feines  d'integració  per  aconseguir  tenir  un  sistema únic  entre  totes  les
institucions.

◦ Grup de Treball pel Discovery: treballa específicament en avaluar les diferents Eines
de Descoberta del mercat (Discoverys) i ajuda a crear la llista de requeriments de cara
a adquirir-ne un.

• Comissió de Treball per al Portal de la Recerca de Catalunya:  defineix la creació del
Portal de la Recerca de Catalunya.

• Grup de Treball de Mendeley Premium: promou el coneixement, desenvolupament i ús
de programaris de gestors de referències bibliogràfiques a les institucions membres del
CSUC, així com donar suport als usuaris des de les biblioteques.
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Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN)

La Universitat de Lleida és membre de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN), organisme
estable en el  que estan representades les biblioteques universitàries espanyoles.  Es crea per
iniciativa dels directors de biblioteca de les universitats espanyoles l'any 1988 i s'incorpora a l'any
1998 com una Comissió Sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
(CRUE).

Durant el curs 2014/2015 l'SBD, en representació de la UdL, ha participat en diferents projectes
portats a terme pels diferents grups de treballs aportant els seus registres bibliogràfics al catàleg
col·lectiu,  participant  amb  les  seves  dades  a  la  publicació  del  Anuario  de  las  bibliotecas
universitarias y científicas españolas,  en el préstec interbibliotecari de les institucions membres i
en el grup de treball de repositoris.

El III Plan Estratégico de REBIUN 2020 pretén ser una eina útil que permeti a les universitats i a
les biblioteques fer front als nous temps. Aquest Pla Estratègic té per missió liderar, coordinar i
donar  directrius  a  les  biblioteques  universitàries  i  científiques,  potenciant  la  cooperació  i  la
realització de projectes conjunts per donar resposta als nous reptes que les universitats tenen
plantejats en els àmbits de l’aprenentatge, la docència, la recerca i la formació al llarg de la vida. 

Les línies estratègiques que finalment es van consensuar són: 

• Línia 1: Millorar l'organització, la comunicació i el lideratge de REBIUN

• Línia 2: Donar suport a la docència, l'aprenentatge, la recerca i la gestió

• Línia 3: Potenciar el desenvolupament i l'ús de la biblioteca digital 2.0, d'internet i de les
xarxes socials

• Línia 4: Construir  i  oferir un catàleg de serveis i  productes col·laboratius de qualitat  de
REBIUN

Actualment, l'SBD forma part de la línia 3 d'aquest pla estratègic de REBIUN.

També durant aquest curs s'ha assistit a dos esdeveniments en l'àmbit de Rebiun, per una part al
XIII Workshop REBIUN de Proyectos Digitales celebrat a la Universitat de Salamanca els dies 2 i 3
d'octubre de 2014 a la seu de Zamora i, per una altra part, al XIV Workshop REBIUN de Proyectos
Digitales – VI Jornadas de OS-Repositorios celebrat a la Universitat de Córdova els dies 11, 12 i
13 de març de 2015.
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Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

La FECYT, organisme depenent del Ministeri d'Economia i Competitivitat, gestiona les llicències de
les  dues  principals  bases  de  dades  de  referències  bibliogràfiques  i  cites  de  publicacions
periòdiques  Web of  Science (Thomson Reuters) i  SCOPUS (Elsevier).  Les institucions  que
tenen  accés  a  aquestes  bases  de  dades  són  universitats  (públiques  i  privades),  organismes
públics d'investigació, centres tecnològics, parcs científics, serveis d'investigació agrària, serveis
d'investigació sanitària i administració pública d'I+D.

La gestió unificada de les llicències nacionals d'aquestes bases de dades per part de la FECYT
permet contribuir a una important eficiència en l'estalvi de costos i en la gestió centralitzada dels
recursos,  així  com  la  possibilitat  de  proporcionar  l'accés  a  recursos  científics  a  unitats
d'investigació més petites i homogeneïtzar les condicions i els continguts per tothom.

1.5.3 Convenis i relacions externes d'àmbit local

Convenis

Durant el curs 2014/2015 l'SBD ha treballat en la redacció de diversos convenis per tal de poder
fer efectius diversos llegats de fons a les biblioteques de l'SBD:

• Donació del fons bibliogràfic del botànic Oriol de Bolòs Capdevila

• Donació del fons bibliogràfic de l'escriptor Josep Vallverdú

Aquests convenis han suposat un increment considerable del fons documental de l'SBD.

Relacions externes d'àmbit local

Durant el curs 2014/2015 l'SBD ha continuat oferint formació a estudiants de diversos instituts de
secundària  de  Lleida  dintre  del  programa  ITINERA.  Aquest  programa  pretén  proporcionar  a
l’alumnat de batxillerat amb inquietuds i necessitat d’adquirir nous coneixements, recursos i eines
per a orientar i facilitar l’elaboració del seu treball de recerca. L’Institut de Ciències de l'Educació-
Centre de Formació Contínua (ICE-CFC) s’encarrega d’establir els mecanismes de relació entre el
professorat del centre de secundària i la Universitat de Lleida. 
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1.5.4 Calendari de les reunions en l'àmbit de la cooperació i relacions externes. Quadre-
resum

Aquest és el calendari-resum de les reunions en l'àmbit de la cooperació i les relacions externes
(CBUC, REBIUN i altres) en les que ha participat personal de l'SBD durant el curs 2014/2015:

Setembre 2014 Octubre 2014 Novembre 2014

• 25 de setembre, Comissió 
Tècnica de la CBUC

• 2 i 3 d'octubre, XIII Workshop 
REBIUN – Proyectos Digitales

• 4 de novembre, presentació de 
Dialnet/CRIS

• 5 de novembre, Sistema 
Compartit

• 13 de novembre, 11a reunió de 
cartoteques universitàries

• 19 de novembre, reunió al 
CSUC de suport a la recerca

• 25 de novembre, Sistema 
Compartit

• 26 de novembre, Portal de la 
Recerca de Catalunya

Desembre 2014 Gener 2015 Febrer 2015

• 3 de desembre, Comissió 
Tècnica de la CBUC

• 11 de desembre, RelectroPlus

• 3 de gener, Sistema Compartit
• 16 de gener, reunió Línia 3 de 

REBIUN
• 29 de gener, Comissió Tècnica

de la CBUC

• 3 de febrer, RelectroPlus
• 5 de febrer, Catalogació
• 6 de febrer, Repositoris 

REBIUN
• 13 de febrer, Sistema 

Compartit
• 17 de febrer, Suport a la 

recerca
• 19 de febrer, sessió de formació 

Comissió Europea EURLEX
• 26 de febrer, Comissió Tècnica

de la CBUC

Març 2015 Abril 2015 Maig 2015

• 11, 12 i 13 de març, XIV 
Workshop REBIUN – 
Proyectos Digitales, VI 
Jornadas de OS-Repositorios

• 20 de març, visita d'avaluació 
del fons bibliogràfic Sr. Oriol de 
Bolòs

• 24 de març, PICA

• 10 d'abril, reunió de CDEs de 
Catalunya

• 14 d'abril,  Portal de la Recerca
de Catalunya

• 28 d'abril, Mendeley
• 30 d'abril, Comissió Tècnica de

la CBUC

• 12 de maig, RelectroPlus
• 26 de maig, Suport a la recerca

Juny 2015 Juliol 2015

• 1 de juny, recollida del donatiu 
bibliogràfic Sr. Oriol de Bolòs

• 18 i 19 de juny, I Jornades de 
Biblioteques i Salut de 
Catalunya

• 21, 22 i 23 de juny, reunió de 
xarxes d'informació europea a
Marsella

• 1 de juliol, Comissió Tècnica 
de la CBUC

• 13 de juliol, planificació de les 
necessitats de serveis i 
funcionament de la titulació 
Infermeria-Fisioteràpia a 
Igualada

• 14 de juliol, Suport a la recerca
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1.6 Fons bibliogràfic

1.6.1 Monografies, publicacions periòdiques i altres suports

En relació amb els documents provinents de compra, durant l'any 2014 s'han adquirit un total de
5.570  exemplars, dels quals 2.717 s'han rebut en format paper i 2.853 s'han adquirit en format
electrònic. Pel que fa a les publicacions periòdiques vives de compra, que inclou revistes en paper,
electròniques i  bases de dades,  s'han subscrit  un  total  de 12.161 publicacions.  Aquesta  xifra
suposa un lleuger increment del 4% respecte l'any 2013.

En relació amb els documents provinents de donatiu o d'intercanvi, durant l'any 2014 s'han rebut
un total de 5.321 monografies, que suposa un 11,6% menys respecte l'any 2013. També s'han
rebut 369 publicacions periòdiques vives en format paper per la via del donatiu o l'intercanvi, que
representa un descens del 19,1% respecte l'any 2013.

Finalment, pel que fa al material no llibre, per l'any 2014 el total és de 41.918 documents.

1.6.2 Biblioteca Digital de Catalunya

La Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) es va posar en funcionament el 1999 i està formada pels
fons provinents dels recursos electrònics contractats de manera conjunta per totes les institucions
del CBUC i també pels fons provinents dels repositoris cooperatius de documents digitals.

Durant els primers 10 anys, la BDC ha experimentat un creixement important en les contractacions
dels productes electrònics, però a partir de l'any 2009 ha començat a notar els efectes de la crisi
econòmica internacional iniciant un període de contenció i  de cancel·lacions de subscripcions.
Això es deu, majoritàriament, al fet que el cost de la informació científica s'incrementa anualment
molt per sobre del que ho fan els pressupostos ordinaris.

Fruit d'aquest període de contenció s'han portat a terme diferents accions. Durant l'any 2010 no es
va renovar la base de dades Business Source Elite i a finals del 2011 no es va poder fer front a la
renovació dels recursos ABI Inform, Safari, VLEX i les revistes electròniques de Taylor & Francis.
Durant  l'any 2012  es  va treballar  per  mantenir  la  totalitat  dels  continguts  consorciats  i  es  va
permetre que algunes institucions del CBUC sortissin dels acords col·lectius. El resultat va ser la
cancel·lació de la  subscripció a la  base de dades Zentralblatt  Math i  al  manual  electrònic  de
medicina Harrison's Online, però no va ser necessari fer cancel·lacions col·lectives de paquets de
revistes electròniques.  Durant  aquest  curs s'ha cancel·lat  la  base de dades Oxford Reference
Online  (ORO)  i  el  gestor  bibliogràfic  Refworks,  donat  que  es  va  reemplaçar  pel  nou  gestor
bibiogràfic Mendeley Premium. Així mateix, també es va potenciar la compra de llibres electrònics.

Al 2015 es va poder renovar la totalitat del contingut de la BDC sense increment de costos gràcies
a les negociacions amb els proveïdors i a un ajut extraordinari de la Secretaria d'Universitats i
Recerca. També destaca l'aprovació de la nova fórmula de distribució de costos per a la BDC
descentralitzada, segons la qual, el 80% es calcula segons els usos de les revistes electròniques
consorciades.

Els  tres  contractes  més  grans  (Elsevier,  Springer  i  Wiley)  s'han  negociat  des  del  CSUC
conjuntament amb la mesa de consorcis espanyols de biblioteques universitàries i amb la CRUE.
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La  BDC  dóna  accés  a  recursos  d'informació  electrònica  (revistes,  llibres  i  bases  de  dades)
contractats a editors comercials. Tots aquests recursos són cercables a través de la web de l'SBD,
des de qualsevol punt autoritzat de la xarxa, i mitjançant control d'adreça IP.

Seguidament es detalla la relació de recursos electrònics subscrits (revistes electròniques, llibres
electrònics, bases de dades i programaris) que conformen la totalitat de la BDC:

Recurs Matèria

AMC (  Association for Computing Machinery  ) Informàtica

ACS Ciències pures i de la natura

AIP Física, matemàtiques i química

APS Ciències pures i de la natura

Aranzadi-Westlaw Ciències jurídiques i econòmiques

ASM Ciències pures i de la natura

Biblioteca Cochrane Plus Ciències de la salut

eBook Collection EBSCOhost Ciències socials i humanes

Ebooks UPC Enginyeries

Ebrary  /E-libro General i de referència

Econlit Ciències jurídiques i econòmiques

Edu-Library General i de referència

Emerald Ciències jurídiques i econòmiques

Eric Ciències socials i humanes

Factiva General i de referència

Fonoteca UJI Ciències socials i humanes

Food Science and Technology Abstracts Ciències de la salut

Gale Virtual Reference Library Ciència, tecnologia i medicina

IEEE/IEE Electronic Library Enginyeries

Informa Healthcare Ciències de la vida i medicina

JSTOR Ciències socials i humanes

LNCS Enginyeries

MathSciNet Ciències pures i de la natura

Medline Ciències de la salut

Mendeley Gestor de referències bibliogràfiques

MyiLibrary General i de referència

Nature Ciències pures i de la natura

OCLC WorldCat Eina catalogràfica

OUP General i de referència
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Recurs Matèria

Oxford Reference Online General i de referència

Periodicals Index Online/Periodicals   Archive 
Online 

Ciències socials i humanes

ProQuest Health & Medical Complete Ciències de la salut

PsycInfo Ciències de la salut

QuestionPoint Referència virtual

RSC Ciències pures i de la natura

Sage Ciències socials i humanes

ScienceDirect Multidisciplinar

ScienceDirect e-Books Ciència, tecnologia i medicina

Springer  Link   e-books Ciències de la salut

Springer  Link Multidisciplinar

Taylor & Francis Multidisciplinar

Wiley Ebooks Multidisciplinar

Wiley Online Library/Blackwell Multidisciplinar

1.6.3 Altres recursos electrònics

En relació amb les revistes electròniques, el nombre de revistes de compra accessibles a finals de
l’any 2014 és de 11.473. Aquesta quantitat de revistes inclou les col·leccions contractades a través
del CSUC així com les revistes subscrites directament per la UdL i suposa un increment del 4,7%.

Pel que fa als llibres electrònics, el nombre de llibres accessibles a finals de l'any 2014 és de
14.614. Igual com passa amb les revistes electròniques, aquesta xifra inclou els llibres contractats
a través del CSUC així com els llibres comprats directament per la UdL. Al llarg d'aquest curs s'ha
ampliat  la  col·lecció  de  llibres  electrònics  en  més  de  2.800  llibres  de  plataformes  com:
SpringerLink, CAB ebooks, Digitalia, OVID-Kluwer, Dawsonera, Wiley, etc.
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1.6.4 Garantia d'Espai per la Preservació de l'Accés (GEPA)

L’equipament GEPA (Garantia d'Espai per la Preservació de l'Accés) està creat amb la finalitat de
gestionar  documents  de les  biblioteques  amb un  baix  ús  i  garantir-ne  la  preservació  futura  i
l’accessibilitat  quan  alguna  biblioteca  ho  requereixi.  El  GEPA  té  la  condició  d’equipament
cooperatiu del CBUC, i les institucions podran ingressar-hi documents en règim de dipòsit per a ús
propi o en regim de cessió cooperativa.

Durant el curs 2014/2015 la UdL ha realitzat una càrrega de 95 metres lineals al novembre i una
altra de 15 metres lineals al juliol. En total, s'ha preparat i efectuat el trasllat de 110 metres lineals.
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1.7 Repositoris: UdL i CBUC

Els  repositoris  digitals  de  la  Universitat  de  Lleida  ofereixen  accés  a  la  producció  científica,
acadèmica i institucional de la Universitat. Un dels principals objectius és afavorir-ne l'accessibilitat
i la visibilitat.

Des del maig de 2012 la UdL disposa d'una Política institucional d'accés obert, en què recomana
al personal docent i investigador, entre altres, que dipositi una còpia de les seves publicacions en
el  repositori  institucional  i,  de  manera  complementària,  que  publiqui,  quan  sigui  possible,  en
revistes d'accés obert.

L'SBD coordina els diferents repositoris de la UdL:

• Repositori  Obert  de  la  UdL:  recull  publicacions  en  format  digital  i  en  accés  obert
derivades de l'activitat  acadèmica i  investigadora,  les publicacions institucionals  i  altres
materials de la UdL.

• UdL OpenCourseWare: recull materials docents de la UdL en accés obert, per fomentar la
importància de l'accés lliure i obert del coneixement.

• Repositoris de fons especials: materials procedent de llegats i donatius:

◦ Biblioteca Virtual Màrius Torres:  col·lecció de materials digitalitzats del llegat Màrius
Torres.

◦ Fons Sol-Torres: materials especialitzats en obres d'àmbit local lleidatà.

◦ Fons Samuel Gili i Gaya: materials que formen el llegat del filòleg i acadèmic lleidatà
Samuel Gili i Gaya.

◦ Fons COPE: inventari de la col·lecció de vinils procedents d'aquesta donació.

◦ Portal  de  Fons  Especials:  aquest  portal  es  troba  en  fase  de  desenvolupament  i
permetrà  incloure la documentació més rellevant dels llegats i donatius rebuts a l'SBD.

L'SBD també participa en altres repositoris digitals cooperatius coordinats pel Consorci de Serveis
Universitaris de Catalunya (CSUC):

• RECERCAT: Dipòsit de la Recerca de Catalunya

• TDX: Tesis Doctorals en Xarxa

• RACO: Revistes Catalanes amb Accés Obert

• MDX: Materials Docents en Xarxa

• MDC: Memòria Digital de Catalunya

• Europeana: biblioteca digital europea d'accés obert
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El Repositori Obert de la UdL compleix tots els estàndards internacionals de metadades i protocols
d'interoperabilitat per tal que pugui ser recol·lectat per altres repositoris o cercadors, és per això
que els documents dipositats als repositoris de la UdL també es troben a:

• Recolecta: portal que conté els treballs d'investigació disponibles als repositoris científics
nacionals. És una iniciativa conjunta de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN ) i la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

• Hispana:  portal  que  reuneix  les  col·leccions  digitals  d'arxius,  biblioteques  i  museus
conformes a la iniciativa d'Arxius Oberts que promou la Unió Europea.

• BASE (Bielefeld Academic Search Engine): cercador especialitzat en recursos acadèmics
d'accés obert. Està gestionat per la Biblioteca de la Universitat de Bielefeld.

• OpenAIRE: gestor de repositoris europeus que fomenta que els investigadors publiquin en
accés obert a través dels repositoris institucionals.

• DRIVER (Digital  Repository  Infraestructure  Vision  for  European  Research):  projecte
europeu amb l'objectiu de crear una infraestructura de repositoris digitals per a la recerca a
Europa.

• Google Acadèmic : cercador especialitzat en articles de revistes científiques.
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2.1 Gestió del fons bibliogràfic

Des de l'Àrea d'Adquisicions s'ha fet la compra centralitzada de llibres als diferents proveïdors, les
reclamacions,  les  devolucions  de  llibres  incorrectes,  les  cancel·lacions  dels  llibres  exhaurits  i
l'entrada de la facturació al mòdul d'adquisicions del programari Millennium. Durant l'any 2014 s'ha
gestionat la compra de  5.570 exemplars, dels quals 2.717 s'han rebut en format paper i 2.853
s'han adquirit en format electrònic.

Pel que fa a la gestió de les publicacions periòdiques, l'any 2014 s'ha dut a terme la renovació de
les revistes nacionals a l'empresa Librería Pons, les revistes estrangeres a Ebsco i les bases de
dades amb les empreses Orex, Greendata o bé directament als editors.

L'Àrea d'Adquisicions també duu a terme l'anàlisi dels usos estadístics dels recursos subscrits,
tant dels consorciats com dels subscrits directament per l'SBD. Per als recursos consorciats el
CBUC encarrega l'elaboració d'un informe estadístic al Sr. Ángel Borrego. El document mostra les
dades  d'ús  de  les  revistes,  bases  de  dades  i  llibres  electrònics  durant  els  quinze  anys  de
funcionament de la Biblioteca Digital. En la presentació de les dades d'ús de cada producte es
mostra l'evolució anual del consum per a cada institució, entre elles la UdL.

Altres tasques que s'han portat a terme durant aquest curs 2014/2015 relacionades amb la gestió
de la col·lecció:

• Gestió  de  l'accés  als  recursos  electrònics  subscrits:  aquesta  tasca  engloba  també  el
control  i  coordinació de tots els recursos a l'SFX i  la comunicació a la llista de correu
“Biblioteca Digital”.

• Compra de llibres electrònics:  durant aquest curs s'ha continuat potenciant la compra de
llibres  en  format  electrònic  ja  que  presenten  molts  avantatges  per  a  la  comunitat
universitària  (accés  immediat  per  IP,  possibilitat  de  descarregar  el  llibre  en  diferents
dispositius mòbils, etc.). Les dades dels llibres electrònics adquirits són aquestes:

Nom del recurs / Plataforma Nombre de llibres Accés des del catàleg de l'SBD

CAB ebooks 171 https://goo.gl/WSVPfk

Dawsonera 180 https://goo.gl/Niexjr

Digitalia 335 https://goo.gl/5UkQ4O

OVID-Kluwer 10 https://goo.gl/awyZ1u

ScienceDirect e-books Medicina (2010-2012) 20 https://goo.gl/hlclll

Springer Behavioral Science (2014) 139 https://goo.gl/ZjJV28

Springer Engineering (2014) 936 https://goo.gl/VfHz8h

Springer Humanities,  Social  Science & Law
(2008)

242 https://goo.gl/5o3smw

Springer Humanities,  Social  Science & Law
(2014)

769 https://goo.gl/kUeN02

The Merck Index 1 https://goo.gl/UQhXuT

Wiley online library e-books 45 https://goo.gl/DFfl3D

Altres (Elibro, Ebsco) 4

Total 2.853
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• Difusió de tots els llibres electrònics adquirits: s'ha realitzat la difusió a través dels canals
de comunicació de l'SBD: llistes de correus electrònics, campus virtual, web dels alumnes,
Facebook i blog Actualitat del Servei de Biblioteca i Documentació. A banda, de la difusió
específica que s'ha realitzat també a cada biblioteca segons les seves àrees temàtiques.

• Redacció  de la  Guia d'ús  per  a  la  consulta  i  descàrrega  dels  llibres  electrònics de  la
plataforma Dawsonera.

• Revisió de les bibliografies de primer curs del grau d'Infermeria per a la titulació que a
partir del curs 2015/16 s'impartirà a l'Escola d'Infermeria d'Igualada.

L'Àrea d'Adquisicions forma part del grup de treball RelectroPlus del CBUC, l'objectiu del qual és
estudiar i avaluar els recursos electrònics que conformen la Biblioteca Digital de Catalunya, per tal
de prioritzar els recursos d'acord amb el nivell d'ús i amb major impacte en la recerca. Durant el
curs 2014/2015  el  grup s'ha centrat  en  l'estudi  de nous productes  AxA (modalitat  de compra
consorciada)  com són:  l'Atlas d'Anatomia 3D, PsycArticles,  revistes Aranzadi,  etc.  També s'ha
revisat i millorat els actuals paquets consorciats com són Cell Press i Project MUSE.
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2.2 Pla de comunicació i màrqueting de l'SBD

Durant aquest curs, els membres del grup de treball de comunicació i màrqueting han continuat
treballant amb les activitats que figuren al document Pla de Comunicació i Màrqueting. Curs 2014-
2015. En aquest document es descriu una sèrie d'activitats i s'elabora una fitxa de cadascuna de
les  activitats  amb  la  descripció,  responsables,  agents  implicats,  destinataris,  recursos,
temporització, espai de realització, canals de difusió, accions realitzades, etc. La segona part de la
fitxa inclou l'avaluació de l'activitat, amb indicadors de grau, de qualitat i d'impacte amb l'objectiu
de proposar accions de millora.

Durant aquest curs 2014/2015 s'han planificat noves activitats i estratègies de difusió de recursos i
serveis. En total figuren 10 activitats al PCM del curs 2014/2015:

• Difondre els espais de treball en grup i treball col·laboratiu, sales de treball individual, espai
d'audiovisuals i espai de llengües.

• El recurs electrònic del mes.

• Actualització i difusió de les guies temàtiques.

• Donar a conèixer els indicadors i eines per avaluar la producció científica.

• Difondre les col·leccions especials de la Universitat de Lleida.

• Donar a conèixer el Repositori Obert de la UdL.

• Presentar i difondre el repositori de material docent UdL Open CourseWare.

• Difondre els cursos de matèria transversal.

• Participar en les sessions d'acollida per als alumnes de primer curs.

• Potenciar els codis QR com a servei de valor afegit a les biblioteques de l'SBD.

A  continuació  es  mostra  un  quadre  amb  el  calendari  de  les  notícies  que  s'han  publicat
setmanalment, bé a través del campus virtual o bé a través de diverses llistes de correu de la UdL,
per tal de fer arribar la informació a tots els membres de la comunitat universitària. A partir de
l'abril de 2014, moltes d'aquestes notícies també es publiquen al Facebook de l'SBD.

Setembre 2014 Octubre 2014 Novembre 2014

• Google Scholar Metrics
• Segueix-nos al Facebook
• Curs presencial Scopus
• Mendeley Premium

• Obertura dissabtes biblioteques • Formació Web of Science (WOS)
• Enquesta satisfacció usuaris

Desembre 2014 Gener 2015 Febrer 2015

• Vídeo resum Memòria curs 
2013/2014

• Curs matèria transversal

• Curs matèria transversal
• Nous espais de treball en grup
• Recordatori matèria transversal

• Noves col·leccions de llibres-e 
(Springer)

• Vota per la millor assignatura OCW
• Fons especials a l'SBD

Març 2015 Abril 2015 Maig 2015

• BiblioBits: dosis de formació de 45 
minuts

• Setmana de la sostenibilitat: 
aliments a canvi de llibres

• Reserves i PUC durant la Setmana 
Santa

• Concurs “la Frase al punt”
• Per Sant Jordi la biblioteca et regala

un llibre
• El Facebook de l'SBD cumpleix 1 

any!

• Pàgina web de suport a la recerca
• BiblioGuies
• Noves col·leccions de llibres-e 

(Springer)
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Juny 2015 Juliol 2015

• Nous llibres-e (Digitalia)
• Nous llibres-e (Dawsonera)

• Recordatori Textbook Elsevier
• Novetats Fecyt
• Producció científica de la UdL al 

repositori

Altres accions que s'han portat a terme des del grup de comunicació i màrqueting durant aquest
curs són:

• Difusió del nou aplicatiu (Booked) per a les reserves d'espais de treball en grup i individual.

• Publicació de notícies al blog Actualitat relacionades en donar a conèixer els indicadors i
eines per avaluar la producció científica.

• Difusió d'un vídeo amb una selecció d'imatges dels fons especials de l'SBD en format de
felicitació nadalenca.

• Difusió de la nova interfície del Repositori Obert, optimitzada per a dispositius mòbils. 

• Recomanacions  per  aplicar  el  mandat  Open  Access  de  la  Llei  de  la  Ciència:  notícia
publicada al al blog de l'SBD.

• Difusió del concurs "La frase al punt" on es convidava als nostres usuaris a la redacció de
frases enginyoses al voltant de les biblioteques. De la frase guanyadora es va editar un
punt de llibre.

• Elaboració d'un vídeo amb un resum de les accions més destacades de l'SBD.
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En relació amb el compte de l'SBD al  Flickr, s'han continuat penjant noves fotos. En l'actualitat
tenim un total de 482 fotografies i 21 àlbums. Durant aquest curs s'han creat els següents nous
àlbums:

• Fons Joan Maluquer de Motes

• Fons Samuel Gili Gaya

• Fons Alberto Porqueras Mayo

• Fons J.B Xuriguera

• Fons Màrius Torres

• Fons Ramon Xamar

• Acollida
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I pel que fa al compte de l'SBD a You  T  ube, s'hi han afegit 4 vídeos produïts per l'SBD:

• Becari/a al Servei de Biblioteca (3 vídeos)

• Felicitació Nadal 2014
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2.3 Col·laboracions i altres activitats

Durant el curs 2014/2015 l'Àrea d'Adquisicions ha col·laborat amb la FECYT per a l'organització
de la formació presencial del curs WOS (Web of Science), nivell avançat.

També ha realitzat la càrrega a la intranet de l'SBD de tota la documentació relativa a cursos i
jornades de treball on personal bibliotecari ha pogut assistir-hi.

Des de l'Àrea d'Adquisicions també s'ha dut  a terme l'estudi estadístic  dels  correus enviats a
través del programari “Mailchimp”.

Finalment, s'ha col·laborat amb l'Àrea de Recursos i Projectes en la creació i manteniment del
Blog de l'SBD.
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3.1 Programa d'automatització de gestió de biblioteques Millennium

Referent  al  programa  d'automatització  de  gestió  de  biblioteques  Millennium  s'ha  treballat  en
diferents  aspectes.  Pel  que  fa  a  les  tasques  de  manteniment  de  l'administració  del  sistema,
destaquem les següents:

• Actualització de les taules de càrrega dels registres per tal de permetre la incorporació al
catàleg  de  registres  MARC proporcionats  pels  proveïdors  amb la  compra  de  recursos
electrònics.

• Càrrega  mensual  de  registres  bibliogràfics  procedents  de  les  catalogacions  dels  nous
recursos incorporats a SFX, així com de les noves incorporacions a TDX.

• Automatització del procés de càrrega i visualització dels logs procedents de les consultes i
accions que es realitzen al catàleg WebOpac.

• Comparació mitjançant l'etiqueta 001 dels nostres registres amb els que tenen localització
UDL al CCUC, per tal de quadrar els registres a partir del camp ubicació. Aquesta revisió, a
banda de lligar registres, també ha permès detectar duplicats i errors tipogràfics i unificar
registres en volums. Aquesta procés, iniciat al gener del 2013, està pràcticament finalitzat i
serà bàsic de cara al futur sistema compartit.

• Millora en les extraccions mensuals de les novetats bibliogràfiques per tal d'incloure els
recursos electrònics catalogats durant un període determinat.

• Informació mitjançant notes a l'espai “El meu compte” de les possibles incidències i retards
durant els períodes de tancament extraordinaris de la UdL (Nadal, Setmana Santa i estiu)
en relació amb el servei de reserves via web del catàleg de la UdL.

• Parametrització i assignació de tots els valors de circulació a la nova ubicació Ciències de
la Salut – Campus Igualada.

• Manteniment  del  mòdul  course  reserve (bibliografia  recomanada)  i  increment  dels
exemplars  vinculats  com  a  conseqüència  de  la  compra  extraordinària  de  bibliografia
recomanada.
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3.2 Tasques pròpies de catalogació

Durant el curs 2014/2015, l'Àrea de Catalogació ha continuat treballant en la preparació de la
transició  de les  Regles  angloamericanes de catalogació,  2a ed.  (AACR2)  cap a  la  normativa
Resource Description and Access (RDA). Aquesta transició segueix el full de ruta inicial aprovat
per la CBUC el 30/12/2014, el qual estableix:

• 2014: creació de la subcomisió tècnica per al canvi a RDA

• 2015: planificació i difusió del procés

• 2016: implementació de les normes RDA

Des de la CBUC s'ha elaborat el document Pautes de Catalogació: adaptació dels registres i els
títols  uniformes.  La Biblioteca  de  Catalunya  ha fet  un esforç  de preparació  de documentació
relativa a la nova normativa (http://www.bnc.cat/Cap-a-RDA) amb l’objectiu de recollir informació
actualitzada sobre la implementació d'RDA a Catalunya i ser una eina útil per a les biblioteques
catalanes.

A l'SBD, s'ha planificat la formació al personal per tal de situar-nos en el context sobre les darreres
tendències dels catàlegs i fer un primer tast de la nova normativa RDA. Aquesta formació està
previst iniciar-la a principis del curs 2015/2016.

Pel que fa a les accions concretes de catalogació realitzades durant aquest curs a nivell de la UdL,
destaquem:

• Coordinació amb el CCUC per tal de continuar amb la catalogació consorciada dels nous
recursos electrònics incorporats a SFX.

• Incorporació del número ORCID als registres d'autoritat, tant del CCUC com del catàleg de
la UdL, de 100 autors/investigadors de la UdL. Aquesta acció forma part de les iniciatives
relacionades amb Linked Open Data i web semàntica.

• Manteniment del catàleg:

◦ Càrrega  de  registres  d'autoritats:  càrregues  en  batch  de  registres  que  s'elaboren
diàriament  des  de  l'Oficina  del  CBUC  i  des  de  les  biblioteques  universitàries  i  la
Biblioteca de Catalunya.

◦ Depuració: mitjançant l'opció de Millennium d'informe d'encapçalaments que permet el
control  i  revisió  a  posteriori  de  les  càrregues evitant  així  la  duplicitat  d'entrades al
nostre catàleg.
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3.3 Sistema compartit (CBUC)

L'any 2013 es va crear a la CBUC el Grup de treball per al sistema compartit, del qual l'Àrea de
Catalogació  en  forma  part,  i  la  seva  finalitat  és  definir  la  implementació  d'un  nou  sistema
automatitzat de gestió de biblioteques. Aquest grup fixa tres línies d’actuació:

• Tenir una sola base de dades per als catàlegs de les biblioteques del CBUC per tal de
millorar l'eficiència en la gestió.

• Disposar d’una sola eina que permeti buscar alhora tots els recursos de la Biblioteca Digital
de Catalunya i els recursos locals (repositoris, catàlegs, etc.) per tal de millorar la visibilitat
de cara a l'usuari.

• Disposar d’un entorn molt més flexible pel que fa al maquinari mitjançant l'ús d'aplicacions
al “núvol”.

Durant aquest curs i dintre del marc del sistema compartit, l'Àrea de Catalogació ha participat en
les següents accions:

• Treballs preparatoris per a la confecció de requeriments funcionals per poder publicar un
concurs públic amb la finalitat  de migrar a un Sistema Compartit  únic per la gestió de
biblioteques per a totes les institucions del CSUC.

• Descripció  de  diferents  aspectes  que  se  li  demanen  al  futur  sistema  compartit,  per
exemple: discovery o eina de descoberta, catalogació, gestió dels recursos electrònics i
adquisicions, préstec, connexió amb sistemes externs, gestió d'usuaris, modalitat SaaS,
així com els detalls de la fase de migració inicial
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3.4 Donatius

L'Àrea  de  Catalogació  ha  col·laborat  en  l'organització  de  les  principals  donacions  de  fons
documental que han arribat a les biblioteques de l'SBD durant el curs 2014/2015.

Biblioteca de l'ETSEA

La Biblioteca de l'ETSEA ha rebut el donatiu del botànic Oriol de Bolòs Capdevila (Olot, 1924 –
Barcelona,  2007)  especialista en florística i  geobotànica dels Països Catalans,  i  també de les
regions mediterrània i macaronèsica. Aquest donatiu ha estat possible gràcies a la donació del seu
fill, el professor d'Història Medieval de la UdL, Jordi de Bolòs i Masclans. El fons inclou unes 200
monografies de botànica, florística i geobotànica, revistes, mapes de localització d'espais vegetals
i una important col·lecció de separates4.

Actualment,  la  biblioteca treballa  amb la  col·lecció  de separates  i  resta  pendent  una primera
classificació de les monografies.

Biblioteca de Lletres

Durant el mes de juny de 2015, la Biblioteca de Lletres ha rebut el fons documental de l'escriptor
Josep Vallverdú. El donatiu està format per més de 2.500 volums de literatura catalana, sobretot
novel·la,  però també poesia i  teatre.  També inclou documentació personal  com ara quaderns,
llibres  de  qualificacions  escolars,  obres  inèdites,  textos  d'articles,  conferències,  al·locucions,
distincions, diplomes i reculls de premsa5.

4 Vegeu la nota de premsa publicada a l'Annex 11.1: La Biblioteca d'ETSEA rep el llegat del botànic Oriol de Bolòs
5 Vegeu la nota de premsa publicada a l'Annex 11.1: Josep Vallverdú cedeix a la UdL el seu fons documental
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3.5 PUC: servei de préstec consorciat

El PUC és un servei  de préstec consorciat  gratuït  que permet als  usuaris de les biblioteques
membres del CSUC sol·licitar i tenir en préstec documents d’una altra universitat catalana i de la
Biblioteca de Catalunya.

En aquest  tercer any de funcionament  del  PUC el  total  de préstecs ha estat  de 53.061,  que
suposen un increment del 4,4% respecte l’any 2013. D’aquests préstecs, els usuaris n’han fet
58.274  renovacions,  que  sumades  als  préstecs,  donen  un  total  de  111.335  transaccions  de
préstec.
Pel que fa als préstecs PUC sol·licitats via web, els percentatges es mantenen com el 2013, un
37% han estat  préstecs sol·licitats per  estudiants de grau i  1r  i  2n cicle,  i  un 18% han estat
sol·licitats  per  estudiants  de  postgrau,  de  3r  cicle,  màsters  i  doctorands.  Un  29% han  estat
sol·licitats per personal docent i investigador de les universitats i usuaris de la BC; un 15% per
PAS de les universitats i treballadors de la BC, i un 1% per altres usuaris autoritzats.

Durant el 2014 els usuaris de la UdL han  sol·licitat 4.844 préstecs, dels quals s'han realitzat
5.397 renovacions. Aquestes dades suposen un increment del 11,5% pel que fa a les sol·licituds.

Pel que fa al  subministrament del fons de la UdL mitjançant el PUC, aquest any 2014 s'han
prestat 4.061 documents, que suposa un 7% d'increment respecte als préstecs realitzats durant
l'any 2013.
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3.6 Repositoris

Portal de fons especials i nou repositori general

Durant el curs 2014/2015 s'ha portat a terme l'obertura del portal de Fons especials que inclou la
informació  i  la  documentació  més  rellevant  dels  llegats  i  donatius  rebuts  a  l'SBD,  com  ara
informació  sobre  la  procedència  de  cada  un  dels  fons,  descripció,  biografia  de  l'autor  de  la
donació, bibliografia enllaçada al catàleg de la UdL i altres enllaços d'interès que aporten més
informació relacionada.

       http://http://fonsespecials.sbd.udl.cat/

Durant aquest  curs també s'ha treballat  en el  desenvolupament del repositori  general de fons
especials  que  englobarà  les  noves  col·leccions  previstes  per  a  digitalitzar  i  que  en  un  futur
unificarà els repositoris ja existents (Biblioteca Virtual Màrius Torres, Fons Sol-Torres i Fons Gili i
Gaya).  Esdevenint  així  com a nucli  de difusió cap a la  Memòria Digital  de Catalunya i  cap a
Europeana.
Concretament,  s'ha parametritzat la primera comunitat del nou repositori  corresponent  al  Fons
Ramon Xammar que inclou diapositives de temàtica agrícola de la dècada de 1970.
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Finalment, també s'ha continuat introduint documentació a la base de dades de fons musical de la
COPE, actualment inclou més 29.500 registres.

A banda de les tasques pròpies dels repositoris de fons especials, l'Àrea de Catalogació també ha
participat  en  les  tasques  relacionades  amb els  ajuts  de digitalització  del  Ministeri  d'Educació
Cultura i Esports que ha rebut el fons Romà Sol – Carme Torres. Concretament són:

• Coordinació i repàs de les metadades de la col·lecció “Premsa de Lleida ciutat anterior a
1900” al repositori Fons Sol – Torres (http://http://soltorres.udl.cat/) 

• Traspàs  de  registres  a  Memòria  Digital  de  Catalunya
(http://http://mdc1.cbuc.cat/index.php),  com  a  pas  previ  cap  a  Europeana
(http://http://www.europeana.eu/portal/)

Repositori d'imatges de cobertes del CBUC
(https://cobertes.cbuc.cat)

El CBUC va crear un repositori per tal que es poguessin introduir imatges de les cobertes dels
documents que cataloguen les biblioteques membres del  CBUC. D'aquesta manera es poden
visualitzar  al  CCUC i  a  altres  catàlegs,  entre  ells  el  de  la  UdL.  Les  biblioteques  de  la  UdL
s'encarreguen  també  d'escanejar  i  introduir-hi  cobertes.  Aquestes  són  les  dades  de  la  UdL
d'aquest curs:

Número de cobertes introduïdes
durant el curs 2014/2015

Setembre 272

Octubre 336

Novembre 71

Desembre 74

Gener 23

Febrer 116

Març 198

Abril 72

Maig 173

Juny 324

Juliol 112

Agost 106

Total 1.877
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Dialnet
(http://dialnet.unirioja.es/)

Base de dades de sumaris creada per la Universidad de la Rioja que buida revistes en llengua
castellana  de  diferents  àrees  del  coneixement:  ciències  de  la  salut,  ciències  experimentals,
agricultura, empresa, ciències jurídiques, ciències socials, filologies, humanitats, etc.

La UdL hi participa introduint sumaris de revistes des de les biblioteques de l'SBD. Durant l'any
2014 s'ha canviat l'eina per introduir els sumaris, passant de Urraca a Nexo. La UdL va introduir a
Dialnet 117 sumaris, amb 1.632 articles, corresponents a 53 revistes.

Tanmateix,  aquest  curs  també s'ha revisat  l'assignació  del  llistat  de títols  de revistes  que  es
mantenen des de les diferents biblioteques de l'SBD (baixes i proposta de noves altes).

3.7 Coordinació d'activitats i col·laboracions

A nivell general, l'Àrea de Catalogació ha donat suport a les biblioteques pel que fa al fons que
s'ha traslladat al GEPA: selecció del fons, marcatge a Millennium i descripció al CCUC i al catàleg
UdL. A nivell concret, de cada una de les biblioteques, cal destacar les següents col·laboracions:

• Biblioteca de Cappont:  gestió del fons de la biblioteca i reorganització de la col·lecció de
publicacions periòdiques en paper, així com la col·laboració en l'informe d'esporga del fons
documental.

• Biblioteca de Ciències de la Salut: parametrització i suport en l'extensió del nou campus
d'Igualada.

• Biblioteca de l'ETSEA: gestió del donatiu del botànic Oriol de Bolòs

• Biblioteca de Lletres: catalogació de les publicacions periòdiques del fons Sol – Torres,
gestió  del  donatiu  de  Josep  Vallverdú  i  col·laboració  en  l'informe  d'esporga  del  fons
documental. A conseqüència del trasllat de documents del compactus de la Biblioteca de
Lletres,  es va canviar  al  catàleg de la  UdL l'estat  d'aquests documents,  informant que
temporalment no estaven disponibles.
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4.1 Pàgina web de l'SBD

Manteniment de la pàgina web

L'Àrea de Recursos i Projectes assumeix el manteniment de la pàgina web de l'SBD, tot i així,
aquest manteniment és compartit ja que les biblioteques es fan càrrec d'actualitzar les pàgines
que els hi són pròpies, de la mateixa manera que les àrees determinen que cal publicar i difondre
en relació al seu àmbit d'acció. No obstant això, és aquesta àrea que, d'acord amb els criteris
d'usabilitat, n'adapta els continguts, i els revisa de manera sistemàtica.

Així doncs, són tasques d'aquesta àrea:

• Ocupar-se  del  manteniment  i  seguiment   de  la  Web  en  les  tres  versions:  catalana,
castellana i anglesa

• Aplicar els canvis proposats per les diferents àrees 

• Vetllar perquè el portal d'accés a recursos i serveis de  l'SBD estigui constantment al dia

• Tenir cura que es compleixin els criteris d'usabilitat.
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Durant  aquest  curs  s'ha  redactat  un  document  intern  anomenat  “Web social  de  l'SBD:  breu
manual d'estil” que pretén ser un manual de bones pràctiques i un recull de recomanacions tant
per a la redacció de les pàgines web com per a l'ús dels Blogs i Facebook.

Estadístiques d'ús

La pàgina web de l’SBD ha rebut 132.828 visites durant el curs 2014/2015 i han estat consultades
319.558 pàgines. Pel que fa al catàleg, durant aquest curs ha rebut  155.505 visites i 5.466.328
pàgines han estat consultades.

4.2 Gestió d'ajuts

A través de l'Àrea de Recursos i Projectes es gestionen els ajuts del Ministeri d'Educació, Cultura i
Esports per a les ajudes al patrimoni bibliogràfic i la creació i transformació de recursos digitals i
difusió i preservació mitjançant repositoris.

Durant  el  curs 2014/2015,  i  en  relació  amb aquests  ajuts,  s'han portat  a terme les  següents
tasques:

• Un cop publicada al BOE la convocatòria (31 de maig de 2014) comencen els contactes
per a la preparació del material allotjat a la Biblioteca de Lletres. 

• Es demana pressupostos externs per a la digitalització i finalment l'empresa Artyplan se'n
fa càrrec.

• El 22 de desembre el BOE publica la concessió de 5.429€ per a la Memòria digital de la
Universitat de Lleida: Premsa del Fons Romà Sol-Carme Torres.

• Durant  tot  l'any  2015  s'han  executat  les  tasques  implícites  a  l'ajut,  d'acord  amb  les
instruccions del ministeri pel que fa a organització, digitalització, descripció de metadades i
presentació.

• Publicació dels fons digitalitzats al repositori, a la web, a Memòria Digital de Catalunya i a
Europeana.

• Publicada al BOE la convocatòria d'un nou ajut (15 de maig de 2015) l'SBD torna a fer els
preparatius per a sol·licitar aquest altre ajut

• L'11 de juny es presenta la sol·licitud que ens ha de permetre acabar amb la digitalització
de les publicacions periòdiques i posar en obert la totalitat del Fons Sol-Torres. El resultat
d'aquesta acció encara està pendent de resolució.
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4.3 Col·laboracions

Durant el curs 2014/2015 l'Àrea de Recursos i Projectes ha col·laborat amb el personal de la
Biblioteca de Lletres per tal de realitzar tasques relatives als fons especials d'aquesta biblioteca,
així com totes les tasques derivades de les sol·licituds dels diversos ajuts del Ministeri d'Educació,
Cultura i Esports.

També ha col·laborat amb l'Àrea d'Adquisicions per tal de mantenir el Blog de l'SBD, així com la
participació al Facebook del servei.
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5.1 Servei de préstec

Un dels  principals  serveis  que  ofereix  l'SBD és  el  servei  de  préstec.  Actualment  es  presten
documents, espais de treball i material tecnològic. Durant l'any 2014 s'han realitzat un total de
148.510 préstecs, aquesta xifra inclou:

• 130.589 préstecs del fons propi (llibres, audiovisuals i objectes).

• 8.467 préstecs d'espais: 5.944 dels espais de treball en grup i treball col·laboratiu, 2.487
dels espais de treball individual i 36 dels espais d'audiovisuals.

• 9.454 préstecs de material tecnològic: 3.874 dels ordinadors portàtils, 3.921 préstecs dels
tablets, 1.601 de les memòries USB i 58 dels lectors de llibres electrònics.

Durant  el  curs 2014/2015 s'ha ampliat  el  nombre d'espais  a totes les biblioteques de la UdL,
actualment disposem d'un total de 38 espais distribuïts de la següent manera:

• Biblioteca de Cappont: 3 espais de treball individual, 22 espais de treball en grup i 1 espai
d'audiovisuals

• Biblioteca de Ciències de la Salut: 5 espais de treball en grup

• Biblioteca de l'ETSEA: 2 espais de treball en grup

• Biblioteca de Lletres: 5 espais de treball en grup

A principis del 2015 i amb l'objectiu de millorar la gestió i l'ús d'aquests espais, s'inicia l'ús d'una
nova aplicació que permet als usuaris reservar els espais per a un dia i una hora en concret a la
biblioteca  que  els  interessi.  Aquesta  reserva  es  realitza  des  de  l'adreça
http://www.sbd.udl.cat/ca/serveis/prestec/espais/ i  és  accessible  des  de  qualsevol  ordinador,
quioscos d'informació ubicats a les biblioteques de campus i des dels dispositius mòbils.

En relació amb el préstec de material tecnològic, aquest curs s'han adquirit nous tablets que, a
banda d'augmentar el nombre de tablets disponibles a les biblioteques, milloren el servei ja que
són més nous i incorporen noves prestacions.
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5.2 Servei d'Obtenció de Documents (SOD)

El Servei d'Obtenció de Documents (SOD) permet obtenir els documents que no es troben a les
biblioteques de la nostra universitat i, també, que altres usuaris externs a la UdL puguin disposar
de documents de les nostres biblioteques.

Durant el  curs 2014/2015 s'aprova la modificació de les tarifes d'aquest  servei,  acord número
226/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014. Aquesta modificació permet aplicar el
21% d'IVA a les còpies servides a través del SOD.

Durant  l'any  2014  el  SOD  de  la  UdL  ha  tramitat  un  total  de  2.109  sol·licituds  de  préstec
interbibliotecari,  aquesta  xifra  representa  un  descens  del  13%  respecte  l'any  2013.  Aquest
descens es deu principalment al fet que la comunitat universitària de la UdL ha realitzat menys
sol·licituds que durant l'any 2013. Tanmateix, cal tenir present que el SOD es complementa amb el
servei de préstec consorciat PUC, a través del qual es gestionen la major part de les sol·licituds
que realitza la comunitat universitària de la UdL.

El nombre total de sol·licituds demanades per la UdL ha estat de 1.196, de les quals, i en funció
de la seva disponibilitat, ens han subministrat 854 (71,4%) i ens han denegat 342 (28,6%).
Pel que fa al tipus de material sol·licitat, de les 1.196 sol·licituds demanades pels nostres usuaris
un 69,3% eren còpies i un 30,7% eren préstecs de documents originals.

Els principals centres subministradors de les sol·licituds fetes per la UdL durant l'any 2014 han
estat els següents:
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Universitat de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Pompeu Fabra

Universitat Rovira i Virgili

Biblioteca de Catalunya

Museu Nacional d'Art de Catalunya

Universitat Jaume I

Universitat de València

Subito

Universitat de Girona

Universitat Politècnica de Catalunya

Universidad de Navarra

Biblioteca Nacional de España

Universidad Complutense de Madrid

Universidad de Salamanca

Universidad de Sevilla

Universidad de Granada

Universitat de Vic

Museu d'Art Contemporani de Barcelona

Universitat Ramon Llull
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El nombre total de sol·licituds externes rebudes ha estat de 913. D'aquesta xifra i en funció de la
seva  disponibilitat,  hem  servit  695 sol·licituds  (76%)  i  han  obtingut  resposta  negativa  218
sol·licituds (24%).
Pel que fa al  tipus de material  sol·licitat,  de les 913 sol·licituds d'usuaris externs un 60% ens
demanaven còpies i un 40% ens demanaven el préstec de documents originals.

Els principals centres sol·licitants a la UdL durant l'any 2014 han estat els següents:
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Universitat Jaume I

Universitat de Vic

Universitat Rovira i Virgili

Universitat Pompeu Fabra

Universitat Politècnica de València

Biblioteca Virtual de Ciencias de la Salut

Bib. Virtual del Sistema Sanitario Púb. de Andalucia

Universitat Autònoma de Barcelona

SURAD. CSIC

Universitat de Girona

Complejo Hospitalario de Pontevedra

Universitat Politècnica de Catalunya

Universitat Oberta de Catalunya

Universidad Pública de Navarra

Universitat Ramon Llull

Universitat de les Illes Balears

Universitat de Barcelona

Universitat Internacional de Catalunya

Universidad del País Vasco

Universidad Politécnica de Madrid
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Les dades de les biblioteques de la UdL que han donat resposta a les  913 sol·licituds externes
rebudes durant l'any 2014 són les següents:

Biblioteques Nombre de sol·licituds
Documents

servits
Documents no

servits

Servei d'Obtenció de Documents 368 185 183

Biblioteca de Cappont 192 177 15

Biblioteca de Lletres 161 158 3

Biblioteca de l'ETSEA 77 72 5

Biblioteca de Ciències de la Salut 49 45 4

INEFC 46 42 4

GEPA 9 8 1

Centre de Documentació Europea 8 6 2

Hospital Univ. Arnau de Vilanova 3 2 1

Total 913 695 218

Pel que fa als 218 documents no servits, 183 corresponen a documents que ens han sol·licitat
erròniament,  ja que no es trobaven entre els nostres fons bibliogràfics, i  a articles de revistes
electròniques als quals no s'hi va poder accedir. Els 35 restants corresponen a documents que en
el  moment  de  la  sol·licitud  es  trobaven  en  préstec,  exclosos  de  préstec,  etc.  i  per  tant  no
disponibles.
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5.3 Servei de referència virtual Pregunta

Aquest servei és un servei d'informació virtual per a resoldre qüestions i dubtes sobre els serveis i
recursos  que  s'ofereixen  des  de  les  biblioteques,  orientar  i  donar  solucions  a  la  recerca
d'informació bibliogràfica i documental. Durant l'any 2014, i mitjançant aquest servei, s'ha donat
resposta a un total de 186 preguntes.

Nombre de preguntes que han respost les biblioteques

Biblioteca de Cappont 87

Biblioteca de Lletres 41

Biblioteca de Ciències de la Salut 32

Biblioteca de l'ETSEA 22

Servei d'Obtenció de Documents 3

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida 1

Servei de Biblioteca i Documentació 0

Centre de Documentació Europea 0

Total 186

Tipus de preguntes respostes

Serveis 104

Informació general 33

Recursos electrònics 25

Informació i recerca bibliogràfica 24

Total 186
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5.4 Formació d'usuaris

L'Àrea  de  Serveis  als  Usuaris  s'encarrega  de coordinar  i  facilitar  a  la  comunitat  universitària
activitats  formatives  amb  l'objectiu  de  conèixer  els  serveis  i  recursos  de  l'SBD i  adquirir  les
habilitats necessàries per localitzar, reconèixer i avaluar la informació més idònia i utilitzar-la de la
manera més efectiva. L'oferta formativa s'adapta als continguts de grau, postgrau i doctorat.

Les activitats de formació van adreçades a estudiants de grau, estudiants de postgrau, personal
docent i investigador i altres usuaris externs. 

Durant el curs 2014/2015, l'Àrea de Serveis als Usuaris ha coordinat diferents activitats formatives
en les quals han participat personal de totes les biblioteques de l'SBD, són les següents:

Tipologia Nom del curs

Matèria transversal
Competències informacionals en el món digital
(2 crèdits ETCS)

Formació per al PDI (ICE)

Indicadors i eines per avaluar la producció científica

Europa a prop teu

Gestor bibliogràfic Mendeley

Ciència 2.0

Projecte ITINERA Taller de recursos d'informació

BiblioBits
No citis a cegues

Citar per art de màgia: Mendeley

Formació per als alumnes de 
doctorat (Escola de Doctorat)

Accés  obert,  drets  d'autor  i  llicències  creative
commons

Indicadors i mètodes de l'avaluació científica

Gestor bibliogràfic Mendeley

Durant  els  darrers  mesos  del  curs  2014/2015  s'han  iniciat  els  treballs  preparatoris  per  tal
d'elaborar un pla de formació d'usuaris  amb l'objectiu  de recollir  en un document  tota l'oferta
formativa que es realitza des de l'SBD.
Així  mateix,  també  s'està  treballant  en  un  nou  aplicatiu  que  permeti  millorar  la  gestió  de  la
formació d'usuaris i es preveu la seva implementació al curs 2015/2016.
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5.5 Repositoris

Portal de la Recerca de Catalunya, GREC-DSPACE i ORCID

El  Portal  de la Recerca de Catalunya és  una iniciativa  de la  Direcció General  de Recerca,
l'execució  de  la  qual  l'assumeix  el  CSUC,  aprovat  pels  Vicerectorats  de  Recerca  de  les
universitats membres del CSUC, que acorden la creació d'una comissió de treball, amb l'objectiu
de definir la creació del Portal de la Recerca de Catalunya, i dues subcomissions:  Elements i
ORCID. El portal té com a finalitat ésser un portal únic que contingui tota l'activitat investigadora
feta a Catalunya i que inclogui la producció, els investigadors i les organitzacions i projectes de
recerca.

Actualment hi ha establerts els fluxos de treball en relació amb la depuració i l'agregació de dades.
També ha  entrat  en  funcionament  el  prototip  del  Portal  de  la  Recerca  de  Catalunya  on  s'hi
realitzen càrregues de mostres parcials de dades de recerca de les universitats. També s'està
treballant en les propostes de difusió de cara a la propera obertura del Portal.

La participació de la UdL al Portal de la Recerca de Catalunya fa imprescindible que el  GREC
(aplicació per a la gestió de la recerca) i el DSPACE de la UdL siguin interoperables per tal que la
producció científica de la UdL es recuperi i visualitzi en les millors condicions en el Portal de la
Recerca de Catalunya. És per aquest motiu que durant el curs 2012/2013 va néixer el projecte de
connexió entre el CRIS de la UdL (programari GREC) i el Repositori obert de la UdL (programari
DSPACE),  com a resultat  de la col·laboració entre el  Vicerectorat  de Recerca i  l'SBD. Aquest
projecte  respon  a  la  voluntat  de  fer  interoperables  les  activitats  d'introducció,  descripció,
organització i anàlisi de la producció de la UdL amb les de difusió en obert a internet i la seva
preservació digital, complint amb la Política d'Accés Obert de la UdL i amb la Llei 14/2011, d'1 de
juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.

La interacció d'ambdues aplicacions facilita:

• Al Repositori:  la recopilació, l'obtenció i  la càrrega dels documents corresponents a les
publicacions científiques.

• Al  GREC:  la  millora  de la  qualitat  i  quantitat  de les  dades (s'afegeixen descriptors  de
matèries) i enllaços permanents i fiables.

A nivell de la UdL, es van crear dos grups de treball. Per una part, un grup multidisciplinar que
incorpora personal de l'oficina del GREC, de l'ASIC i de l'SBD per tal de treballar la connexió entre
GREC i DSPACE. Per una altra part, un grup de treball de repositoris, integrat per personal de les
biblioteques,  que  inicia  la  introducció  de  registres  al  repositori  i  dona  suport  en  la  creació
d'identificadors als investigadors.

Durant el curs 2014/2015 s'ha iniciat la introducció de dades al Repositori obert de la UdL a través
del GREC. Aquesta acció ha comportat tasques de revisió, resolució d'incidències i d'ajustaments
en els procediments.

Per tal de facilitar la visualització de la producció dels investigadors al Portal de la Recerca de
Catalunya,  les  universitats  catalanes  van  acordar  l'ús  de  l'identificador  ORCID per  als  seus
investigadors. El codi ORCID està format per 16 dígits que permet a l'investigador una identificació
persistent i inequívoca i distingir clarament la seva producció científica. D'aquesta manera, s'eviten
confusions relacionades amb l'autoria d'activitats de recerca portades a terme per investigadors
diferents  amb  noms  personals  coincidents  o  semblants.  L'ús  d'aquest  identificador  possibilita
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l'enllaç  de  les  activitats  de  recerca  d'un  mateix  autor  referenciades  a  diferents  sistemes
d'informació, aquest enllaç és imprescindible en la creació del Portal de la Recerca de Catalunya.

Cada vegada més és un requisit indispensable que tot el PDI disposi d'aquest identificador, ja que
serà necessari per participar en convocatòries tant estatals com europees, sol·licituds de trams,
ajuts de l'AGAUR, etc. Des de l'SBD es dona suport i assessorament al professorat de la UdL en
la creació de l'ORCID i altres perfils relacionats. Actualment hi ha més de 300 números ORCID
informats al GREC.

Durant el curs 2014/2015 s'han portat a terme diverses accions en relació amb el Portal de la
Recerca de Catalunya, la interoperabilitat GREC-DSPACE i l'identificador ORCID:

• Actualització de la pàgina web de suport a la recerca referent a: accés obert, publicació i
difusió i avaluació i acreditació http://www.bib.udl.cat/ca/serveis/suport-a-la-recerca/ 

• Sessions d’informació i  assessorament al  PDI sobre els perfils  d'investigadors:  ORCID,
Scopus Author ID, ResearcherID i Google Scholar

• Cursos de formació a l'Escola de Doctorat sobre accés obert, llei de la ciència, indicadors
de l'avaluació científica, etc.

• Coordinació amb altres unitats:

◦ Reunions  periòdiques  per  coordinar  la  interoperabilitat  del  sistema de  gestió  de  la
recerca i el repositori, l'horitzó 2020 i la llei de la ciència

◦ Àrea de Recerca i Transferència

◦ Oficina de Suport a l'R+D+I

◦ Oficina GREC

◦ ASIC

• Centres de recerca

◦ Institut de Recerca Biomèdica, inici del dipòsit de la producció científica al repositori

• Relació CRIS/RI

◦ Inici de la introducció de dades al Repositori obert de la UdL a través del GREC. La
interoperabilitat  i  vinculació  entre  els  dos  sistemes  permet  que  l'investigador  entri
l'article una sola vegada, de manera que un cop introduït al gestor de la recerca es
dipositi, prèvia revisió de la biblioteca, al repositori.

◦ Vinculació  de  l'identificador  ORCID  entre  el  sistema  de  gestió  de  la  recerca  i  el
repositori.

◦ Estudi de la vinculació dels projectes de recerca amb les publicacions que se'n deriven
tant al sistema de gestió de la recerca com al repositori.
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Repositori Obert UdL
(http://www.repositori.udl.cat)

Des del maig de 2012 la UdL disposa d'una Política institucional d'accés obert, en què recomana
al personal docent i investigador, entre altres, que dipositi una còpia de les seves publicacions en
el  repositori  institucional  i,  de  manera  complementària,  que  publiqui,  quan  sigui  possible,  en
revistes d'accés obert.

El repositori institucional recull, gestiona, difon i preserva les publicacions en format digital i en
accés  obert  derivades  de  l'activitat  acadèmica  i  investigadora  de  la  UdL,  les  publicacions
institucionals i altres materials de la comunitat universitària.

El Repositori Obert UdL és compatible amb OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding). 

Durant aquest curs cal destacar:

• Introducció  de  739 documents  al  repositori.  Durant  aquest  curs,  el  repositori  ha  rebut
97.496 consultes i s'han efectuat 847.533 descàrregues.

• Actualització del programari DSPACE a la versió 4.3

• Implementació  de  la  nova  interfície  optimitzada  per  a  dispositius  mòbils,  afavorint  així
l’accessibilitat i la navegació des de qualsevol tipus de dispositiu. Aquesta nova interfície
també millora les possibilitats de cerca, la previsualització dels documents i la distribució
de la informació del registre, incorpora enllaços a xarxes socials, l'identificador ORCID

• Creació d'una nova secció de notícies d'interès per al PDI i estudiantat.

• Recol·lecció de les BiblioGuies dins de la comunitat Institucional

• Creació de noves subcomunitats i col·leccions representades en el següent quadre:

Comunitat Subcomunitat Col·lecció

Institucional

Congressos UdL
Congress on Industrial and Agricultural
Canals (Lleida, 2014)

Servei  de  Biblioteca  i  Documentació
(SBD)

Documents de treball / Informes

Recerca Administració  d'Empreses,  Gestió
Recursos Naturals

Comunicacions a congressos

Dret Privat Llibres / Capítols de llibre

Grup  de  Recerca  en  Orientació
Psicopedagògica

Documents de treball / Informes

Hortofructicultura, Botànica i Jardineria Comunicacions a congressos

Institut de Recerca Biomèdica de Lleida
(IRBLleida)

Biologia Molecular de Llevats
Bioquímica de l'Estrès Oxidatiu
Cicle Cel·lular 
Desenvolupament i Evolució del Cervell
Epidemiologia Aplicada
Farmacoepidemiologia
Fisiopatologia Metabòlica
Fonaments  Biològics  dels  Trastorns
Mentals
Genètica de Malalties Complexes
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Grup  Bàsic  i  Clínic  d'Immunologia  i
Endocrinologia
Malalties de la Pleura
Medicina Intensiva
Medicina Respiratòria
Modelització  Matemàtica  de  Procesos
Metabòlics
Nefrologia Experimental
Neurociències Clíniques
Neurocognició,  Psicobiologia  de  la
Personalitat i Genètica de la Conducta
Patologia de la Motoneurona
Patologia Neuromuscular Experimental
Patologia Oncològica
Recerca  Clínica  i  Experimental  en
Patologia Digestiva i Oncohematològica
Senyalització Cel·lular i Apoptosi
Senyalització en Llevats
Senyalització  per  Calci  i  Diferenciació
Neuronal
Unitat de Farmacologia

Medi Ambient i Ciències del Sòl Comunicacions a congressos

Pedagogia i Psicologia Documents de treball / Informes

Producció Vegetal i Ciència Forestal Comunicacions a congressos

Treballs de 
l'estudiantat

Escola Politècnica Superior

Grau  en  Enginyeria  Electrònica
Industrial i Automàtica
Grau en Enginyeria Informàtica
Grau en Enginyeria Mecànica
Màster en Enginyeria Informàtica

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball
Social

Grau en Educació Social

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia Màster en Recerca en Salut

 Noves col·leccions al Repositori Obert de la UdL durant el curs 2014/2015

 Col·leccions ja existents prèviament

Totes  aquestes  tasques  comporten  la  participació  de  l'Àrea  de  Serveis  als  Usuaris,  en
representació de la UdL, en diferents grups de treball de diferents institucions:

• CSUC:  grup  de  treball  de  dipòsits,  comissió  de  treball  del  Portal  de  la  Recerca  de
Catalunya, subcomissió ORCID i subcomissió d'elements.

• REBIUN: grupo repositorios.
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OpenCourseWare i Materials Docents en Xarxa: MDX
(http://ocw.udl.cat/)   (http://www.mdx.cat)

UdL OpenCourseWare (OCW) és un repositori d'accés obert a través del qual la Universitat de
Lleida posa a disposició de la societat, professors, estudiants i autodidactes, els seus materials
docents organitzats en forma de matèries,  fomentant  la importància de l'accés lliure i  obert  al
coneixement.

Tots  els  materials  publicats  dins  de  UdL  OCW  tenen  una  llicència  Creative  Commons
Reconeixement-No comercial-Compartir Igual.

Durant  el  curs 2014/2015 s'han introduït  els materials  corresponents a l'assignatura “Gènere i
societat”.  A més,  la  UdL ha presentat  dues  assignatures  a  la  VIII  edició  dels  premis  MECD-
Universia a la iniciativa OpenCourseWare amb l'objectiu de promoure l'accés obert de materials
docents. Les assignatures presentades han estat:

• Algorísmia i complexitat

• Fructicultura

Tots els materials introduïts a OCW són accessibles també des de MDX (Materials Docents en
Xarxa),  dipòsit cooperatiu que conté materials i recursos digitals resultants de l'activitat docent
que es porta a terme a les universitats membres del CBUC. La finalitat d'MDX és augmentar la
visibilitat  i  la difusió de la producció docent de  les institucions participants, tot  contribuint a la
innovació educativa, d'una banda, i  a l'accés lliure al  coneixement,  de l'altra.  Actualment MDX
conté 3.513 materials i recursos digitals resultants de l’activitat docent de les 10 universitats que hi
participen.
MDX també recol·lecta dades dels materials dipositats al Repositori Obert UdL.
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Dipòsit de la Recerca de Catalunya: RECERCAT
(http://www.recercat.net/)

RECERCAT és un dipòsit cooperatiu de documents digitals que inclou la literatura de recerca de
les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats
(preprints), comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, projectes de final
de carrera, memòries tècniques, etc. Tots ells són d’accés lliure i estan subjectes a una llicència
Creative  Commons.  A finals  de  2014,  RECERCAT disposava  de  767  col·leccions  de  les  26
institucions participants amb gairebé 80.000 documents de recerca.
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En  la  següent  taula  es  pot  veure  la  distribució  de  les  col·leccions  que  la  UdL introdueix  a
RECERCAT i el nombre de treballs que hi ha en cada col·lecció a principis del 2015. En total la
UdL acumula 1.785 documents incorporats a RECERCAT:

Subcomunitat Total

Documents de recerca 1224

Escola Politècnica Superior 322

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària 121

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia 56

Facultat de Lletres 48

Facultat de Medicina 12

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social 1

Facultat de Dret i Economia 1

TOTAL 1.785

Durant aquest curs s'han realitzat les actuacions següents:

• Establiment dels procediments a les facultats de Lletres i de Dret i Economia per tal de
dipositar els treballs i projectes d'aquestes facultats.

• Establiment  de  contactes  amb  les  facultats  o  centres  que  encara  no  tenen  treballs
dipositats a RECERCAT.

També s'han afegit  noves subcomunitats i  col·leccions a la  comunitat  “Treballs  de
l'estudiantat”:

Treballs de 
l'estudiantat

Escola Politècnica Superior

Grau  en  Enginyeria  Electrònica
Industrial i Automàtica
Grau en Enginyeria Informàtica
Grau en Enginyeria Mecànica
Màster en Enginyeria Informàtica

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball
Social

Grau en Educació Social

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia Màster en Recerca en Salut

 Noves col·leccions a RECERCAT durant el curs 2014/2015

 Col·leccions ja existents prèviament
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Revistes Catalanes amb Accés Obert: RACO
(http://www.raco.cat/)

Aquest  dipòsit  cooperatiu  conté  els  articles  a  text  complet  de revistes  científiques,  culturals  i
erudites catalanes que es poden consultar en accés obert. RACO disposa, a finals de 2014, de
427 revistes de 77 institucions editorials participants. En total, són consultables 155.911 articles de
revistes, dels quals 167.266 estan disponibles a text complet.

Durant el  curs 2014/2015  s'ha continuat actualitzant els continguts de les revistes que la UdL
introdueix a RACO:

Universitat de Lleida
Any

d'incorporació
Números

incorporats
Articles

incorporats

Revista de geografia 2006 36 365

Scriptura 2008 18 271

Sintagma 2008 24 188

Arrabal 2009 5 144

Imago Temporis. Medium Aevum 2011 6 112

L'Ull crític 2011 11 262

Movimiento humano 2011 4 27

Revista d'arqueologia de Ponent 2012 21 442

TOTAL 125 1.811
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Tesis Doctorals en Xarxa: TDX
(http://www.tesisenxarxa.net/)

TDX  és  un  repositori  cooperatiu  que  conté,  en  format  digital,  tesis  doctorals  llegides  a  les
universitats  de  Catalunya  i  d'altres  comunitats autònomes.  TDX  disposa  de  18.605  tesis
dipositades de les 18 universitats participants.

Durant l'any 2014, la UdL ha digitalitzat i introduït a TDX 53 tesis doctorals, arribant d'aquesta
manera al total de 582 tesis introduïdes a TDX.
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5.6 Enquesta sobre el grau de satisfacció dels usuaris de l'SBD

Durant el curs 2014/2015 s'ha realitzat una nova edició de l'enquesta de l'SBD per tal de conèixer
el  grau de satisfacció  dels  usuaris  del  Servei  de Biblioteca i  Documentació  amb l'objectiu  de
detectar possibles necessitats i poder millorar contínuament els serveis oferts.

L'enquesta recull l'opinió dels quatre col·lectius de la comunitat universitària (estudiants de grau,
estudiants de postgrau, professorat i PAS) i altres.

L’enquesta es va difondre per diferents mitjans:

• Botó a la web de l’SBD

• Correu electrònic a la llista de distribució UdL-info i al correu d’alumnes a través del SIAU

• Notícia al campus virtual

• Cartells informatius a les biblioteques de tots els campus amb codi QR

• Caràtules  de  vídeo  amb  el  cartell  en  miniatura  per  posar  damunt  les  taules  de  les
biblioteques amb codi QR

• Blogs: post al Blog de l’SBD amb rèpliques als blogs de les biblioteques

• Facebook de l’SBD

Els resultats mostren que els serveis més valorats pels usuaris són el préstec de documents UdL,
el PUC i les reserves i renovacions en línia. Pel que fa a les col·leccions, les més valorades són
els llibres en paper, les revistes electròniques i les revistes en paper.

En relació amb els equipaments, tots els col·lectius coincideixen que l’autopréstec, els punts de
treball individual i els espais de treball individual són els equipaments més valorats. El col·lectiu
que millor valora els equipaments és el PDI, malgrat que en fa un ús més baix que els col·lectius
d’estudiants.

Quant  a  mitjans  de  comunicació  i  difusió,  tots  els  col·lectius  coincideixen  a  valorar  amb
puntuacions més altes el correu electrònic i el campus virtual, amb l’excepció del PAS que valora
millor el correu electrònic i el Facebook. 

Finalment, la valoració global registra puntuacions molt altes, superior als 3,70 punts sobre 5. Dels
dos aspectes a valorar (atenció del personal i valoració global), tots els col·lectius coincideixen a
valorar millor l’atenció del personal. Els col·lectius que millor valoren són el PDI i el PAS.

En general, ha augmentat considerablement el coneixement i l’ús dels serveis, dels fons i dels
equipaments de les biblioteques per a tots els col·lectius d’usuaris,  la qual cosa indica que la
difusió ha estat bona i ha permès que es coneguessin i usessin més, millorant d'aquesta manera
els resultats obtinguts a l'enquesta de l'any 2011.
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5.7 Suport a la recerca

Des de l'SBD es facilita la possibilitat de publicar i difondre la producció científica de la UdL en
accés obert, d'acord amb la  Política institucional d'accés obert de la UdL i les recomanacions i
directrius dels organismes finançadors de la  investigació,  com ara l'Horitzó 2020. Amb aquest
objectiu,  durant  aquest  curs s'han actualitzat  els  continguts de la  pàgina web de suport  a  la
recerca.
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L'Àrea de Serveis als Usuaris forma part del grup de treball de suport a la recerca de la CBUC, a
través del qual ha participat en les següents accions:

• Redacció de diversos documents sobre l'accés obert a les universitats catalanes:

◦ Bones pràctiques de les universitats catalanes per al compliment dels mandats d’accés
obert per a publicacions de la Llei de la ciència espanyola i de l’Horitzó 2020 de la Unió
Europea6.

◦ Guia de les universitats catalanes per al compliment dels mandats d’accés obert per a
publicacions de la Llei de la ciència espanyola i de l’Horitzó 2020 de la Unió Europea7.

• Tasques preparatòries sobre la gestió de les dades de recerca amb l'objectiu d'establir un
marc de referència que permeti a les universitats i centres de recerca definir una política de
gestió de les dades generades per les activitats de recerca.

6 http://www.csuc.cat/sites/default/files/docs/complimentmandats_bonespractiques_v2.pdf
7 http://www.csuc.cat/sites/default/files/docs/complimentmandats_guiaperpublicarenaccesobert_v2.pdf
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5.8 BiblioGuies

Durant el curs 2014/2015 s'ha treballat en la implementació i difusió de les noves guies temàtiques
anomenades  BiblioGuies,  a  través  de  la  plataforma  Libguides.  Les  BiblioGuies  neixen  amb
l'objectiu  de  donar  suport  a  necessitats  específiques  de  formació  i  aprenentatge  de  diferents
col·lectius de la comunitat universitària.

Les noves guies temàtiques s'estructuren en diferents apartats:

• Guies de suport a la recerca: referents a temes específics d'interès per al PDI

• Guies de suport a l'aprenentatge: referents a serveis i recursos electrònics

• Guies temàtiques: recullen recursos segons les àrees de coneixement i els estudis de la
UdL

Les BiblioGuies permeten una major difusió dels recursos i serveis que s'ofereixen des de l'SBD i
per tant un major ús. A la vegada, també són eines de suport per al personal bibliotecari a l'hora
de realitzar les sessions de formació dels usuaris.

Des del grup de treball de guies i eines, i amb la coordinació de l'Àrea de Serveis als Usuaris, es
van establir els diferents tipus de guies, el full d'estil, la distribució de les guies a realitzar entre les
diferents biblioteques, etc.

Fruit d'aquestes accions, a finals del curs 2014/2015 disposem de les següents guies:

• Guies de suport a la recerca

◦ Mendeley: gestor de referències bibliogràfiques

• Guies de suport a l'aprenentatge

◦ Recursos per al Treball Final de Grau (TFG) i de Màster (TFM)

• Guies temàtiques:

◦ Arts i Humanitats:

▪ Història

◦ Ciències
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▪ Agroalimentació i ciència forestal

▪ Biotecnologia

◦ Ciències de la Salut

▪ Infermeria

▪ Medicina i Biomedicina

▪ Pubmed

▪ Tutorials: Biblioteca Ciències de la Salut

◦ Ciències Socials i Jurídiques

▪ Educació

◦ Enginyeria i Arquitectura

5.9 Col·laboracions

Per tal de realitzar diverses tasques durant el curs  2014/2015, l'Àrea de Serveis als Usuaris ha
col·laborat amb la Direcció en l'elaboració del Pla d'Actuacions 2009-2015 i les fitxes de seguiment
dels objectius operatius i amb el desenvolupament dels processos de l'SBD. També ha col·laborat
amb les diverses biblioteques:

• Totes  les  biblioteques  en  la  introducció  de  dades  al  Repositori  Obert  de  la  UdL i  als
repositoris consorciats (RACO, RECERCAT, TDX, MDX i OCW) i  en l'elaboració de les
BiblioGuies.

• Biblioteca de Ciències de la Salut en tasques relacionades amb la formació d'usuaris

• Biblioteca de Lletres i de l'ETSEA amb tasques relacionades amb el servei de referència
virtual “Pregunta”

• Personal de la Biblioteca de l'ETSEA en l'elaboració de la pàgina web “Suport a la recerca”
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6.1 Instal·lacions i equipaments

En relació  amb les  instal·lacions  a  la  Biblioteca de Cappont,  durant  el  curs  2014/2015  s'han
realitzat els canvis següents:

• Nova ubicació de l'Espai de Llengües a la tercera planta amb novetats en el préstec del
material audiovisual.

• Nous espais de treball en grup a la primera i tercera planta amb projectors i ordinadors
nous.

Dades de les instal·lacions de la Biblioteca de Cappont:

M2 Places de lectura

Biblioteca 4.325,00 Biblioteca 564

Compactus i magatzems externs 208,80
Sales d'estudi 40

Sales d'estudi 60,00

Total 604Total 4.593,80

Metres lineals de prestatgeria (ML)

ML totals ML ocupats

Sala (lliure accés) 4.538,04 4.532,71

Dipòsit 1954,50 1.941,12

Total 6.492,54 6.473,83
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Actualment la Biblioteca de Cappont disposa del següent equipament:

Equipaments
A disposició
dels usuaris

Gestió
interna

Total

PC 71 17 88

Portàtils 10 0 10

Impressores 4 4 8

Vídeos 1 0 1

DVD (aparell) 1 0 1

DVD (en PC) 52 17 69

Lectors de microformes 1 0 1

Autopréstec 2 0 2

Escàners 3 1 4

PC-KAR 1 0 1

Memòries USB 12 0 12

Telelupes 1 0 1

Lectors codis de barres 0 7 7

Quioscos 4 0 4

Lectors  de  llibres
electrònics

4 0 4

Tablets PC 6 0 6

Total 173 46 219

78



Memòria del curs 2014/2015

6.2 Fons bibliogràfic

Monografies i publicacions periòdiques

A finals  del  curs  2013/2014 la  Biblioteca de Cappont  compta amb una col·lecció  de 142.420
exemplars,  dels  quals  3.149  estan  dipositats  al  GEPA.  Durant  l'any  2014  la  biblioteca  ha
incrementat la seva col·lecció en un total de 933 monografies procedents de compra. En relació
amb la compra del fons documental es continua amb la mateixa política, s'adquireix per cobrir tant
la bibliografia recomanada per a la docència com la bibliografia per a la recerca.

Pel que fa a les publicacions periòdiques, la col·lecció s'adquireix mitjançant dues vies. Per una
banda a través del CSUC, les anomenades publicacions consorciades. Per altra banda a través
del  propi  SBD,  les  anomenades publicacions  no consorciades.  Actualment,  a  la  Biblioteca de
Cappont, la col·lecció de publicacions periòdiques no consorciades és de 242 títols de revistes
vives en paper, procedents tant de compra com de donatiu o intercanvi, i 631 títols de revistes
electròniques.

Recursos electrònics

La Biblioteca de Cappont, a part de les subscripcions consorciades (vegeu apartat 1.6.2), està
subscrita de forma individual a revistes electròniques, bases de dades i llibres electrònics. 

La relació de recursos electrònics subscrits a nivell individual són els següents:

Recurs Matèria

ACM Digital Library Informàtica

Annual review Multidisciplinar

Biblioteca online Bosch Dret

Cuadernos de pedagogía Pedagogia i educació

CSIC Ciència i humanitats

Duns... principales empresas españolas Empreses

Educ@lex Educació

Iconda Arquitectura, construcció i urbanisme

InfoTrac Custom Journals Multidisciplinar

ISI Web of Knowledge Multidisciplinar

AENORmas Normes tècniques i normes UNE

Project MUSE Ciències socials, humanitats i matemàtica

Psicodoc Psicologia

SABI Anàlisi financera

Science Ciència

SciFinder Química

Scopus Multidisciplinar
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Recurs Matèria

SpringerImages 
Imatges mèdiques, medicina, ciència i 
tecnologia

Tirant on line Dret i jurisprudència

TV Anuncios Publicitat a la televisió

Fons antic i altres suports

La Biblioteca de Cappont compta amb 59 documents publicats entre els anys 1501 i 1800, i 906
documents entre els anys 1801 i 1900. Pel que fa al material no llibre, inclòs també el material
d'acompanyament, les dades són les següents:

Tipus de material Unitats

Material fonogràfic 1.258

Vídeos i DVD 3.003

CD-ROMS 3.902

Disquets 558

Total 8.721
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6.3 Serveis

Entrades a la biblioteca8

Nombre d'entrades a la Biblioteca de Cappont
durant l'any 2014

1a planta porta 1 105.490

1a planta porta 2 41.643

2a planta 101.184

3a planta 43.306

Total 291.623

Préstec
El següent quadre detalla el total de préstecs i renovacions efectuats durant l'any 2014 segons les
diferents tipologies de préstec:

Préstec per tipologies a la Biblioteca de Cappont. Any 2014

Préstecs i
Renovacions

Llibres 47.415

Espais de treball en grup 4.115

Audiovisuals 3.346

Espais de treball individual 2.487

Tablet PC 1.493

Ordinadors portàtils 1.316

Objectes (calculadores i auriculars) 137

Memòries USB 115

Espai d'audiovisuals 36

Lectors de llibres electrònics 19

Total 60.479

8 Vegeu l'Annex 11.2 Calendari d'obertura i tancament de les biblioteques de l'SBD
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Formació d'usuaris

Durant el curs 2014/2015 la Biblioteca de Cappont ha realitzat les següents activitats de formació:

Sessions per a estudiants de grau i postgrau i sessions a mida

Nom del curs Nombre
Hores
totals

Assistents

Sessions d'acollida 4 4 821

Sessió d'acollida als estudiants de mobilitat 1 1 98

Sessió d'acollida als alumnes del Programa Sènior 1 1 17

Benvinguda als estudiants de l'ORI (convenis internacionals) 1 0,5 25

Bases de dades d'Educació 1 1 1

Bases de dades d'Educació / Mendeley Premiun 1 1 1

Bases de dades d'Economia i Empresa per al TFG 1 1 1

Base de dades ISOC-CSIC i Mendeley Premium 1 1 1

Base de dades TFG 1 1 1

Cerca d'informació i Mendeley per a la Tesi Doctoral 2 3 2

Introducció a la cerca bibliogràfica 1 1 1

Mendeley Premium 14 17,5 25

ORCID i altres indicadors 8 11,5 8

Recursos d'informació en educació 2 3,45 2

Recursos d'informació en educació i Mendeley 1 1 1

Recursos d'informació en educació emocional 1 1,5 1

Recursos d'informació en administració i direcció d'empreses 2 3,25 3

Recursos d'informació en Dret 2 2 3

Recursos d'informació en Dret i Mendeley 1 2 1

Recursos  d'informació  en  Enginyeria  electrònica,  industrial  i
automàtica

1 1,15 3

Recursos d'informació sobre dones i igualtat salarial 1 1 1

Recursos d'informació per al TFG (ADE) 1 1 1

Recursos d'informació per al TFG 2 4 4

Recursos d'informació per al TFG (Educació infantil) 2 2,5 4

Recursos d'informació per al TFG i Mendeley Premium 8 16 59

Recursos d'informació per al TFG (ADE) i Mendeley 1 1,5 1

Recursos d'informació per al TFG (Dret) 1 1,5 1

Recursos d'informació per al TFG (Treball Social) 1 1 1

ResearchGate 1 1 1

Revisió Mendeley Premium 2 3 2

Recursos d'informació per al TFM (educació) 1 1 1

Total = 31 68 92,35 1092
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Sessions de col·laboració amb el professorat

Nom del curs Titulació Nombre
Hores
totals

Assistents

Accés obert a la documentació 
científica

Estudiants de doctorat 2 4 32

Catàleg i Cerca d'articles 
Grau Educació Primària i  Grau
Educació Infantil

2 2 59

Mendeley Premiun 

Grau Treball Social 2 4 21

Grau  d'Educació Social 1 2 10

Estudiants de Doctorat 3 6 50

Cerca en catàlegs i cercadors 
d'internet

Grau Educació Social 2 2 53

Indicadors i mètodes per avaluar la 
producció científica

Estudiants de Doctorat 2 8 44

Recursos d'Informació en educació 
infantil

Grau Educació Infantil 3 4 95

Recursos d'informació en educació 
infantil i primària

Doble Grau Educació Infantil – 
Educació Primària

1 1 30

Recursos d'informació en educació 
social

Grau Educació Social 1 1,5 13

Recursos d'informació en treball social
i Mendeley Premium

Grau Treball Social 2 4 48

Recursos d'informació per al TFG   i 
Mendeley Premium

Grau Educació Social 1 2 29

Taller de formació Projecte Itinera  1 2,5 38

Total = 11 23 43 522
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Cursos per a usuaris externs

Nom del curs Entitat Nombre
Hores
totals

Assistents

Recursos d'informació per al TFG Estudiant de Grau 1 2,5 1

Cerca bibliogràfica prèvia a la tesi 
doctoral

Exalumne  que  a  l'octubre  es
matricularà al Doctorat

1 2 1

La recerca d'informació Projecte Itinera 1 1 20

Cerca d'informació per al Treball 
de Recerca de Batxillerat

Alumna 1 1 1

Sessió de formació de recursos
per al treball  de recerca per als
alumnes de 1r  de batxillerat  de
l'IES Guindàvols

1 2 58

Alumna que no va poder assistir
a la sessió Itinera

1 1,5 1

Recursos d'informació en 
educació

Alumna de màster de la UB 1 1

Mendeley Premium Estudiants Màster UNIR 2 2 2

Visita a la Biblioteca 

Alumnes de l'Instituto Bajo Cinca
de Fraga

1 1 7

Visita dels alumnes de 1r d'ESO
de l'IES Ronda

1 1 60

Visita a la biblioteca dels infants
de La Pupusa, acompanyats de
familiars i mestres 

1 1 24

Total = 7 12 16 175
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BiblioGuies
(http://biblioguies.udl.cat/sb.php?subject_id=31408)

Durant el  curs 2014/2015 la Biblioteca de Cappont s'ha iniciat  en aquesta nova eina amb les
BiblioGuies següents:

• Educació

• Recursos per al Treball Final de Grau (TFG) i de Màster (TFM)
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Repositoris Obert UdL

La Biblioteca de Cappont introdueix al Repositori Obert de la UdL els articles que el professorat
del campus inclou al GREC. També introdueix els treballs finals de les titulacions següents:

• Arquitectura Tècnica

• Enginyeria Informàtica

• Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió

• Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes

• Enginyeria Tècnica Industrial Mecànica

• Grau en Arquitectura Tècnica

• Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

• Grau en Enginyeria Informàtica

• Grau en Enginyeria Mecànica

• Màster en Ciències Aplicades a l'Enginyeria

• Màster en Enginyeria de Programari Lliure

• Màster en Enginyeria Industrial

• Màster en Enginyeria Informàtica

• Màster en Interacció Persona Ordinador

• Grau en Administració i Direcció d'Empreses

• Grau en Dret

• Grau en Turisme

• Màster en Ciències Jurídiques

• Màster en Sistema de Justícia Penal

• Grau en Educació Social

• Grau en Treball Social

• Màster en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement
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6.4 Difusió

Blog de la Biblioteca de Cappont
(http://bibliotecacappont.wordpress.com/)

El blog està mantingut pel personal de la biblioteca que s’amaga darrera 4 personatges ficticis
(una bibliotecària i els seus 3 becaris virtuals). Cada personatge aporta continguts diferents per
respondre als diferents interessos dels tres centres del Campus:

• La bibliotecària: informació general de la biblioteca i de caire transversal que pot interessar
a tots els usuaris de la biblioteca.

• César  Krugman:  estudiant  de  dret  i  fan  de  Paul  Krugman,  s’encarrega  d’afegir  posts
interessants per als estudiants de dret, ADE i turisme.

• Sheldon EPS:  tot  un geek que aporta continguts  d’interès per  als  estudiants de l’EPS
d’informàtica, enginyeria electrònica, enginyeria mecànica i arquitectura tècnica.

• Srta Montessori: la Maria, més coneguda com a Srta Montessori, és estudiant d’educació
primària i aporta continguts d’interès sobre educació, psicologia i treball social.

Durant el curs 2014/2015 s'hi han publicat 19 entrades i ha rebut 4.011 visites:

• John Grisham, l’advocat escriptor de best-sellers

• L’escola rural catalana

• Exposició de rellotges de sol a la biblioteca

• Les indispensables per a dret i economia i empresa

• La vostra opinió és important…

• “Llegim a l’aula”

• “Zygmunt Bauman i la visió líquida de la societat actual”

• Red_parlamenta

• “La intel·ligència emocional a la feina”

• Posem en funcionament l’aplicatiu de reserva d’espais

• La bibliotecària més castissa se’ns jubila!

• “El trastorn d’atenció amb hiperactivitat: un entrebanc en l’aprenentatge dels infants”

• Les biblioteques humanes,  un projecte  per  trencar  estereotips  i  lluitar  contra  l’exclusió
social

• Noves tecnologies aplicades al turisme

• Dia internacional de la dona treballadora

• “Asperger: la síndrome invisible”

• II congrés Anna Gené: “fem ciència a l’escola”

• Els docents a la gran pantalla…són reals o “de cine”?

• Els audiovisuals a l’aula
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Exposicions bibliogràfiques

Durant el curs 2014/2015 la Biblioteca de Cappont ha realitzat les següents exposicions:

Rellotges de sol, des del 22 d'octubre fins el 5 de desembre de 20159

Mostra de 12 rellotges de sol de la col·lecció

particular de Francesc Clarà, membre de la

Societat Catalana de Gnomònica. L'exposició

es  complementa  amb  explicacions  clares  i

assequibles sobre què és i com funciona un

rellotge de sol,  a partir  dels textos de Joan

Girbau,  gran  coneixedor  de  la  matèria  i

professor  de  la  Universitat  Autònoma  de

Barcelona. 

L'exposició s'emmarca en el context del curs Aprenem matemàtiques a través dels rellotges

de  sol,  ofert  per  l'ICE-Centre  de Formació  Contínua i  el  Departament  d'Ensenyament,  i

coordinat pel Departament de Matemàtica de la UdL.

Fulls informatius

La Biblioteca de Cappont ha enviat  Fulls Informatius amb informacions sobre novetats i  sobre
recursos electrònics disponibles a través de la web de l'SBD:

• Sessions de formació a la biblioteca per al TFG

• Nous llibres electrònics d'informàtica

Visites i altres activitats de difusió

9 Vegeu la nota de premsa publicada a l'Annex 11.1: Aprendre matemàtiques amb rellotges de sol
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Durant el curs 2014/2015 la Biblioteca de Cappont ha rebut les següents visites:

• 3 visites d'instituts d'ESO

• 1 visita de nens de P3

• 1 visita d'un professor del Senegal 
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6.5 Centres de documentació

Fruit  de la  col·laboració de l'SBD amb l'Oficina de Cooperació i  Solidaritat  i  amb el  Seminari
Interdisciplinari d'Estudis de la Dona (SIED) de la UdL,  la Biblioteca de Cappont acull dos centres
de documentació especialitzats: el Centre de Documentació en Cooperació i Solidaritat (CDOCS) i
el Centre d'Estudis i Documentació de la Dona (CEDD).

L'SBD col·labora amb el tractament tècnic i físic dels fons especialitzat d'aquests centres per tal
que aquests estiguin  inclosos al  catàleg automatitzat  de la  UdL i  al  Catàleg Col·lectiu  de les
Universitats de Catalunya (CCUC), i així potenciar la seva consulta a nivell global.

Centre de Documentació en Cooperació i Solidaritat  (CDOCS)

El CDOCS és un centre de recursos, de les terres de Lleida, especialitzat en temes relacionats
amb la cooperació per al desenvolupament i la solidaritat, com ara el desenvolupament humà, la
pau, el drets humans, la immigració, el medi ambient i la sostenibilitat, el comerç just, les relacions
internacionals, governabilitat i globalització entre d'altres. El CDOCS es troba a la segona planta
de l'edifici annex de la biblioteca.

El seu fons documental estan compost de llibres, publicacions periòdiques, documents o articles,
obres de referència (anuaris, estadístiques i informes d’organitzacions internacionals) i material
audiovisual. Les àrees temàtiques del CDOCS són : educació per al desenvolupament, economia,
drets humans, desenvolupament rural  i  agricultura,  ecologia i  medi ambient,  cooperació per al
desenvolupament i immigració etc.

Durant el curs 2014/2015 la Biblioteca de Cappont ha catalogat 159 exemplars del CDOCS i ha
efectuat el trasllat de 219 documents al magatzem GEPA, actualment el fons documental d'aquest
centre de documentació està format per 6.996 exemplars. A més, també disposa d'una col·lecció
de 18 títols de revistes vives.

Pel  que  fa  al  servei  de  préstec,  durant  l'any  2014  el  CDOCS  va  realitzar  743  préstecs  i
renovacions de documents.

Centre d'Estudis i Documentació de la Dona (CEDD)

El  CEDD  és  una  biblioteca  especialitzada  en  temes  de  la  dona,  gènere,  feminisme,
maltractaments,  igualtat,  etc.  El  seu  fons  documental  estan  compost  de  llibres,  publicacions
periòdiques, material audiovisual, pòsters i nombrosa literatura grisa.

L'Àrea de  Catalogació  de l'SBD s'encarrega de coordinar  la  catalogació  del  fons  documental
d'aquest centre. Durant el curs 2014/2015 el CEDD ha catalogat 36 exemplars, actualment el fons
documental d'aquest centre de documentació està format per 3.147 exemplars. A més,  també
disposa d'una col·lecció de 5 títols de revistes vives.
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7.1 Instal·lacions i equipaments

En relació amb les instal·lacions a la Biblitoca de Ciències de la Salut, durant el curs 2014/2015
s'han realitzat els canvis següents:

• Reestructuració de la sala de treball en grup: creació de 4 nous espais de treball en grup
d'una o dues persones i un espai de treball en grup de 2 a 6 persones. Aquests nous
espais es van dotar amb  pantalles de 23”, reaprofitant les CPU ja existents i redistribuint
els ordinadors per tal de fer més confortables els espais.

Dades de les instal·lacions de la Biblioteca de Ciències de la Salut:

M2 Places de lectura

Biblioteca 722,12 Biblioteca 200

Sales d'estudi 432,00 Sales d'estudi 132

Total 1.154,12 Total 332

Metres lineals de prestatgeria (ML)

ML totals ML ocupats

Sala (lliure accés) 854,3 702

Dipòsit 236,4 233,4

Dipòsit de Cappont 109,0 77,0

Total 1.199,7 1000,7
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Actualment la Biblioteca de Ciències de la Salut disposa del següent equipament:

Equipaments
A disposició
dels usuaris

Gestió
interna

Total

PC 22 5 27

Portàtils 4 0 4

Impressores 2 1 3

TV 1 0 1

Vídeos 1 0 1

Lectors/reproductors
audio

1 0 1

DVD (aparell) 1 0 1

DVD (en PC) 27 7 34

Autopréstec 1 0 1

Escàners 2 0 2

Memòries USB 5 0 5

Telelupes 1 0 1

Lectors codis de barres 0 2 2

Quioscos 2 0 2

Lectors  de  llibres
electrònics

2 0 2

Tablets PC 6 0 6

Total 78 15 93
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7.2 Fons bibliogràfic

Monografies i publicacions periòdiques

A finals del curs 2013/2014 la Biblioteca de Ciències de la Salut compta amb una col·lecció de
24.072 exemplars, dels quals 665 estan dipositats al GEPA i 1.558 al magatzem de la Biblioteca
de Cappont. Durant l'any 2014 la biblioteca ha incrementat la seva col·lecció en un total de 591
monografies procedents de compra. En relació amb la compra del fons documental es continua
amb la mateixa política, s'adquireix per cobrir tant la bibliografia recomanada per a la docència
com la bibliografia per a la recerca.

Pel que fa a les publicacions periòdiques, la col·lecció s'adquireix mitjançant dues vies. Per una
banda a través del CSUC, les anomenades publicacions consorciades. Per altra banda a través
del  propi  SBD,  les  anomenades publicacions  no consorciades.  Actualment,  a  la  Biblioteca de
Ciències de la Salut, la col·lecció de publicacions periòdiques no consorciades és de 14 títols de
revistes vives en paper, procedents tant de compra com de donatiu o intercanvi, i 133 títols de
revistes electròniques.

Recursos electrònics

La Biblioteca de Ciències de la Salut també, a part  de les subscripcions consorciades (vegeu
apartat 1.6.2), està subscrita de forma individual a revistes electròniques, bases de dades i llibres
electrònics.

La relació de recursos electrònics subscrits a nivell individual són els següents:

Recurs Matèria

Annual Review Multidisciplinar

Cell Citologia i virologia

Cinahl Plus Infermeria i medicina

CSIC
Ciència i humanitats, ciències socials, tecnologia,
medicina

Cuiden Plus - Cantarida Infermeria

Doyma Medicina

InfoTrac Custom Journals Multidisciplinar

ISI Web of Knowledge Multidisciplinar

Nature Reviews Càncer i investigació

Oceano medicina y salud Medicina i infermeria

Science Ciència

Scopus Multidisciplinar

94

http://www.scopus.com/scopus/home.url
http://www.sciencemag.org/
http://oceanodigital.oceano.com/Salud/Salud_home/_YOv__Qctbf0dtW3WPdIMo9bVQC6IW3nSU-T1EWYr6Vad2lU5SNoS5U5pMz-1THdlXtBSx7H-dXqXFtPKnYVLGw
http://www.nature.com/siteindex/index.html
http://www.accesowok.fecyt.es/wos
http://find.galegroup.com/gtx/start.do?prodId=SPJ.SP00&userGroupName=lerida
http://metalib.cbuc.cat/V/BKRXRTE9R8JVX94VQ7AY1F7RRAJITIA182ETRCFMLVS2TDRRY5-47493?func=find-db-1-locate&mode=locate&F-WCL=Bases+de+Datos+del+CSIC&F-WPB=&F-WFL=&F-WRD=&F-WTY=&restricted=all
http://metalib.cbuc.cat/V/BKRXRTE9R8JVX94VQ7AY1F7RRAJITIA182ETRCFMLVS2TDRRY5-44806?func=find-db-1-locate&mode=locate&F-WCL=cinahl&F-WPB=&F-WFL=&F-WRD=&F-WTY=&restricted=all
http://www.cellpress.com/
http://www.annualreviews.org/


Memòria del curs 2014/2015

Altres suports

La Biblioteca de Ciències de la Salut compta amb el següent material no llibre, inclòs també el
material d'acompanyament:

Tipus de material Unitats

Fotografies i diapositives 560

Microformes 133

Material fonogràfic 17

Vídeos i DVD 583

CD-ROMS 1.070

Disquets 35

Total 2.398
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7.3 Serveis

Entrades a la biblioteca10

Nombre d'entrades a la Biblioteca de Ciències
de la Salut durant l'any 2014

Gener 23.556

Febrer 11.189

Març 16.748

Abril 11.960

Maig 15.217

Juny 21.274

Juliol 4.055

Agost 3.827

Setembre 6.561

Octubre 19.344

Novembre 23.339

Desembre 12.607

Total 169.677

Préstec
El següent quadre detalla el total de préstecs i renovacions efectuats durant l'any 2014 segons les
diferents tipologies de préstec:

Préstec per tipologies a la Biblioteca de Ciències de la Salut. Any 2014

Préstecs i Renovacions

Llibres 14.592

Tablet PC 885

Ordinadors portàtils 541

Memòries USB 355

Audiovisuals 211

Espais de treball en grup 138

Lectors de llibres electrònics 29

Objectes (calculadores i auriculars) 12

Total 16.763

10 Vegeu l'Annex 11.2 Calendari d'obertura i tancament de les biblioteques de l'SBD
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Formació d'usuaris

Durant el curs 2014/2015 la Biblioteca de Ciències de la Salut ha realitzat les següents activitats
de formació:

Sessions per a estudiants de grau i postgrau i sessions a mida

Nom del curs Nombre Hores Assistents

Sessions d'acollida 4 4 200

Gestor de referències bibliogràfiques Mendeley 31 60,5 339

Introducció als recursos de la biblioteca 2 4 60

Bases de Dades en Ciències de la Salut 3 6 3

Introducció a la biblioteca, Mendeley 6 24 120

ORCID i altres indicadors 1 2 1

Mendeley, índexs de cites 1 4 20

TFG. Cerca bibliogràfica 2 4 60

Recursos en Ciències de la Salut 3 18 75

Recursos d'informació 1 3 1

Cerca en bases de dades especialitzades en Ciències de la Salut 2 14 40

Pubmed 5 8,5 39

Pubmed + catàlegs 1 1 1

Pubmed i altres bases de dades en Ciències de la Salut 2 4 9

Total =  14 64 157 968

Sessions de col·laboració amb el professorat

Titulació Nombre Hores Assistents

Introducció  als  recursos  de  la
biblioteca

Grau Biomedicina 2 4 40

Cerca en la evidència científica Grau d'Infermeria 5 10 100

Catàlegs  i  avaluació  de  recursos
web

Grau  en  Nutrició  Humana  i
Dietètica

2 4 40

Mendeley
Grau  en  Nutrició  Humana  i
Dietètica

2 4 16

Cerca  en  bases  de  dades
especialitzades en Ciències de la
Salut

Màster de Recerca en Salut 1 2 20

Bases de dades en fisioteràpia Grau en Fisioteràpia 3 18 60

Procés de cerca

Grau  en  Nutrició  Humana  i
Dietètica

1 4 20

Grau en Fisioteràpia 2 6 40

Total = 7 18 52 336
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BiblioGuies
(http://biblioguies.udl.cat/sb.php?subject_id=32330)
Des de la Biblioteca de Ciències de la Salut s'han realitzat les següents BiblioGuies:

• Medicina i Biomedicina

• Infermeria

• Pubmed

• Tutorials: Biblioteca Ciències de la Salut

Bibliografia recomanada

Com cada  any,  la  Biblioteca  de  Ciències  de  la  Salut  actualitza  la  bibliografia  recomanada a
Millennium de totes les assignatures de les titulacions que s’imparteixen al Campus de Ciències
de la Salut. En total s’han actualitzat 154 bibliografies recomanades.

També s’han eliminat aquelles bibliografies recomanades que corresponen a les assignatures de
titulacions ja extingides. Aquesta tasca s’ha dut a terme en dos passo: primer des de la Biblioteca
de Ciències de la Salut s’ha desvinculat el  llibre de la bibliografia recomanada corresponent i
posteriorment des de l’Àrea de Catalogació s’ha eliminat el registre a Millennium. En total s’han
eliminat 157 bibliografies recomanades.
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Repositori Obert UdL

La Biblioteca de Ciències de la Salut introdueix al Repositori Obert de la UdL els articles que el
professorat  del  campus inclou al  GREC. També introdueix els  treballs  finals  de les titulacions
següents:

• Grau de Nutrició Humana 

• Grau en Infermeria 

• Grau en Fisioteràpia

• Màster en recerca en Salut
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7.4 Difusió

Blog de la Biblioteca de Ciències de la Salut
(http://bibliotecacienciessalut.wordpress.com/)

Durant el curs 2014/2015 s'hi han publicat 25 entrades i s'han rebut 1.643 visites.

• Impressió 3d en medicina
• Benvinguts al nou curs
• Dia Mundial de l’Alzheimer
• La Nit de la Recerca
• Indicadors Bibliomètrics per a les Publicacions Científiques
• La Teva Opinió és Important
• Informes de Casos
• Consells per fer el treball de fi de grau
• Ampliem a 5, els espais de treball en grup!!
• Ja sabeu quina bibliografia us recomanen els vostres professors!!
• Professors i alumnes del Grau de Fisioteràpia de la UdL s’impliquen en el projecte 

Fisiàfrica
• VIa Jornada d’Actualització Diagnòstica i Terapèutica en Fibromiàlgia, Síndrome de la 

Fatiga Crònica, Síndrome de la Sensibilitat Química Múltiple
• Exposició Benestar i Salut a través de l’experiència artística
• IV Jornada d’Infermeria i Fisioteràpia
• Activa’t als parcs saludables
• Projecte Salud Conectada
• Recursos-e que us poden ajudar a resoldre dubtes d’última hora!!
• Benestar i salut a través de l’experiència artística
• Medicina personalitzada per tractar la hipertensió en l’apnea del son
• Ansietat durant els exàmens? 5 consells per a vèncer-la!
• 13 de juny, Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell
• 21 de juny, Dia Mundial de la Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA)
• Temps de vacances… temps de practicar l’aeròbic!!!
• Humor terapèutic
• L’Hospital Santa Maria esdevé universitari

Fulls informatius

Des de la Biblioteca de Ciències de la Salut s'han fet diverses accions per tal de fer difusió dels
serveis i recursos de l'SBD i de la Biblioteca de Ciències de la Salut. En aquest sentit, s'han enviat
Fulls  Informatius  de  la  BCS amb  informacions  sobre  novetats  i  sobre  recursos  electrònics
disponibles a través de la web de l'SBD:

• Mendeley, gestor de bibliogràfic

• Indicadors bibliomètrics per a les publicacions científiques

• Llibres-e d'anatomia i fisiologia

• Índex Merck
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• Llibres-e d'anatomia i fisiologia patològiques

• La teva opinió és important

• Llibres-e de biologia cel·lular

• Llibres electrònics Science Direct

• Llibres electrònics Ovid

• Llibres electrònics Síntesis

• Mendeley, gestor de bibliogràfic

• Pubmed i altres bases de dades en ciències de la salut

• Llibres-e d'anatomia, embriologia i fisiologia

• Llibres-e de fisioterapia

• Llibres-e de psicologia

• Llibres-e de dermatologia

• Llibres-e de farmacologia

• Llibres-e de cirurgia

• Llibres-e de genètica

• Llibres-e de nutrició

• Llibres-e de oftalmologia

• Llibres-e de bioètica

• Llibres-e de pediatria

• Llibres-e de oncologia

• Llibres-e de psiquiatria

• Llibres-e de otorinolaringologia

• Llibres-e de geriatria

• Llibres-e de radiologia

• Llibres-e d'infermeria

• Llibres-e de obstetrícia i ginecologia

• Llibres-e de urologia

• Llibres-e de medicina legal i forense

• Llibres-e de traumatologia i ortopèdia

• Llibres-e de medicina preventiva i salut pública

• Llibres-e de psicobiologia

• Llibres-e de microbiologia

• Llibres-e de medicina
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• Llibres-e d'immunologia

• Llibres-e de estadística i investigació operativa

• Llibres-e de biologia cel·lular, biologia molecular i bioquímica

• Llibres-e d'anatomia patologica

• Revistes-e d'infermeria
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8.1 Instal·lacions i equipaments

Dades de les instal·lacions de la Biblioteca de l'ETSEA:

M2 Places de lectura

Biblioteca 1.303,00
Biblioteca 294

Compactus, magatzems externs 41,64

Sales d'estudi 165,00 Sales d'estudi 100

Total 1509,64 Total 394

Metres lineals de prestatgeria (ML)

ML totals ML ocupats

Sala (lliure accés) 1.227,00 1.220,00

Dipòsit 281,93 281,93

Dipòsit de Cappont 204,20 174,21

Dipòsit Cappont - Mòduls 67,50 42,81

Total 1.780,63 1718,95

Actualment la Biblioteca de l'ETSEA disposa del següent equipament:

Equipaments
A disposició
dels usuaris

Gestió
interna

Total

PC 25 7 32

Portàtils 9 0 9

Impressores 2 5 7

TV 2 0 2

Vídeos 1 0 1

Autopréstec 1 0 1

Escàners 1 2 3

PC-KAR 1 0 1

Memòries USB 7 0 7

Telelupes 1 0 1

Lectors codis de barres 0 5 5

Quioscos 2 0 2

Lectors  de  llibres
electrònics

2 0 2

Tablets PC 3 0 3

Total 57 19 76
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8.2 Fons bibliogràfic

Monografies i publicacions periòdiques

A finals  del  curs  2013/2014  la  Biblioteca  de  l'ETSEA compta  amb  una  col·lecció de  58.284
exemplars, dels quals 2.074 estan dipositats al GEPA i 8.103 al magatzem de la Biblioteca de
Cappont.  Durant  l'any 2014 la  biblioteca ha incrementat  la seva col·lecció en un total  de 403
monografies procedents de compra.  En relació amb la compra del fons documental es continua
amb la mateixa política, s'adquireix per cobrir tant la bibliografia recomanada per a la docència
com la bibliografia per a la recerca.

Pel que fa a les publicacions periòdiques, la col·lecció s'adquireix mitjançant dues vies. Per una
banda a través del CSUC, les anomenades publicacions consorciades. Per altra banda a través
del  propi  SBD,  les  anomenades publicacions  no consorciades.  Actualment,  a  la  Biblioteca de
l'ETSEA, la col·lecció de publicacions periòdiques no consorciades és de 123 títols de revistes
vives en paper, procedents tant de compra com de donatiu o intercanvi, i 202 títols de revistes
electròniques.

Recursos electrònics

La Biblioteca de l'ETSEA també, a part de les subscripcions consorciades (vegeu apartat 1.6.2),
està subscrita de forma individual a revistes electròniques, bases de dades i llibres electrònics. 

La relació de recursos electrònics subscrits a nivell individual són els següents:

Recurs Matèria

Acta Horticulturae Fructicultura i fruita tropical

Annual Review Multidisciplinar

CAB Abstracts Veterinària, animals

CAB ebooks Agricultura, veterinària

Cell Citologia i virologia

CSIC Ciència i humanitats

Encyclopedia of soil science Edafologia i sòls

InfoTrac Custom Journals Multidisciplinar

ISI Web of Knowledge Multidisciplinar

Normes Tecnològiques de Jardineria i 
Paisatgisme

Jardineria i paisatgisme

AENORmas Normes tècniques i normes UNE

SABI Anàlisi financera i empreses

Science Ciència

SciFinder Química

Scopus Multidisciplinar
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Fons antic i altres suports

La Biblioteca de l'ETSEA compta amb 9 documents publicats entre els anys 1501 i 1800 i 803
documents entre els anys 1801 i 1900. Pel que fa al material no llibre, inclòs també el material
d'acompanyament, les dades són les següents:

Tipus de material Unitats

Mapes i plànols 4.005

Fotografies i diapositives 1.608

Microformes 235

Material fonogràfic 40

Vídeos i DVD 494

CD-ROMS 1.613

Disquets 308

Total 8.303
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8.3 Serveis

Entrades a la biblioteca11

Nombre d'entrades a la Biblioteca de l'ETSEA
durant l'any 2014

Gener 49.915

Febrer 27.138

Març 29.222

Abril 27.964

Maig 33.661

Juny 45.008

Juliol 6.563

Agost 1.341

Setembre 11.603

Octubre 35.721

Novembre 37.011

Desembre 24.473

Total 329.620

Préstec
El següent quadre detalla el total de préstecs i renovacions efectuats durant l'any 2014 segons les
diferents tipologies de préstec:

Préstec per tipologies a la Biblioteca de l'ETSEA. Any 2014

Préstecs i
Renovacions

Llibres 19.460

Ordinadors portàtils 1.615

Tablet PC 930

Espais de treball en grup 585

Memòries USB 537

Objectes (calculadores i auriculars) 369

Audiovisuals 262

Lectors de llibres electrònics 8

Total 23.766

11 Vegeu l'Annex 11.2 Calendari d'obertura i tancament de les biblioteques de l'SBD
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Formació d'usuaris

Durant el curs 2014/2015 la Biblioteca de l'ETSEA ha realitzat les següents activitats de formació:

Sessions per a estudiants de grau i postgrau i sessions a mida

Nom del curs Nombre Hores Assistents

Base de dades CAB Abstracts 1 2 3

Base de dades FSTA 1 2 1

Base de dades Journal Citation Reports 1 1 1

Base de dades Mendeley Premium 7 11 9

Base de dades Scopus 1 2 1

ORCID i altres indicadors 10 9 14

Recursos d'Informació en Economia Agraria 1 2 1

Recursos d'informació en Ciència i Tecnologia dels Aliments 2 4 5

Recursos d'informació en el Programa Sènior 1 1,5 2

Recursos d'informació en Enginyeria Agronòmica 1 2 1

Recursos d'informació en Enginyeria Forestal 1 1 2

Recursos d'informació en Gestió de la fauna 1 1 1

Sessions d'acollida 5 5 217

Total = 13 33 43,5 258

Sessions de col·laboració amb el professorat

Nom del curs Titulació Nombre Hores Assistents

Discovering / Exploring UdL 
Libraries: services, collections 
& resources

Projecte europeu Tempus 1 2 6

How to find publications' 
articles

Màster in Mediterranean Forestry 
(MEDFOR) - Màster in European 
Forestry - ERASMUS MUNDUS

1 2 6

Introduction  to  the  library
services and resources

Màster in Mediterranean Forestry 
(MEDFOR) 
Màster in European Forestry – 
ERASMUS

1 2 7

Information  Resources  in
Forestry

Màster in European Forestry – 
ERASMUS MUNDUS

2 8 13

Mendeley Premium

Màster in Mediterranean Forestry 
(MEDFOR) 
Màster en European Forestry – 
ERASMUS

1 2 6

Grau en Ciència i Salut Animal 1 2 11

Recursos d'informació en Grau en Ciència i  Tecnologia dels 2 4 13
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Sessions de col·laboració amb el professorat

Nom del curs Titulació Nombre Hores Assistents

Introducció al sector alimentari Aliments

Recursos d'informació en  
Protecció Integrada de Cultius

Màster  en  Protecció  Integrada  de
Cultius

1 2 6

Recursos d'Informació en 
additius i aliments funcionals 

Grau en Ciència i  Tecnologia dels
Aliments

1 3 38

Recursos d'informació en 
Benestar Animal 

Grau en Ciència i Salut Animal
2 4 69

Recursos d'informació en 
Introducció a la producció 
animal

Grau en Ciència i Salut Animal 2 4 61

Recursos d'informació en 
Gestió de la fauna 

Grau en Enginyeria Forestal 13 26 107

Total = 11 28 61 343

BiblioGuies
(http://biblioguies.udl.cat/friendly.php?s=guies)

Des de la Biblioteca de l'ETSEA s'han realitzat les següents BiblioGuies:

• Agroalimentació i ciència forestal

• Biotecnologia

Repositoris Obert UdL
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La Biblioteca de l'ETSEA introdueix al Repositori Obert de la UdL els articles que el professorat del
campus inclou al GREC. També introdueix els treballs finals de les titulacions següents:

• Enginyeria Agronòmica

• Enginyeria de Forests

• Enginyeria Tècnica Agrícola

• Enginyeria Tècnica Forestal

• Grau en Biotecnologia

• Grau en Ciència i Salut Animal

• Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària

• Grau en Enginyeria Forestal
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8.4 Difusió

Blog de la Biblioteca de l'ETSEA
(http://bibliotecaetsea.wordpress.com/)

Durant el curs 2014/2015 s'hi han publicat 32 entrades i ha rebut 1.302 visites:

• Jornades d’acollida: coneix la biblioteca

• Rebuda als nous estudiants de la udl

• El llibre del mes: Itineraris botànics per les terres de Lleida

• Fira agrària del Sant Miquel: 43 premi del llibre agrari

• Apportacions: Bolets.info

• Preus de la construcció: banc de dades bedec

• 10 raons per fer formació a la biblioteca

• Com elaborar un treball acadèmic

• La vostra opinió és important

• Dels ocells, què t’agradaria saber?

• La biblioteca us desitja un Bon Nadal i un pròsper 2015

• Els dissabtes també obrim!

• Sou més de crosta o de molla?

• Competències informacionals. Aprenentatge en la cerca i l’ús de la informació

• Apportacions: Arbolapp

• Espais de treball col·laboratiu

• Podeu identificar els arbres dels Camps Elisis?

• Any internacional dels sòls 2015: “sòls sans per a una vida sana”

• El llibre del mes : Introduction to food process engineering

• Aliments a canvi de llibres

• Temps d’horts

• El recurs electrònic del mes: Aenormás

• Apportacions: Naturaleza – Magrama

• 10 webs per descarregar llibres-e gratuïts

• Obre’t a l’accés obert

• Biblioguies: tot el que vols saber

• Què és Dialnet?

• L’app de Mendeley, ara també per a Android

• Horari de les biblioteques durant l’estiu

• L’art de cultivar bonsais

• Préstec durant l’estiu

• Marxem de vacances
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Secció “Tria i remena”

Durant aquest curs la Biblioteca de l'ETSEA ha portat a terme les campanyes següents:

• Dels bolets, què en saps?: selecció de documents que pretenen ajudar a comprendre més
i millor les intimitats dels bolets.

• Com elaborar  un treball  acadèmic:  selecció de llibres per  ajudar  a  millorar  els  treballs
acadèmics.

• Dels  ocells,  què  t'agradaria  saber?:  selecció  de  documents  que  pretenen  ajudar  a
comprendre més i millor les peculiaritats de les aus i que poden ajudar a gaudir una mica
més les excursions per la natura.

• Sou més de crosta o de molla?: selecció de documents per contribuir al coneixement del
món del pa i la rebosteria.

• Podeu  identificar  els  arbres  dels  Camps  Elisis?:  selecció  de  documents  que  pretenen
ajudar a conèixer més i millor les peculiaritats dels arbres.

• Us agradaria conrear les vostres verdures i llegums?: selecció de llibres per adquirir unes
nocions bàsiques per tal de poder conrear aliments de qualitat i saludables a casa.

Fulls informatius

Aquest curs la Biblioteca de l'ETSEA ha realitzat difusió de nous llibres electrònics sobre temes
d'interès per al personal docent i investigador dels diferents departaments del campus de l'ETSEA,
concretament s'han enviat gairebé 140 fulls informatius durant tot el curs 2014/2015.

Codis QR

A propòsit de l'enquesta sobre el grau de satisfacció dels usuaris de l'SBD, es va portar a terme
una difusió de la mateixa mitjançant els codis QR. Aquests codis QR enllaçaven directament amb
l'enquesta i es van situar a la màquina d'autopréstec, a tots els ordinadors de la biblioteca, als
ordinadors portàtils, a les sales de treball col·laboratiu, a tots els calaixos d'estudi i també a les
sales d'estudis del campus de l'ETSEA.

Visites
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• Octubre 2014: una desena de professors provinents de Rússia i Moldàvia visiten l'ETSEA
en  el  marc  del  projecte  europeu  Tempus  sobre  silvicultura  sostenible.  A la  biblioteca
realitzen una visita i una sessió de formació de dues hores explicant-los-hi els serveis i
recursos de què disposen.

• Novembre 2014:  visita de l'AMPA de l'Institut IES Ronda, amb un total de 20 pares i 18
alumnes.
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8.5 Centre de Documentació Europea

8.5.1 Instal·lacions i equipaments

El  Centre  de  Documentació  Europea  (CDE)  disposa  de  67  places  de  lectura  i  les  següents
instal·lacions:

Metres lineals de prestatgeria (ML)

ML totals ML ocupats

Sala (lliure accés) 232,00 196,15

Dipòsit 71,70 71,70

Total 303,70 267,85

Actualment el CDE disposa del següent equipament:

Equipaments
A disposició
dels usuaris

Gestió interna Total

PC 3 2 5

Impressores 0 2 2

DVD (en PC) 3 2 5

Lectors codis de barres 0 1 1

Total 6 7 13

8.5.2 Fons bibliogràfic

Monografies, publicacions periòdiques i fullets informatius

El CDE rep documents i publicacions oficials directament de l’Oficina de Publicacions Oficials de la
Unió Europea (EUR-OP), la qual selecciona el fons bibliogràfic en funció dels criteris propis de la
seva política de difusió als Centres de Documentació Europea. 

A finals del curs 2013/2014 el CDE compta amb una col·lecció de 9.302 exemplars, dels quals
2.604 estan dipositats al GEPA i 1.030 al magatzem de la Biblioteca de Cappont. Durant l'any
2014 el  CDE ha incrementat  la  seva col·lecció en un total  de 93 monografies procedents de
compra.

Actualment la col·lecció de publicacions periòdiques no consorciades en paper és de 12 títols de
revistes vives,  procedents tant  de compra com de donatiu o intercanvi,  i  45 títols  de revistes
electròniques.

Pel que fa als fullets informatius, actualment hi ha 94 títols a l'expositor, tots ells gratuïts, ja que
provenen d'EUR-OP, i posats a disposició dels usuaris.
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Altres suports

El Centre de Documentació Europea compta amb el següent material no llibre, inclòs també el
material d'acompanyament:

Tipus de material Unitats

Mapes i plànols 25

Microformes 9.595

Vídeos i DVD 72

CD-ROMS 188

Disquets 14

Total 9.894

8.5.3 Serveis

Préstec

Durant l'any 2014 el CDE va realitzar 233 préstecs i renovacions de documents.

Formació d'usuaris

Durant el curs 2014/2015 el Centre de Documentació Europea ha realitzat els següents cursos de
formació d'usuaris:

Nom del curs Sessions Assistents

El CDE: serveis i recursos 1 23

El Portal Europa 2 28

Consulta del Dret a la UE. Eur-Lex 6 19

Total 9 70
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8.5.4 Difusió

Visites i altres activitats

Durant  el  curs  2014/2015,  per tal  de difondre el  Centre de Documentació Europea i  els seus
serveis, s'han portat a terme les següents accions:

• Setembre 2014 / Juny 2015: distribució a diferents Departaments i Serveis de la UdL de
fullets informatius arribats des de l'Oficina de Publicacions de la Unió Europea (EUR-OP).

• Setembre 2014 / Juny 2015: enviament de correus a diferents Departaments de la UdL de
notícies d'actualitat europea.

• Setembre 2014 /  Juny 2015: participació en el  projecte de l'Arxiu Digital  Espanya-Unió
Europea (SEDA).

• Novembre / Desembre 2015: enviament de material didàctic (fulletons, mapes i cartells) a
escoles i instituts de la ciutat de Lleida.

• Març 2015: visita guiada a un grup d'alumnes de la Facultat de Dret i Economia.

• Maig 2015: visita guiada als alumnes de l'Institut Escola de Treballa de Lleida.
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9.1 Instal·lacions i equipaments

En relació amb les instal·lacions a la Biblioteca de Lletres, durant el curs 2014/2015 s'han realitzat
els canvis següents:

• Reestructuració de la sala de treball en grup: creació de 2 nous espais de treball en grup
amb projectors i ordinadors nous.

• Trasllat  del  fons  del  compactus  de  la  biblioteca  (743  metres  lineals  de  documents)  a
magatzems externs per tal de portar a terme la desinfecció general, tant del compactus
com de la documentació.  Aquest trasllat  s'efectua com a conseqüència d'una plaga de
fongs que afecta part d'aquesta documentació.

• Substitució del paviment deteriorat en dues zones de la biblioteca, aproximadament l'àrea
afectada ha estat d'uns 190 m2

Dades de les instal·lacions de la Biblioteca de Lletres:

M2 Places de lectura

Biblioteca 1.468,63 Biblioteca 271

Compactus, magatzems externs 87,70

56Sales d'estudiSales d'estudi 139,00

Total 1.695,33 Total 327

Metres lineals de prestatgeria (ML)

ML totals ML ocupats

Sala (lliure accés) 2.604,55 2.510

Dipòsit 1.429,70 1.352

Total 4.034,25 3.862
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Actualment la Biblioteca de Lletres disposa del següent equipament:

Equipaments
A disposició
dels usuaris

Gestió
interna

Total

PC 30 10 40

Portàtils 3 0 3

Impressores 2 1 3

TV 4 0 4

Vídeos 1 0 1

Lectors/reproductors
audio

1 0 1

Vídeo disc 1 0 1

DVD (aparell) 1 0 1

DVD (en PC) 30 10 40

Autopréstec 1 0 1

Lectors microformes 1 0 1

Escàners 2 1 4

Escàners llàpis 0 2 2

Memòries USB 7 0 7

Telelupes 1 0 1

Lectors codis de barres 0 3 3

Quioscos 2 0 2

Lectors  de  llibres
electrònics

2 0 2

Tablets PC 3 0 3

Total 61 18 79
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9.2 Fons bibliogràfic

Monografies i publicacions periòdiques

A finals  del  curs  2014/2015  la  Biblioteca  de  Lletres  compta  amb  una  col·lecció  de  123.048
exemplars,  dels  quals 3.246 estan  dipositats  al  GEPA.  Durant  l'any  2014  la  Biblioteca  ha
incrementat la seva col·lecció en un total  de 749 monografies procedents de compra.  En relació
amb la compra del fons documental es continua amb la mateixa política, s'adquireix per cobrir tant
la bibliografia recomanada per a la docència com la bibliografia per a la recerca.

Pel que fa a les publicacions periòdiques, la col·lecció s'adquireix mitjançant dues vies. Per una
banda a través del CSUC, les anomenades publicacions consorciades. Per altra banda a través
del  propi  SBD,  les  anomenades publicacions  no consorciades.  Actualment,  a  la  Biblioteca de
Lletres, la col·lecció de publicacions periòdiques no consorciades és de 496 títols de revistes vives
en  paper,  procedents  tant  de  compra  com  de  donatiu  o  intercanvi,  i  194 títols  de  revistes
electròniques. 

Recursos electrònics

La Biblioteca de Lletres,  a  part  de  les  subscripcions  consorciades (vegeu apartat  1.6.2),  està
subscrita de forma individual a revistes electròniques, bases de dades i llibres electrònics. 

La relació de recursos electrònics subscrits a nivell individual són els següents:

Recurs Matèria

Annual Review Multidisciplinar

Bibliografía de la Literatura Española Literatura espanyola

CSIC
Ciència  i  humanitats,  ciències  socials,
tecnologia, medicina

InfoTrac Custom Journals Multidisciplinar

ISI Web of Knowledge Multidisciplinar

MLA International Bibliography
Llenguatge  i  llengües,  literatura,  folklore  i
lingüísitca

Oxford Music Online Música

Scopus Multidisciplinar

TV Anuncios Publicitat a la televisió
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Fons antic i altres suports

La Biblioteca de Lletres compta amb 26 documents entre els anys 1501 i 1800, i 58 documents
entre  els  anys  1801  i  1900.  Pel  que  fa  al  material  no  llibre,  inclòs  també  el  material
d'acompanyament, les dades són les següents:

Tipus de material Unitats

Mapes i plànols 9.367

Fotografies i diapositives 88

Microformes 399

Material fonogràfic 569

Vídeos i DVD 2.290

CD-ROMS 1.379

Disquets 52

Total 14.144

GEPA

Durant el curs 2014/2015 la Biblioteca de Lletres ha preparat i efectuat el trasllat a l'equipament
GEPA de 20 metres lineals de documents, repartits en dues càrregues: una al novembre, amb 21
caixes que contenien 276  vídeos VHS, i l'altra al juliol de 2015, amb 29 caixes de llibres i revistes.
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9.3 Serveis

Entrades a la biblioteca12

Nombre d'entrades a la Biblioteca de Lletres
durant l'any 2014

Gener 28.103

Febrer 16.512

Març 21.168

Abril 17.022

Maig 24.044

Juny 23.472

Juliol 8.545

Agost 2.076

Setembre 9.814

Octubre 21.258

Novembre 27.341

Desembre 16.585

Cap de setmana 69.679

Total entrades 285.619

Préstec
El següent quadre detalla el total de préstecs i renovacions efectuats durant l'any 2014 segons les
diferents tipologies de préstec:

Préstec per tipologies a la Biblioteca de Lletres. Any 2014

Préstecs i
Renovacions

Llibres 25.144

Audiovisuals 2.238

Espais de treball en grup 1.106

Tablet PC 613

Memòries USB 594

Ordinadors portàtils 402

Objectes (calculadores i auriculars) 19

Lectors de llibres electrònics 2

Total 30.118

12 Vegeu l'Annex 11.2 Calendari d'obertura i tancament de les biblioteques de l'SBD
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Formació d'usuaris

Durant el curs 2014/2015 la Biblioteca de Lletres ha realitzat les següents activitats de formació
d'usuaris:

Sessions per a estudiants de grau i postgrau i sessions a mida

Nom del curs Nombre  Hores Assistents

Sessions d'acollida 1 1 158

Sessió d'acollida alumnes xinesos 1 2 30

Jornada de portes obertes 1 2 245

Base de dades MLA 2 2 7

Catàlegs i revistes electròniques. Metacercador 2 4 12

Gestor de referències bibliogràfiques Mendeley 7 14 19

Introducció a la biblioteca. Metacercador 1 2 2

Recursos d'informació especialitzada a mida 8 17 55

Factor d'impacte 6 10 16

Identificador ORCID, creació i lligam amb altres eines 11 24 23

Total = 10 40 78 567

Sessions de col·laboració amb el professorat

Nom del curs Titulació Nombre Hores Assistents

Recursos d'informació en Història, 
Història de l'Art i Geografia i 
Ordenació del Territori 

Graus en Història, Grau en
Història de l'Art i Grau en 
Geografia i Ordenació del 
Territori

1 2 60

Gestor Biblogràfic Mendeley

Graus en Història, Grau en
Història de l'Art i Grau en 
Geografia i Ordenació del 
Territori

1 2 60

Grau en Comunicació i 
Periodisme Audiovisual

2 4 84

Recursos d'informació en 
Comunicació i Periodisme 
Audiovisual

Grau en Comunicació i 
Periodisme Audiovisual

2 4 84

Recursos d'informació en Filologies 
Anglesa, Hispànica, Catalana i 
Occitana

Grau en Estudis Anglesos,
Grau en Estudis Catalans i
Occitans i Grau en Estudis
Hispànics

2 3 88

Total = 4 8 15 376
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BiblioGuies
(http://biblioguies.udl.cat/sb.php?subject_id=32335)

Durant  el  curs  2014/2015  la  Biblioteca  de  Lletres  s'ha  iniciat  en  aquesta  nova  eina  amb  la
BiblioGuia d'història.

Repositoris Obert UdL

La Biblioteca de Lletres introdueix al Repositori Obert de la UdL els articles que el professorat del
campus inclou al GREC. També introdueix els treballs finals de les titulacions següents:

• Grau Comunicació i Periodisme Audiovisuals

• Grau en Estudis Anglesos

• Grau en Estudis Catalans i Occitans

• Grau en Geografia i Ordenació del Territori

• Grau en Història

• Grau en Història de l'Art

• Màster d'Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants

• Màster en Agents d'Igualtat d'Oportunitats per a les Dones: Àmbit Rural

• Màster en Desenvolupament i Cooperació Internacional

• Màster en Llengües Aplicades

• Màster en Patrimoni Cultural i Desenvolupament Local
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9.4 Difusió

Blog de la Biblioteca de Lletres
(http://bibliotecalletres.wordpress.com/)

Al blog de la Biblioteca de Lletres s'hi troben serveis, recursos i material relacionat amb els estudis
que s’imparteixen a la facultat sobre les matèries següents:

• Comunicació i Periodisme Audiovisuals

• Estudis Anglesos

• Estudis Catalans i Occitans

• Estudis Hispànics: Llengua i Literatura

• Geografia i Ordenació del Territori

• Història

• Història de l’Art

Durant el curs 2014/2015 s'hi han publicat 22 entrades i ha rebut 2.313 visites:

• Exposició del centenari de la Primera Guerra Mundial

• Personatge del mes: Oscar Wilde

• Escriptors que van treballar com a bibliotecaris

• Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual

• La vostra opinió és important

• Cayetana Fitz-James Stuart

• Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, està d’aniversari!

• Exposició del fons Sol-Torres

• Any 2015, l’any de les biblioteques!!

• T’agrada el cinema? Aquest cap de setmana tens una cita amb la gala dels Oscars!

• Us apassiona la poesia?

• Les biblioteques de la UdL participen a la 5a Setmana de la Sostenibilitat

• Exposició: Llengua i cultura occitana

• Dia mundial del teatre

• 21ena edició de la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya

• Amb ulls de pintors

• X Jornada sobre literatura i cinema

• XV Premi Jaume Fuster dels Escriptors en Llengua Catalana

• Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2015

• Exposició: “Girona als ulls de les viatgeres (s. XIX i XX)”

• Una mica d’història… 200 anys de la Batalla de Waterloo

• Al voltant del camí de Sant Jaume

Exposicions bibliogràfiques
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Durant el curs 2014/2015 la Biblioteca de Lletres ha realitzat les següents exposicions:

Centenari de la Primera Guerra Mundial, del 15 de setembre al 15 de desembre de 2014

La  Biblioteca  de  Lletres  organitza  aquesta

exposició per tal de donar a conèixer una mica

més i  millor   el  que va succeir  a la Primera

Guerra Mundial 1914-1918. Aquest va ser un

període molt dur i crític per a una trentena de

països implicats en el conflicte, dividits en dos

grans  bàndols:  els  aliats,  encapçalats  per

França,  l’imperi  britànic,  Sèrbia,  l’imperi  rus,

els  Estats  Units  i  el  Regne  d’Itàlia;  i  les  Potències  Centrals,  amb els  imperis  alemany,

austrohongarès  i  otomà  (turc),  a  més  de  Bulgària.  Després  de  quatre  anys  de  lluita

acarnissada es calculen aproximadament uns setze milions de morts,  la  Primera Guerra

Mundial es va acabar amb la signatura de l’armistici de Compiègne l’11 de novembre de

1918, que establia la derrota de les potències centrals.

Exposició del fons Sol - Torres, del 19 de gener al 23 de març de 2015

En motiu de l'obertura del nou Portal de Fons Especials del

Servei de Biblioteca de la UdL, la Biblioteca de Lletres ha

preparat  una  exposició  per  tal  de  donar  a  conèixer  el

contingut d'un dels llegats més rics i variats que custodia: el

Fons Sol-Torres.

Des del 19 de gener fins al 23 de març es podrà visitar, en

horari  de  biblioteca,  i  gaudir  d'una  selecció  de  materials

documentals  com  romanços,  goigs,  llibres  antics,

publicacions periòdiques, gravats, etc. que formen part del

llegat.

Llengua i cultura occitana, del 25 de març al 30 de juny de 2015
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Aprofitant que a la Universitat de Lleida s’imparteix el

Grau  d’Estudis  Catalans  i  Occitans,  la  Biblioteca  de

Lletres  ha  muntat  aquesta  exposició  per  donar  a

conèixer el fons de llengua i literatura occitana. 

Si mirem retrospectivament, les relacions de Lleida i de

la seua universitat  amb els territoris occitans sempre

han estat constants i estretes. La ciutat de Lleida –i, de

fet, el conjunt de les comarques de Ponent i del Pirineu

immediat– no només ha estat històricament un lloc de

trànsit entre Catalunya i Occitània, sinó sovint també

un indret  de refugi  i  de pas per a força occitans de

diferents  èpoques.  Ho  prova,  per  exemple,  la

presència d’estudiants i fins de rectors occitans al medieval Estudi General de Lleida, i fins i

tot el fet que en un dels setges de la capital interior de Catalunya hi participés el cavaller

gascó que va inspirar Dumas per al seu D’Artanhan, setge que podem recordar a través de

la cançó occitana  Au país de Lerida.

Al voltant del camí de Sant Jaume, del 30 de juny al 30 de setembre de 2015

A través d'aquesta exposició, la Biblioteca de

Lletres ofereix la possibilitat de submergir-se,

mitjançant els llibres, en la Història del Camí.

Permet viatjar al segle IX quan l’ermità Pelai,

guiat per una peculiar pluja d’estels, troba el

tabernacle amb els restos de l’apòstol.

Permet viatjar amb ell a Iria per informar dels

fets  al  bisbe  Teodomir  i  amb  aquest  fins

Oviedo per donar la notícia al rei Alfons II el Cast. Seràs espectador dels viatges de tota la

cort  fins  el  lloc  on  està  enterrat  Sant  Jaume,  viatges  que  donaran  lloc,  poc  a  poc,  a

peregrinacions  procedents  de  tota  Europa  en  les  que  es  barrejaran  l’art,  la  cultura,

l’espiritualitat i la superstició. Gaudeix de l’art medieval des de França fins a Galícia, meta de

la  ruta de pelegrinatge,  passant  per  l’Aragó,  Navarra,  La Rioja  i  Castella  i  Lleó.  Deixa’t

subjugar pels milers d’esglésies, convents i ermites que van ser testimoni d’un dels grans

moviments humans de la història de l’Edat Mitjana i que ha arribat fins els nostres dies. I, per
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últim, encanta’t amb els paisatges que trobaràs en tot aquest viatge.

Secció "Tria i remena"

Durant aquest curs la Biblioteca de Lletres ha portat a terme les següents campanyes:

• Julio Cortázar: l'any 2014 ha estat l'any d'aquest escriptor argentí destacat en la literatura
llatinoameriocana,  per  això,  es  realitza  un  recull  de  les  seves  obres  disponibles  a  la
Biblioteca de Lletres.

• Autors de Ponent:  recull  d'algunes obres  d'autors de les terres de Lleida,  com: Maria
Barbal, Manuel de Pedrolo i Jesús Moncada.

Fulls informatius

Des de la Biblioteca de Lletres s'han fet  diverses accions per tal  de fer  difusió dels  serveis i
recursos de l'SBD i de la biblioteca. En aquest sentit, s'han enviat Fulls Informatius amb informació
sobre novetats i sobre recursos electrònics disponibles a través de la web de l'SBD:

• Endinsa't en el món de les lletres

• Notes musicals per a les classes

• Endinsa't al món de la comunicació a través de Digitalia

• Concurs. Enigma de Lletres

• Llibres electrònics

• Sessions de formació de la biblioteca per als estudiants
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Visites i altres activitats de difusió

Durant el mes de febrer de 2015 es van portar a terme les jornades Campus Oberts “Coneix la
UdL”, i la Biblioteca de Lletres va fer visites guiades a un total de 94 alumnes de batxillerat i graus
superiors de formació professional, distribuïts en diferents grups.

Tanmateix, durant el mes de març la Biblioteca de Lletres va participar en la V Setmana de la
Sostenibilitat, que va tenir lloc del 19 al 26 de març de 2015, amb la iniciativa “Aliments a canvi de
llibres”. Durant 7 dies es van recollir aliments i, a canvi, els usuaris es van poder emportar llibres
provinents del fons de donatius duplicats.
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En  aquest  apartat  s’ofereix  una  panoràmica  de  l’evolució  del  Servei  tot  donant  una  àmplia
informació  de  dades  estadístiques,  tant  en  forma  numèrica  com  gràfica.  Aquest  fet  permet
constatar la situació actual des d’una perspectiva històrica. Cal precisar que algunes dades són
anuals i altres són per cursos. 

10.1 Usuaris

Evolució del nombre d'usuaris
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

10.625 9.956 9.676 9.585 9.289 8.728 8.999 8.934 9.281

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

9.880 10.620 10.868 10.872 10.878
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Evolució del nombre d'entrades a les biblioteques de l'SBD
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1.698.969 1.600.460 1.396.917 1.463.916 1.383.227 1.558.373 1.058.611

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

808.865 1.235.003 1.298.437 953.235 921.520 861.722 821.900
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10.2 Instal·lacions

Evolució de les places de lectura a les biblioteques
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

1.030 1.030 1.030 1.557 1.557 1.551 1.314

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

1.327 1.248 1.250 1.265 1.370 1.348 1.359

Evolució de les places de lectura a les sales d'estudi
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

496 507 507 448 448 448 367

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

367 269 308 431 431 431 427
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Evolució de les ràtios usuaris/places de lectura (biblioteques i sales d'estudi)
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

7 6,5 6,3 4,8 4,6 4,4 5,4

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

5,3 6,1 6,3 6,3 6 6,1 6,1

Evolució de les ràtios usuaris/m2 (biblioteques i sales d'estudi)
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

2 1,9 1,8 1 1 0,92 1,02

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

1,02 1,06 1,12 1,19 1,22 1,22 1,37
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10.3 Fons bibliogràfic

Evolució dels exemplars automatitzats a la UdL (dades acumulatives)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

201.959 213.887 228.569 239.861 256.175 272.734 288.726 299.042

2009 2010 2011 2012 2013 2014

319.894 335.750 348.117 361.036 373.171 384.304
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Evolució de les adquisicions de monografies: compra (suport paper)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

7.368 4.581 3.945 4.412 3.002 6.588 5.460 5.776 4.989

2009 2010 2011 2012 2013 2014

5.987 2.576 2.712 1.888 1.541 2.717

Evolució de les adquisicions de monografies: donatiu i intercanvi

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

3.043 3.484 3.172 5.498 4.745 4.500 6.098 6.643 5.137

2009 2010 2011 2012 2013 2014

17.037 6.913 6.826 6.525 6.017 5.321
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Evolució de la col·lecció de publicacions periòdiques vives per compra: revistes impreses i
informació electrònica (bases de dades i revistes electròniques)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2.067 3.102 4.030 6.512 7.679 8.566 8.558 10.814 11.732

2009 2010 2011 2012 2013 2014

12.044 12.530 11.769 11.341 11.688 12.161

Evolució  del  nombre  de  llibres  electrònics,  diccionaris  electrònics  i  enciclopèdies
electròniques de compra

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

626 659 5.275 5.425 7.942 8.842 8.334

2009 2010 2011 2012 2013 2014

13.178 14.167 11.296 17.866 12.863 14.614
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Evolució del material no llibre
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

53.645 57.217 59.706 61.877 63.020 64.202 65.318 66.257 67.187

2009 2010 2011 2012 2013 2014

70.182 76.213 78.065 80.987 81.777 41.918

138

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

Material no llibre

N
o

m
b

re
 d

e
 d

o
cu

m
e

n
ts

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

Tipus de material no llibre

Disquets

CD-ROMS

Vídeos i DVD

Material fonogràfic

Microformes

Fotografies i diapositives

Mapes i plànols



Memòria del curs 2014/2015

GEPA:  evolució de la incorporació de fons documental
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

41,1 m l. 108 m l. 110,26 m l. 89,15 m l. 97 m l. 110 m l.
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10.4 Serveis

Evolució del servei de préstec (dades globals)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

127.199 123.725 127.121 106.748 92.232 86.059 78.675 73.056

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

78.754 129.524 120.271 135.155 146.395 150.884 148.510

Evolució del servei de préstec de fons propi (llibres, PUC, audiovisuals i objectes)
2009 2010 2011 2012 2013 2014

126.557 115.953 123.496 130.992 133.368 130.589

140

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

130000

140000

150000

160000

Servei de préstec

N
o

m
b

re
 d

e
 p

ré
st

e
cs

2009 2010 2011 2012 2013 2014

110.000

115.000

120.000

125.000

130.000

135.000

Préstec de fons propi (inclòs PUC)

Anys

N
o

m
b

re
 d

e
 p

ré
st

e
cs



Memòria del curs 2014/2015

Evolució del  servei  de material tecnològic (ordinadors portàtils,  memòries usb, tablets i
lectors de llibres electrònics)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

711 1.811 3.444 4.095 8.381 10.475 10.355 9.454

Evolució  del  servei  de  préstec  d'espais  (treball  en  grup  i  col·laboratiu,  individuals  i
audiovisuals)

2010 2011 2012 2013 2014

223 3.278 4.928 7.161 8.467
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Evolució del Servei d'Obtenció de Documents
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Servits 293 663 873 1.585 2.201 2.618 2.490 2.432 2.277

Demanats 1.033 2.675 2.453 3.245 4.044 5.194 6.205 5.215 4.054

Rebuts 4.843 4.075 3.214

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Servits 1.709 1.731 1.636 1.635 2.303 2.108 1.744 521 723

Demanats 4.476 4.128 3.883 3.467 3.765 3.236 2.789 1.547 1.523

Rebuts 3.446 3.123 2.791 2.716 2.859 2.525 2.227 1.136 1.131
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Evolució del Servei de Formació d'Usuaris
2003 2004 2005 2006 2007 2008

Cursos 47 34 40 55 50 44

Assistents 1.475 1.387 2.145 2.544 2.134 1.610

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cursos 42 44 74 68 103 113

Assistents 1.713 2.016 3.451 2.487 3.248 4.608
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Evolució del servei de referència virtual “Pregunta”
2010 2011 2012 2013 2018

30 174 213 243 186
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Evolució de les consultes a la pàgina web de l'SBD
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

186.146 201.370 218.185 557.503 1.327.518 1.618.752 1.549.755

2009 2010 2.011 2.012 2013 2014

1.436.032 1.435.154 1.142.731 812.661 586.414 359.142

Evolució de les consultes al Catàleg de l'SBD
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

517.653 929.539 849.444 1.538.806 2.147.807 2.313.562 3.864.334

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

7.321.182 6.471.807 9.937.865 10.817.449 12.221.933 11.916.966 11.511.290
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Evolució de les consultes als recursos electrònics de pagament
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

369.095 323.439 419.093 459.555 388.275 377.426 568.203

Evolució de les consultes als recursos electrònics propis (Repositori institucional, OCW,
TDX, RACO, RECERCAT, DIALNET i col·leccions especials)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

536.876 452.706 295.073 595.281 811.341 2.156.910 2.334.288
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Evolució de les consultes als recursos electrònics gratuïts seleccionats per l'SBD (revistes
electròniques de lliure accés, recursos gratuïts del Metacercador i blocs de l'SBD)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

33.931 21.198 20.121 127.757 118.342 72.594 66.250
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10.5 Formació del personal

Evolució del nombre de cursos de formació rebuts pel personal de l'SBD
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cursos 10 24 41 33 33 35 22 24 28

Assistents 182 89 441 117 138 113 88 60 96
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10.6 Pressupost

Evolució del pressupost ordinari
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

841.416,95 841.416,95 841.417 841.417 1.022.801 927.458 992.475,69 989.589

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1.037.429,11 1.072.923,15 1.023.755,82 921.380 859.800 927.458,1913 914.933,6714

13 Inclou dues dotacions de crèdit extraordinàries.
14 Inclou dotació de crèdit extraordinari Pla Plurianual Inversions i romanent finalista any 2013 i altres modificacions de

crèdit. Vegeu més informació al punt 1.4.2
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10.8 Repositoris

TDX: evolució del nombre de tesis doctorals de la UdL incorporades
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

45 48 59 60 84 103 127

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

171 256 316 375 447 529 582

RECERCAT: evolució del nombre de documentació de recerca de la UdL incorporada
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

79 150 224 262 286 336 1.397 1.785
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RACO: evolució del nombre d'articles incorporats per la UdL
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

348 739 850 868 1.268 1.720 1.773 1.811
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11.1 Notes de premsa publicades a la web de la Universitat de Lleida

20 d'octubre de 2014
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21 d'octubre de 2014

154



Memòria del curs 2014/2015

10 de juny de 2015
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17 de juny de 2015
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22 de juliol de 2015
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11.2 Calendari d'obertura i tancament de les biblioteques de l'SBD

Setembre 2014 Octubre 2014 Novembre 2014

dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg. dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg. dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

Desembre 2014 Gener 2015 Febrer 2015

dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg. dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg. dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

29 30 31 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28

Març 2015 Abril 2015 Maig 2015

dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg. dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg. dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.

1 1 2 3 4 5 1 2 3

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

30 31

Juny 2015 Juliol 2015 Agost 2015

dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg. dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg. dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

31

Caps de setmana i festius: Biblioteca de Lletres oberta de 9 a 21 hores

Tancament de Nadal: Biblioteca de Lletres i de Ciències de la Salut obertes de 9 a 21 hores

Horari d'estiu: Biblioteca de Cappont, de Ciències de la Salut i d'ETSEA de 9 a 15 hores

Tancament d'estiu: Biblioteca de Ciències de la Salut oberta de 9 a 15 hores

Festius amb totes les biblioteques tancades
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