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PRESENTACIÓ

Portem diversos anys parlant del Pla d'Actuacions 2009-2015 i dels seus objectius estratègics, en
uns moments difícils per la conjuntura econòmica, política i social del país amb la repercussió i
incidència que això pot  representar en tots els àmbits i,  concretament pel que ens afecta,  en
l'àmbit universitari i bibliotecari.  No obstant, el Servei de Biblioteques de la UdL ha mantingut una
constant de treball  i  acompliment dels seus programes i  planificacions per a portar el sistema
bibliotecari de la UdL a l'avantguarda dels processos i tecnologies més avançades en el nostre
camp, sense oblidar la nostra essència bàsica de portar i  apropar el  coneixement als nostres
usuaris i amb el sempre transcendental recolzament i treball del nostre especialitzat equip humà.

Ha estat, el Pla d'Actuacions 2009-2015, una eina fonamental pel treball bibliotecari durant aquest
sexenni assolint pràcticament un total grau de compliment dels seus objectius més importants,
com hem anat comentant anualment en les memòries de l'SBD. 
Però ha arribat el moment de donar per tancat aquest període i, he de dir-ho, amb gran satisfacció
per la gran tasca realitzada, per l'indubtable marc de referència que ha suposat el Pla 2009-2015,
així com per les innegables fites assolides en l'àmbit bibliotecari.

Ara ja tenim un nou Pla d'Actuacions 2016-2020, aprovat a la Comissió General del Servei de
Biblioteca i Documentació del 14 d'abril de 2016 i emmarcat dins del Pla Estratègic de la UdL. De
forma similar a l'anterior, s'estructura en àmbits i aquests en objectius estratègics. En concret 5
àmbits i un total de 24 objectius estratègics, explicitats en aquesta Memòria. Simplement desitjar a
aquest nouvingut que es transformi en un bon marc i eina de treball per a l'SBD, amb l'objectiu,
com deia l'any anterior, de poder realitzar les accions necessàries per planificar i anticipar-nos a
les demandes dels usuaris i a les noves realitats que ens acompanyen. 

El contingut de la Memòria és suficientment complert i detallat, amb l'objectiu de posar a l'abast de
tothom la informació del funcionament i dades estadístiques detallades del nostre Servei i,  per
tant,  no  resulta  necessari  una  àmplia  explicació  per  la  meva part  que,  podria  ser  reiterativa.
Només vull incidir en alguns aspectes puntuals que per la seva rellevància i importància mereixen
ser comentats en aquestes línies.

Com ja coneixeu, la UdL forma part de la Comissió Executiva i de la Comissió de Biblioteques de
les Universitats de Catalunya (CBUC) del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i
l'SBD es troba representant  a  la  UdL en  la  Comissió  Tècnica de la  CBUC.   Son moltes  les
activitats  cooperatives  que  es  desenvolupen  en  el  Consorci  però  vull  incidir  en  la  que  pot
representar un avanç significatiu en la gestió de totes les biblioteques del CSUC, i em refereixo al
Sistema  Compartit  de  gestió  bibliotecària  juntament  amb  amb  una  eina  de  descoberta  que
permetrà consultar  tots els recursos electrònics, tant propis com a consorciats. 

Les dades estadístiques que s'incorporen a la Memòria són absolutament representatives de la
tendència que ens trobem al mon bibliotecari. En aquest sentit, comentar que:

• El nombre d'usuaris continua creixent de forma constant i  contínua en els darrers anys
(excel·lent dada), al mateix temps que va baixant el nombre d'entrades presencials a les
biblioteques.

• En relació amb el fons bibliogràfic,  l'evolució dels exemplars automatitzats és una línia
ascendent, de forma similar a les publicacions periòdiques, llibres i revistes electròniques,
mentre que les monografies de compra en suport paper estan en recessió.
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• El servei de préstec ha baixat en les seves dades globals a 146.871 préstecs, que el situa
al  nivell  de  l'any  2012;  no  obstant  això,  hi  ha  un creixement  constant  del  préstec  de
material  tecnològic  (ordinadors  portàtils,  memòries  usb,  tabletes  i  lectors  de  llibres
electrònics).  Hem  de  recordar  que  l'usuari  pot  accedir  a  un  gran  volum  d'informació
electrònica des de qualsevol punt connectat a la xarxa.

• Espectacular és l'increment del préstec d'espais (treball en grup i col·laboratiu, individuals i
audiovisuals) que, com s'observa en la gràfica inclosa en les dades estadístiques, el darrer
any ha duplicat  pràcticament  el  nombre d'espais  en préstec arribant  prop dels  18.000
durant el 2015.

• També, i és un aspecte que em satisfà especialment, continua el creixement dels cursos de
formació, tant pel que fa al nombre de cursos impartits com pel nombre d'assistents als
mateixos. Amb dades de 2015, el nombre de cursos és de 129 i el d'assistents de 4.704.

• Les consultes a la web continuen en nivells molts baixos respecte a anys anteriors i ens
implica a una reflexió sobre aquest context. Totalment el contrari succeeix amb l'evolució
de  les  consultes  als  recursos  electrònics  propis  i  consorciats  (Repositori  institucional,
OCW, TDX, RACO, RECERCAT, DIALNET i col·leccions especials) en constant increment i
que al 2015 ja superava els 2,5 milions de consultes.

Tanmateix,  l'SBD continua  amb l'objectiu  d'incrementar  l'aportació  de  fons  especials  d'interès
literari,  històric,  artístic  i  cultural  procedent  de donacions  o  llegats  de  personalitats  i  entitats,
normalment d'arrels lleidatanes o estretament lligades a les terres de Lleida.

Durant aquest curs 2015/2016, l'SBD ha treballat en l'elaboració de convenis per poder fer efectius
els següents llegats de fons a les biblioteques del nostre Servei:

• Donació del fons bibliogràfic del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers
d'Edificació de Lleida (CAATELL)

• Donació del fons bibliogràfic del Dr. Roc Pifarré i Florejachs

• Donació  d'una  col·lecció  de  cartells  polítics,  principalment  dels  anys  de  la  transició
democràtica  i  de  les  primeres  eleccions,  procedents  del  Servei  de  Biblioteques  de  la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

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.

Aquest curs es troba a cavall entre dos plans d'actuacions de l'SBD, el  Pla d'Actuacions 2009-
2015 que finalitza i el Pla d'Actuacions 2016-2020 que comença.

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

“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.” 

Aquest pla 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 2015 l'SBD ha treballat
en 34 objectius operatius, dels quals 28 s'han assolit completament, un 82,35 %, i 6 s'han assolit
parcialment, un 17,65 %.

El  nou  Pla  d'Actuacions  2016-2020,  es  comença  a  elaborar  a  finals  del  curs  2014/2015  i
s’enmarca  dins  del  Pla  Estratègic  de  la  UdL,  de  manera  que  els  objectius  i  les  actuacions
contemplades al Pla d’Actuacions de l'SBD estan incorporats en els eixos del pla estratègic de la
UdL i formaran part del seu pla operatiu.

Aquest  nou  Pla  d'Actuacions  s'aprova  a  la  Comissió  General  del  Servei  de  Biblioteca  i
Documentació del 14 d'abril de 2016, i té per missió:

“Donar suport a la missió que la UdL declara en el seu pla estratègic 2013-2016 en els
àmbits de treball que li son propis, proporcionant serveis de qualitat, accés a recursos
d'informació i espais d'estudi, col·laboració i descoberta.” 

S'estructura en 5 àmbits i en objectius estratègics. També recull les actuacions que es contempla
dur a terme per a assolir cada un dels objectius estratègics.

8
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Per tal  de mesurar el  grau de compliment de les actuacions i  dels objectius es presenten un
conjunt d’indicadors, les seves unitats i els valors mínims que es pretenen assolir cada un dels
anys del pla d’actuacions. Els valors dels indicadors seran revisats cada any, durant el procés
d’anàlisi del desenvolupament i del grau de compliment del pla d’actuacions que es farà cada any.

Pla d'Actuacions 2016-2020

Àmbit Objectiu estratègic

1.  Docència,  aprenentatge  i
ocupabilitat

Donar suport a l'estudiantat proporcionant recursos i serveis

Donar suport al PDI proporcionant recursos i serveis

Dissenyar accions de formació centrades en les necessitats dels usuaris

Donar suport a Alumni de la UdL

2.  Recerca  i  transferència  de
coneixement

Donar suport al PDI, als grups  de recerca i a la xarxa de recerca de la
UdL

Col·laborar amb altres serveis de suport a la recerca

Recollir i difondre la producció científica de la UdL

Realitzar i potenciar guies i recomanacions per a publicar en accés obert i
informar sobre la propietat intel·lectual

3.  Relació  amb  el  territori  i
internacionalització

Donar suport als estudiants i professors de batxillerat per a la realització
del treball de recerca

Donar suport al Centre de Formació Continua de la UdL

Donar suport als estudiants de mobilitat internacional

4.  Comunitat  universitària  i
polítiques transversals

Impulsar la formació contínua i la qualificació professional del personal del
SBD

Potenciar la comunicació amb els usuaris

5.  Organització,  recursos  i
serveis

Continuar impulsant la construcció del model del SBD com a part activa i
essencial d'un sistema de recursos per a  l'aprenentatge i la investigació

Millorar circuits i processos

Desenvolupar un pla de gestió de la qualitat

Analitzar la qualitat dels recursos i serveis

Implementar un nou entorn informàtic per als usuaris de les biblioteques
universitàries de Catalunya

Agregar nous aplicatius i programaris

Millorar  espais,  equipaments  i  tecnologia  per  a  fer  treballs,  estudiar
conjuntament i compartir idees

Potenciar l’ús dels equipaments tecnològics

Incorporar i prioritzar els continguts digitals com a part principal de les
col·leccions

Garantir la qualitat de la col·lecció impresa

Desenvolupar un pla de col·leccions especials

9
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1.1.2 Reunions de Caps de biblioteca i responsables d'àrea

Durant el curs 2015/2016 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 i modificació de la normativa interna de serveis mínims.

• Tasques realitzades pels grups de treball

• Gestió de les càrregues de documents al GEPA

• Repositori Obert UdL: incorporació de mètriques tradicionals i alternatives, noves 
col·leccions, etc.

• Gestió de les BiblioGuies

• Resultats de l'enquesta sobre el grau de satisfacció dels usuaris (edició 2014). Informes  
sobre els punts forts i punts febles de cada biblioteca i per col·lectius d'usuaris.

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

• Pla d'actuacions 2016-2020

• Modificació del reglament de préstec

• Equipament del nou campus d'Igualada

• Implementació de noves fotocopiadores a les biblioteques: proves, elaboració de pautes, 
instal·lació de les màquines noves i retirada de les velles.

• Inventari del fons de la Biblioteca de Cappont

• Tasques preparatòries a la implementació de les noves normes de catalogació RDA

• Concurs de fotografia BiblioInstants

• Adquisició del producte “Library Anywhere” de Proquest per tal d'adaptar la web i el catàleg
als dispositius mòbils

• Accions de difusió de recursos i serveis de l'SBD

• Implementació del sistema RFID a la Biblioteca de Lletres

• Proposta per avaluar la col·lecció de revistes no consorciades impreses i electròniques

• Implementació de la web mòbil de l'SBD

• Elaboració del nou Pla de Comunicació i Màrqueting (PCM) d’acord amb el nou Pla 
d’Actuacions 2016-2020

A nivell de la CBUC:

• Gestió de la Biblioteca Digital de Catalunya

• Concurs per al nou sistema compartit

• Portal  de  la  Recerca  de  Catalunya:  obertura  restringida  a  la  comunitat  universitària,
càrregues i depuració de dades i resolució d'incidències.

• Accions per donar suport a la gestió de les dades de recerca

10
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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
2015/2016 han estat els següents:

• 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 portat a terme les activitats formatives que es recullen en el
nou Pla de formació i ha iniciat la gestió d'aquestes a través del nou aplicatiu per a la
gestió de la formació d'usuaris implementat durant aquest curs.

• Grup  de  guies:  aquest  grup  s'encarrega  de  vetllar  per  l'actualització  constant  de  les
BiblioGuies, ja sigui creant-ne de noves o actualitzant les ja exitents.

Durant  aquest  curs  el  grup  ha  treballat  en  la  realització  de  18  BiblioGuies  noves:
http://biblioguies.udl.cat/

• Grup  de  repositori:  l'objectiu  principal  d'aquest  grup  de  treball  és  vetllat  pel  bon
funcionament del Repositori Obert UdL realitzant les accions de millora necessàries.

Durant el curs 2015/2016 el grup ha realitzat tasques que han permès portar a terme les
càrregues de dades al  Portal  de la  Recerca de Catalunya,  també ha realitzat  tasques
d'implementació de mètriques tradicionals i alternatives (citacions a ISI Web of Science i
Scopus i Altmetrics), 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'ha mantingut  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  comunicació  i  màrqueting:  aquest  grup  neix  amb  la  intenció  de  planificar
activitats i estratègies de difusió de recursos i serveis, amb l’objectiu principal d’aconseguir
una major visibilitat dels serveis i recursos per tal d'incrementar-ne el seu ús.

Durant aquest curs s'ha redactat el Pla de Comunicació i Màrqueting (PCM) per a l’any
2016   En  aquest  PCM  s’han  incorporat  les  accions  de  màrqueting  dels  mesos  de
setembre, octubre, novembre i desembre de l’any 2015 i totes les que s’han dut a terme al
llarg de l’any 2016. En aquest document 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

1 Vegeu el punt 2.2 Pla de comunicació i màrqueting de l'SBD
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• Grup de processos: juntament amb la Unitat d'Organització de Processos (UOP) es crea
aquest grup amb l'objectiu d'establir l'estructura dels processos que es porten a terme a
l'SBD emmarcant-los en el Pla Estratègic de la UdL.

Durant aquest curs s'han realitzat diferents sessions de treball per tal de definir l'estructura
dels  processos,  en  concret  han  estat  quatre  sessions  en  les  quals  hi  han  treballat
conjuntament  personal  de  l'SBD,  personal  de  la  UOP i  un  assessor  extern  expert  en
desenvolupaments organitzatius. Aquestes són les sessions realitzades:

• 23/02/2016: 5 hores
• 19/05/2016: 3 hores
• 14/06/2016: 4 hores
• 19/07/2016: 4 hores

• 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 2015/2016 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. Entre les accions realitzades durant aquest curs acadèmic cal destacar:

• Organització  del  concurs  de  fotografia  "Biblioinstants:  instantànies  de  les
biblioteques de la UdL" per tal de donar una major visibilitat a les biblioteques dels
diferents campus de la UdL, així com també, per convidar a tots els membres de la
comunitat universitària a fer-ne un major ús i descobrir tots els recursos i serveis de
què disposen. El concurs es va portar a terme del 2 al 30 de novembre en motiu de
l'Any  de  les  Biblioteques  i  es  va  adreçar  a  tots  els  membres  de  la  comunitat
universitària.2

Es  va  elaborar  la  BiblioGuia  “Concurs  de  fotografia  BIBLIOINSTANTS”
(http://biblioguies.udl.cat/concurs_Biblioinstants)  on  es  recollien  les  bases  del
concurs  i  les  fotografies  que  s'hi  presentaven.  En  total  es  van  presentar  84
fotografies, el primer premi va consistir en una tablet i el segon va consistir en un
val de 150€ per bescanviar en llibres a una llibreria de la ciutat.

Aquestes van ser les fotografies guanyadores:

2 Vegeu la notícia publicada a la pàgina web de la UdL a l'annex 11.1
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1er premi: Nits d'estudi. Autora: Ares Masip

2n premi: La informació al teu abast. Autora: Sònia Gil
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Pel que fa a l'activitat que s'ha portat a terme durant el curs 2015/2016 a les diferents
xarxes socials on l'SBD hi està present, aquestes són les dades:

• Blog Actualitat: 80 entrades publicades i 3.230 visites

• Blog de la Biblioteca de Cappont: 10 entrades publicades i 2.092 visites

• Blog de la Biblioteca de Ciències de la Salut: 18 entrades publicades i 206 visites

• Blog de la Biblioteca de l'ETSEA: 31 entrades publicades i 1.162 visites

• Blog de la Biblioteca de Lletres: 15 entrades publicades i 2.278 visites

• Facebook: 246 posts publicats i 1.235 seguidors

• Flickr: 75 fotos incorporades (557 acumulades) i 840 visites

• Youtube: 3 vídeos incorporats (14 acumulats) i 3.640 visualitzacions
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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.
Aquest fet ha suposat una reducció de la plantilla de l'SBD en persones/hores setmanals de l'ordre
de 5 persones.
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1.2.2 Formació contínua del personal de l'SBD. Actuacions formatives3

Durant l'any 2015 el personal de l'SBD ha participat en un total de  28 cursos de formació amb
l'assistència de 120 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 2015

Tipus de cursos
Nombre de

cursos
Sessions Assistents Hores

Específics 1 2 21 210

Generals 9 11 72 454,5

Llengües 15 15 21 1655

Externs 3 3 6 206

Total 28 31 120 2525,5

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

Cursos específics

Assistents Hores Total d'hores

Introducció  a  les  RDA:  noves  formes  per  a  un
catàleg en obert

21 10 210

Total 21 10 210

Cursos generals

Assistents Hores Total d'hores

Optimització de reunions 1 14 14

Taller d’aplicacions bàsiques per treballar amb pdf 3 10 30

Autodiagnosi, qualitat personal i lideratge 8 15 120

Automotivació i motivació de l’equip 8 15 120

Comunicació  i  confiança:  els  models  d’estils
relacionals

8 8 64

Desarrollo de NNODE.JS Y JAVASCRIPT JJD 172 1 15 15

Desarrollo WEB con ANGULAR JS 1 15 15

Mobile  development  with  JQUERY  mobile  and
apache Cordoba (PHONEGAP)

1 15 15

Presentació Portal Empleat a l’SBD
(3 sessions)

41 1,5 61,5

Total 72 108,5 454,5

3 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 administratiu 1 35 35

Català C2 1 90 90

Anglès nivell C1.2 1 90 90

Anglès nivell C1.1 1 90 90

Anglès nivell B2.2 2 90 180

Anglès nivell B2.1 1 90 90

Anglès nivell B1 1 90 90

Anglès nivell A2 1 90 90

Anglès nivell A1 1 90 90

Francès nivell B2.1 3 90 270

Francès nivell B1 2 90 180

Francès nivell  A1 2 90 180

Francès nivell  A2 1 90 90

Conversa Anglès (requisit B1) 1 30 30

Conversa Anglès B1 2 30 60

Total 21 1.175 1.655

Cursos externs

Assistents Hores Total d'hores

Establishing  Research  Data  Management  in
European Universities

2 5 10

La macrobiòtica i el patrimoni cultural 2 8 16

Anglès nivell C1.1 2 90 180

Total 6 103 206
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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 2015/2016, la Universitat de Lleida convoca beques de col·laboració oferint així al seu
estudiantat la possibilitat de realitzar tasques de col·laboració en diferents unitats estructurals i
serveis universitaris. Del total de beques de col·laboració que ha convocat la UdL, 24 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
2015/2016:

Lloc on es presta la col·laboració Total

Àrea d'Adquisicions 2

Àrea de Catalogació 1

Àrea de Catalogació i Biblioteca de Lletres 3

Àrea de Serveis als Usuaris 2

Biblioteca de Cappont 7

Biblioteca de Ciències de la Salut 3

Biblioteca de l'ETSEA 3

Biblioteca de Lletres 3

TOTAL 24
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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)4.

També col·labora en la gestió de la biblioteca de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
–  Centre  de  Lleida.  Durant  el  curs  2015/2016,  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. Actualment aquesta biblioteca compta amb 20.365 exemplars.

4 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 2015

1.4.1 Pressupost assignat

Pressupost assignat SBD any 2015

Descripció Import

PROJECTE 0000

Material d'oficina no inventariable 5.700,00 €

Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 782.386,00 €

Material fungible informàtic 1.500,00 €

Fotocòpies 1.350,00 €

Correu i missatgeria interna 900,00 €

Inscripció a congressos 450,00 €

Serveis postals 100,00 €

Despeses de desplaçament 2.000,00 €

Altres serveis 22.830,00 €

Despeses financeres 35,00 €

Total 817.216,00 €

PROJECTE LTRANS

Material d'oficina no inventariable 1.500,00 €

Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 1.500,00 €

Total 820.251,00 €
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1.4.2 Modificacions de crèdit

Modificacions de crèdit any 2015

Descripció Import

PROJECTE 0000

Incorporació romanent de crèdit any 2014 247.434,80 €

Dotació de crèdit pel programa Biblioteca Digital 50.000,00 €

Dotació  de crèdit  per  a  la  desinfecció  del  compactus de
Lletres

21.700,00 €

Dotació de crèdit per a les adquisicions bibliogràfiques CS-
Igualada

2.000,00 €

Transferència  de  crèdit  per  assumir  despeses  del  2014
(Scifinder)

-4.438,41 €

Més ingressos (Sistemas Digitales) 201,42 €

Ingressos per col·laboracions 1.860,00 €

PROJECTE LTRANS

Ingressos per matrícules 636,76 €

PROJECTE X15001 Memòria Digital: Fons Sol-Torres

Ajut concedit 5.429,00 €

Total 324.823,57 €

1.4.3 Pressupost definitiu

Pressupost definitiu any 2015

Descripció Import

Pressupost assignat 820.251,00 €

Modificacions de crèdit 324.823,57 €

Total 1.145.074,57 €
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1.4.4 Despesa executada

Despesa executada. Pressupost SBD any 2015

Descripció Import

PROJECTE 0000

Manteniment de hardware 138,42 €

Manteniment d'equips científics 837,08 €

Material d'oficina no inventariable 5.844,84 €

Material d'oficina (enquadernació) 1.893,54 €

Premsa, revistes i altres publicacions 803.731,41 €

Llibres 128.739,52 €

SOD 177,43 €

Material fungible informàtic 1.755,96 €

Fotocòpies 1.053,47 €

Compra d'altre material fungible 123,72 €

Subministrament material esportiu, didàctic 4,95 €

Correu i missatgeria interna 308,80 €

Transports 2.000,00 €

Atencions protocol·làries 274,82 €

Publicitat i propaganda 91,70 €

Conferències -480,00 €

Serveis postals 84,90 €

Estudis i treballs tècnics 12.990,92 €

Altres serveis 24.824,31 €

Despeses de desplaçament 4.200,22 €

Altres despeses financeres 57,00 €

PROJECTE LTRANS

Material d'oficina no inventariable 1.325,12 €

Premsa, revistes i altres publicacions 1.498,03 €

Material fungible informàtic 763,30 €

Compra d'altre material fungible 50,31 €

PROJECTE X15001 Memòria Digital: Fons Sol-Torres

Altres serveis 5.429,00 €

Total 997.718,77 €
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S'observa un import pendent d'executar de 147.355,80 € motivat per:

a) Diverses factures de subscripcions de la Biblioteca Digital de Catalunya que no han arribat 
al tancament de l’exercici 2015. 

b) Hi ha una reserva de crèdit per 6.709,08€ per fer front al darrer pagament de la desinfecció
del compactus de la Biblioteca de Lletres.

c) Imports retinguts

Resum del pressupost 2015

Descripció Import

Pressupost total 1.145.074,57 €

Despesa executada 997.718,77 €

Import pendent d'executar 147.355,80 €

24



Memòria del curs 2015/2016

1.5 Cooperació i relacions externes

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

Durant el curs 2015/2016 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 Medicina
◦ Grau en Biomedicina
◦ Grau en Ciència i Salut Animal
◦ Grau en Enginyeria Forestal
◦ Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments
◦ Grau en Biotecnologia
◦ Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària
◦ Grau en Història de l'Art
◦ Grau en Educació Infantil
◦ Doble Grau en Educació Infantil i 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 Investigació Biomèdica
◦ Màster en Educació per la Salut
◦ Màster en Enginyeria de Forests
◦ Màster en Protecció Integrada de Cultius
◦ Màster  Erasmus  Mundus  en Gestió  Forestal  i  de  Recursos Naturals  al  Mediterrani

(MEDfOR)
◦ Màster en peritatge, avaluació i anàlisi d'obres d'art

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.

Edicions  i  Publicacions  de  la  UdL  del  Vicerectorat  d’Activitats  Culturals  i  Projecció
Universitària:  gestió  dels  fons bibliogràfics procedents de l’intercanvi  científic,  elaboració dels
registres CIP dels llibres publicats per la UdL i dotació de números de registre DOI a tots els
articles que apareguin a les revistes científiques acreditades que s'editen a 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
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generals  i  específics  adreçats  al  personal  de  l'SBD amb l'objectiu  de  la  millora  contínua  del
personal.

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.

Unitat  d'Organització  de  Processos: realització  de 4  sessions de treball  juntament  amb un
assessor extern.

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.

27



Memòria del curs 2015/2016

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 2015/2016 el personal de l'SBD ha assistit a 5 comissions tècniques i a 32 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 2015 arriba als 5.239.941
de títols de documents que representen 11.644.783 d'exemplars físics.

2. Sistema compartit i RDA: durant el 2015 s'ha licitat la contractació d'un sistema compartit
únic per la gestió de totes les biblioteques del CSUC. L'adjudicació es farà efectiva el 2016.
D'altra banda,  s'ha treballat  en la preparació per al  canvi  al  nou codi de catalogació RDA
previst per al 2016.

3. Gestió de dades de recerca: s'ha creat un grup de treball per tal d'elaborar un protocol de
bones pràctiques per a la gestió de les dades de recerca, s'han seleccionat un o dos grups de
recerca de cada universitat per tal d'establir un pla de gestió de dades i s'ha elaborat i enviat
una enquesta a tots els grups de recerca amb projectes finançats pel programa Horitzó 2020.

4. Préstec consorciat (PUC): el total de llibres prestats ha estat de 54.453, que representa un
increment del 3% respecte l‘any 2014. D'aquests préstecs se n'han fet 62.408 renovacions, un
7% més que l'any 2014. D'aquesta manera, s'arriba a un total de 116.861 transaccions de
préstec PUC durant el 2015.  A la UdL s'han prestat 3.817 documents, els usuaris de la UdL
han sol·licitat 4.405 documents i, dels documents sol·licitats, s'han realitzat 5.095 renovacions.

5. Préstec interbibliotecari (PI): durant l'any 2015 s'han subministrat 10.790 documents, el 21%
dels quals han estat llibres i el 79 % fotocòpies. A la UdL s'han tramitat 1.798 sol·licituds de
préstec interbibliotecari.

6. Magatzem cooperatiu GEPA (Garantia d'Espai per la Preservació de l'Accés): a finals de
2015  l'ocupació és del 39% de la capacitat de l’equipament. La UdL ha realitzat una càrrega
de documentació d'estada temporal, a banda de dues càrregues provinents dels fons de les
biblioteques d'un total de 86 metres lineals.

7. 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  2015  s'han  descarregat  uns  5,4  milions  d'articles  de  les  revistes
electròniques  subscrites.  La  BDC dona  accés  a  18.700  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 2015 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
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TDX, 25 a RECERCAT, 82 a RACO, 32 a Memòria Digital  de Catalunya (MDC) i  10 a
Materials Docents en Xarxa (MDX).

i. Portal de la Recerca de Catalunya: durant l'any 2015 s'han realitzat 5 càrregues de
dades de totes les universitats participants a través de l'estàndard CERIF i s'ha posat en
funcionament el prototip del Portal de manera restringida a la comunitat universitària amb
usuari i contrasenya. També s'ha establert un procediment de control de duplicats i s'han
identificat  els  investigadors,  grups,  projectes  i  publicacions  pertanyents  a  més  d'una
universitat.

Grups de treball de la CBUC

A continuació es mostra 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 2015/2016: 

• 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.

• Grup de Treball TDX-TDR: realitza el seguiment i l'avaluació de l'estat del dipòsit TDX i
proposa millores.

• Grup de treball 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 Insitucional: 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 2015/2016 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  la  XXIII  Asamblea  anual  de  la  Red  de  Bibliotecas
Universitarias celebrada a la Universitat de Cantàbria els dies 4, 5 i 6 de novembre de 2015.

En aquesta Assemblea es van arribar a les següents conclusions:

 1. REBIUN reforça el seu compromís amb l'accés obert:

 a) Tenint en compte el compliment de les polítiques d'Accés Obert a les seves institucions
i el seguiment de la normativa establerta.

 b) Promovent  una  política  comuna  de  llicències  per  a  les  metadades  de  registres  i
recursos digitals de les seves institucions.

 c) Donant  suport  activament  a la  seva difusió i  a  la  formació dels  usuaris  en matèria
d'Accés Obert.

 d) Establint una política de publicació en obert del treball realitzat per la sectorial.

 2. REBIUN aposta per mantenir i reforçar el seu lideratge en l'esforç coordinat d'aconseguir
llicències nacionals per als principals recursos electrònics de recerca.

 3. REBIUN fomentarà la coordinació amb altres comissions sectorials per tal de donar més
abast i visibilitat als objectius de la CRUE.
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 4. REBIUN, conscient del valor del patrimoni bibliogràfic i documental dels seus membres,
promou la seva difusió a través de publicacions, exposicions i de la seva participació en
projectes internacionals.

 5. REBIUN col·labora activament en l'assoliment d'acords equitatius en matèria de propietat
intel·lectual, conjuntament amb altres sectorials de la CRUE.

 6. REBIUN fomentarà una major comunicació interna, així com la coordinació transversal de
les línies i grups de treball en les seves activitats estratègiques.

 7. REBIUN  seguirà  avançant  en  l'adaptació  del  model  CI2  al  marc  europeu  de
desenvolupament  de  la  competència  digital  (DIGCOMP),  en  col·laboració  amb  les
sectorials TIC i CASUE.

 8. REBIUN  potenciarà  la  visibilitat  de  la  seva  activitat,  recursos  i  patrimoni  en  entorns
nacionals i internacionals.

 9. REBIUN considera la comunicació com un element imprescindible per tal d'aconseguir
més cobertura i projecció social.

 10. REBIUN ha de continuar marcant tendència en la implantació de nous serveis als usuaris
i continuar sent referent en el suport a la docència i la investigació.

 11. REBIUN continuarà impulsant la cooperació i l'intercanvi científic amb la Unió d'Editorials
Universitàries (UNE).

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.

A més, durant aquest curs la FECYT ha realitzat un curs de formació presencial a la UdL sobre
SCOPUS adreçat a tota la comunitat universitària.
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1.5.3 Convenis i relacions externes d'àmbit local

Convenis

Durant el curs 2015/2016 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 Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers
d'Edificació de Lleida

• Donació del fons bibliogràfic del Dr. Roc Pifarré i Florejachs

• Donació  d'una col·lecció  de cartells  polítics  procedents  de  la  Universitat  Autònoma de
Barcelona

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

Relacions externes d'àmbit local

Durant el curs 2015/2016 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 2015/2016:

Setembre 2015 Octubre 2015 Novembre 2015

• 3 de setembre, reunió a 
Igualada per tractar la posada 
en marxa del serveis i 
recursos per a la titulació 
d'infermeria de la Biblioteca 
de Ciències de la Salut-
Campus Igualada curs 2015-
16

• 16 de setembre, reunió Europe 
Direct Information Centres i 
European Documentation 
Centres de Catalunya i de les 
Illes Balears a Barcelona

• 22 de setembre, Comissió de 
treball per al Portal de la 
Recerca

• 23 de setembre, Comissió 
Tècnica del CBUC

• 30 de setembre, Grup de 
treball de Suport a la Recerca

• 2 d'octubre, reunió GTBib-SOD 
a Madrid

• 19 d'octubre, Mesa de 
contractació del Sistema 
Compartit

• 22 d'octubre, Grup de treball 
d'avaluació del Sistema 
Compartit

• 28 d'octubre, Grup de treball 
d'avaluació del Sistema 
Compartit

• 3 de novembre, Grup de treball
de Suport a la Recerca 

• 4, 5 i 6 de novembre, XXIII 
Asamblea REBIUN a 
Santander 

• 4 de novembre, Grup de treball
de Sistema Compartit 

• 5 de novembre, Grup de treball
de Sistema Compartit 

• 5 de novembre, Grup de treball
d'avaluació del Sistema 
Compartit 

• 12 de novembre, Grup de 
treball d'avaluació del Sistema
Compartit

• 16 de novembre, Mesa de 
contractació del Sistema 
Compartit 

• 17 de novembre, Grup de 
treball d'avaluació del Sistema
Compartit 

• 17 de novembre, RelectroPlus 
• 23 de novembre, Mesa de 

contractació del Sistema 
Compartit 

• 26 de novembre, Comissió 
Tècnica del CBUC

Desembre 2015 Gener 2016 Febrer 2016

• 2 de desembre, Grup de treball
de Suport a la Recerca 

• 3 de desembre, GEPA 
• 9 de desembre, Mesa 

contractació del Sistema 
Compartit

• 10 de desembre, Interlocutors 
de Catalogació 

• 14 de desembre, Tècnics del 
Sistema Compartit

• 13 de gener, Grup de treball 
del Suport a la Recerca

• 13 de gener, Grup de treball de
Suport a la Recerca 

• 19 de gener, Seminari sobre 
gestió de dades de Recerca 

• 25 de gener, Mesa de 
contractació del Sistema 
Compartit 

• 28 de gener, Comissió Tècnica
de la CBUC 

• 4 de febrer, Comissió de treball
per al Portal de la Recerca 

• 10 de febrer, Grup de treball de
Suport a la Recerca
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Març 2016 Abril 2016 Juny 2016

• 9 de març, Grup de treball de 
Suport a la Recerca

• 15 de març, jornada «EBSCO 
Learn & Lunch» 

• 15 de març, Interlocutors PICA 
• 17 de març, Comissió Tècnica 

del CBUC
• 31 de març, Grup de Treball 

TDX/TDR

• 13 d'abril, Grup de treball de 
Suport a la Recerca

• 19 d'abril, Relectroplus 
• 20 d'abril, Mendeley
• 29 d'abril, reunió de treball a la 

Biblioteca de Ciències de la 
Salut - Campus d'Igualada

• 9 de juny, reunió de treball a la 
Biblioteca de Ciències de la 
Salut – Campus d'Igualada

• 16 de juny, Comissió Tècnica 
de la CBUC

• 28 de juny, Interlocutors de 
Catalogació

Juliol 2016

• 4 de juliol, reunió de treball 
amb el director del Consorci 
Escola Tècnica d'Igualada 
(CETI) 

• 7 de juliol, Grup de treball de 
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 2015 s'han adquirit un total de
3.731  exemplars, dels quals 1.902 s'han rebut en format paper i  1.829 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 12.949 publicacions.  Aquesta  xifra
suposa un increment del 6,5% respecte l'any 2014.

En relació amb els documents provinents de donatiu o d'intercanvi, durant l'any 2015 s'han rebut
un total de 5.085 monografies. També s'han rebut 355 publicacions periòdiques vives en format
paper per la via del donatiu o l'intercanvi.

Finalment, pel que fa al material no llibre, per l'any 2015 el total és de 42.359 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

Oxford Reference Online General i de referència
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Recurs Matèria

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 2015 és de 12.308. 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 2015 és de
16.150. 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  1.800  llibres  de  plataformes  com:
SpringerLink, CAB ebooks, Digitalia, Dawsonera, Wiley, E-Libro, 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 2015/2016 la UdL ha realitzat una primera càrrega de 28 metres lineals de llibres i
revistes procedents de la Biblioteca de Lletres i una segona càrrega durant el mes de maig de
documents  (llibres,  revistes  i  vídeos)  procedents  de  la  Biblioteca  de  Cappont,  Biblioteca  de
Ciències  de  la  Salut  i  Biblioteca  de  Lletres.  En  total  s'hi  han  traslladat  86  metres  lineals  de
documents.

1.6.5 Esporga de la col·lecció

Durant aquest curs s'ha portat a terme a totes les biblioteques de l'SBD un procés d'esporga de
documents  malmesos,  perduts  i  volums de  publicacions  periòdiques  dels  quals  disposem de
versió electrònica i que ja existeix una còpia de la versió impresa al GEPA. En el següent quadre
hi consten les dades del fons esporgat:

Biblioteques
Documents
malmesos

Documents
perduts

Publicacions
periòdiques (volums)

Biblioteca de Cappont 499 100 0

Biblioteca de Ciències de la Salut 0 319 75

Biblioteca de l'ETSEA 331 0 385

Biblioteca de Lletres 45 288 0

Total 875 707 460
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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.5

◦ 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

5 Vegeu la notícia publicada a la pàgina web de la UdL a l'annex 11.1
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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 2015 s'ha
gestionat la compra de 3.731 exemplars, dels quals 1.902 s'han rebut en format paper i 1.829
s'han adquirit en format electrònic.

Pel que fa a la gestió de les publicacions periòdiques, l'any 2015 s'ha dut a terme la renovació de
les revistes nacionals a l'empresa Librería Pons, les revistes estrangeres a Ebsco i la majoria de
les bases de dades s'han subscrit directament amb els editors.

També s'han donat d'alta les següents subscripcions de revistes i/o recursos electrònics:

• Art Price

• E-Libro: col·lecció de medicina

• Food additives and contaminants

• Journal of hospitality and tourism technology

• Journal of youth studies

• Poultry science

• VMV3D: visió mèdica virtual

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 2015/2016 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

Dawsonera 82 https://goo.gl/Niexjr

Digitalia 20 https://goo.gl/5UkQ4O

E-Libro 1.691 https://goo.gl/6VzN9Y

Panamericana 7 https://goo.gl/kffkoC

Wiley 26 https://goo.gl/xa98IQ

Altres 3

Total 1.829
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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.

• Col·laboració amb la Biblioteca de Ciències de la Salut en l’elaboració de la BiblioGuia
Condicions d’accés als llibres-e.

• Execució de la compra de la bibliografia bàsica del primer curs del grau d’Infermeria que
s’imparteix  al  campus  d’Igualada.  S’han  adquirit  60  llibres  en  format  paper,  25  llibres
electrònics i s’ha subscrit l’atles 3D:  VMV3D: visió mèdica virtual i  un portal d’accés a
recursos de medicina amb més de 7.000 recursos electrònics entre llibres, revistes, tesis i
informes.

• Gestió d’un “voucher”  per publicar un article en accés obert  a les revistes de la Royal
Society of Chemestry.

• Primera  fase  de  preparació  de  la  documentació  per  a  l’avaluació  de  la  col·lecció  de
publicacions periòdiques en format paper i electrònic no consorciades.

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 2015/2016 el grup s'ha centrat en l’anàlisi dels usos estadístics de la BDC i en el recompte de
descàrregues de cara a la distribució de cost.
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2.2 Pla de comunicació i màrqueting de l'SBD

Durant  aquest  curs,  els  membres  del  grup  de  treball  han  redactat  el  Pla  de  Comunicació  i
Màrqueting (PCM) per a l’any 2016 amb una proposta metodològica de planificació d’activitats i
estratègies  de  difusió  de  recursos  i  serveis,  amb  l’objectiu  principal  d’aconseguir  una  major
visibilitat dels serveis i recursos. En aquest PCM s’han incorporat les accions de màrqueting dels
mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de l’any 2015 i totes les que s’han dut a terme
al llarg de l’any 2016. 

En  aquest  document  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.

En total s'han planificat 12 activitats i estratègies de difusió dels següents recursos i serveis:

• BiblioGuies

• Cursos de matèria transversal

• Repositori Obert UdL

• Accions per potenciar l’accés obert

• Facebook de les biblioteques de la UdL

• Carta de serveis

• Web mòbil

• Nous espais

• Nous equipaments

• Llibres electrònics, revistes electròniques i bases de dades de pagament

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.  Moltes
d'aquestes notícies també es publiquen al Facebook de l'SBD.

Setembre 2015 Octubre 2015 Novembre 2015

• Nova col·lecció de llibres-e 
d'Elsevier

• Publicació de la 4a edició de l'índex 
H de les revistes científiques 
espanyoles

• BiblioGuia Acabes d'arribar a la 
UdL?

• Taller d'autors per a la publicació 
d'articles i llibres científics

• Cursos de formació programats
• Setmana de l'Accés Obert
• Curs de formació Mendeley
• Increment de documents en préstec
• Concurs BiblioInstants

• Beneficis de publicar al Repositori 
Obert UdL

• Conserva els teus drets d'autor
• Versions dels articles científics i 

accés obert

Desembre 2015 Gener 2016 Febrer 2016

• Com complir els mandats d'accés 
obert

• Espai de support a la recerca 
(sexennis)

• Matèria transversal

• Webinar Scopus
• Guanyadors del concurs 

BiblioInstants
• Primer cicle de formació online 

Scopus

• Matèria transversal
• Ajut de digitalització de fons 

especials
• Curs de formació Mendeley

Març 2016 Abril 2016 Maig 2016
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• Guia breu d'un projecte de recerca
• Cursos de Mendeley a la Biblioteca 

de l'ETSEA
• Bibliobit: com trobar articles de 

revista
• Suport en la creació de l'ORCID

• VI Setmana de la Sostenibilitat. 
Intercanvi d'aliments per llibres

• Cursos de formació FECYT Scopus 
nivell avançat

• Vídeo resum de la memòria del curs
2014/2015

• Voucher per publicar en accés obert
• Noves impressores

• Noves versions del JCR i ESI 
integrades a WoS

• Noves prestacions de les 
fotocopiadores

• Com incrementar la visibilitat de la 
producció científica

Juny 2016

• 3a edició de l'observatori de revistes
d'accés obert amb impacte

• BiblioGuia Journal Citation Reports
• Formació online WoS
• Revistes catalanes d'alt impacte
• Web mòbil

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

• Difusió de les BiblioGuies:  Acabes d’arribar a la  UdL?,  El llegir  no fa perdre l’escriure,
Accés obert a la producción científica, Concurs Biblioinstants, El Caganer: antropología i
tradició, Biblioguies de la temática de ciències de la salut, Journal Citation Reports.

• Difusió de l’assignatura de matèria transversal.

• Difusió de diferents fullets informatius per tal  de potenciar  la  inclusió de documents al
Repositori Obert UdL: “Descobreix els beneficis de publicar al Repositori Institucional de la
UdL”, “Feu més visible la vostra producción científica”, “Com cumplir els mandats d’accés
obert” i “Com incrementar la visibilitat de la teva producción científica”.

• Comunicació  de  la  digitalització  de  112  monografies  i  més  de  2.530  números  de
publicacions de premsa lleidatana accessible des del Repositori Obert UdL.

• Campanya de difusió de creació del número identificador ORCID.

• Difusió d’accions per potenciar l’accés obert com per exemple: el taller d’autors per a la
publicació d’articles i llibres científics a càrrec de la ponent Nathalie Jacobs de l’empresa
Springer.  Tramesa  de  fullets  informatius:  “Conserva  els  teus  drets  d’autor  davant  les
editorials”,  “Versions  dels  articles  científics  i  accés  obert”,  “Com  complir  els  mandats
d’accés obert”, etc.

• Creació  d’un  esdeveniment:  Concurs  de  fotografia  BiblioInstants,  instantànies  de  les
biblioteques de la UdL. 

• Difusió de la posada en marxa de la versió per a mòbil de la web de l’SBD.

• Difusió  del  nou  equipament  a  les  biblioteques:  increment  de  portàtils  a  totes  les
biblioteques.

• Elaboració de cartells,  posts i  correus donant  a  conèixer  les prestacions de les noves
fotocopiadores/impressores.

• Difusió de fullets informatius sobre recursos subscrits a l’SBD: llibres-e de Springer,  de
CABI, Wiley i Dawsonera, llibres-e de l’àmbit de medicina, infermeira i  fisioteràpia, Tlas
d’anatomia  3D,  llibres-e  que  consten  a  les  bibliografies  de  Medicina,  Infermeria  i
Fisioteràpia,  Mendeley, Scopus, Art Price, IEEE Xplore, Web of Science, Journal Citation,
revistes del grup Nature, etc.

• Confecció d’un vídeo resum de la memòria del curs 2014/2015 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

I pel que fa al compte de l'SBD a You  T  ube, s'hi han afegit 3 vídeos produïts per l'SBD:

• Memòria SBD UdL 2014-2015

• Felicitació Nadal 2015

• El caganer: antropologia i tradició
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2.3 Col·laboracions i altres activitats

Durant el curs 2015/2016 l'Àrea d'Adquisicions ha col·laborat amb la FECYT per a l'organització
de la formació presencial del curs SCOPUS, nivell avançat.

També ha disposat d'un espai al campus virtual per difondre notícies i informacions diverses als
alumnes de Doctorat de la UdL.

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

Referent  al  programa Millennium,  d'automatització  de gestió  de biblioteques,  s'ha  treballat  en
diferents aspectes:

• Manteniment en l'administració del sistema:

◦ 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 la càrrega de registres procedents de les noves
incorporacions a TDX.

• Lligam de l'etiqueta 001 entre el CCUC i el catàleg UdL:

◦ 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.
Aquest procés, iniciat al gener del 2013, és bàsic de cara a un futur sistema compartit.
El manteniment diari, a banda d'enllaçar correctament registres, ens ha permès també
corregir duplicats, errors tipogràfics, unificar registres en volums, etc., la qual cosa ha
incrementat la qualitat dels nostres registres dins del catàleg.

• Manteniment del catàleg via web:

◦ Adaptació de la pàgina web i del catàleg de l'SBD per tal de facilitar la seva consulta
mitjançant dispositius mòbils, concretament utilitzant l'aplicació Libanywhere.

◦ 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.

• Incorporació del CDOCS a la Biblioteca de Cappont:

◦ Fruit de la incorporació física del fons del CDOCS a la 3a planta de la Biblioteca de
Cappont,  s'han  realitzat  canvis  dins  la  parametrització  de  Millennium  per  tal
d'incorporar-lo com a sublocalització dins de la Biblioteca de Cappont, tant pel que fa a
la gestió de fons (obres de referència, monografies i audiovisuals) com pel que fa a la
circulació  (reserves, reclamacions...).

• Manteniment del mòdul course reserve (bibliografia recomanada):

◦ Incorporació en algunes biblioteques de la bibliografia recomanada d'alguns màsters
oficials,  a  banda  del  manteniment  corrent  al  course  reserve dels  registres
corresponents a la bibliografia recomanada dels graus.
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3.2 Tasques pròpies de catalogació

Durant el curs 2015/2016, l'Àrea de Catalogació ha continuat amb els treballs preparatoris per tal
de fer efectiva la implantació de la nova normativa Resource Description and Access (RDA) en
substitució de les Regles angloamericanes de catalogació, 2a ed. (AACR2).

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 realitzat durant el mes de novembre de 2015 una primera formació al seu 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, amb el següent programa:

• RDA i LOD un nou escenari pels catàlegs

◦ Evolució dels catàlegs: Nous models, noves normes, nous formats

• Objectius del nou estàndard

• Marc conceptual en que es basa

◦ Els models o marcs conceptuals FRBR i FRAD

◦ Les normes o estàndards basts en aquests models

▪ Pràctica

• Qui l’està fent servir i possibles estratègies per a la seva implementació

◦ Situació a casa nostra

• Diferències entre les AACR2 i nous camps MARC 21

◦ Pràctica

• Estructura i continguts de les RDA

◦ Pràctica

• Ús del nou codi: una mica de pràctica

◦ Pràctiques

De cara al curs 2016/2017 està previst que es realitzin noves formacions per part de la Biblioteca
de Catalunya (RDA bibliogràfics i autoritats) i de la CBUC (formació de les pautes adaptades a
RDA) per tal que des dels serveis tècnics de les institucions, en aquest cas de les universitats,  es
procedeixi a la formació en cascada del seu personal.
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Pel que fa a les accions concretes de catalogació realitzades durant aquest curs a nivell de la UdL,
destaquem:

• Formació  bàsica  de  catalogació  al  personal  de  la  biblioteca  del  Campus  Universitari
d’Igualada.

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

• 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.

◦ Depuració del catàleg fruit  de la finalització del primer procés d'esporga a totes les
biblioteques de l'SBD.
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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 els darrers anys s’han fet debats interns, estudis i demostracions que han permès preparar
un concurs públic que es va anunciar a finals del 2015. Recentment s’ha licitat aquest concurs que
ha guanyat l’empresa Innovative Interfaces, una de les principals empreses del sector pel nombre
de les seves instal·lacions.

Amb  el  sistema  compartit,  les  biblioteques  de  les  universitats  del  CSUC  gestionaran  les
operacions  bibliotecàries  amb el  programari  Sierra i  tindran  una  eina  de  descoberta  amb  la
interfície Encore.

Esquema del procés de transició de l'actual sistema al sistema compartit:

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
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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 2015/2016.

Biblioteca de Cappont

Mitjançat un conveni amb la UdL, La Biblioteca de Cappont rep durant l'estiu del 2016 el fons
procedent de la biblioteca del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació
de Lleida. Aquest fons està format per monografies i per dos extenses col·leccions de les revistes
Croquis i On diseño, que ajudaran a completar la col·lecció ja existent a la biblioteca.

Actualment s'està procedint a la selecció i anàlisi de les monografies per tal d'adaptar-les a la
classificació utilitzada a la biblioteca.

Biblioteca de Ciències de la Salut

El  Servei  de  Biblioteca  i  Documentació  de  la  UdL rep  en  donació  al  juny  de  2016  el  fons
documental del Dr. Roc Pifarré i Florejachs, format per monografies, separates de publicacions
periòdiques, diapositives i altres documents i objectes relacionats amb la seva vida i la seva obra,
quedant dipositat a la Biblioteca de Ciències de la Salut.

El Dr. Roc Pifarré nascut a Lleida l’any 1929, és metge cardiòleg i professor emèrit de cirurgia
cardiovascular i toràcica al Centre Mèdic de la Universitat de Loiola Strich a Maywood, Illinois
(Estats Units). És pioner en les operacions de coronàries i està reconegut com un dels millors
cirurgians  a  nivell  mundial  rebent  diversos  reconeixements  al  llarg  de  tota  la  seva  carrera
professional. A Catalunya, ha estat guardonat amb diversos premis, destacant la Creu de Sant
Jordi el 1995, Medalla d’Or de la Ciutat de Lleida l’any 1997 i el Premi Joan d’Alòs el 2001.

La Biblioteca de Ciències de la Salut, conjuntament amb l’Àrea de Catalogació, s’ha encarregat de
la selecció i trasllat de tota la documentació, quedant pendent encara el trasllat d’una part de la
documentació a la biblioteca i la seva posterior classificació i catalogació.

Biblioteca de l'ETSEA

Durant el mes de juny de 2015, La Biblioteca de l'ETSEA rep 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. 
El donatiu està format per monografies i revistes, així com una important col·lecció de separates i
mapes de localització d’espais vegetals.

Actualment s'està treballant amb la col.lecció de separates i en la classificació de monografies,
revistes i altres materials. Es compta amb el suport i assessorament del professor Josep Antoni
Conesa del Departament d'Hortofructicultura, Botànica i Jardineria.
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Biblioteca de Lletres

Durant el mes de juny de 2015, la Biblioteca de Lletres rep 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 premsa.

Des de l'Àrea de Catalogació s'està treballant en:
• Inventari de la seva documentació personal
• Classificació cronològica de l'apartat “Conferències i Al·locucions i presentacions”
• Catalogació de les seves obres (Josep Vallverdú com a autor o traductor)

Per aquests motiu la seva documentació personal, així com les seves obres es troben dipositades
temporalment a la sala de Reserva de la Biblioteca de Cappont.

També  s'ha  rebut  en  donació  una  col·lecció  de  cartells  polítics  procedents  de  la  Universitat
Autònoma de Barcelona i s'ha procedit a la seva selecció i incorporació al fons de la Biblioteca de
Lletres.
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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.

Dades PUC a les biblioteques del CSUC

El 2015 ha estat el 4rt any de funcionament del PUC i en destaquen les següents dades:

• El  nombre  de  préstecs  PUC ha  estat  de  54.453,  que  suposen  un  increment  del  3%
respecte l’any 2014. D’aquests préstecs, els usuaris n’han fet 62.408 renovacions (un 7%
més que l’any passat)  que si  les afegim als  préstecs,  sumen 116.861 transaccions de
préstec PUC el 2015. Per cada préstec s’han realitzat 1,15 renovacions. 

• Del total de préstecs PUC, 38.544 (71%) els ha iniciat l’usuari via web (interfície Encore del
CCUC) i 15.909 (29%) han estat préstecs in situ. Aquests percentatges són similars als de
l’any 2014 quan el 73% es van iniciar via web i el 27% van ser préstecs in situ. 

• Un 96% dels  materials  prestats  han estat  documents  impresos i  un  4%,  audiovisuals,
percentatge  similar  a  l’any  2014  quan  el  95%  van  ser  documents  impresos  i  el  5%
audiovisuals. 

• Respecte  als  préstecs  que  han  sol·licitat  els  usuaris  via  web,  els  percentatges  es
mantenen també com l’any passat, 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.  A destacar  l’increment  del  38% de préstecs PUC realitzats  pels
estudiants de grau i de 1r i 2n cicle respecte del 2012, el primer any de funcionament real
del PUC.

• Un 29% han estat sol·licitats per personal docent i investigador de les universitats i usuaris
de la BC, un 15% PAS de les universitats i treballadors de la BC i un 1% altres usuaris
autoritzats. 

Dades PUC a la UdL

A través del PUC i durant el 2015, les biblioteques de la UdL han prestat 3.817 documents, els
usuaris de la UdL han sol·licitat  4.405 documents i,  dels documents sol·licitats,  s'han realitzat
5.095 renovacions.
Per tant continuem parlant d'un servei PUC consolidat i amb molts bons resultats a casa nostra. 
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3.6 Repositoris

Portal de fons especials i nou repositori general

Durant  el  curs 2015/2016 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.
Pel  que  fa  a  la  comunitat  corresponent  al  Fons  Ramon  Xammar,  que  inclou  diapositives  de
temàtica agrícola de la dècada de 1970, s'han millorat les descripcions que afecten al contingut i
s'ha continuat introduint registres a aquesta comunitat. Actualment inclou 622 registres.

Pel que fa al Fons Humbert Torres s'ha incorporat el manuscrit de metapsíquica, estructurat per
capítols,  prèvia  anàlisi  per  tal  per  poder  procedir  a  l’assignació  de les  metadades pertinents.
Actualment inclou 12 registres.

Finalment, pel que fa al repositori per al fons especial musical de la COPE s'ha continuat amb la
introducció de documentació. Actualment inclou gairebé 30.000 registres.

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 2015/2016

Setembre 109

Octubre 68

Novembre 181

Desembre 139

Gener 116

Febrer 98

Març 164

Abril 147

Maig 155

Juny 301
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Juliol 114

Agost 2

Total 1.594

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 mitjançant l'eina
web NEXO. Durant aquest curs s'ha procedit a revisar 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),
incorporant 1 títol nou al llistat de revistes que s'introdueixen des de la UdL. Actualment, l'SBD
introdueix els sumaris de 47 títols de revistes.
També durant aquest curs s'ha incorporat el procediment de càrrega semiautomàtic dels sumaris
dels títols de revista que estan allotjats a RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert).
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3.7 Coordinació d'activitats i col·laboracions

A nivell particular, l'Àrea de Catalogació ha col·laborat amb les següents biblioteques:

• Biblioteca de Cappont: suport en la  gestió de la incorporació del fons del CDOCS i en la
gestió de donatius rebuts, especialment el del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i
Enginyers d'Edificació de Lleida.

• Biblioteca de Ciències de la Salut: suport en la gestió del la donació del fons Roc Pifarré i
en l'extensió del nou campus d'Igualada.

• Biblioteca de l'ETSEA: suport en la gestió del donatiu del botànic Oriol de Bolòs i en la
revisió de les metadades de la col·lecció del Fons Xammar del repositori.

• Biblioteca  de  Lletres:  suport  en  la  implementació  del  sistema RFID,  en  la  gestió  dels
donatius.

En general, l'Àrea de Catalogació ha donat suport a totes les biblioteques en l'enviament de fons
bibliogràfic  (suport  vídeo  especialment)  al  magatzem  cooperatiu  GEPA:  selecció  del  fons,
marcatge al Millennium i descripció al CCUC i al catàleg UdL.

Pel que fa a coordinació amb altres serveis de la UdL, cal destacar: 

• Confecció del CIP en les novetats editades pel Servei d'Edicions i Publicacions de la UdL 

• Coordinació amb la Biblioteca de Lletres i la Biblioteca de Cappont en la participació a la
5a Setmana de la Sostenibilitat de la UdL, organitzada per la Comissió de Medi Ambient de
la UdL.
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4.1 Pàgina web de l'SBD

Manteniment de la pàgina web

Les tasques d'aquesta àrea, pel que fa a la web, són les derivades del manteniment:

• Fer el seguiment i manteniment de la Web en les versions idiomàtiques

• Publicar els canvis proposats per les diferents biblioteques i àrees 

• Vetllar perquè el portal estigui al dia

• Tenir cura que es compleixin els criteris d'usabilitat
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Durant aquest curs també s'han portat a terme les següents accions:

• Adaptació de la web de l'SBD a dispositius mòbils per tal d'apropar i interactuar els serveis
de les biblioteques amb els usuaris.

• Canvi de versió del gestor de continguts, de l'OpenCms 6.2.2 usat fins ara al  9V-3 .0 que
ens ha de permetre més llibertat d'acció i alhora un agermanament, des del punt de vista
d'imatge,  amb les webs de facultats, escoles i serveis de la UdL.

En aquesta tasca hi treballen 4 persones que hi han dedicat part de la jornada laboral en
cursos  de  formació  i  continuen  fent-ho  ja  sigui  en  reunions,  millorant  continguts  o
transcrivint-los al nou format.

Un  cop  acabada  aquesta  feina  prèvia,  el  nou  format  ha  de  permetre  interactuar  amb
rapidesa des de cada biblioteca, àrea o secció de l'SBD i publicar, sense intermediaris,  la
informació pròpia i més adient. Es preveu que la nova versió sigui operativa el proper curs
2016/2017. 

Estadístiques d'ús

Durant el curs 2015/2016, l'ús de la Web de l'SBD ha experimentat un lleuger augment tan pel que
fa al nombre de visites 146.811,  com a les pàgines consultades 329.648.

4.2 Gestió d'ajuts

Des 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.

Un cop publicada la convocatòria BOE, 15 de maig del 2015 s'inicien els preparatius per sol·licitar
l'ajut del ministeri que havia de permetre finalitzar la digitalització del Fons Sol-Torres. Aquesta
sol·licitud però va ser desestimada el mes de desembre del mateix any.

Mitjançant la Resolució de 31 de març del 2016, insistint amb la idea d'acabar amb el procés de
digitalització del Fons Sol-Torres, el  9 de maig de 1916, es sol·licita de nou l'ajut  al  ministeri.
Actualment, aquesta sol·licitud, com totes les corresponents a l'any en curs, està paralitzada, fins
a nova ordre (Orden HAP/1169/2016).
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4.3 Col·laboracions

Durant el curs 2015/2016 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 2015 s'han realitzat un total de
146.871 préstecs, aquesta xifra inclou:

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

• 17.582 préstecs d'espais:
◦ 15.289 dels espais de treball en grup i treball col·laboratiu
◦ 2.087 dels espais de treball individual
◦ 206 dels espais d'audiovisuals.

• 10.985 préstecs de material tecnològic:
◦ 4.370 dels ordinadors portàtils,
◦ 5.238 préstecs dels tablets,
◦ 1.327 de les memòries USB
◦ 50 dels lectors de llibres electrònics.

Durant el curs 2015/2016 s'han ofert un total de  39 espais a totes les biblioteques de la UdL,
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

• Biblioteca del campus d'Igualada: 1 espai de treball en grup

Durant aquest curs, la Comissió General del Servei de Biblioteca i Documentació va aprovar la
modificació  del  Reglament  de  préstec de  l'SBD,  concretament  l'augment  del  nombre  de
documents en préstec per a diferents tipologies d'usuaris, quedant de la següent manera:

Grup
d'usuaris

Dies  de
préstec

Nombre
d'obres

Renovacions

A 14 8 4

B 14 14 4

C 7 4 4

D 1 any Màxim 125 ---

E 6 mesos 25 4

F 14 3 4

G 7 4 4
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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  l'any  2015  el  SOD  de  la  UdL  ha  tramitat  un  total  de  1.798  sol·licituds  de  préstec
interbibliotecari.

Els usuaris de la UdL ha realitzat un total de 842 sol·licituds, de les quals, i en funció de la seva
disponibilitat, ens han subministrat 617 (73,3%) i ens han denegat 225 (26,7%).
Pel que fa al tipus de material sol·licitat, de les 842 sol·licituds demanades pels nostres usuaris  un
78,5% eren còpies i un 21,5% eren préstecs de documents originals.

Els principals centres subministradors de les sol·licituds fetes per la UdL durant l'any 2015 han
estat els següents:

El nombre total de sol·licituds externes rebudes ha estat de 956. D'aquesta xifra i en funció de la
seva  disponibilitat,  hem  servit  708  sol·licituds  (74%)  i  han  obtingut  resposta  negativa  248
sol·licituds (26%).
Pel que fa al  tipus de material  sol·licitat,  de les 956 sol·licituds d'usuaris externs un 64% ens
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demanaven còpies i un 36% ens demanaven el préstec de documents originals.

Els principals centres sol·licitants a la UdL durant l'any 2015 han estat els següents:
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Les dades de les biblioteques de la UdL que han donat resposta a les  956 sol·licituds externes
rebudes durant l'any 2015 són les següents:

Biblioteques Nombre de sol·licituds
Documents

servits
Documents no

servits

Servei d'Obtenció de Documents 438 241 197

Biblioteca de Cappont 199 177 22

Biblioteca de Lletres 140 128 12

Biblioteca de Ciències de la Salut 58 51 7

INEFC 56 51 5

Biblioteca de l'ETSEA 50 45 5

GEPA 12 12 0

Centre de Documentació Europea 3 3 0

Total 956 708 248

Pel que fa als 248 documents no servits, 197 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 51 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 2015, i mitjançant aquest servei, s'ha donat
resposta a un total de 220 preguntes, representa un increment del 18,3% respecte l'any 2014.

Nombre de preguntes que han respost les biblioteques

Biblioteca de Cappont 106

Biblioteca de Ciències de la Salut 45

Biblioteca de Lletres 29

Biblioteca de l'ETSEA 24

Servei d'Obtenció de Documents 12

Servei de Biblioteca i Documentació 2

Centre de Documentació Europea 2

Total 220

Tipus de preguntes respostes

Serveis 146

Informació general 31

Recursos electrònics 25

Informació i recerca bibliogràfica 18

Total 220

69



Memòria del curs 2015/2016

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 2015/2016, 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.  Aprenentatge  en  la
cerca i l'ús de la informació (2 crèdits ECTS)

Tallers al Centre de Formació 
Contínua

Accés  obert,  visibilitat  i  promoció  de  la  producció
científica

Ciència 2.0

Gestor bibliogràfic Mendeley

Indicadors i eines per avaluar la producció científica:
ciències

Indicadors i eines per avaluar la producció científica:
humanitats

Projecte ITINERA Taller de recursos d'informació

BiblioBits

Citacions bibliogràfiques

Com trobar articles de revista

Gestor bibliogràfic Mendeley

Introducció a la biblioteca

Activitats formatives a l'Escola 
de Doctorat

Accés  obert,  drets  d'autor  i  llicències  creative
commons

Indicadors i mètodes de l'avaluació científica

Gestor bibliogràfic Mendeley

Durant  aquest  curs  s'ha  elaborat  un  nou  pla  de  formació  d'usuaris  que  recull  les  diferents
tipologies de les activitats formatives que es porten a terme des de l'SBD, així com una descripció
dels  objectius  i  els  continguts  de cada una d'elles.  També recull  els  mecanismes de gestió  i
avaluació del servei de formació d'usuaris.

En  relació  amb  la  gestió  d'aquest  servei,  durant  aquest  curs  també  s'ha  portat  a  terme  la
implementació d'un nou aplicatiu que millora la planificació de la formació d'usuaris, la inscripció
d'aquests a les diferents activitats formatives i l'avaluació de les dades estadístiques.
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5.5 Repositoris

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

El Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya (PRC) 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,
formada per membres de les universitats catalanes, amb l'objectiu de definir la creació del PRC. 

Té per finalitat visualitzar i difondre des d'un lloc únic l'activitat investigadora que es duu a terme a
Catalunya en quant a investigadors, publicacions, grups i projectes de recerca per a la comunitat
científica internacional, empreses, organitzacions finançadores i públic en general, facilitant així
l'accés obert a la producció científica. A llarg termini, l'objectiu també és simplificar els processos
de gestió i recolzar els d'avaluació.

El Portal es basa en la premissa d'aprofitar la feina feta per les universitats als seus sistemes de
gestió de la recerca (CRIS) i es pretén que els treballs per al Portal redundin en millores en la
gestió de la informació dins de cada institució. Tot això, es fa decidint conjuntament acords de
disposició de les dades,  capturant  la  informació a través de formats estàndards (CERIF) i  de
protocols  d'interoperabilitat,  usant  identificadors  comuns  que  evitin  ambigüitats  (per  exemple
l'ORCID  per  als  investigadors)  i  afavorint  l'accés  obert  a  la  producció  científica  i  l'ús  dels
repositoris institucionals.

Durant aquest curs s’ha posat en funcionament el prototip del portal de manera restringida amb
accés mitjançant usuari i contrasenya. Abans, s’hi han carregat dades de totes les universitats
participants.  La UdL ha realitzat  càrregues  bimensuals,  aquestes  càrregues  han comportat  la
revisió i correcció d'alguns registres del repositori.

Actualment,  el  GREC (aplicació  per  a  la  gestió  de  la  recerca)  i  el  DSPACE de  la  UdL són
interoperables, d'aquesta manera, la producció científica de la UdL es recupera i visualitza en les
millors condicions possibles a través del PRC.

També, s’ha continuat impulsant i difonent l’ús del codi ORCID entre els investigadors de la UdL.
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 s'han realitzat activitats formatives i d'assessorament al PDI de la UdL en la creació
de l'ORCID i altres perfils relacionats. Actualment hi ha més de 600 números ORCID informats al
GREC.

Durant el curs 2015/2016 s'han portat a terme diverses accions en relació amb el Portal de la
Recerca  de  les  Universitats  de  Catalunya,  la  interoperabilitat  GREC-DSPACE  i  l'identificador
ORCID:

• Elaboració de guies de suport a la recerca:

◦ Accés obert a la producció científica (http://biblioguies.udl.cat/accesobert)

◦ Com  mantenir-se  actualitzat  en  informació  científica
(http://biblioguies.udl.cat/mantenirseactualitzat)

• Actualització de la pàgina web de suport a la recerca referent a: accés obert, publicació i
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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, dipòsit de la producció científica al repositori

• Relació CRIS/RI

◦ 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.

• Nous serveis als investigadors:

◦ Assossoraments  sobre  el  compliment  dels  mandats  d'accés  obert  (H2020,  Plan
Nacional, etc.)

◦ Suport en el dipòsit de dades de recerca
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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  1.372 documents  al  repositori.  També  s'han  efectuat  1.805.919
descàrregues.

• Creació de noves metadades i d'una col·lecció per a publicacions derivades de projectes
de recerca del Plan Nacional

• Creació d'una col·lecció per a publicacions derivades de projectes de recerca H2020

• Creació de noves metadades i col·leccions per a dades de recerca

• DOI visible i enllaçable al registre simple

• Visualització del nombre de citacions a Scopus i Web of Science

• Visualització de les estadístiques d'Altmetric mitjançant el donut: 

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

Comunitat Subcomunitat Col·lecció

Institucional
Continguts  institucionals  (memòries,
discursos i informes)

Plans estratègics

Recerca Dades primàries de recerca

Publicacions  de  projectes  de  recerca
del Plan Nacional

Publicacions de projectes Horitzó 2020
de la UE

Agrotecnio Center Articles publicats

Grup  de  Recerca  en  AgròTICa  i
Agricultura de Precisió

Articles publicats
Articles divulgatius

Grup de Recerca en Cognició i Context
mediat  per  les  Tecnologies  de  la
Informació i de la Comunicació

Articles publicats
Llibres / Capítols de  libre

Grup  de  Recerca  en  Intervencions
Socioeducatives  en  la  Infància  i  en  la
Joventut

Articles publicats

Grup  de  Recerca  en  Malherbologia  i
Ecologia Vegetal

Articles publicats
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Grup  de  Recerca  en  Mediació
Lingüística

Articles publicats

Grup de Recerca en Producció Forestal Articles publicats

Grup  de  Recerca  en  Tecnologies
Innovadores  per  a  l'Obtenció
d'Ingredients i Productes Alimentaris

Articles publicats

Institut  de  Desenvolupament  Social  i
Territorial (INDEST)

Cercle de Lingüística Aplicada (CLA)
Grup  d’Estudis  Societat,  Salut,
Educació i Cultura (GESEC)

Institut de Recerca Biomèdica de Lleida
(IRB)

Cirurgia Endocrina
Recerca  Translacional  en  Medicina
Respiratòria
Grup de Recerca de Cures de Salut -
GRECS

Institut Politècnic d’Innovació i Recerca
en Sostenibilitat (INSPIRES)

Grup de Recerca en Cognició i Context
mediat  per  les  Tecnologies  de  la
Informació i de la Comunicació
Grup  de  Recerca  en  Computació
Distribuïda
Grup de Recerca en Criptografia i Grafs
Grup  de  Recerca  en  Energia  i
Maquinària Agroindustrial (GREA)
Grup  de  Recerca  en  Intel·ligència
Artificial
Grup de Recerca en Interacció Persona
Ordinador  i  Integració  de  Dades
(GRIHO)
Grup  de  Recerca  en  Robòtica  i
Processament de Senyal
Grup  de  Recerca  en  Sistemes
Dinàmics Aplicats a l'Energia Solar

Pedagogia i Psicologia Llibres / Capítols de llibre

Revistes UdL

Imago temporis: medium Aevum Any: 2015 Núm.: 9 (abril 2016)

Movimiento humano Any: 2015 Núm.: 7

Revista d’arqueologia de Ponent Any: 2014 Núm.: 24

Sintagma: revista de lingüística Any: 2015 Vol.: 27

Ull crític, L' Any: 2014 Núm.: 17-18

Treballs de 
l'estudiantat

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball
Social

Grau en Educació Primària

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Grau  en  Administració  i  Direcció
d'Empreses
Grau en Dret
Grau en Turisme
Màster en Ciències Jurídiques

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

 Comunitats i subcomunitats 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:
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• CSUC:

◦ Grup de treball del Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya

◦ Grup de treball de suport a la recerca

◦ Grup de treball de l'eina de descoberta

• REBIUN:

◦ Grup de treball de la Línia 3

◦ Grup de treball de repositoris

75



Memòria del curs 2015/2016

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 2015/2016 s'han introduït  els materials corresponents a l'assignatur “Interacción
Persona-Ordenador”.

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 4.334 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  2015,  RECERCAT disposava  de  814  col·leccions  de  les  25
institucions participants amb més de 26.000 articles i 27.000 treballs/projectes de fi de carrera,
entre d'altres.

77

http://www.recercat.net/


Memòria del curs 2015/2016

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 finals del 2015. En total la UdL
acumula 2.915 documents incorporats a RECERCAT:

Subcomunitat Total

Documents de recerca 2175

Escola Politècnica Superior 363

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària 129

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia 116

Facultat de Lletres 72

Facultat de Medicina 55

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social 4

Facultat de Dret i Economia 1

TOTAL 2.915

Durant aquests curs s'han afegit noves col·leccions i s'han actualitzat les ja existents a
la comunitat “Treballs de l'estudiantat”:

Treballs de 
l'estudiantat

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball
Social

Grau en Educació Primària

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Grau  en  Administració  i  Direcció
d'Empreses
Grau en Dret
Grau en Turisme
Màster en Ciències Jurídiques

 Noves col·leccions a RECERCAT durant el curs 2015/2016

 Subcomunitats 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 2015, de
449 revistes de 82 institucions editorials participants. En total, són consultables 180.087 articles de
revistes, dels quals el 89% estan disponibles a text complet.

Durant el  curs 2015/2016  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 19 285

Sintagma 2008 27 210

Imago Temporis. Medium Aevum 2011 9 165

L'Ull crític 2011 12 282

Movimiento humano 2011 7 43

Revista d'arqueologia de Ponent 2012 22 469

TOTAL 132 1.819
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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  21.393  tesis
dipositades de les 18 universitats participants.

Durant l'any 2015, la UdL ha digitalitzat i introduït a TDX  94 tesis doctorals, arribant d'aquesta
manera al total de 676 tesis introduïdes a TDX.

Durant  aquest  curs  ha  entrat  en  funcionament  una  nova  versió  de  TDX que  ha  aportat  les
següents novetats:

• Cerca per facetes

• Previsualització de l'arxiu en format pdf directament des de la pàgina de la tesi

• Petició de documents embargats

• Actualització de la interfície OAI per a les recol·leccions 
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5.6 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 publicat diverses BiblioGuies:

• Accés obert a la producció científica (http://biblioguies.udl.cat/accesobert)

• Setmana Internacional de l'Accés Obert 2015 (http://biblioguies.udl.cat/setmanaoa)

• Com mantenir-se actualitzat en informació científica 
(http://biblioguies.udl.cat/mantenirseactualitzat)

• Journal Citation Reports (http://biblioguies.udl.cat/jcr)

També s'ha treballat en la preparació d'una nova BiblioGuia de suport en la gestió de dades de
recerca.

Per una altra part, en els darrers anys i a nivell mundial les biblioteques de recerca més actives
estan estudiant com poden ser útils als investigadors per tal de facilitar-los la gestió de les dades
de recerca i iniciant activitats per al que s’ha anomenat Research Data Management (RDM).

Les biblioteques de les universitats del CSUC també ho estan estudiant a través del Grup de
Treball de Suport a la Recerca, que té per finalitat ajudar a les universitats i centres de recerca a
definir una política de gestió de les dades generades per les activitats de recerca.

El Grup es proposa com a objectius acordar procediments que permetin crear Plans de Gestió de
Dades (PGD), recomanar un repositori on dipositar les dades i aprovar uns principis generals de
política a seguir per a la gestió de les dades de recerca per part de les universitats de Catalunya.

L'Àrea de Serveis als Usuaris ha participat en les següents accions realitzades al  Grup de Treball
de Suport a la Recerca:

• Elaboració d'una  enquesta sobre la gestió de dades de recerca: aquesta enquesta té
com a objectiu analitzar les necessitats dels investigadors respecte a les dades de recerca,
per  tal  d’establir  mètodes  i  processos  estandarditzats  per  a  gestionar-les,  com també
detectar quins serveis els poden ser útils per facilitar-los aquesta gestió. L'enquesta s'envia
als  investigadors  que  formen  part  de  projectes  de  recerca  finançats  en  el  marc  del
programa Horitzó 2020 de la Unió Europea.

• Elaboració del document  Data Management Plans de recolzament als  investigadors a
l’hora de crear Plans de Gestió de Dades.

• Elaboració del document  Recomanacions per seleccionar un repositori per al dipòsit
de dades de recerca que analitza i  valora diferents opcions respecte al dipòsit  de les
dades de recerca en repositoris de dades.

• Redacció de la Proposta per establir una política d'accés obert a les dades de recerca
a les Universitats de Catalunya que estableix uns principis generals de política a seguir
per a la gestió de les dades de recerca per part de les universitats de Catalunya.

I també ha assistit a diversos cursos que s'han realitzat sobre aquest tema:

• Seminari  sobre  gestió  de  dades  organitzat  per  la  Red  Temática  Maredata  amb  la
col·laboració  de  la  Facultat  de  Biblioteconomia  i  Documentació  de  la  Universitat  de
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Barcelona i el Grup de Recerca Consolidat “Cultura i Continguts Digitals”.

• Curs  “Gestión  de  datos  de  investigación”,  impartit  per  Fernanda  Peset,  de  Universitat
Politècnica de València, i Xavier García-Massó, de la Universitat de València.
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5.7 BiblioGuies

Les  BiblioGuies  neixen  durant  el  curs  passat  amb  l'objectiu  de  donar  suport  a  necessitats
específiques de formació i aprenentatge de diferents col·lectius de la comunitat universitària.

Les guies 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

• Guies genèriques: recullen ajudes diverses en l'ús d'algun servei

• Guies d'exposicions: acompanyen les exposicions realitzades a la Biblioteca de Cappont

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,
durant el curs 2015/2016 s'ha portat a terme la realització de les següents noves BiblioGuies:

• Guies de suport a la recerca

◦ Accés obert a la producció científica (http://biblioguies.udl.cat/accesobert)

◦ Setmana Internacional de l'Accés Obert 2015 (http://biblioguies.udl.cat/setmanaoa)

◦ Com mantenir-se actualitzat en informació científica 
(http://biblioguies.udl.cat/mantenirseactualitzat)

◦ Journal Citation Reports (http://biblioguies.udl.cat/jcr)

• Guies de suport a l'aprenentatge

◦ Acabes d'arribar a la UdL? (http://biblioguies.udl.cat/benvinguda)

◦ Com citar i elaborar bibliografies (http://biblioguies.udl.cat/citar)
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◦ Competències informacionals (http://biblioguies.udl.cat/competencies)

• Guies temàtiques:

◦ Arts i Humanitats:

▪ Comunicació i Periodisme Audiovisuals (http://biblioguies.udl.cat/audiovisual)

◦ Ciències

▪ Veterinària i zootècnia (http://biblioguies.udl.cat/c.php?g=414872)

◦ Ciències de la Salut

▪ Fisioteràpia (http://biblioguies.udl.cat/fisioterapia)

▪ Nutrició Humana i Dietètica (http://biblioguies.udl.cat/nutricio)

◦ Ciències Socials i Jurídiques

▪ Psicologia (http://biblioguies.udl.cat/psicologia)

• Guies genèriques:

◦ Condicions d'accés als llibres-e (http://biblioguies.udl.cat/condicionsllibres)

◦ Impressions i reprografia (http://biblioguies.udl.cat/impressions)

◦ Concurs de fotografia BIBLIOINSTANTS 
(http://biblioguies.udl.cat/concurs_Biblioinstants)

• Guies d'exposicions:

◦ El llegir no fa perdre l'escriure (http://biblioguies.udl.cat/manueldepedrolo)

◦ El caganer: antropologia i tradició (http://biblioguies.udl.cat/elcaganer)

◦ Quan Lleida va il·luminar Barcelona: les centrals hidroelèctriques 
(http://biblioguies.udl.cat/centralshidroelectriques)
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5.8 Servei d'impressió i reprografia

Durant aquest curs s'ha instal·lat a totes les biblioteques noves màquines que permeten fotocopiar
i imprimir en blanc i negre o color. També permeten imprimir a doble cara, des dels ordinadors de
les biblioteques, el correu electrònic i des de qualsevol dispositiu mòbil. A més, també permeten la
recollida del document imprès des de qualsevol fotocopiadora de qualsevol campus de la UdL.

Aquest canvi es va iniciar amb una fase pilot, en la qual convivien màquines del sistema antic i del
sistema nou, per tal  de realitzar proves i resoldre incidències.  Finalitzada la fase pilot,  es van
retirar les màquines velles de totes les biblioteques deixant només les noves.

Per tal de facilitar aquest canvi als usuaris de les biblioteques, es va realitzar una guia ràpida i una
Biblioguia explicant el funcionament del nou sistema. També es va fer difusió mitjançant el compte
de Facebook i cartells informatius a totes les biblioteques.

5.9 Col·laboracions

Per tal de realitzar diverses tasques durant el curs  2015/2016, l'Àrea de Serveis als Usuaris ha
col·laborat  amb la Direcció en l'elaboració del  nou  Pla d'Actuacions 2016-2020 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”.

85



Memòria del curs 2015/2016

86

6
Biblioteca de 

Cappont



Memòria del curs 2015/2016

6.1 Instal·lacions i equipaments

En relació  amb les  instal·lacions  a  la  Biblioteca de Cappont,  durant  el  curs  2015/2016  s'han
realitzat els canvis següents:

• Reparació del parquet a la 2a planta i col·locació d'un nou material (flotex) al terra.

• Incorporació del fons del CDOCS a la 3a planta

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

M2 Places de lectura

Biblioteca 4.086,00 Biblioteca 527

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

Sales d'estudi 60,00
Total 567

Total 4.354,80

Metres lineals de prestatgeria (ML)

ML totals ML ocupats

Sala (lliure accés) 4.538,04 4.535,82

Dipòsit 1954,50 1.951,30

Total 6.492,54 6.487,12
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Actualment la Biblioteca de Cappont disposa del següent equipament:

Equipaments
A disposició
dels usuaris

Gestió
interna

Total

PC 74 17 91

Portàtils 14 0 14

Impressores 4 4 8

Vídeos 1 0 1

Projectors 3 0 3

DVD (aparell) 1 0 1

DVD (en PC) 53 17 70

Lectors de microformes 1 0 1

Autopréstec 2 0 2

Escàners 3 1 4

PC-KAR 1 0 1

Memòries USB 8 0 8

Telelupes 1 0 1

Lectors codis de barres 0 7 7

Quioscos 4 0 4

Lectors  de  llibres
electrònics

4 0 4

Tablets PC 11 0 11

Total 185 46 231
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6.2 Fons bibliogràfic

Monografies i publicacions periòdiques

A finals  del  curs  2015/2016 la  Biblioteca de Cappont  compta amb una col·lecció  de 152.064
exemplars,  dels  quals  3.149  estan  dipositats  al  GEPA.  Durant  l'any  2015  la  biblioteca  ha
incrementat la seva col·lecció en un total de 773 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 234 títols de revistes
vives en paper, procedents tant de compra com de donatiu o intercanvi, i 633 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

CSIC Ciència i humanitats

Duns... principales empresas españolas Empreses

Educ@lex Educació

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

Tirant on line Dret i jurisprudència

TV Anuncios Publicitat a la televisió
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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 biblioteca6

Nombre d'entrades a la Biblioteca de Cappont
durant l'any 2015

1a planta porta 1 101.024

1a planta porta 2 26.677

2a planta 106.276

3a planta 56.452

Total 290.429

Préstec
El següent quadre detalla el total de préstecs i renovacions efectuats durant l'any 2015 segons les
diferents tipologies de préstec:

Préstec per tipologies a la Biblioteca de Cappont. Any 2015

Préstecs i
Renovacions

Llibres 41.385

Espais de treball (individual i en grup) 13.658

Bibliografies recomanades 4.090

Audiovisuals 2.273

Ordinadors portàtils 1.591

Tablet PC 1.510

Objectes (calculadores i auriculars) 233

Memòries USB 37

Lectors de llibres electrònics 4

Total 61.781

6 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 2015/2016 la Biblioteca de Cappont ha realitzat les següents activitats de formació:

Activitats formatives per a estudiants de grau i postgrau i sessions a mida

Nom de l'activitat Nombre
Hores
totals

Assistents

Accés obert i indicadors 1 2 4

Acollida estudiants 4 1 827

Acollida estudiants de mobilitat (doble sessió castellà i anglès) 2 1 91

Acollida Programa Senior 1 1 13

Catàlegs. MetaCercador Plus 2 3 5

Cerca d'informació i Mendeley 1 2 1

Introducció a la biblioteca 5 5 27

Mendeley: Gestor Bibliogràfic 17 24 73

Presentació de treballs acadèmics 1 1 10

Recursos d'informació 1 1,5 5

Recursos d'informació en Dret 2 3,5 2

Recursos d'informació per al TFG 2 4 15

Recursos d'informació per al TFG i Mendeley Premium 2 4 53

Total = 13 41 53 1126

Activitats formatives a PDI

Nom de l'activitat Nombre
Hores
totals

Assistents

Bases de dades especialitzades en educació 1 1,5 1

Formació en bases de dades grup de Recerca 1 2 4

Mendeley: Gestor Bibliogràfic 2 3,5 5

Total = 3 4 7 10

Col·laboracions amb el professorat

Nom de l'activitat Titulació Nombre
Hores
totals

Assistents

Recursos d'Informació en 
Educació infantil

Grau en Educació Infantil 3 6 102

Recursos d'Informació en 
Educació Social

Grau en Educació Social 3 3 83

Recursos d'Informació en Treball 
Social i Mendeley

Grau en Treball Social 1 2 33

Estratègies de cerca d'informació Grau en Educació Infantil 2 2,5 66

Recursos d'Informació en Doble grau en Educació 1 1 23
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Educació Infantil i Primària Infantil i Primària

Total = 5 10 14,5 307

Usuaris externs

Nom de l'activitat Entitat Nombre Hores totals Assistents

Taller Itinera
Estudiants del Treball de 
Recerca de Batxillerat

1 2,5 35

Cerca d'informació i 
Mendeley pel treball de 
Recerca

Alumna de batxillerat de l'IES 
Guindàvols

1 1,75 1

Visita a la Biblioteca
Alumnes de l'Instituto Bajo Cinca
de Fraga

1 1,5 12

Cerca d'informació TFM Alumna de Màster de la UPF 1 1,5 1

Total = 4 4 7,25 49

Assessoraments

Nom de l'activitat Destinataris Nombre
Hores
totals

Assistents

Avaluació de la producció científica PDI 1 1,5 1

Cerca d’informació (treball de recerca 
secundaria) 

ALTRES 1 1 1

Cerca d’informació psicopedagògica MÀSTER 1 1 1

Cerca d’informació (TFG) GRAU 1 1 1

Introducció a Mendeley DOCTORAT 2 2 2

Recursos per al TFG (Treball Social) GRAU 1 1,50 1

Recursos per al TFG GRAU 2 3,25 2

Assessorament per a la cerca d’informació sobre
pedagogia de la mort

DOCTORAT 1 1 1

ORCID i altres indicadors

DOCTORAT 1 1,5 2

PDI 2 3,5 3

Recursos per al TFM (Psicopedagogia) MASTER 1 1,5 1

Recursos d’Informació pel Doctorat DOCTORAT 2 2,50 2

Revisió de dades bibliogràfiques per un grup de
recerca

PDI 1 1 1

Suport ORCID PDI 1 0,75 1

Cerca d’Informació i Mendeley DOCTORAT 2 3,66 2

Bones pràctiques per la web del grup de PDI 1 1,25 1
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recerca Espai Híbrid

Mendeley pel TFG GRAU 1 1 1

Mendeley DOCTORAT 1 1,5 1

Cerca d'informació i Mendeley pel treball de 
recerca (IES Ronda)

ALTRES 1 1 1

Recursos d'informació per a la tesi doctoral DOCTORAT 1 2,66 1

Cerca d'informació sobre seguretat marítima 
(Dret)

MÀSTER 1 1,5 1

Com fer un blog amb WordPress PDI 1 1,5 3

Com crear una base de dades bibliogràfica amb 
MS Access

GRAU 3 4 3

ALTRES 4 5,5 8

Total = 22 34 46,57 42
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BiblioGuies

Durant el curs 2015/2016 la Biblioteca de Cappont ha elaborat les següents BiblioGuies:

• Psicologia (http://biblioguies.udl.cat/psicologia)

• Impressions i reprografia (http://biblioguies.udl.cat/impressions)

• El llegir no fa perdre l'escriure (http://biblioguies.udl.cat/manueldepedrolo)

• El caganer: antropologia i tradició (http://biblioguies.udl.cat/elcaganer)

• Quan Lleida va il·luminar Barcelona: les centrals hidroelèctriques 
(http://biblioguies.udl.cat/centralshidroelectriques)

I també ha col·laborat en l'elaboració de les següents BiblioGuies:
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• Acabes d'arribar a la UdL? (http://biblioguies.udl.cat/benvinguda)

• Com citar i elaborar bibliografies (http://biblioguies.udl.cat/citar)

• Competències informacionals (http://biblioguies.udl.cat/competencies)

Repositoris Obert UdL

La Biblioteca de Cappont introdueix al Repositori Obert de la UdL els articles que el professorat
del seu campus inclou al GREC així com tots aquells publicats en accés obert o amb el permís de
l'editorial corresponent. 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 Primària

• Grau en Educació Social

• Grau en Treball Social

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

96

http://biblioguies.udl.cat/competencies
http://biblioguies.udl.cat/citar
http://biblioguies.udl.cat/benvinguda


Memòria del curs 2015/2016

6.4 Difusió

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

El blog aporta informació general de la biblioteca i de caire transversal que pot interessar a tots els
usuaris de la biblioteca. També hi ha continguts més específics relacionats amb els estudis que es
fan al campus.

Durant el curs 2015/2016 s'hi han publicat 10 entrades i ha rebut 2.092 visites:

• Família i escola: un tàndem necessari

• Les emocions a través dels contes

• XII concurs de simulació de borsa

• La biblioteca escolar: un racó d’aprenentatge i descobriment

• Llegeix ciència-ficció, prepara’t per Star Trek 3

• Els aprenents visuals: un blog per la integració

• En la biblioteca d’una galàxia molt, molt llunyana

• Accés tancat per la 2a planta del 8 al 12 de febrer

• Títols que enganxen: deixa’t seduir pels títols

• Els beneficis del “mindfulness”

97

http://bibliotecacappont.wordpress.com/


Memòria del curs 2015/2016

Exposicions bibliogràfiques

Durant el curs 2015/2016 la Biblioteca de Cappont ha realitzat les següents exposicions:

El llegir no fa perdre l'escriure: homenatge a Pedrolo, del 8 d'octubre al 30 de novembre 
de 20157

Enguany es commemora el 25è any de la mort d'aquest escriptor. Es

considera un dels autors més importants del segle XX, i, tot i que va

destacar principalment com a novel·lista, va cultivar tots els gèneres:

poesia, narrativa, teatre, periodisme, assaig i traducció.

La  Biblioteca  de  Cappont,  a  través  del  seu  fons,  li  vol  retre

homenatge.  També s'ha preparat una BiblioGuia, amb el recull de les

obres que es mostren.

El caganer: antropologia i tradició, del 4 de desembre de 2015 al 4 de febrer de 2016

La Biblioteca de Cappont convida a veure aquesta figura popular

més  enllà  del  pessebre  de  Nadal,  en  una  exposició  que  ens

submergirà en les arrels més profundes del nostre país.

D'on  prové  aquesta  tradició?  Culte  a  la  fertilització  de  la  terra?

Reminiscències paganes? Realisme de la condició humana?...

A banda del fons bibliogràfic, a l'exposició també es pot gaudir d'una

mostra de més de 60 caganers provinents de la col·lecció particular

de Jordi Llorach.

7 Vegeu la notícia publicada a la pàgina web de la UdL a l'annex 11.1

98



Memòria del curs 2015/2016

Quan Lleida va il·luminar Barcelona: les centrals hidroelèctriques, del 10 de març al 9 de 
juny de 2016

Aprofitant el centenari de la construcció de la Central de Talarn, el

primer  embassament  que  es  construeix  a  Catalunya  i  un  dels

primer de l’Estat Espanyol, la Biblioteca de Cappont ha organitzat

una exposició per explicar els Projectes Hidràulics que, des de les

Terres  de  Lleida,  van  aconseguir  capgirar  la  realitat  de  tota

Catalunya  i,  de  manera  particular,  Barcelona  i  la  seva  àrea

metropolitana.

L’exposició inclou fons bibliogràfic de la pròpia Universitat, així com

fotografies de La Canadenca, de les Centrals hidroelèctriques, així

com  també  dels  protagonistes  que  ho  van  fer  possible  com

l’enginyer Pearson i el diputat de Sort, Emili Rius.

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

Secció “Tria i remena”

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

• Llegeix  ciència-ficció,  prepara't  per  Star  Trek  3:  recull  de  documents  sobre  viatges
interplanetaris, civilitzacions alienígenes, realitats virtuals, conquesta de l’espai, escenaris
extraterrestres, l’espai més enllà del temps, civilitzacions estel·lars, entitats artificials amb
forma humana, etc.

• Títols que enganxen: deixa't seduir pels títols: selecció de llibres amb títols que enganxen
pel  seu atreviment,  originalitat,  gosadia,  desafiament i  voluntat  de transgredir  amb una
única finalitat: atrapar lectors.
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Visites i altres activitats de difusió

Durant el curs 2015/2016 la Biblioteca de Cappont ha rebut les següents visites:

• 1 visita d'un grup de persones grans

• 1 visita de l'IES Ronda

• 1 visita del rector i vicerectors de la UNEMI de Equador (Milagro), juntament amb Carina
Rey, professora de Biblioteconomia a la Universitat de Barcelona

• 1  visita  d'alumnes  de  primer  d'ESO  amb  la  professora  Glòria  Jové  de  la  Facultat
d'Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL.

• Participació en la VI Setmana de la Sostenibilitat, que va tenir lloc del 7 al 13 d'abril de
2016, 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  o
duplicats.
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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. Actualment, el fons del CDOCS es troba
a la tercera planta de la biblioteca, formant una secció.

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.

Actualment el fons documental del CDOCS està format per 7.251 exemplars, que durant l'any
2015 han permès efectuar 766 préstecs i renovacions. A més, també disposa d'una col·lecció de
17 títols de revistes vives.

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 2015/2016 el CEDD ha catalogat 36 exemplars, actualment el fons
documental d'aquest centre de documentació està format per 3.359 exemplars. A més,  també
disposa d'una col·lecció de 2 títols de revistes vives.
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7.1 Instal·lacions i equipaments

En relació amb les instal·lacions a la Biblioteca de Ciències de la Salut, durant el curs 2015/2016
s'han realitzat els canvis següents:

• Reorganització de les prestatgeries i del seu fons per tal d’incrementar 126,8 metres lineals
i així poder tenir suficient capacitat de creixement durant els propers anys.

Les adaptacions realitzades han estat:

◦ Desmuntar les prestatgeries basculants de l’expositor de revistes quedant únicament
12 prestatgeries destinades a revistes

◦ Traslladar un mòdul doble de prestatgeries des de la planta -1 a la planta 0.

◦ Reorganitzar les taules d’estudi individual de la planta -1

A més a més, s’ha redistribuït el fons entre els espais disponibles:

◦ La secció de col·leccions especials,  obres de referència i  el  fons que correspon al
topogràfic 001 s’ha traslladat a la planta -1

◦ Trasllat al magatzem del GEPA i al magatzem del compactus de Cappont obres amb
molt poc ús

◦ Ubicació a la secció de reserva del donatiu del Dr. Roc Pifarré.

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) 854,3 710

Dipòsit 236,4 233,9

Dipòsit de Cappont 109,0 77,0

Total 1.199,7 1020,9
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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 24 5 29

Portàtils 6 0 6

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) 21 5 26

Autopréstec 1 0 1

Escàners 2 0 2

Memòries USB 6 0 6

Lectors codis de barres 0 2 2

Quioscos 2 0 2

Lectors  de  llibres
electrònics

2 0 2

Tablets PC 6 0 6

Total 76 13 89
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7.2 Fons bibliogràfic

Monografies i publicacions periòdiques

A finals del curs 2014/2015 la Biblioteca de Ciències de la Salut compta amb una col·lecció de
24.132 exemplars, dels quals 1.384 estan dipositats al GEPA i 3.050 al magatzem de la Biblioteca
de Cappont. Durant l'any 2015 la biblioteca ha incrementat la seva col·lecció en un total de 178
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 15 títols de
revistes vives en paper, procedents tant de compra com de donatiu o intercanvi, i 138 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

VMV3D Medicina
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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

GEPA

La Biblioteca de Ciències de la Salut  ha preparat  i  efectuat  el  trasllat  de 8 metres lineals  de
revistes al magatzem cooperatiu GEPA.
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7.3 Serveis

Entrades a la biblioteca8

Nombre d'entrades a la Biblioteca de Ciències
de la Salut durant l'any 2015

Gener 22.596

Febrer 10.942

Març 16.460

Abril 11.310

Maig 18.827

Juny 17.149

Juliol 4.276

Agost 3.524

Setembre 5.997

Octubre 16.874

Novembre 22.023

Desembre 11.898

Total 161.876

Préstec
El següent quadre detalla el total de préstecs i renovacions efectuats durant l'any 2015 segons les
diferents tipologies de préstec:

Préstec per tipologies a la Biblioteca de Ciències de la Salut. Any 2015

Préstecs i Renovacions

Llibres 9.290

Bibliografies recomanades 2.323

Tablet PC 1.278

Espais de treball en grup 1.092

Ordinadors portàtils 751

Memòries USB 428

Audiovisuals 109

Lectors de llibres electrònics 34

Objectes (calculadores i auriculars) 17

Total 15.322

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

107



Memòria del curs 2015/2016

Formació d'usuaris

Durant el curs 2015/2016 la Biblioteca de Ciències de la Salut ha realitzat les següents activitats
de formació:

Activitats formatives per a estudiants de grau i postgrau i sessions a mida

Nom de l'activitat Nombre Hores Assistents

Gestor de referències bibliogràfiques MENDELEY 7 13 31

Bases de Dades de Psicologia: Pubmed, Psicodoc 1 1 1
Com preparar el TFG? 1 1 1

Gestionar la identitat digital 1 1,5 1

Acollida - Facultat Infermeria i Fisioteràpia Facultat Medicina 6 6 289

Acollida presentació de recursos i serveis del SBD - 1r 
Infermeria a Igualada

2 3 44

Catàleg – Metacercador 1 1 1

Catàleg – Metacercador – Google Scholar 2 2 2

Estratègia de cerca i Pubmed 1 2 3

Estratègia i procés de cerca de la informació en Ciències de la 
Salut

1 2 9

Pubmed 2 2 9

Recursos en ciències de la salut per al TFG 5 8,33 34

Total = 12 30 42,83 425

Col·laboracions amb el professorat

Nom de l'activitat Titulació Nombre Hores Assistents

Gestor de referències 
bibliogràfiques Mendeley

Grau en Nutrició Humana i 
Dietètica

2 4 29

Màster en Recerca biomèdica 1 2 12

Catàlegs- metacercador-Mendeley
1er Medicina (Grup A, B, C, D,
E, F)

6 24 180

Catàlegs metacercador 1er Biomedicina - (Grup A i B) 2 4 44

Catàlegs - metacercador - Bases
de dades en Fisioteràpia - 
Pubmed - Mendeley

1er Fisioteràpia + CAFE (Grup
1,2, 3, 4)

4 24 71

Catàlegs - metacercador 
– Pubmed - Mendeley

1er Infermeria - (Grup A, B, C) 3 18 89

Catàlegs - metacercador – 
Google Scholar i Avaluació 
pàgines web

1r Nutrició Humana i 
Dietètica

2 4 38

Pubmed 2on Nutrició Humana Dietètica 2 4 28

Recursos en Ciències de la Salut Màster en Recerca en Salut 1 1,5 16

Recursos en Ciències de la 
Salut (procés de cerca i 
Mendeley)

Màster en Educació per la 
Salut

1 5 30

Total = 9 24 90,5 537
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Assessoraments

Nom de l'activitat Destinataris Nombre
Hores 
totals

Assistents

Mendeley: Gestor bibliogràfic

PDI 1 0,5 1

DOCTORAT 1 1,5 1

GRAU 2 1,5 2

Atlas virtual Anatomia 3D PDI 1 0,25 1

Cerca d’articles electrònics PDI 1 1 1

Citacions bibliogràfiques PDI 1 0,5 1

Bases de dades en Ciències de la Salut: 
Cochrane i Pubmed

DOCTORAT 1 1 1

ResearchID, ScopusID, ORCID PDI 1 1 1

Recursos en Ciències de la Salut per al 
Màster d’Odontologia

ALTRES 1 1,25 1

Pubmed i Cochrane DOCTORAT 1 1 1

Total = 8 11 9,5 11
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BiblioGuies

Durant  el  curs  2015/2016  la  Biblioteca  de  Ciències  de  la  Salut  ha  elaborat  les  següents
BiblioGuies:

• Fisioteràpia (http://biblioguies.udl.cat/fisioterapia)

• Nutrició Humana i Dietètica (http://biblioguies.udl.cat/nutricio)

• Com mantenir-se actualitzat en informació científica 
(http://biblioguies.udl.cat/mantenirseactualitzat)

• Condicions d'accés als llibres-e (http://biblioguies.udl.cat/condicionsllibres)

• Concurs de fotografia BIBLIOINSTANTS (http://biblioguies.udl.cat/  concurs_Biblioinstants)

I també ha col·laborat en l'elaboració de les següents BiblioGuies:

• Acabes d'arribar a la UdL? (http://biblioguies.udl.cat/benvinguda)

• Com citar i elaborar bibliografies (http://biblioguies.udl.cat/citar)

• Competències informacionals (http://biblioguies.udl.cat/competencies)
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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.

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 20 bibliografies recomanades.

Repositori Obert UdL

La Biblioteca de Ciències de la Salut introdueix al Repositori Obert de la UdL els articles que el
professorat del seu campus inclou al GREC així com tots aquells publicats en accés obert o amb
el  permís  de  l'editorial  corresponent.  També  introdueix  els  treballs  finals  de  les  titulacions
següents:

• Grau de Nutrició Humana i Dietètica

• Grau en Fisioteràpia

• Grau en Infermeria 

• Màster en recerca en Salut

Base de dades de sumaris Dialnet

Actualment la Biblioteca de Ciències de la Salut actualitza mensualment un total de 7 títols de
revistes a la base de dades Dialnet.
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7.4 Difusió

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

Durant el curs 2015/2016 s'hi han publicat 18 entrades i s'han rebut 206 visites.

• Guía Española para el Manejo del Asma – GEMA 4.0

• XXX Jornades de Bioètica

• VMV3D – Atlas d’anatomia en 3D

• Nous llibres-e a les BiblioGuies de Ciències de la Salut

• Dia Mundial de la Sida

• Dislèxia, trastorn o disfunció?

• Creació d’equips líders en I+D+i en Tecnologies per a la salut

• Projecte per endarrerir el risc de deteriorament cognitiu

• Nou vocabulari MeSH 2016

• Arriba l’App Infermera virtual

• 29 de febrer, Dia Mundial de les Malalties Rares

• Projecció i debat sobre Temps d’écoute

• MedPix, nova base de dades d’imatges mèdiques

• Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme

• Prendre el sol ¿hàbit de vida saludable?

• Biblioteràpia

• Setmana Sense Fum

• La UdL continua engrescada amb Fisiàfrica!

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 serveis i sobre recursos electrònics
disponibles a través de la web de l'SBD:

• Sessions  de  formació  obertes  sobre:  Com  mantenir-se  actualitzat  i  Gestiona  la  teva
identitat digital

• Mendeley

• VMV3D - Atlas d'anatomia en 3D

• Llibres-e: BiblioGuies
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• Últimes compres de llibres-e

• Llibre-e: Alimentación y dietoterapia: nutrición aplicada en la salud y la enfermedad (4a.
ed.)

• Llibre-e: Atlas de anatomía humana / Netter

• Llibre-e: Atlas en color y texto de histología / Leslie Gartner, James Hiatt

• Llibre-e: Bases teóricas y fundamentos de la fisioterapia / Tomás Gallego Izquierdo

• Llibre-e: Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC)

• Llibre-e: Clasificación de resultados de enfermería (NOC)

• Llibre-e: NANDA International : diagnósticos enfermeros : definiciones y clasificación 2012-
2014

• Llibre-e: Enfermería y cuidados paliativos / Ramon Colell Brunet

• Llibre:  Farmacología  clínica  para  enfermería  /  J.  M.  Mosquera  González,  P.  Galdós
Anuncibay

• Llibre-e: Farmacología clínica y terapéutica médica

• Llibre-e: Farmacología en enfermería

• Llibre-e: Fisiología / Linda S. Costanzo

• Llibre-e: Ganong fisiología médica

• Llibre-e: Fisiología humana / Stuart Ira Fox

• Llibre-e: Genética humana : fundamentos y aplicaciones en medicina / Alberto Juan Solari

• Llibre-e: Gray : anatomía básica / por Drake, Richard L., Vogl, A. Wayne, Mitchell, Adam W.
M.

• Llibre-e: Histología : texto y atlas color con biología celular y molecular / Ross, Pawlina

• Llibre-e: Introducción a la medicina clínica : fisiopatología y semiología / F. J. Laso

• Llibre-e: Investigación en enfermería / Nancy Burns, Susan K. Grove

• Llibre-e: Los Diagnósticos enfermeros : revisión crítica y guía práctica

• Llibre-e:  Metodología  de  la  investigación  bioestadística  y  bioinformática  en  ciencias
médicas

• Llibre-e: Métodos de investigación clínica y epidemiológica / J. Ma. Argimon, J. Jiménez

• Llibre-e: Netter. Fundamentos de fisiología / Susan E. Mulroney, Adam K. Myers

• Llibre-e: Nutrición y dietética clínica

• Llibre-e: Principios de anatomía y fisiología / Gerard J. Tortora, Bryan Derrickson

• Llibre-e: Roitt inmunología : fundamentos

• Llibre-e: Histología [de] Sobotta / Ulrich Welsch, Thomas Deller

• Llibre-e: Tablas de composición de alimentos del CESNID

113



Memòria del curs 2015/2016

• Llibre-e: Técnicas de comunicación y relación de ayuda en ciencias de la salud

• Llibre-e: Soigner... le premier art de la vie / Marie-Françoise Collière

• Nous Llibres-e

• Revista-e Nature Reviews Disease Primers

Pàgina web del campus d'Igualada

Durant aquest curs s'ha portat a terme la creació de la pàgina web de la Bibioteca Ciències Salut –
Campus Igualada.

114



Memòria del curs 2015/2016

Altres activitats de difusió

Taula de Sant Jordi amb documents gratuïts per als usuaris.
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7.5 Campus d'Igualada

El curs 2015/2016 la Universitat de Lleida comença a impartir un grup del Grau d’Infermeria al
Campus Universitari d’Igualada, per tant és necessari dotar de tota la infraestructura necessària a
la Biblioteca del campus per tal que el professorat i els alumnes de la UdL a Igualada, tinguin
accés a tots els serveis i recursos d’informació que ofereix el Servei de Biblioteca i Documentació
de la UdL.
Les accions realitzades des del Servei de Biblioteca i Documentació de la UdL, s’emmarquen en
els següents àmbits:

1. Implementar el sistema de gestió de biblioteques de la UdL (Millennium)

• Instal·lació i configuració del programa Millennium (Catalogació i circulació) als ordinadors
de taulell i despatx

• Establir el circuit de préstec de llibres de la UdL entre les Biblioteques de la UdL i entre les
biblioteques del PUC

◦ Valisa setmanal entre Campus Igualada  i el Campus Ciències de la Salut Lleida

• Creació d’un compte de correu electrònic de la UdL per a la Biblioteca de Ciències de la
Salut – Campus Igualada, per tal de facilitar la comunicació entre la biblioteca i els usuaris
de la UdL al Campus

2. Compra i gestió de la bibliografia recomanada de les assignatures del Grau d’Infermeria

• Revisió  de  la  Bibliografia  recomanada  de  les  assignatures  que  s’imparteixen  al  Grau
d’Infermeria.  Gestió  realitzada  des  de  la  Biblioteca  de  Ciències  de  la  Salut  i  l’Àrea
d’Adquisicions de la Unitat Tècnica Central (UTC)

◦ Bibliografia recomanada 1er curs Infermeria (juny-2015)

◦ Bibliografia recomanada 2on curs Infermeria (febrer-2016)

• Demanar pressupost des de l’Àrea d’Adquisicions de tota la bibliografia

◦ Selecció  dels  recursos  que  es  compren  en  format  paper  i  en  format  electrònic
(Biblioteca Ciències de la Salut i UTC)

• Adquisició des de la UTC dels llibres en paper (càrrec al Pressupost extraordinari UdL)

◦ Compra inicial (estiu 2015)– recepció, catalogació i procés físic 

▪ Per tal d’agilitzar la incorporació de la bibliografia recomanada a principi de curs, es
fa  tot  el  procés  tècnic  a  la  Biblioteca  de  Ciències  de  la  Salut  de  Lleida  i
posteriorment es traslladen els llibres ja catalogats a Igualada

◦ Compres posteriors (setembre/octubre 2015)

▪ Gestió de la comanda de compra des de la UTC 

▪ Recepció, catalogació i procés físic (Biblioteca del Campus d’Igualada)

• Adquisició des de la UTC dels recursos electrònics (llibres-electrònics i Atlas d’Anatomia
Virtual 3D)

◦ Activació dels recursos i Catalogació (UTC i Biblioteca de Ciències de la Salut)

• Adquisició des de la Biblioteca de Ciències de la Salut – Campus Igualada, de llibres de
bibliografia recomanada de 2on curs d’Infermeria amb càrrec al pressupost del CETI

◦ Gestió  de  la  compra,  recepció  i  catalogació  al  Catàleg  de  la  UdL i  procés  físic  –
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Biblioteca Campus d’Igualada

• Elaboració  de  les  bibliografies  recomanades  de  totes  les  assignatures  de  primer
d’Infermeria al catàleg de la biblioteca de la UdL (Biblioteca Ciències de la Salut)

◦ Vinculació dels llibres, assignatura i professorat del Campus d’Igualada a cadascuna
dels bibliografies

• Difusió dels recursos electrònics comprats, al professorat i alumnes de la UdL del Campus
d’Igualada (Biblioteca Ciències de la Salut), des de diferents mitjans:

◦ Correu electrònic

◦ Campus virtual de la UdL

◦ Cartells informatius al taulell de la Biblioteca d’Igualada

◦ Cartell de difusió de cada llibre electrònic, amb un accés directe a través d’un codi QR

3. Adequació de les infraestructures

• Redistribució  del  fons  i  adequació  d’espai  per  incorporar  la  bibliografia  del  Grau
d’Infermeria, segons els tesaurus de la Biblioteca de Ciències de la Salut

• Reparació de les antenes antifurt d’entrada a la Biblioteca 

• Configuració dels ordinadors de la Biblioteca amb un accés a la Xarxa de la UdL per poder
consultar tots els recursos subscrits pel Servei de Biblioteca i Documentació de la UdL

◦ 4 Ordinadors de sobretaula d’ús públic

◦ 2 ordinadors portàtils de préstec

◦ 2 ordinadors per al treball intern

4. Formació del personal de la biblioteca 

• Primera sessió: 3/9/15

• Segona sessió: 29/4/16

5. Formació a l’estudiantat en recursos i serveis de la biblioteca

• Formació d’usuaris – Sessió d’acollida als nous alumnes del Grau d’Infermeria  (18/9/15)

◦ Contingut:

▪ Presentació del Servei de Biblioteca i Documentació de la UdL

▪ Serveis i Recursos oferts

▪ Accés i Consulta del catàleg de la UdL

▪ Accés i Consulta dels Recursos subscrits a través del Proxy de la UdL

▪ Visita a la Biblioteca del Campus d’Igualada

◦ Sessions:

▪ Sessió 1 – Grup A (20 alumnes – 9-10.30h)

▪ Sessió 2 – Grup B (20 alumnes – 10.30-12h)
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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 316

Compactus, magatzems externs 41,64

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

Total 1509,64 Total 416

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 27 7 34

Portàtils 11 0 11

Impressores 2 4 6

TV 2 0 2

Vídeos 1 0 1

DVD (en PC) 27 7 34

Autopréstec 1 0 1

Escàners 1 1 2

PC-KAR 1 0 1

Memòries USB 7 0 7

Telelupes 1 0 1

Lectors codis de barres 0 4 4

Quioscos 2 0 2

Lectors  de  llibres
electrònics

2 0 2

Tablets PC 6 0 6

Total 91 23 114
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8.2 Fons bibliogràfic

Monografies i publicacions periòdiques

A finals  del  curs  2014/2015  la  Biblioteca  de  l'ETSEA compta  amb  una  col·lecció de  58.513
exemplars, dels quals 2.318 estan dipositats al GEPA i 7.849 al magatzem de la Biblioteca de
Cappont.  Durant  l'any 2015 la  biblioteca ha incrementat  la seva col·lecció en un total  de 247
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 121 títols de revistes
vives en paper, procedents tant de compra com de donatiu o intercanvi, i 209 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. 

Aquest curs, a banda dels recursos electrònics subscrits a nivell individual que es relacionen tot
seguit, cal destacar la subscripció a la revista electrònica Food additives and contaminants.

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 732

Material fonogràfic 40

Vídeos i DVD 494

CD-ROMS 1.613

Disquets 308

Total 8.800

121



Memòria del curs 2015/2016

8.3 Serveis

Entrades a la biblioteca9

Nombre d'entrades a la Biblioteca de l'ETSEA
durant l'any 2015

Gener 42.459

Febrer 25.147

Març 37.452

Abril 27.736

Maig 30.749

Juny 43.998

Juliol 6.489

Agost 1.059

Setembre 11.303

Octubre 30.110

Novembre 36.230

Desembre 22.460

Total 315.192

Préstec
El següent quadre detalla el total de préstecs i renovacions efectuats durant l'any 2015 segons les
diferents tipologies de préstec:

Préstec per tipologies a la Biblioteca de l'ETSEA. Any 2015

Préstecs i
Renovacions

Llibres 14.116

Bibliografies recomanades 2.346

Tablet PC 1.685

Ordinadors portàtils 1.533

Espais de treball en grup 972

Memòries USB 377

Audiovisuals 376

Objectes (calculadores i auriculars) 369

Lectors de llibres electrònics 4

Total 21.778

9 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 2015/2016 la Biblioteca de l'ETSEA ha realitzat les següents activitats de formació:

Activitats formatives per a estudiants de grau i postgrau i sessions a mida

Nom de l'activitat Nombre Hores Assistents

Base de dades SABI 1 1 1

Recursos per al TFG 1 2 6

Aprendre a buscar informació per al TFG 2 3 35

Accés obert a la informació científica 1 1,5 1

Acollida (Biotec - EAA - CSA i Vet) (EF – CTA) 2 1 197

Bases de dades Web of Science i Scopus 1 1 2

Catàlegs metacercador 2 0,66 2

Com citar documents 1 1 1

Mendeley: gestor bibliogràfic 20 31,41 46

Mendeley: funcionament avançat del gestor bibliogràfic 2 3 9

Total = 10 33 45,57 300

Activitats formatives a PDI

Nom de l'activitat Nombre Hores Assistents

Mendeley: gestor bibliogràfic 5 6,5 1

ORCID i altres identificadors d'autors 4 2,5 4

Total = 2 9 9 5

Col·laboracions amb el professorat

Nom de l'activitat Titulació Nombre Hores Assistents

Recursos d'informació 
en planificació 
ambiental

Màster en Enginyeria 
forestal

1 2 11

Recursos d'Informació en 
additius i aliments 
funcionals

Grau en Ciència i Tecnologia dels
Aliments

1 3 23

Recursos d'informació 
en Benestar Animal

Grau en Ciència i Salut 
Animal

2 4 87

Grau en Ciència i Salut 
Animal

1 2 37

Recursos d'informació en 
Gestió de la fauna

Grau en Enginyeria Forestal 11 20,75 58

Documentació i recursos 
bibliogràfics

Biotecnologia (101643-1516) 1 16 27

Information Resources in 

Forestry

Màster en European Forestry 

- ERASMUS MUNDUS

1 2 3
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Introduction to the Library 

Services and Resources

Master in Mediterranean Forestry 1 2 8

Recursos de legislació en 
Introducció a la Producció 

Animal

Grau en Ciència i Salut 
Animal

2 4 60

Recursos d'estadística en 
Introducció a la Producció 

Animal

Grau en Ciència i Salut 
Animal

2 4 60

Recursos d'informació en 
Introducció a la Producció 

Animal

Grau en Ciència i Salut 
Animal

1 2 9

Recursos d'informació en 
Protecció Integrada de Cultius

Màster en Protecció Integrada 
de Cultius

1 2 8

Recursos d'informació per a 

l'elaboració d'un estudi de 
mercat

Grau en Enginyeria Agrària 
i Alimentària

1 2 4

Total = 12 26 65,75 395

Bibliobits
Nom de l'activitat Destinataris Nombre Hores totals Assistents

Com trobar articles de revista GRAU 1 0,75 6

Base de dades Journal Citation Reports PDI 1 0,5 14

Introducció a la biblioteca GRAU 3 2,25 90

Citacions bibliogràfiques GRAU 1 0,45 6

Total = 4 6 3,95 116

Assessoraments
Nom de l'activitat Destinataris Nombre Hores totals Assistents

Mendeley: Gestor bibliogràfic
PDI 2 1,08 2

GRAU 1 0,83 6
Citacions bibliogràfiques GRAU 1 0,33 1
Scifinder ALTRES 1 0,75 1
Total = 3 5 3,49 10

Usuaris externs

Nom de l'activitat Nombre Hores Assistents

Coneix la biblioteca Nens Espiga – ICE 4 4 100

Alumnes Cicle Grau Superior -
Escola del Treball

3 6 56

Total = 1 7 10 156
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BiblioGuies

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

• Journal Citation Reports (http://biblioguies.udl.cat/jcr)

• Veterinària i zootècnia (http://biblioguies.udl.cat/c.php?g=414872)

I també ha col·laborat en l'elaboració de les següents BiblioGuies:

• Acabes d'arribar a la UdL? (http://biblioguies.udl.cat/benvinguda)

• Com citar i elaborar bibliografies (http://biblioguies.udl.cat/citar)

• Competències informacionals (http://biblioguies.udl.cat/competencies)

Repositoris Obert UdL

La Biblioteca de l'ETSEA introdueix al Repositori Obert de la UdL els articles que el professorat del
seu campus inclou al GREC així com tots aquells publicats en accés obert o amb el permís de
l'editorial corresponent. 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 2015/2016 s'hi han publicat 30 entrades i ha rebut 1.162 visites:

• Jornades d'acollida: coneix la biblioteca

• La Biblioteca rep el llegat del botànic Oriol de Bolòs

• Taller d’autors

• La Fira Agrària de Sant Miquel

• Nova sessió de formació: coneix la Biblioteca

• Dia Internacional de les dones rurals

• Dissabtes també obrim

• Biblioinstants, concurs de fotografia

• Material divulgatiu sobre accés obert

• Cinc estudiantes de l’ETSEA guanyen un concurs estatal d’innovació alimentària

• Escaneja des del teu mòbil

• Curs de formació (2 crèdits ECTS) per aprofundir en la cerca i l'ús de la informació

• Dades climatològiques

• Coneix els recursos d’informació

• PUC?.. Sí puc amb el PUC

• Promoció de l’ORCID

• 6a Setmana de la Sostenibilitat, intercanvi d’aliments x llibres

• Nova sessió de formació: Mendeley

• Aprofita els dissabtes!

• Fertilització equilibrada

• Festa de Sant Isidre i l’Agrònom de Ferro a ETSEA

• El CDE celebra el dia d’Europa

• L’Helicicultura: caragols de la granja a l’Aplec

• APPortacions: UDL App

• Com incrementar la visibilitat de la teva producció científica

• Apportacions: el teu hort a casa

• Nova Biblioguia: Journal Citation Reports

• Nova versió per a mòbil de la Web de l’SBD

• Calendari i préstec d’estiu

• Bones 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 llibres sobre el món dels bolets.

• Horts: selecció de llibres sobre nocions bàsiques de conreu de verdures i hortalisses.

Fulls informatius

Aquest curs la Biblioteca de l'ETSEA ha realitzat difusió de nous recursos electrònics sobre temes
d'interès per al personal docent i investigador dels diferents departaments del campus de l'ETSEA,
concretament  s'han  enviat  més  de  70  fulls  informatius  durant  tot  el  curs  2015/2016,  que  es
resumeixen de la següent manera:

• Llibres electrònics - CABI

• Llibres electrònics - Dawsonera

• Llibres electrònics - Bibliografia recomanda - E-libro

• Llibres electrònics - Bibliografia recomanda - Dawsonera Panamericana

• Llibres electrònics - Dawsonera

• Llibres electrònics - Wiley

• Llibres electònics -Dawsonera i CABI

• Revista electrònica - Taylor & Francis Online

• Llibres electrònics - Willey Online Library

Visites

Durant el curs 2015/2016 la Biblioteca de Cappont ha rebut les següents visites:

• Alumnes de 1r i 2n de primària de l'Escola l'Espiga de Lleida

• Professors de la Universidade Federal de Lavras (Brasil) acompanyats de Narciso Pastor,
Jordi Graell i altres professors de l'ETSEA

• Alumnes de l'Aula de Gent Gran de Tremp i de l'Aula de Gent Gran de Garrigues

• Professors d’instituts que han participat en la II Olimpíada Agroalimentària i Agroambiental
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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) 232,00 198,20

Dipòsit 71,70 71,70

Total 303,70 269,90

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 2015/2016 el CDE compta amb una col·lecció de 9.455 exemplars, dels quals
2.650 estan dipositats al GEPA i 983 al magatzem de la Biblioteca de Cappont. Durant l'any 2015
el CDE ha incrementat la seva col·lecció en un total de 81 monografies procedents de compra.

Actualment la col·lecció de publicacions periòdiques no consorciades en paper és de 7 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 121 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

Fotografies i diapositives 1

Microformes 9.595

Vídeos i DVD 56

CD-ROMS 2.027

Disquets 21

Total 11.706

8.5.3 Serveis

Préstec

Durant l'any 2015 el CDE va realitzar 261 préstecs i renovacions de documents.

Formació d'usuaris

Durant el curs 2015/2016 el Centre de Documentació Europea ha realitzat els següents cursos de
formació d'usuaris:

Nom del curs Sessions Assistents

El CDE: serveis i recursos 4 16

El Portal Europa 2 36

Eur-Lex 3 21

Europa a prop teu 1 23

Estadístiques a la UE: Eurostat 1 2

Total 11 98
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8.5.4 Difusió

Visites i altres activitats

Durant  el  curs  2015/2016,  per tal  de difondre el  Centre de Documentació Europea i  els seus
serveis, s'han portat a terme les següents accions:

• Distribució  a  diferents  Departaments  i  Serveis  de  la  Universitat  de  fullets  informatius
arribats des de l'Oficina de Publicacions de la Unió Europea (EUR-OP)

• Participació en el projecte de l'Arxiu Digital Espanya-Unió Europea (SEDA)

• Manteniment i actualització de la pàgina web del CDE

• Enviament de material didàctic (fulletons, mapes i cartells) a escoles i instituts del Segrià.

• Reunió, a la seu de la Comissió Europea a Barcelona, dels Centres de Documentació
Europea de Catalunya i les Illes Balears

• Visita guiada d’un grup d’estudiants Sènior de la UdL

• Visita guiada d'un grup d'alumnes de la Facultat de Dret i Economia

• Celebració del Dia d'Europa
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9.1 Instal·lacions i equipaments

En relació amb les instal·lacions a la Biblioteca de Lletres, durant el curs 2015/2016 s'han realitzat
els canvis següents:

• Retorn gradual  al  compactus del fons afectat  per fongs i  ja tractat  que,  durant  el  curs
passat,  s'havia traslladat a magatzems externs per tal de portar a terme la desinfecció
general, tant del compactus com de la documentació.

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

M2 Places de lectura

Biblioteca 1.468,68 Biblioteca 271

Compactus, magatzems externs 87,70
56Sales d'estudi

Sales d'estudi 139,00

Total 1.695,38 Total 327

Metres lineals de prestatgeria (ML)

ML totals ML ocupats

Sala (lliure accés) 2.604,55 2.120

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 31 10 41

Portàtils 6 0 6

Impressores 2 1 3

TV 4 0 4

Vídeos 1 0 1

Projectors 1 1

Lectors/reproductors
audio

1 0 1

Vídeo disc 1 0 1

DVD (aparell) 1 0 1

DVD (en PC) 31 10 41

Autopréstec 1 0 1

Lectors microformes 1 0 1

Escàners 2 1 3

Escàners llàpis 0 2 2

Memòries USB 5 0 5

Telelupes 1 0 1

Lectors codis de barres 0 3 3

Quioscos 2 0 2

Lectors  de  llibres
electrònics

2 0 2

Tablets PC 6 0 6

Reproductor Blue-Ray 1 0 1

Total 100 27 127

133



Memòria del curs 2015/2016

9.2 Fons bibliogràfic

Monografies i publicacions periòdiques

A finals  del  curs  2015/2016  la  Biblioteca  de  Lletres  compta  amb  una  col·lecció  de  126.931
exemplars,  dels  quals 7.384 estan  dipositats  al  GEPA.  Durant  l'any  2015  la  Biblioteca  ha
incrementat la seva col·lecció en un total  de 617 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 426 títols de revistes vives
en  paper,  procedents  tant  de  compra  com  de  donatiu  o  intercanvi,  i  203 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

Artprice.com Art

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 2015/2016 la Biblioteca de Lletres ha preparat i efectuat el trasllat a l'equipament
GEPA de 28 metres lineals de llibres i  revistes (79 caixes) en una primera càrrega realitzada
durant el mes de febrer i una segona càrrega, durant el mes de maig, de llibres, revistes i vídeos
(80 caixes).
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9.3 Serveis

Entrades a la biblioteca10

Nombre d'entrades a la Biblioteca de Lletres
durant l'any 2015

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 2015 segons les
diferents tipologies de préstec:

Préstec per tipologies a la Biblioteca de Lletres. Any 2015

Préstecs i
Renovacions

Llibres 19.364

Bibliografies recomanades 2.547

Espais de treball en grup 1.829

Audiovisuals 1.722

Tablet PC 765

Ordinadors portàtils 495

Memòries USB 485

Objectes (calculadores i auriculars) 49

Lectors de llibres electrònics 8

Total 27.264

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 2015/2016 la Biblioteca de Lletres ha realitzat les següents activitats de formació
d'usuaris:

Activitats formatives per a estudiants de grau i postgrau i sessions a mida

Nom de l'activitat Nombre Hores Assistents

Acollida 1 0,75 130

Catàlegs, Metacercador, Biblioguies, bdd, revistes-e 5 9,08 230

Catàlegs, Metacercador, Biblioguies, bases de dades i 
Google

2 3,5 12

Aprendre a buscar informació per al TFG 2 4 12

Aprendre a buscar informació per al TFM 2 4 12

Base de dades Scopus 1 1,5 4

Base de dades Scopus, CSIC, PIO 1 2 6

Base de dades Scopus, CSIC i Biblioguies 1 2 3

Base de dades Scopus, RACO i Dialnet) 1 2 3

Biblioguies 1 1 4

Com fer el TFG 1 2 4

Guies temàtiques 1 2 30

Gestor de referències bibliogràfiques Mendeley 13 25,83 94

Recursos d'informació especialitzada a mida 1 2 1

Com localitzar el que necessites a la biblioteca 1 2 6

Indicadors i eines per avaluar la producció científica a 
Humanitats

1 2 2

Introducció a la biblioteca – programa sènior 1 2 14

Total = 17 36 67,66 567

Activitats formatives a PDI

Nom de l'activitat Nombre Hores Assistents

Accés obert a la documentació científica. Promociona el 
teu treball

1 4 15

Gestor de referències bibliogràfiques Mendeley 2 3,83 7

Factor d'impacte per a la producció científica en Humanitats 2 4 12

Indicadors i eines per avaluar la producció científica a 
Humanitats

2 4 7

Gestió de la identitat digital per a la millora de l'impacte en 
la recerca en Humanitats (ORCID)

8 16 53

Com incrementar l'impacte de la vostra recerca en 
humanitats

1 2 7
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Total = 6 16 33,83 101

Col·laboracions amb el professorat

Nom de l'activitat Titulació Nombre Hores Assistents

Recursos d’informació 
especialitzada en Història de l’Art

Màster en peritatge, 
avaluació i anàlisi 
d'obres d'art

1 2 17

Història de l’Art 1 2 16

Indicadors i eines per avaluar 
la producció científica en 
Humanitats

Màster en peritatge, 
avaluació i anàlisi 
d'obres d'art

1 2 17

Total = 2 3 6 50

Assessoraments

Nom de l'activitat Destinataris Nombre Hores totals Assistents

Gestió de la identitat digital per a la millora 
de l’impacte en la recerca en Humanitats

PDI 2 3 7

Repositori Obert de la UdL PDI 1 1 1

Total = 2 3 4 8

Usuaris externs

Nom de l'activitat Nombre Hores Assistents

Jornada de portes obertes 1 2 85

Visita guiada a la biblioteca 1 0,5 51

Total = 2 2 2,5 136
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BiblioGuies

Durant  el  curs  2015/2016  la  Biblioteca  de  Lletres  ha  elaborat  la  BiblioGuia  Comunicació  i
Periodisme Audiovisuals (http://biblioguies.udl.cat/audiovisual)

També ha col·laborat en l'elaboració de les següents BiblioGuies:

• Acabes d'arribar a la UdL? (http://biblioguies.udl.cat/benvinguda)

• Com citar i elaborar bibliografies (http://biblioguies.udl.cat/citar)

• Competències informacionals (http://biblioguies.udl.cat/competencies)

Repositoris Obert UdL

La Biblioteca de Lletres introdueix al Repositori Obert de la UdL els articles que el professorat del
seu campus inclou al GREC així com tots aquells publicats en accés obert o amb el permís de
l'editorial corresponent. 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

• 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/)

Durant el curs 2015/2016 s'hi han publicat 15 entrades i ha rebut 2.278 visites:

• Ets nou a la UdL?

• Exposició de Vincent van Gogh

• Premi Nacional d’Història d’Espanya 2015

• “Los Quijotes de la Autónoma”

• Tots junts col·laborem amb La Marató

• 30 anys dels Vilars d’Arbeca

• Parlem de Cervantes i Shakespeare

• Animac 2016

• Ramon Llull: personatge polifacètic

• Centenari de la mort d’Enric Granados

• Si us agrada el cinema, teniu una cita…

• El Quijote de tu puño y letra

• Us agrada l’art?

• Hieronymus Bosch, 500 anys més tard

• Què fas aquest estiu?
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Exposicions bibliogràfiques

Durant el curs 2015/2016 la Biblioteca de Lletres ha realitzat les següents exposicions:

Exposició de Vincent van Gogh, del 5 d'octubre de 2015 al 2 de març de 2016

La  Biblioteca  de  Lletres  organitza  aquesta

exposició  per  endinsar-se una mica més a la

vida i obra d’un dels grans pintors com és en

Vincent  van  Gogh,  nascut  el  30  de  març  de

l’any  1853  a  Groot-Zunder,  fill  d’un  pastor

holandès. Amb 27 anys ja havia treballat en una

galeria  d’art,  havia  donat  classes  de  francès,

havia  estudiat  teologia  i  era  evangelitzador

entre els miners de Wasmes a Bèlgica.

Ramon Llull: personatge polifacètic, del 6 de març al 5 de juny de 2016

Nascut a Palma de Mallorca, el 1232, era fill de Ramon

Amat  Llull  i  Isabel  d’Erill,  família  benestant  que  va

participar,  militar  o  financerament,  en  la  conquesta  de

Mallorca amb Jaume I  obtenint,  a  cavi,  diversos  béns

assignats a títol  personal per Jaume I en el  Llibre del

Repartiment  de  Mallorca.  Durant  la  seva  joventut  va

servir com a senescal i majordom. Vivia a la cort i duia

una vida alegre i trobadoresca.

La  Biblioteca  de  Lletres  es  suma  mitjançant  aquesta

exposició a la celebració de l’Any Llull, amb una selecció

de les seves obres.
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Hieronymus Bosch, 500 anys més tard, del 6 de juny al 17 de setembre de 2016

La  Biblioteca  de  Lletres  organitza  l'exposició

sobre Jheronimus van Aken Bosch, conegut a

Espanya com “El Bosco”. Va nàixer a la ciutat

de Hertogenbosch, al Ducat de Bravant, entre

1450 i 1455, va ser un notable pintor i dibuixant

del  Renaixement  que  ens  va  deixar  una

enigmàtica obra que encara podem contemplar

500 anys més tard, ja que va morir el 1516.

La temàtica  de la  seva pintura  és  una visió  molt  personal  i  crítica  sobre  els  vicis  i  els

costums de la seva època amb especial insistència en el pecat i el càstig de l’infern. Entre

les seves obres destaquen “El jardí de les delícies”, el “carro de fenc”, la “taula dels pecats

capitals”, “les tentacions de Sant Antoni”, etc.

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:

• Els teus estudiants citen a cegues?

• Coneix el valor de les obres amb Artprice
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Visites i altres activitats de difusió

• Febrer de 2016: visita de 83 alumnes en 5 grups de batxillerat i FP superior

• Abril de 2016: participació en la VI Setmana de la Sostenibilitat, que va tenir lloc del 7 al
13 d'abril de 2016, 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 o duplicats.

• Maig de 2016: la Biblioteca de Lletres participa a l'exposició “Els papers del PSUC a les
Terres  de  Lleida  (2016-1936)”  organitzada  per  l'Arxiu  històric  de  Lleida  mitjançant  7
publicacions periòdiques procedents del Fons Sol-Torres
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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 2014/15

9.880 10.620 10.868 10.872 10.878 11.173
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Evolució del nombre d'entrades a les biblioteques de l'SBD
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1.600.460 1.396.917 1.463.916 1.383.227 1.558.373 1.058.611 808.865

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.235.003 1.298.437 953.235 921.520 861.722 821.900 777.168
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10.2 Instal·lacions

Evolució de les places de lectura a les biblioteques
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

1.030 1.030 1.557 1.557 1.551 1.314 1.327

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

1.248 1.250 1.265 1.370 1.348 1.359 1.381

Evolució de les places de lectura a les sales d'estudi
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

507 507 448 448 448 367 367

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

269 308 431 431 431 427 328
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Evolució de les ràtios usuaris/places de lectura (biblioteques i sales d'estudi)
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

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

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

6,1 6,3 6,3 6 6,1 6,1 6,5
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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 2015

319.894 335.750 348.117 361.036 373.171 384.304 393.272
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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 2015

5.987 2.576 2.712 1.888 1.541 2.717 1.902

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 2015

17.037 6.913 6.826 6.525 6.017 5.321 5.085
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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 2015

12.044 12.530 11.769 11.341 11.688 12.161 12.949

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 2015

13.178 14.167 11.296 17.866 12.863 14.614 16.150
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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 2015

70.182 76.213 78.065 80.987 81.777 41.918 42.359

GEPA:  evolució de la incorporació de fons documental
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

41,1 m l. 108 m l. 110,26 m l. 89,15 m l. 97 m l. 110 m l. 86 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 2015

78.754 129.524 120.271 135.155 146.395 150.884 148.510 146.871

Evolució del servei de préstec de fons propi (llibres, PUC, audiovisuals i objectes)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

126.557 115.953 123.496 130.992 133.368 130.589 118.304
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Evolució del servei de préstec de material tecnològic (ordinadors portàtils, memòries usb,
tablets i lectors de llibres electrònics)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

711 1.811 3.444 4.095 8.381 10.475 10.355 9.454 10.985

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

2010 2011 2012 2013 2014 2015

223 3.278 4.928 7.161 8.467 17.582
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Evolució del Servei d'Obtenció de Documents
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Servits 2.490 2.432 2.277 1.709 1.731 1.636 1.635 2.303 2.108

Demanats 6.205 5.215 4.054 4.476 4.128 3.883 3.467 3.765 3.236

Rebuts 4.843 4.075 3.214 3.446 3.123 2.791 2.716 2.859 2.525

2011 2012 2013 2014 2015

Servits 1.744 521 723 695 708

Demanats 2.789 1.547 1.523 1.196 842

Rebuts 2.227 1.136 1.131 854 617
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Evolució del Servei de Formació d'Usuaris
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cursos 47 34 40 55 50 44 42

Assistents 1.475 1.387 2.145 2.544 2.134 1.610 1.713

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cursos 44 74 68 103 113 129

Assistents 2.016 3.451 2.487 3.248 4.608 4.704

156

20

40

60

80

100

120

140

Cursos de formació d'usuaris

N
o

m
b

re
 d

e
 c

u
rs

o
s

1200

1700

2200

2700

3200

3700

4200

4700

5200

Assistents a cursos de formació d'usuaris

N
o

m
b

re
 d

'a
s

s
it

e
n

ts



Memòria del curs 2015/2016

Evolució del servei de referència virtual “Pregunta”
2010 2011 2012 2013 2014 2015

30 174 213 243 186 220
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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 2015

1.436.032 1.435.154 1.142.731 812.661 586.414 359.142 405.724

Evolució de les consultes al Catàleg de l'SBD
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

929.539 849.444 1.538.806 2.147.807 2.313.562 3.864.334 7.321.182

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

6.471.807 9.937.865 10.817.449 12.221.933 11.916.966 11.511.290 10.817.659
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Evolució de les consultes als recursos electrònics de pagament
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

369.095 323.439 419.093 459.555 388.275 377.426 568.203 408.133

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 2015

536.876 452.706 295.073 595.281 811.341 2.156.910 2.334.288 2.506.950
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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 2015

33.931 21.198 20.121 127.757 118.342 72.594 66.250 49.624
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10.5 Formació del personal

Evolució del nombre de cursos de formació rebuts pel personal de l'SBD
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cursos 24 41 33 33 35 22 24 28 28

Assistents 89 441 117 138 113 88 60 96 120
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10.6 Pressupost

Evolució del pressupost ordinari
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

841.416,95 841.417 841.417 1.022.801 927.458 992.475,69 989.589 1.037.429,11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.072.923,15 1.023.755,82 921.380 859.800 927.458,1911 914.933,6712 1.145.074,5
713

11 Inclou dues dotacions de crèdit extraordinàries.
12 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
13 Inclou dotacions de crèdit extraordinàries, l'ajut del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el romanent finalista 

de l'any 2014 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
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

48 59 60 84 103 127 171

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

256 316 375 447 529 582 676

RECERCAT: evolució del nombre de documentació de recerca de la UdL incorporada
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

79 150 224 262 286 336 1.397 1.785 2.915
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RACO: evolució del nombre d'articles incorporats per la UdL
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

348 739 850 868 1.268 1.720 1.773 1.811 1.963
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11.1 Notes de premsa publicades a la web de la Universitat de Lleida

9 d'octubre de 2015
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4 de febrer de 2016

167



Memòria del curs 2015/2016

10 de març de 2016
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11.2 Calendari d'obertura i tancament de les biblioteques de l'SBD

Setembre 2015 Octubre 2015 Novembre 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 1 2 3 4 1

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

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

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

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

30

Desembre 2015 Gener 2016 Febrer 2016

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 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

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

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

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

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

Març 2016 Abril 2016 Maig 2016

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 1 2 3 1

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

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

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

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

30 31

Juny 2016 Juliol 2016 Agost 2016

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 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

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

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

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

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

Caps de setmana i festius i tancament de Setmana Santa: 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, excepte el 24 i
31 de desembre i 5 de gener de 9 a 15 hores

Horari d'estiu: totes les biblioteques de 9 a 15 hores

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

Festius: totes les biblioteques tancades
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