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PRESENTACIÓ

La present Memòria del Servei de Biblioteca i Documentació (SBD) de la UdL, corresponent al 
curs 2009/2010, és un compendi o resum de totes les actuacions que s’han desenvolupat durant 
aquest  període,  així  com  dels  esdeveniments  més  importants  o  rellevants  que  hem  tingut 
l’oportunitat de realitzar o compartir.

Em resulta especialment agradable destacar el gran treball realitzat per impulsar i donar contingut 
al Centre de Recursos per l’Aprenentatge i la Innovació (CRAI), amb un ventall de nous projectes i 
activitats que detallo en la meva Introducció de la Memòria.

Un dels objectius permanents de l'SBD és la millora de la qualitat en els serveis als usuaris. Sense 
abusar de les dades estadístiques de què disposem, però tampoc sense defugir de les mateixes. 
I, en aquest sentit, les dades són obstinades en donar-nos la raó del nivell de qualitat dels nostres 
serveis, que es milloren i/o, com a mínim, es mantenen durant els darrers anys. En l’apartat de 
dades estadístiques de la Memòria es poden comprovar les evolucions d'aspectes com: número 
d’usuaris,  fons  bibliogràfic,  evolució  dels  exemplars  automatitzats,  evolució  de  revistes 
electròniques, llibres electrònics, diccionaris electrònics i enciclopèdies electròniques, evolució de 
les consultes a la pàgina web i al Catàleg de l’SBD, repositoris.

Especial  menció la  del  repositori  institucional  de  la  Universitat  de  Lleida,  de  nova  creació, 
anomenat Repositori Obert UdL i el manteniment dels ja existents tant propis com consorciats.

Així, es pot comprovar la gran aposta per les noves tecnologies i, també, la gran resposta dels 
usuaris, la qual cosa ens invita a continuar per aquest camí, tot incrementant els nostres esforços 
en aquesta direcció durant els propers anys. Vull ressaltar solament dos dades significatives: les 
consultes a la pàgina web de l’SBD en els darrers anys es manté en 1.436.032, mentre que les 
consultes al Catàleg de l’SBD està en 6.471.807.

Finalment,  voldria  assenyalar  l'especial  sensibilitat  amb  els  fons  documentals  de  lleidatans 
il·lustres com els llegats del  poeta Màrius Torres i  dels historiadors locals Romà Sol  i  Carme 
Torres, als que l’SBD ha destinat els esforços que mereixen per a que la seva obra pugui ser 
coneguda i estudiada per la societat i mon cultural.

Loli Manciñeiras Vaz-Romero
Directora del Servei de Biblioteca i Documentació
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1 Direcció

1.1 Introducció

1.1.1 Marc de treball:  àmbits,  objectius estratègics i  operatius del Servei de Biblioteca i 
Documentació

Des de fa uns anys el Servei de Biblioteca i Documentació (SBD) desenvolupa les seves tasques 
dins els seus Plans d'Actuacions, que inclouen objectius estratègics i  operatius, emmarcats en 
quatre àmbits fins l'any 2007 i en cinc àmbits a partir del 2008 i fins l'actualitat:

• SBD - Organització
• SBD - Docència i recerca
• SBD - Aprenentatge
• SBD - Tecnologia
• SBD - Qualitat

 
En aquest sentit algunes de les actuacions del Servei de Biblioteca i Documentació (SBD) - Centre 
de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) per al curs 2009-2010, les hem inclòs, a 
tall de resum, en dos grups:

➢ Actuacions més rellevants
➢ Millora de qualitat

➢ Actuacions més rellevants

Les actuacions més rellevants que s'han desenvolupat durant el curs 2009/2010 representen per 
si mateixes un avenç i un enfortiment en el món de la innovació i les noves tecnologies.

Cal incidir, en primer lloc, en la important progressió que la implantació del Centre de Recursos 
per a l’Aprenentatge i la Innovació (CRAI) ha experimentat durant aquest curs 2009-2010. Cal 
recordar que l’Equip Rectoral, com a resultat de la darrera avaluació de l’SBD (2006), va preveure 
la creació d’un Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI). Aquesta iniciativa 
pretén impulsar, entre altres, l’accés i la millora de serveis i recursos, ampliar-ne l’oferta, la seva 
optimització i innovació. Per tal de dur a terme i bastir aquesta acció, es requereix sumar i establir 
sinergies dinàmiques i  l’aportació positiva de coneixements i  col·laboració de tots els serveis i 
unitats implicades.

Durant  el  curs  acadèmic  2009/2010  s'aprova  el  desenvolupament  del  CRAI  a  l'Acord  núm. 
234/2009 del Consell de Govern de 24 de setembre de 2009.

L'activitat del CRAI durant el curs 2009/2010 s'ha centrat en implementar i consolidar projectes i 
potenciar un entorn col·laboratiu entre diferents serveis. El resum de projectes i activitats dutes a 
terme són:

• Repositori Obert UdL: instal·lació i configuració de DSpace en un servidor dedicat
• Adaptació de DSpace perquè compleixi les directrius DRIVER, personalització, recol·lecció, 

aspectes legals i llicències Creative Commons
• Adhesió a l'OpenCourseWare (OCW), instal·lació i aspectes legals
• Establiment d'acords i col·laboracions amb altres serveis: Edicions de la UdL, ICE-CFC,etc.
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• Estudi i avaluació de tecnologies i serveis emergents
• Avaluació de programari de treball col·laboratiu
• Adquisició de maquinari: durant l'any 2009 s'han adquirit terminals interactius i pantalles 

planes de TV
• Creació i configuració del portal del CRAI

Mereix  un comentari  especial  el  gran treball  realitzat  per  l'SBD,  tant  en  el  manteniment  dels 
repositoris  existents  de  fons  especials  i  repositoris  consorciats,  com  en  la  creació  de  nous 
repositoris, especialment el  repositori  institucional de la Universitat, anomenat Repositori  Obert 
UdL.

En la commemoració del centenari del naixement de Màrius Torres, l'SBD, en concret la Biblioteca 
de Lletres, ha destacat per l'especial sensibilitat i dedicació a l’any Màrius Torres, tant per la seva 
condició de lleidatà com per la significativa aportació al mon de la cultura catalana i lleidatana. En 
aquest sentit la Biblioteca de Lletres ha realitzat durant aquest curs dues exposicions, la primera 
denominada Màrius Universal realitzada del 15 de març al 15 de juny del 2010 i la segona titulada 
Màrius Torres, vida al sanatori realitzada del 16 de juny al 15 de setembre de 2010. 

També amb motiu del centenari del naixement de Màrius Torres s'han portat a terme una sèrie 
d'accions, entre les quals destaquen:

• Confecció de punts de llibre commemoratius
• Edició limitada de postals commemoratives 
• Participació en activitats i exposicions coordinades amb l'Ateneu Popular de Ponent i La 

Paeria

➢ Millora de la qualitat

La millora de la qualitat en la prestació dels serveis bibliotecaris passa necessàriament per la 
conjunció  de  diversos  eixos  del  funcionament  de  les  biblioteques  i  que,  principalment,  es 
refereixen al personal propi, tecnologies i mitjans, i satisfacció dels usuaris.

El personal de l’SBD és la base del funcionament del Servei i ens ha portat a superar amb èxit les 
Avaluacions que en els anys 2000 i 2006 han experimentat les universitats catalanes, al marge de 
l’excel·lent servei prestat a la universitat i, en general, a la societat lleidatana.

No  obstant  això,  la  situació  i  conjuntura  econòmica  actual  no  ha  fet  possible  una  expansió 
funcional,  un creixement numèric i  la consolidació estructural  de la plantilla,  la qual cosa som 
conscients és un deure pendent. Però l’atenció al servei i el nombre de serveis prestats als usuaris 
no ha disminuït, s’ha incrementat, amb major dedicació per part de tot el personal de l'SBD.

Volem remarcar l'esforç que ha suposat la necessària adaptació de les biblioteques a l'EEES i els 
recursos i serveis aportats, des de l'SBD, dins d'aquest marc. Les actuacions desenvolupades 
durant aquest curs suposen un pas endavant en la modernització de les biblioteques, amb mitjans 
i mètodes relacionats amb la innovació tecnològica i l'adaptació a l'EEES. 

Sens dubte els nostres usuaris són els destinataris dels esforços i dedicació de tot el personal de 
biblioteques i,  per tant,  els primers beneficiaris  del  segell  de qualitat  que pretenem de forma 
permanent imprimir a tota la nostra activitat i, en conseqüència, en la satisfacció que l’usuari pot 
apreciar i  sentir de les nostres biblioteques, dels seus serveis, de les seves prestacions i,  per 
suposat, del personal del servei.
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1.1.2  Comissions  i  reunions  de  treball  del  Servei  de  Biblioteca  i  Documentació.  Curs 
2009/2010

Comissió General de Biblioteques

Sessió núm. 26: 30 de setembre de 2009

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió núm. 25
2. Aprovació  de  la  proposta  de  distribució  del  pressupost  del  Servei  de  Biblioteca  i 

Documentació per a l’any 2009
3. Proposta d’aprovació de la modificació del reglament de préstec
4. Proposta d’aprovació de la normativa d’ús dels armariets de consigna de la biblioteca de 

l’ETSEA
5. Informació sobre el GEPA
6. Informació sobre la migració dels dossiers electrònics a Sakai
7. Informació sobre MDX i Open Course Ware (OCW)
8. Presentació de la síntesi  de la Memòria del  Servei  de Biblioteca i  Documentació, curs 

2008-2009
9. Afers de tràmit
10. Torn obert de paraules

Acords:

➢ S’aprova l’acta de la sessió núm. 25

➢ S’aprova  la  proposta  de  distribució  del  pressupost  del  Servei  de  Biblioteca  i 
Documentació per a l’any 2009

➢ Es proposa l’aprovació del reglament de préstec mitjançant procediment extraordinari, ja 
que no es disposa de 2/3 dels assistents, s’enviarà per correu electrònic la proposta de 
modificació  del  reglament  de  préstec  per  tal  de  comptar  amb  l’assentiment  dels 
membres no presents a la Comissió General de l’SBD. 

➢ En data 3 de novembre de 2009, s’aprova per assentiment general la modificació del 
reglament de préstec.

➢ S’aprova la normativa d’ús dels armariets de consigna de la biblioteca de l’ETSEA
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Sessió núm. 27:  6 de juliol de 2010

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió núm. 26
2. Aprovació  de  la  proposta  de  distribució  del  pressupost  del  Servei  de  Biblioteca  i 

Documentació per a l’any 2010
3. Presentació del Repositori Obert de la UdL
4. Informació sobre el CBUC: GEPA, PUC i TDX
5. Afers de tràmit
6. Torn obert de paraules

Acords:

➢ S’aprova l’acta de la sessió núm. 26

➢ S’aprova  la  proposta  de  distribució  del  pressupost  del  Servei  de  Biblioteca  i 
Documentació per a l’any 2010

Reunions de Caps de biblioteca i responsables d'àrea

16 d'octubre de 2009
Reunió de la delegada del Rector per a l'SBD, les caps de biblioteca, la coordinadora de recursos i 
projectes i  les responsables de l'Àrea d'Adquisicions, l'Àrea de Serveis als Usuaris i  l'Àrea de 
Catalogació

Ordre del dia:
1. Informacions de les àrees de l'SBD
2. Informacions relatives al CRAI
3. Torn obert de paraules

➢ S'acorda que cada biblioteca faci una tria, d'acord amb el seu fons i pressupost, dels 
llibres electrònics de la plataforma MyLibrary i fer-la arribar a l'Àrea d'Adquisicions per 
tal de proposar-la al CBUC.

➢ S'acorda amb l'Àrea de Catalogació introduir al repositori  de cobertes del CBUC, en 
primer lloc, les publicacions de la UdL, les novetats i els llibres antics procedents de 
llegats.

➢ S'acorda enviar des de l'Àrea de Serveis als Usuaris cartes explicatives del tancament 
dels dossiers al professorat.

➢ S'acorda que la Sra. Laura Jové enviarà a les caps de biblioteca les pautes per enllaçar 
articles a SAKAI.

➢ S'acorda crear des de l'Àrea de Serveis als Usuaris un grup de treball per mantenir el 
Question Point i respondre les consultes de cada biblioteca.

➢ S'acorda  que  l'Àrea  de  Serveis  als  Usuaris  penjarà  a  la  intranet  la  presentació  en 
diapositives del CRAI per tal que estigui disponible per tot el personal de l'SBD.
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➢ S'acorda tenir en compte la renovació dels llibres prestats als diferents serveis de la 
UdL.

➢ S'acorda la compra de nous escàners per a les biblioteques a disposició dels usuaris.

➢ Es demana buscar una solució per a les irregularitats en les càrregues de nous alumnes 
a la base de dades de Millennium.

27 de novembre de 2009
Reunió de la delegada del Rector per a l'SBD, les caps de biblioteca i la responsable de l'Àrea de 
Catalogació

Ordre del dia:
1. Queixa d'una alumna de la Universitat, rebuda a la Biblioteca de Lletres
2. Substitució de la Cap del Servei de Biblioteca i Documentació
3. Torn obert de paraules

➢ S'acorden les següents mesures de seguretat arrel de la queixa d'una alumna:
• Penjar cartells amb el text del reglament intern de la biblioteca avisant que es farà 

fora de la biblioteca a qualsevol usuari que l'incompleixi
• Demanar personal de seguretat, de dilluns a divendres, a partir de les 18 h
• Incloure la biblioteca  en les rondes habituals de control de l'edifici durant els caps 

de setmana i festius
• Demanar que es doti el personal de seguretat amb un telèfon mòbil per tal de poder-

lo localitzar en cas de necessitat
• Demanar el carnet de la UdL per part del personal de seguretat als usuaris que no 

compleixin la normativa de la biblioteca i obligar a sortir si és necessari tant de la  
biblioteca com de la sala d'estudi

➢ S'acorda transmetre al vicerector la necessitat de reforçar la UTC per tal que totes les 
àrees comptin amb personal.

18 de desembre de 2009
Reunió de la Directora de l'SBD en funcions, les caps de biblioteca, la responsable de l'Àrea 
d'Adquisicions i el responsable de l'ASIC per a biblioteques

Ordre del dia:
1. Informacions relatives al CBUC
2. Informacions relatives al CRAI
3. Informacions  de  l'Àrea  d'Adquisicions:  pressupost,  formulari  d'adquisicions,  canvi 

Mundiprensa, Informa Healthcare
4. Canvis a la intranet de l'SBD
5. Diversos aspectes sobre programari: versions del sistema operatiu, programa de teixells i 

VTLS
6. Any Màrius Torres - 2010: accions des de l'SBD
7. Pxes i impressores: estat de la qüestió
8. Torn obert de paraules

➢ S'acorda ajornar els punts 2 i 6 de l'ordre del dia per la propera reunió.
➢ S'acorda traslladar els continguts de la intranet de l'SBD al nou wiki.
➢ S'acorda deixar d'utilitzar el programa VTLS abans de l'estiu i actualitzar la versió del 
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programari actual als ordinadors de treball del personal i crear una nova plantilla per als 
teixells.

➢ El Sr. Jordi Aribau de l'ASIC recull la necessitat de resoldre els nombrosos problemes 
de comunicacions entre els Pxes i les màquines fotocopiadores/impressores.

➢ S'acorda que la Directora del Servei en funcions intervingui per millorar la gestió de les 
fotocopiadores/impressores amb l'empresa Sistemas Digitales de Catalunya.

21 de gener de 2010
Reunió de la Directora de l'SBD en funcions, les caps de biblioteca i les responsables d'àrea de la 
UTC

Ordre del dia:
1. Informacions relatives al CRAI
2. Any Màrius Torres – 2010: accions des de l'SBD
3. Torn obert de paraules

➢ S'acorda realitzar cursos de formació per al personal de l'SBD sobre temes relacionats 
amb el CRAI (Creative Commons, llicències i copyright) dins del Pla de Formació per al 
PAS de l'any 2010.

➢ S'acorda tot  un seguit  d'actuacions relatives al  CRAI:  creació  de la  pàgina web del 
CRAI,  novetats  físiques  a  les  biblioteques  com  ara  espais  de  treball  col·laboratiu, 
televisors, quioscos als halls i llibres electrònics per prestar als usuaris.

➢ S'acorda la col·laboració del personal de totes les biblioteques en moments puntuals a 
l'hora de treballar projectes relatius al CRAI.

➢ S'anuncia que el nou reglament de préstec ja està aprovat per tots els membres de la 
Comissió General de Biblioteques i que es començarà a aplicar el dia 1 de febrer.

➢ S'acorda la compra de més ordinadors portàtils per a les biblioteques, ja que els que ara 
hi ha són insuficients per la demanda que tenen.

➢ S'acorda demanar pressupost al Servei de Publicacions de la UdL per traduir al castellà 
i a l'anglès la pàgina web del Servei de Biblioteca i Documentació.

1 de febrer de 2010
Reunió de la Directora de l'SBD en funcions, les caps de biblioteca i la responsable de l'Àrea 
d'Adquisicions

Ordre del dia:
1. Implementació del mòdul d'adquisicions Millennium
2. Estat de la qüestió implementació wiki

➢ S'acorda que les caps s'encarregaran de comunicar a les persones encarregades de les 
adquisicions  i  a  les  dels  taulells  els  canvis  en  l'autenticació  dels  professors  en  el 
formulari  d'adquisicions  degut  a  la  implementació  del  nou  mòdul  d'adquisicions 
Millennium.

➢ Dins del procés d'implementació del nou wiki es comenta en quin estat es troba cada 
biblioteca pel que fa a la migració dels seus dossiers al nou wiki i els problemes que es 
troben amb aquesta nova eina.
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23 de febrer de 2010
Reunió de la Directora de l'SBD en funcions, les caps de biblioteca i les responsables d'àrea de la 
UTC

Ordre del dia:
1. Repositori de cobertes del CBUC
2. Informacions relatives al GEPA
3. Torn obert de paraules

➢ S'acorda fer una prova a totes les biblioteques per escanejar cobertes i introduir-les al 
Repositori de cobertes del CBUC.

➢ S'acorda que totes les biblioteques facin una incidència al  campus virtual  demanant 
l'actualització de la versió actual dels PXES.

➢ S'acorda que cada biblioteca prepari  un llistat  de revistes que ja  tinguem en versió 
electrònica per poder-ho presentar com a proposta de càrrega a la propera reunió del 
GEPA.

➢ S'acorda que el grup de web treballi el calendari de formació d'usuaris i es proposa que 
cada biblioteca confeccioni un llistat dels cursos que imparteix.

➢ S'acorda estudiar el tema dels llibres en estat “perdut” al catàleg.
➢ S'acorda treballar una proposta de pautes d'esporgada de documents.
➢ S'acorda revisar les guies de consulta, les guies temàtiques i els fullets informatius de 

cada biblioteca.
➢ S'acorda la posada en funcionament durant la primera quinzena de març del préstec de 

llibres electrònics a la Biblioteca de Cappont.

14 d'abril de 2010
Reunió de la Directora de l'SBD, les caps de biblioteca i la responsable de l'Àrea de Serveis als 
Usuaris

Ordre del dia:
1. Programa d'acollida al nou estudiantat de la UdL

➢ S'acorda la manera de contactar amb els coordinadors de la setmana d'acollida de cada 
campus i el contingut de les sessions dintre del programa d'acollida al nou estudiantat 
de la UdL.

26 de maig de 2010
Reunió de la Directora de l'SBD , les caps de biblioteca i les responsables d'àrea de la UTC

Ordre del dia:
1. Tancament pressupost any 2009
2. Informacions:

◦ Nous serveis: llibres-e i guies i eines
◦ Nous grups de treball a l'SBD
◦ CBUC: Dialnet, GEPA, PUC i TDX
◦ Repositori UdL

3. Torn obert de paraules

10
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➢ S'acorda fer extensiu a totes les biblioteques el  nou servei de préstec de lectors de 
llibres digitals.

➢ S'acorda revisar totes les guies temàtiques per part de les biblioteques per tal de reduir 
categories.

➢ S'acorda que la cap de la Biblioteca de l'ETSEA passarà un validador d'enllaços a cada 
biblioteca per tal de poder revisar les guies temàtiques.

➢ S'acorda  la  composició  de  cada  nou  grup  de  treball:  grup  de  processos  i  grup  de 
referència virtual.

➢ S'acorda  utilitzar  el  nou  esquema  de  processos  en  les  noves  càrregues  de 
documentació cooperativa pel GEPA, aprovat per la Comissió Tècnica del CBUC el 28 
de gener de 2010.

18 de juny de 2010
Reunió de la Directora de l'SBD, les caps de biblioteca i les responsables d'àrea de la UTC

Ordre del dia:
1. Proposta documents sobre:

◦ Pautes d'esporgada del fons documental
◦ Pautes de baixa de documents

2. Informacions
◦ Nous serveis: guies i eines
◦ Nous serveis: documentació sobre cursos i jornades a la wiki
◦ CBUC: ampliació d'informació sobre PUC

3. Torn obert de paraules

➢ S'acorda revisar la proposta del document “Pautes d'esporgada del fons documental” 
per part de cada biblioteca

➢ S'acorda que la cap de la Biblioteca de Ciències de la Salut i la cap de la Biblioteca 
d'ETSEA  redactaran  les  pautes  i  realitzaran  una  plantilla  per  elaborar  els  fullets 
informatius del nou servei Guies i eines

➢ S'acorda que la responsable de l'Àrea d'Adquisicions s'encarregarà de recollir i penjar al 
wiki  de l'SBD tota la documentació sobre cursos, congressos, jornades, etc.  als que 
assisteixi algun membre de l'SBD

➢ S'acorda les persones que assistiran al “2n Espai CBUC d'intercanvi de coneixements i 
experiències”

➢ S'acorda fer arribar a tot el personal les postals commemoratives de l'Any Màrius Torres 
que entrega la cap de la Biblioteca de Lletres

➢ S'acorda  realitzar  la  presentació  del  Repositori  Obert  de  la  UdL  al  personal  de  les 
biblioteques durant la primera setmana de juliol

11
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9 de juliol de 2010
Reunió de la delegada del Rector per a l'SBD, les caps de biblioteca, la responsable de l'Àrea de 
Serveis als Usuaris i del CRAI i el Sr. Jordi Aribau de l'ASIC per a biblioteques

Ordre del dia:
1. Informació sobre les àrees de treball cooperatiu a les biblioteques de l'SBD

➢ S'acorda  pensar  quins  serien  els  espais  més  adequat  a  cada  biblioteca  per  tal  de 
transformar-los en sales de treball en grup o sales de treball cooperatiu

➢ S'acorda que la Biblioteca de Cappont serà la primera a implementar les noves àrees de 
treball cooperatiu

A tall de resum, en el següent quadre mostrem el calendari de les reunions esmentades en aquest 
punt:

Setembre 2009 Octubre 2009 Novembre 2009

• 30  de  setembre,  Comissió 
General de Biblioteca

• 16 d'octubre, Reunió delegada 
del  rector per  a l'SBD, caps de 
biblioteca  i  responsables  d'àrea 
de la UTC

• 27  de  novembre,  Reunió 
delegada del rector per a l'SBD, 
caps de biblioteca i responsable 
de l'Àrea de Catalogació

Desembre 2009 Gener 2010 Febrer 2010

• 18  de  desembre,  Reunió 
directora  de l'SBD en  funcions, 
caps de biblioteca,  responsable 
de  l'Àrea  d'Adquisicions  i 
responsable  de  l'ASIC  per 
biblioteques

• 21 de gener, Reunió directora 
de  l'SBD  en  funcions,  caps  de 
biblioteca  i  responsables  d'àrea 
de la UTC

• 1  de  febrer,  Reunió  directora 
de  l'SBD en  funcions,  caps  de 
biblioteca i responsable de l'Àrea 
d'Adquisicions

• 23 de febrer, Reunió directora 
de  l'SBD en  funcions,  caps  de 
biblioteca  i  responsables  d'àrea 
de la UTC

Març 2010 Abril 2010 Maig 2010

• 14 d'abril,  Reunió directora de 
l'SBD,  caps  de  biblioteca  i 
responsable de l'Àrea de Serveis 
als Usuaris

• 26  de  maig,  Reunió  directora 
de  l'SBD,  caps  de  biblioteca  i 
responsables d'àrea de la UTC

Juny 2010 Juliol 2010 Agost 2010

• 18 de juny, Reunió directora de 
l'SBD,  caps  de  biblioteca  i 
responsables d'àrea de la UTC

• 6  de  juliol,  Comissió  General 
de Biblioteca

• 9 de juliol, Reunió delegada del 
rector  per  a  l'SBD,  caps  de 
biblioteca, responsable de l'Àrea 
de  Serveis  als  Usuaris  i 
responsable  de  l'ASIC  per 
biblioteques

12



Memòria del curs 2009/2010

1.1.3 Grups de treball de l'SBD. Curs 2009/2010

El personal de l'SBD de diferents àrees i biblioteques forma part de diversos grups de treball per 
tal de treballar diferents aspectes del servei. Els grups de treball actuals són:

• Grup de web: creat amb l'objectiu d'avaluar i millorar la pàgina web de l'SBD.

• Grup de referència virtual: aquest grup es crea amb l'objectiu d'estudiar i dissenyar el 
servei de referència virtual a la UdL utilitzant el programari QuestionPoint, en coordinació 
amb el CBUC.

• Grup de processos: dins del pla estratègic corporatiu de la UdL s'ha creat aquest grup, la 
missió del qual és validar les propostes de millora que es presenten als diferents serveis de 
la UdL. L'SBD ha presentat la proposta “Millora del procediment de préstec a l'SBD” i ha 
estat acceptada.

13
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1.2 Recursos humans

1.2.1 Organigrama. Distribució del personal

En la sessió ordinària de 8 de maig de 2009 del Consell Social de la Universitat de Lleida s'aprova 
la proposta de 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  26  de  febrer  de  2009.  A  l'SBD  existeix  la  figura  del  Delegat  del  Rector  per  a  l'SBD, 
nomenament efectuat pel Rector.
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En els quadres adjunts es representa, distribuït per campus i escales, el personal del Servei de 
Biblioteca i Documentació. El 61 % correspon a personal bibliotecari i el 39 % restant a personal 
auxiliar de biblioteca, tècnics especialistes i auxiliar administratiu.

UNITAT

GRUP/COS

A1/A2 
26

A2 
24

A2
22

A2 
20

C1/C2 
16

C1/C2 
14

L3 L4 TOTAL

Direcció 1 1

Unitat Tècnica Central 1 3 4 1 1 2 12

Biblioteca de Cappont 1 6 5 1 13

Biblioteca de Ciències de 
la Salut

1 2 1 4

Biblioteca de l'ETSEA 1 2 3 6

Biblioteca de Lletres 1 4 3 8

Centre  de Documentació 
Europea

1 1 2

TOTAL 1 1 8 18 1 1 15 1 46

Tipologia del personal Nombre Percentatge

Personal bibliotecari 28 61%

Personal  auxiliar  de  biblioteca,  tècnics 
especialistes i auxiliar administratiu

18 39%

TOTAL 46 100%
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1.2.2 Formació contínua del personal de l'SBD. Actuacions formatives1

Durant  l'any  2009  s'han realitzat  un total  de  28 cursos de formació  en 34 sessions  que han 
comptat amb la participació de 118 assistents del Servei de Biblioteca i Documentació. 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 2009

Tipus de cursos
Nombre de 

cursos
Sessions Assistents Hores

Específics 3 6 68 1114

Generals 15 18 33 594

Externs 10 10 17 267

Total 28 34 118 1975

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

Cursos específics

Assistents Sessions Hores Total d'hores

Sakai 11 2 6 66

Web social i biblioteques 29 2 12 348

Format MARC 21 28 2 25 700

Total 68 6 43 1114

Cursos generals

Assistents Hores Total d'hores

DAEF: funcionament i  resolució de problemes (2 
sessions)

2 14 28

Gestió de projectes 1 20 20

Anglès: nivell elemental 1 75 75

Anglès: nivell preintermedi 1 75 75

Anglès: nivell avançat 1 75 75

Conversa en anglès. Nivell preintermedi 2 20 40

Conversa en anglès nivell avançat 1 20 20

Utilització  de  llenguatge  no  sexista  i  de  la 1 18 18

1 La informació que inclou aquest apartat és per anys naturals, ja que coincideix amb les dades  treballades per a les 
estadístiques anuals de REBIUN.
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Cursos generals

Assistents Hores Total d'hores

comunicació no sexista

Disseny  i  manteniment  de  la  web  de  la  UdL 
(OpenCms)

2 10 20

Reunions eficaces 2 14 28

Disseny  i  manteniment  de  web  (OpenCms)  (2 
sessions)

6 10 60

Curs sobre la Llei de protecció de dades 2 10 20

Linux i OpenOffice Avançat 1 15 15

Tractament d'imatges: Photososhop, Gimshop 5 15 75

Cerca per internet, buscadors web, noves eines: 
wiki, blogs (2 sessions) 

5 5 25

Total 33 396 594

Cursos externs

Assistents Hores Total d'hores

Introducció  a  l'estadística  aplicada  a  la 
biblioteconomia i la documentació

1 6 6

Introducció als materials cartogràfics 4 12 48

La catalogació en un mon global 1 7 7

La alfabetización informacional y sus retos en la 
Universidad

2 14 28

A strategy for academic libraries in the first quarter 
of the 21st century

1 13 13

Creating  the  hybrid  library:  approaches  of  the 
Bavarian State Library

2 8 16

Català administratiu 2 35 70

Dspace:  instruccions  básiques  per  a  la  seva 
implementació

3 3 9

Ajuts mobilitat internacional 2009 Universidad de 
Tolima

1 70 70

Total 17 168 267
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També s'han realitzat altres sessions de formació compartides amb la comunitat universitària:

Títol de la sessió Sessions Assistents Total d'hores

Presentació de la base 
de  dades  SABI 
(Sistema de Análisis de 
Balances Ibérico)

2 19 38

Presentació de la base 
de dades SciFinder

2 17 34

Curs  de  presentació  i 
ús  de  tres  bases  de 
dades  de  la  Web  of 
Knowledge  de l'Institut 
of Scientific Information

1 33 165

Total 5 69 237

A més a més dels cursos s’han portat  a terme d’altres iniciatives dins l’àmbit  del  la  formació 
contínua del  personal  de l'SBD. Per  tal  de compartir  el  coneixement obtingut  en activitats de 
formació,  durant  el  curs  2009/2010 es  crea  un espai  a  la  intranet  de  l'SBD per  difondre  els 
coneixements rebuts pel personal de l'SBD. En aquest apartat s’hi recull documentació diversa 
sobre els cursos als que s'ha assistit. Actualment s'hi pot trobar la següent documentació:

Gestió del Coneixement. Sessions Adela d'Alòs-Moner

Gestió del coneixement- Sessió Carles Valmaseda

ISI WEB OF KNOWLEDGE

Qui cita els meus documents i on publicar-los (Febrer 2007)

Curs RefWorks SBD (2007)

I Workshop REBIUN sobre proyectos digitales (octubre 2001)

III Workshop REBIUN sobre proyectos digitales (octubre 2003)

IV Workshop REBIUN sobre proyectos digitales (octubre 2004)

V Workshop REBIUN sobre proyectos digitales (octubre 2005)

I Espai CBUC d'Intercanvi de Coneixements i Experiències (abril 2005)

2a Jornada Internacional de Programari Lliure per a Biblioteques

Curs CDE (juny 2007)

Aula Jordi Rubio i Balaguer (2008-2009)

Europa invisible. Las Bases de Datos desconocidas de la Union Europa

Creating the hybrid library (2009)
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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 2009/10, la Universitat de Lleida convoca 80 beques de col·laboració oferint així al seu 
estudiantat la possibilitat de realitzar tasques de col·laboració en diferents unitats estructurals i 
serveis universitaris. D'aquest 80 beques de col·laboració, 21 han estat concedides al Servei de 
Biblioteca i Documentació de les quals 16 beques són de 15 hores setmanals i 5 de 20 hores 
setmanals en diferents torns de matí i tarda.

En  el  següent  quadre  es  pot  veure  la  distribució  de les  beques de  col·laboració  per  al  curs 
2009/2010.

Lloc on es presta la col·laboració 15 hores a la 
setmana

20 hores a la 
setmana

Total

Àrea de Serveis als Usuaris 0 1 1

Àrea d'Adquisicions 0 1 1

Àrea de Catalogació 0 1 1

Àrea de Catalogació i Biblioteca de Lletres 2 0 2

Biblioteca de Lletres 3 0 3

Biblioteca de Ciències de la Salut 3 0 3

Biblioteca d'ETSEA 3 0 3

Biblioteca de Cappont 5 2 7

Total 16 5 21

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). També 
gestiona la biblioteca de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i col·labora en la gestió 
de la biblioteca de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya – Centre de Lleida (INEFC).
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1.4 Recursos econòmics de l'SBD any 2009

1.4.1 Pressupost assignat

Pressupost assignat SBD any 2009

Descripció Import

Manteniment de mobiliari i estris 2.500,00 €

Manteniment de software 13.703,30 €

Manteniment de hardware 900,00 €

Material d'oficina no inventariable 18.777,00 €

Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 996.789,72 €

Material fungible informàtic 4.600,00 €

Fotocòpies 700,00 €

Compra d'altre material fungible 1.500,00 €

Correu i missatgeria interna 1.200,00 €

Atencions protocol·làries i representatives 265,00 €

Inscripció a congressos 875,00 €

Serveis postals 545,00 €

Estudis i treballs tècnics 3.800,00 €

Despeses de desplaçament 4.700,00 €

Altres despeses financeres 500,00 €

Relacions interuniversitàries 21.568,13 €

Total 1.072.923,15 €

1.4.2 Ajuts i subvencions

Durant l'any 2009 el Servei de Biblioteca i Documentació ha rebut els següents ajuts:

Ajuts del CBUC
• Ajuts  de  digitalització  retrospectiva  de  tesis:  ajut  ordinari  i  extraordinari  del  2008  però 

executats al 2009 que han permès la digitalització de 60 tesis.
• Ajuts per la digitalització retrospectiva de revistes a incorporar a RACO que han permès la 

introducció de tres noves revistes a aquest repositori.
• Subvenció per la compra de llibres electrònics a text complet de les plataformes MyiLibrary 

i Ebrary per la quantitat de 4.725,88 €

Ajuts del Ministerio de Cultura. Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas
• La Universitat de Lleida ha rebut l'any 2009 un ajut de 7.781,46 € que permeten continuar 

amb el procés de digitalització del fons Romà Sol – Carme Torres i la incorporació d'aquest 
al repositori.
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1.4.3 Despesa executada

La despesa executada durant l'any 2009 és superior al pressupost assignat (punt 1.4.1) donat que 
també s'ha disposat dels romanents de l'any 2008, així com d'ingressos d'ajuts procedents del 
Ministerio de Cultura i  del  CBUC per la digitalització de fons documental.  També s'inclou una 
subvenció del CBUC per la compra de llibres electrònics.

Despesa executada. Pressupost SBD any 2009

Descripció Import

Manteniment d'edificis i altres 522,78 €

Manteniment de mobiliari i estris 495,55 €

Manteniment de software 8.429,99 €

Manteniment de hardware 36,89 €

Material d'oficina no inventariable 18.411,46 €

Material d'oficina (enquadernació) 8.600,70 €

Premsa, revistes i altres publicacions 721.201,39 €

Llibres 315.618,21 €

Material fungible informàtic 5.884,36 €

Fotocòpies 851,36 €

Compra d'altre material fungible 745,66 €

Subm. Material esportiu, didàctic 61,00 €

Correu i missatgeria interna 246,50 €

Atencions protocol·làries i representatives 96,82 €

Inscripció a congressos 740,00 €

Serveis postals 495,03 €

Estudis i treballs tècnics 11.436,71 €

Altres serveis 8.837,55 €

Despeses de desplaçament 6.047,98 €

Altres despeses financeres 410,81 €

Relacions interuniversitàries 20.488,27 €

Mobiliari i estris 2.250,00 €

Equips per la gestió 4.279,19 €

Inversió programari activitat docent 21.947,20 €

Total 1.158.135,41 €
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En el  següent  gràfic  es  pot  apreciar  la  despesa  en fons  documental  distribuïda  en  diferents 
conceptes:
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1.5 Cooperació i relacions externes

1.5.1 Cooperació amb altres departaments i serveis de la UdL

Durant el curs 2009/2010 l’SBD ha cooperat amb diferents òrgans de la UdL:

Departaments de la UdL

• Col·laboracions en assignatures de diferents titulacions:
◦ Filosofia Científica del Grau en Infermeria
◦ Nutrició del Grau en Nutrició Humana i Dietètica
◦ Recursos Informàtics i Documentació del Grau de Medicina
◦ Sessions de formació als alumnes de 3r curs de la Diplomatura en Infermeria
◦ Administració dels Serveis d'Infermeria als estudiants del 2n curs de la Diplomatura en 

Infermeria
◦ BODE Biotecnologia Animal del Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària
◦ BODE Producció i Gestió Fructícola del Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària
◦ Sistemes de Producció Animal del Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària
◦ Additius i Aliments Funcionals de la titulació Ciència i Tecnologia d'Aliments
◦ Projectes del Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària
◦ Benestar Animal del Grau en Ciència i Salut Animal
◦ Biotecnologia de la reproducció animal del Grau en Biotecnologia
◦ Introducció a la producció animal del Grau en Ciència i Salut Animal
◦ BODE Espais Naturals del Grau en Enginyeria Forestal
◦ Normalització i legislació alimentària del Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments
◦ Indústries de sucs de fruita d'Enginyeria Tècnica Agrària
◦ Benestar animal, qualitat mediambiental i seguretat alimentària d'Enginyeria Agrònoma
◦ Processos i instal·lacions en la indústria agroalimentària del Grau en Enginyeria Agrària 

i Alimentària
◦ Gestió de la fauna, caça i pesca del Grau en Enginyeria Forestal

• Col·laboracions en màsters oficials:
◦ Teoria i Models Infermers del Màster en Ciències de la Infermeria
◦ Sessions de formació als alumnes del Màster en Medicina i Cirurgia d'Urgències
◦ Màster universitari de protecció integrada de cultius
◦ Localització, maneig i presentació de la informació científica del Màster en Enginyeria 

Agronòmica

Servei d'Informació i Atenció Universitària del Vicerectorat d’Estudiantat: 

• 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 
recolzament 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 proporcionar un primer contacte amb l'entorn 
universitari.  Durant aquesta jornada es realitzen diverses activitats, d’entre les quals es 
facilita 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 proporcionar 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.

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

Oficina  de  Cooperació  i  Solidaritat  del  Vicerectorat  de  Relacions  Internacionals  i 
Cooperació: procés tècnic i físic 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 per a l’estudiantat que prové de 
programes d’intercanvi.

Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona (SIED): procés tècnic i físic 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):

• Migració dels dossiers electrònics a Sakai.
• Estudi de maquinari: terminals interactius i pantalles planes de gran format.
• Manteniment del maquinari i el programari dels ordinadors de les biblioteques.
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Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya – Centre de Lleida (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,  OPAC, 
préstec, control d'autoritats i publicacions periòdiques.
L'SBD proporciona suport a la Biblioteca de l'INEFC en totes les tasques de gestió bibliotecària.

Hospital  Universitari  Arnau  de  Vilanova  de  Lleida  (HUAV):  la  UdL  incorpora  els  recursos 
bibliogràfics  i  documentals,  tant  impresos  com  electrònics,  de  la  Biblioteca  de  l'HUAV en  el 
programa  específic  d'automatització  de  biblioteques  de  l'SBD  en  els  diferents  mòduls: 
administració,  catalogació,  OPAC,  préstec,  control  d'autoritats,  publicacions  periòdiques  i 
bibliografia recomanada.
L'SBD proporciona suport a la Biblioteca de l'HUAV en la formació del personal bibliotecari així 
com en totes les tasques de gestió bibliotecària.

1.5.2 Cooperació interbibliotecària

CBUC

La UdL forma part  del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC). El Servei de 
Biblioteca i Documentació, en representació de la UdL, intervé en la composició dels tres òrgans 
de govern previstos en el  seu Reglament:  Consell  de Govern,  Comissió Executiva i  Comissió 
Tècnica. Així com també en la composició dels diferents grups de treball.

Durant  el  curs  2009/2010  el  personal  de  l'SBD,  en  representació  de  la  UdL,  ha  assistit  als 
següents Consells de govern, Comissions i reunions dels grups de treball del CBUC:

• 3 Consells de govern
• 3 Comissions executives
• 6 Comissions tècniques
• 32 reunions dels grups de treball

Programes cooperatius amb el CBUC més significatius portats a terme durant aquest darrer curs:

• Préstec Unificat Consorciat (PUC)
• Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)
• Biblioteca Digital de Catalunya (BDC)
• Repositoris cooperatius (TDX, RECERCAT, MDX, RACO)
• Equipament GEPA (Garantia d'Espai per la Preservació de l'Accés)
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Grups de treball del CBUC en els que ha participat el personal de l'SBD:

• Interlocutors  catalogació:  elaborar  les  pautes  de  catalogació  del  CCUC,  proposar 
actuacions de qualitat i incentivar la catalogació cooperativa.

• Comissió estratègica per al PUC (préstec consorciat): fer el seguiment de la implementació 
del PUC. 

• Préstec interbibliotecari: avaluar i proposar millores al programa de préstec interbibliotecari 
del CBUC.

• Comissió de seguiment GEPA: preveure les necessitats del GEPA.

• Comissió tècnics GEPA: definir i concretar alguns punts del funcionament del GEPA

• Relectro  plus:  seleccionar,  avaluar  i  fer  propostes  de  subscripció  de  nous  recursos 
electrònics per la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC), així com monitoritzar els recursos 
ja subscrits.

• Dipòsits:  ser  el  fòrum  d'intercanvi  d'informació  i  experiències  i  de  coordinació  dels 
repositoris cooperatius. 

• Informàtics de dipòsits: intercanviar coneixements i desenvolupaments locals en relació al 
programari que gestiona els dipòsits. 

• MDX (Materials Docents en Xarxa): conèixer la situació actual dels repositoris de materials 
docents  en  el  marc  de  les  universitats  membres  del  CBUC i  elaborar  un  projecte  de 
repositori de materials docents en el marc consorciat.

• Sumaris-Dialnet: coordinació i seguiment de la participació en la base de dades de sumaris 
Dialnet i si és el cas proposar millores. 

• Interlocutors Millennium: coordinar la implementació i el funcionament de Millennium i fer 
d'interlocutor entre el CBUC i la pròpia institució.

• Informàtics  Millennium:  analitzar  els  problemes  de  caire  informàtic  derivats  de 
l'implementació del Lot A.

• Interlocutors SFX/Metalib:  coordinar la implementació i explotació dels programaris SFX i 
MetaLib.

• Informàtics  SFX/Metalib:  analitzar  els  problemes  de  caire  informàtic  derivats  de  la 
implementació i explotació dels programaris SFX i MetaLib.

• Grup de referència virtual: elaborar i estudiar l'implementació d'un sistema de referències 
virtuals a nivell cooperatiu

• Grup de Refworks: monitoritzar l'ús de RefWorks a les institucions del CBUC, estar al dia 
de les actualitzacions del producte i proposar millores en la subscripció consorciada.

• Grup de màrqueting BDC: potenciar i millorar la visibilitat i l'ús dels recursos electrònics 
subscrits consorciadament que formen part de la Biblioteca Digital de Catalunya.
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REBIUN

La  UdL  també forma part  de  REBIUN,  entitat  de  cooperació  bibliotecària  a  nivell  universitari 
espanyol. Durant el curs 2009/2010 l'SBD, en representació de la UdL, ha participat en el catàleg 
col·lectiu, en el  préstec interbibliotecari  i  en l'elaboració de les estadístiques que recull  aquest 
òrgan. Durant aquest curs REBIUN ha portat a terme diferents activitats en les que hi ha participat 
l'SBD:

• XVII Asamblea Anual de Rebiun, León
• IX Workshop Rebiun sobre proyectos digitales, Salamanca
• VIII Jornadas CRAI, Alacant
• II Jornadas de calidad y bibliotecas, Màlaga

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

La  FECYT gestiona  la  llicència  nacional  de  Web Of  Knowledge  (WOK) com a  servei  per  al 
Sistema  Espanyol  de  Ciència  i  Tecnologia,  que  inclou  universitats,  organismes  públics 
d'investigació,  centres  tecnològics,  parcs  científics,  serveis  d'investigació  agrària,  serveis 
d'investigació sanitària i administració pública d'I+D.

La  FECYT considera  que  és  fonamental  implicar  les  institucions  en  una  relació  de 
corresponsabilitat i coparticipació en els projectes. Amb aquesta filosofia s'ha iniciat un nou model 
col·laboratiu amb l'objectiu de:

• Optimitzar el servei en base a les necessitats de la comunitat científica
• Assegurar la responsabilitat d'ús d'aquesta font de coneixement
• Col·laborar en el pagament d'aquest servei

1.5.3 Relacions externes d'àmbit local

Durant el curs 2009/2010 l'SBD ha col·laborat amb diverses institucions d'àmbit local:

• Òmnium cultural, Institut d'Estudis Ilerdencs,  Ateneu Popular de Ponent i La Paeria amb 
motiu del centenari del naixement de Màrius Torres

• Exposició  Veu entre  línies:  col·laboracions de la  Biblioteca de Cappont  i  Biblioteca de 
Lletres amb el Centre d'Art la Panera

• Instituts d'educació secundària i col·legis de la ciutat de Lleida que han visitat la Biblioteca 
de Cappont i la Biblioteca de Lletres i que han rebut material didàctic i de divulgació del 
Centre de Documentació Europea (CDE).

• Cessió  de  reproduccions  de  fotografies  i  altres  documents  del  llegat  Màrius  Torres  a 
diverses entitats culturals, publicacions i mitjans de comunicació.

• Centres  de  Recursos  Pedagògics  de  la  província  de  Lleida  que  han  rebut  material 
divulgatiu del Centre de Documentació Europea (CDE).
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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 2009/2010:

Setembre 2009 Octubre 2009 Novembre 2009

• 9 de setembre, Relectro plus 
del CBUC

• 17 de setembre, Informàtics 
Millennium del CBUC

• 22 de setembre, Comissió 
tècnics GEPA del CBUC

• 23 de setembre, MDX del 
CBUC

• 30 de setembre, Interlocutors 
Millennium del CBUC

• 30 de setembre, IX Workshop 
de REBIUN

• 1 d'octubre, reunió de 
coordinació de 
l'OpenCourseWare

• 8 d'octubre, Comissió Tècnica 
del CBUC

• 13 d'octubre, Comissió 
Executiva del CBUC

• 14 d'octubre, Interlocutors 
catalogació del CBUC

• 29 d'octubre, Comissió Tècnica 
del CBUC

• 4-6 de novembre, XVII 
Asamblea Anual de REBIUN

• 12 de novembre, Informàtics de 
dipòsits del CBUC

• 19 de novembre, Consell de 
Govern del CBUC

• 30 de novembre, MDX del 
CBUC

Desembre 2009 Gener 2010 Febrer 2010

• 1 de desembre, Interlocutors 
Millennium del CBUC

• 10 de desembre, Comissió 
Tècnica del CBUC

• 15 de desembre, Grup de 
referència virtual del CBUC

• 17 de desembre, Comissió 
Executiva del CBUC

• 14 de gener, Comissió tècnics 
GEPA del CBUC

• 26 de gener, Informàtics 
Millennium del CBUC

• 28 de gener, Comissió Tècnica 
del CBUC

• 3 de febrer, Interlocutors 
Millennium del CBUC

• 4 de febrer, Relectro plus del 
CBUC

• 9 de febrer, Préstec 
interbibliotecari del CBUC

• 16 de febrer, Interlocutors 
catalogació del CBUC

• 18 de febrer, Consell de 
Govern del CBUC

• 22 de febrer, Grup de Refworks 
del CBUC

• 24 de febrer, Interlocutors 
Millennium del CBUC
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Març 2010 Abril 2010 Maig 2010

• 8 de març, reunió Accés obert 
a les universitats de 
Catalunya

• 16 de març, Dipòsits del CBUC

• 18 de març, Relectro plus del 
CBUC

• 18 de març, reunió de 
responsables dels Centres de 
Documentació Europea

• 8 d'abril, Comissió tècnics 
GEPA del CBUC

• 13 d'abril, MDX del CBUC

• 15 d'abril, Interlocutors 
SFX/Metalib del CBUC

• 22 d'abril, Comissió Tècnica 
del CBUC

• 22 d'abril, Grup de referència 
virtual del CBUC

• 28 d'abril, reunió tècnica pel 
partenariat d'Innovative

• 29 d'abril, Sumaris-Dialnet del 
CBUC

• 29 d'abril, reunió Biblioteca de 
l'HUAV

• 11 de maig, Comissió 
estratègica per al PUC del 
CBUC

• 27 de maig, Comissió 
Executiva del CBUC

Juny 2010 Juliol 2010 Agost 2010

• 1 de juny, Comissió 
estratègica per al PUC del 
CBUC

• 11 de juny, reunió d'usuaris 
GTBIB-SOD

• 16 de juny, Interlocutors 
catalogació del CBUC

• 22 de juny, Dipòsits del CBUC

• 29 de juny, Grup de Refworks 
del CBUC

• 30 de juny, 2n Espai CBUC 
d'intercanvi de coneixements i 
experiències

• 1 de juliol, Comissió Tècnica 
del CBUC

• 6 de juliol, Grup de màrqueting 
BDC del CBUC

• 8 de juliol, Consell de Govern 
del CBUC

• 15 de juliol, Comissió tècnics 
GEPA del CBUC

• 9 d'agost, reunió Biblioteca de 
l'HUAV
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1.6 Fons bibliogràfic

1.6.1 Monografies, publicacions periòdiques i altres suports

Durant l'any 2009 s'han adquirit un total de 5.987 monografies que suposa un increment del 20 % 
respecte l'any 2008.

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 12.044 publicacions.  Aquesta  xifra 
suposa un increment del 2,66 % respecte l'any 2008.

El total de material no llibre de l'any 2009 és de 70.182 documents, que suposa un increment del 
4,45 % respecte l'any 2008. En general, el material no llibre que més ha augmentat respecte l'any 
2008 ha estat els mapes, l'augment és d'un 111,47 %, degut a la donació de la Cartoteca a la 
Biblioteca de Lletres.

1.6.2 Biblioteca Digital de Catalunya

La Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) la conforma, per una banda,  el  conjunt de recursos 
electrònics  contractats  conjuntament  pels  membres  del  CBUC i,  per  altra  banda,  els  dipòsits 
d'accés obert que contenen documentació generada per les institucions de l'àmbit del consorci.

Les contractacions conjuntes d'informació electrònica al CBUC van començar el  1999 i a data 
2009 la  BDC dóna accés als  següents recursos d'informació  electrònica  contractats  a editors 
comercials: 

• 10.602 revistes electròniques
• 13.158 llibres electrònics
• 25 bases de dades

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.

En relació al curs 2009/2010 cal destacar la subscripció dels dels següents productes:

LLIBRES ELECTRÒNICS
• MyiLibrary: 514 llibres-e, a text complet de temàtica general i de referència
• Ebrary: 422 llibres-e, a text complet de temàtica general i de referència

REVISTES ELECTRÒNIQUES
• Informa Healthcare: 180 títols de medicina, biologia i farmàcia i 180 de l'editorial Haworth 

de temàtica diversa
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Tot  seguit  es  detalla  la  relació  de  recursos  digitals  multidisciplinars  subscrits  (revistes 
electròniques, llibres electrònics, bases de dades i programaris) que conformen la totalitat de la 
BDC:

Recurs Matèria

ACS Ciències pures i de la natura

AIP Física, matemàtiques i química

Aranzadi-Westlaw Ciències jurídiques i econòmiques

ASM Ciències pures i de la natura

Blackwell Ciències jurídiques i econòmiques

Business Source Elite Economia, empreses, finances

Ebrary General i de referència

Econlit Ciències jurídiques i econòmiques

Elsevier Multidisciplinar

Emerald Ciències jurídiques i econòmiques

Eric Ciències socials i humanes

Factiva General i de referència

Food Science and Technology Abstracts Ciències de la salut

Gale Virtual Reference Library Ciència, tecnologia i medicina

Harrison’s Online Medicina interna

IEEE/IEE Electronic Library Enginyeries

Informa Healthcare Medicina, biologia i farmàcia

ISI Web of Knowledge Multidisciplinar

JSTOR Ciències socials i humanes

LNCS Enginyeries

MathSciNet Ciències pures i de la natura

Medline Ciències de la salut

MyiLibrary General i de referència

Nature Ciències pures i de la natura

NetLibrary Ciències socials i humanes

OCLC WorldCat Eina catalogràfica

OUP 
Ciències socials, humanitats, recursos de 
xarxes d'ordinadors

Oxford Reference Online General i de referència

Periodicals Index Online/Periodicals 
Archive Online 

Ciències socials i humanes

ProQuest Health & Medical Complete Ciències de la salut

PsycInfo Ciències de la salut

QuestionPoint Referència virtual

31



Memòria del curs 2009/2010

Recurs Matèria

RefWorks Gestor bibliogràfic

Regional Business News Economia, empreses i finances

RSC Ciències pures i de la natura

Safari Tech Books Online Enginyeries

Sage Ciències socials i humanes

Serials Directory Publicacions seriades, revistes i diaris

Springer e-books Ciències de la salut

Springer/Kluwer Multidisciplinar

Taylor & Francis General i de referència

VLEX Ciències jurídiques i econòmiques

Wiley Ciències de la salut

Zentralblatt Math Ciències pures i de la natura

1.6.3 GEPA

L’equipament GEPA (Garantia d'Espai per la Preservació de l'Accés), situat al turó de Gardeny de 
la ciutat de Lleida, 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.

A la Comissió Tècnica del CBUC del 28.01.10 s’aprova el nou esquema de processos a utilitzar en 
les noves càrregues de documentació cooperativa pel GEPA.

Durant el  curs 2009/2010 les biblioteques de la Universitat  de Lleida han realitzat trasllats de 
revistes al GEPA. En total, s'han traslladat 16 títols de revistes, que representen un total de 41,10 
metres lineals de prestatgeria.
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1.7 Repositoris: UdL i CBUC

Durant el curs 2009/2010 el Servei de Biblioteca i Documentació (SBD) – Centre de Recursos per 
l'Aprenentatge i  la  Investigació (CRAI)  ha continuat  mantenint  els repositoris ja  existents però 
també n'ha creat de nous, com ara el repositori institucional de la Universitat, anomenat Repositori 
Obert  UdL.  Aquesta  iniciativa  s’emmarca  dins  l’acció  pel  lliure  accés  de  la  informació
científica o accés obert (Open Access – OA), està coordinada pel SBD-CRAI, s'aprova mitjançant 
l'Acord núm. 333/2009 del Consell de Govern i entra en funcionament el dia 1 de juliol mitjançant 
l'Acord  núm.  146/2010  del  Consell  de  Govern  de  30  de  juny  de  2010,  pel  qual  s’aprova  el 
Repositori Obert de la Universitat de Lleida. 

El  Repositori  Obert  UdL   té com a objectiu principal  recollir,  difondre i  preservar la producció 
intel·lectual  en  format  digital  que  resulta  de  l’activitat  acadèmica  i  investigadora,  les  revistes 
científiques i les publicacions institucionals de la UdL.

Aquest és el resum dels repositoris en els que treballa l'SBD-CRAI:

A la UdL:
• Repositori Obert UdL
• Fons especials:

◦ Biblioteca Virtual Màrius Torres
◦ Fons Sol – Torres: documents digitalitzats

Al CBUC:
• Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT)
• Tesis Doctorals en Xarxa (TDX)
• Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)
• Materials Docents en Xarxa (MDX)
• Memòria Digital de Catalunya (MDC)
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2 Àrea d'Adquisicions

2.1 Millennium: mòdul d'adquisicions

Durant  l'any 2008  es va  implementar  a  l'SBD el  nou programa d'automatització  de gestió  de 
biblioteques Millennium, projecte cooperatiu encapçalat pel CBUC. Però el mòdul d'adquisicions 
de Millennium ha estat el darrer en iniciar-se a l'SBD. Durant l'any 2009 es va realitzar l'estudi i 
l'anàlisi del nou programari per tal de poder portar a terme la seva implementació a principis del 
2010. I finalment durant el mes de febrer del 2010 es van poder iniciar les adquisicions amb el nou 
programa Millennium.

Aquesta implementació ha suposat per a l'Àrea d'Adquisicions l'elaboració de les pautes per la 
implementació  de  Millennium  i  l'elaboració  dels  nous  circuits  per  portar  a  terme  les  noves 
adquisicions. A més a més, s'han fet reunions prèvies amb les caps de les biblioteques i també 
amb el personal encarregat de les adquisicions a les biblioteques.

El nou mòdul d'adquisicions incorpora una sèrie de canvis molt significatius respecte a l'anterior 
programari utilitzat, VTLS, els més destacats són:

• Permet crear moltes més plantilles i tenir definides diferents tipus de comandes.
• Permet fer la tramesa de les comandes, reclamacions i cancel·lacions per correu electrònic 

adjuntant un arxiu en format pdf o bé per EDIFACT. Aquest últim, sempre i quan el sistema 
del proveïdor ho permeti.

• Els modes com “Fons pressupostari” i “Facturació” són molt més flexibles i tenen moltes 
més prestacions.

• Permet  extreure  tota  mena  d'informació  i  estadístiques  a  través  del  mode  “Listas”  i 
exportar-les a un full de càlcul. Per exemple dades per proveïdors: número de comandes 
servides, cancel·lades i reclamades, el contret, el facturat, el temps de tramesa, etc.

• Permet visualitzar els estats de les comandes des del WebOpac.
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El nou mòdul d'adquisicions també ha suposat un canvi molt  important per al  personal de les 
biblioteques que s'encarreguen de les adquisicions, ja que des del WebOpac “Mode professional” 
poden consultar tota la informació sobre les comandes: número d'exemplars sol·licitats, la data de 
la  comanda,  la  localització,  el  proveïdor  al  que  s'ha  demanat,  anotacions,  reclamacions,  les 
cancel·lacions i els motius, si s'ha facturat, el nom del sol·licitant, etc.

2.2 Adquisició de nous recursos

Pel que fa a les revistes electròniques, el nombre de revistes de compra accessibles a finals de 
l’any 2009 és de 10.773.  Aquesta  quantitat  de  revistes inclou  les col·leccions contractades a 
través del CBUC així com les revistes subscrites directament per la UdL.

Pel que fa als llibres electrònics, el nombre de llibres accessibles a finals de l'any 2009 és de 
13.178.  Igual  com  passa  amb  les  revistes  electròniques,  aquesta  quantitat  inclou  els  llibres 
contractats a través del CBUC així com els llibres comprats directament per la UdL.

Durant el curs 2009/2010 s'ha portat a terme la compra de nous recursos electrònics:

• Recursos contractats per la UdL:
◦ ACM Digital Library: base de dades que inclou el text complet de les revistes i actes 

de congressos publicats per l'Association for Computing Machinery (ACM)
◦ BOB  (Biblioteca  Online  Bosch):  biblioteca  jurídica  que  inclou  180  títols  de  les 

principals disciplines del Dret: Civil-Mercantil, Penal, Administratiu, Laboral-Seguretat 
Social. Els títols inclouen comentaris, legislació relacionada, jurisprudència relacionada, 
esquemes del  procediment,  formularis i  utilitats (càlcul  d'interessos, actualització de 
lloguers, etc.)
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• Recursos contractats a través del CBUC:
◦ MyiLibrary:  conté  514  llibres  electrònics  a  text  complet  de  diverses  editorials.  Les 

àrees cobertes són: administració, economia i negocis, informàtica, geografia i història, 
humanitats, lingüística, educació i ciències socials.

◦ Ebrary:  inclou  422  llibres  electrònics  a  text  complet,  entre  altres,  els  d'E-libro.
Un 60% dels títols és en anglès (amb editorials com Blackwell, OUP, Sage o Wiley) i la 
resta és de llibres en castellà (Editorial Deusto, Gestión 2000, Marcombo, etc.).

Durant aquest curs, l'Àrea d'Adquisicions també ha col·laborat amb el CBUC per tal d'actualitzar la 
col·lecció  consorciada  dels  llibres  electrònics  de  Safari.  Amb  les  propostes  rebudes  es  van 
realitzar els següents canvis:

• 42 títols nous activats
• 2 edicions actualitzades
• 11 títols desactivats

2.3 Presentacions de recursos electrònics

Des de l'Àrea d'Adquisicions s'ha fet la gestió i preparació de les sessions de presentació/formació 
per a tot el professorat i investigador interessat de la UdL de les següents bases de dades:

• SciFinder: Abarca tots els aspectes de la química, tant bàsica com aplicada. Inclou estudis 
de partícules subatòmiques elementals, elements, compostos i altres substàncies, la seva 
incidència,  composició,  estructura,  preparació,  propietats,  reaccions,  detecció  i 
determinació.  A  més,  recull  referències  bibliogràfiques  de  revistes  especialitzades  en 
química i patents.
Aquesta presentació es va realitzar el dia 12 de juny de 2009 en dues sessions de matí i 
tarda i van assistir-hi 17 persones.

• SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos): Base de dades que conté informació 
financera de més de 987.000 empreses espanyoles i fins a 12 anys d'informació i història 
dels comptes de cada empresa.
Aquesta presentació es va realitzar el dia 16 de juny de 2009 en dues sessions de matí i 
tarda i van assistir-hi 19 persones.

• Web of Science / Journal Citation Reports / Derwent Innovation Index: base de dades i 
altres productes de la plataforma ISI Web of Knowledge.
Aquesta presentació es va realitzar el dia 29 de juny de 2009 en dues sessions de matí i 
tarda i van assistir-hi 38 persones.
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2.4 Coordinació d'activitats

Altres tasques a destacar que s'han portat a terme des de l'Àrea d'Adquisicions són:

• Estudi i disseny del mobiliari de la Sala Polivalent de la Biblioteca de Cappont per tal de 
transformar-la en un espai de treball col·laboratiu.

• Estudi de mercat dels lectors de llibres digitals i adquisició de 7 lectors: 2 Cool-er, 4 iRex 
iLiad Second Edition, 1 Sony reader Touch Edition.

• Canvis  al  formulari  d'adquisicions,  entre  els  que  destaca  l'autenticació  mitjançant  nom 
d'usuari i contrasenya.
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3 Àrea de Catalogació

3.1 Millennium

Referent al programa d'automatització de gestió de biblioteques Millennium, implementat a l'SBD 
durant l'any 2008, cal destacar el canvi de versió que es va produir durant el mes d'abril del 2010 
que va permetre passar de la versió 2007 a la versió 2009 A. Apart d'aquest canvi de versió, cal 
destacar també:

• Consolidació  de  la  implementació  dels  diferents  mòduls,  sobretot  l'administració  del 
sistema, pel que fa a la possibilitat de fer càrregues en batch de registres bibliogràfics. 
S'han realitzat una mitjana d'una càrrega mensual de registres bibliogràfics procedents de 
les catalogacions dels nous recursos incorporats a SFX, així com càrregues específiques 
de paquests concrets de recursos electrònics, per exemple SpringerLink, Safari, ...

• Treballs per la implementació del mòdul d'adquisicions de Millennium. Aquesta tasca s'ha 
realitzat conjuntament amb l'Àrea d'Adquisicions per tal d'establir els paràmetres i realitzar 
les proves pertinents. També s'han redactat els procediments per tal que la implementació 
del  mòdul  d'adquisicions  quedi  integrat  i  coordinat  amb  els  paràmetres  compartits  de 
catalogació i de control de publicacions periòdiques.

• Millora  de la  interfície  de WebOpac de Millennium per  tal  d'enriquir  els  continguts  del 
catàleg. Per poder desenvolupar aquesta tasca s'han afegit les següents opcions:

◦ La possibilitat d'exportar els registres al gestor de referències bibliogràfiques Refworks.
◦ Més  ventall  de  cobertes  que  es  visualitzen:  inicialment  provenien  de  Syndetics  i 

actualment es visualitzen més cobertes que provenen d'Amazon i també del Repositori 
de cobertes del CBUC.

◦ La traducció del resum i de la taula de continguts: per a les cobertes de Syndetics que 
van acompanyades de resum i/o taula de continguts afegint les opcions de Traducció 
automàtica català i Traducció automàtica castellano.

◦ La icona de Google Vista prèvia per aquells llibres que es poden enllaçar amb Google 
Preview.

◦ L'opció de cerca per ISBN/ISSN

Pel que fa a les tasques corrents del catàleg cal destacar les següents activitats:

• Revisió i correcció de registres bibliogràfics del catàleg a posteriori de la implementació de 
Millennium al 2008, revisió tutorada per l'Oficina del CBUC.

• Revisió de registres bibliogràfics migrats del mòdul d'adquisicions de VTLS a Millennium 
per tal de tancar l'antic programari.

• Còpia i correcció dels registres d'autoritats que s'elaboren diàriament des de l'Oficina del 
CBUC i des de les biblioteques universitàries i la Biblioteca de Catalunya.

38



Memòria del curs 2009/2010

3.2 Repositoris

Biblioteca Virtual Màrius Torres
(http://fonsespecials.sbd.udl.cat/marius/)
(http://marius.udl.cat/)

Durant el curs 2009/2010 s'han portat a terme dos projectes referents al fons Màrius Torres:

1. Migració de la Biblioteca Virtual Màrius Torres al nou portal de Fons especials de l'SBD. 
Aprofitant la celebració del centenari del naixement de Màrius Torres es va fer la migració de 
l'antiga Biblioteca Virtual Màrius Torres cap al portal web de fons especials amb l'eina Opencms, 
que li atorga un major dinamisme i permet una millor actualització de les notícies del món Màrius 
en el dia a dia.
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2. Creació del Repositori Biblioteca Virtual Màrius Torres.
Aquest  repositori,  creat  amb  el  programari  Dspace,  s'ha  iniciat  amb  les  comunitats  de 
correspondència  emesa i  rebuda pel  poeta,  properament  està  previst  afegir  els seus poemes 
traduïts. Aquest fet permet una major visibilitat del llegat Màrius Torres a la xarxa i una major 
difusió de la figura del poeta lleidatà.

Tesis Doctorals en Xarxa: TDX
(http://www.tesisenxarxa.net/)
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Una de les tasques que es venen realitzant en els darrers anys és la coordinació de la participació 
en els ajuts del CBUC per la digitalització retrospectiva de tesis a incorporar al repositori TDX, 
concretament de dos ajuts, ordinari i extraordinari, del 2008 però executats al 2009.

L'ajut ordinari ha permès la digitalització de 30 tesis i ha comportat la coordinació de tot un seguit 
de tasques relacionades: les gestions amb els doctors, amb la Secció de Tercer Cicle de la UdL i 
amb el CBUC, per tal de fer un seguiment de tots els passos del procés: signatura del contracte, 
enviament al CBUC, introducció de les tesis al repositori TDX i finalment la comunicació amb el 
doctor.

L'ajut extraordinari ha permès la digitalització de 30 tesis més i també ha comportat la coordinació 
de les tasques relacionades: les gestions amb els doctors, amb la Secció de Tercer Cicle de la 
UdL i amb l'empresa Docuteka per tal de fer el seguiment de tots els passos del procés: signatura 
del contracte, contacte amb l'empresa Docuteka, gestió econòmica de les factures, introducció de 
les tesis al repositori TDX i finalment la comunicació amb el doctor.

En total, les tesis introduïdes a TDX durant l'any 2009 ha estat de 85 tesis, entre les corrents i les 
procedents dels ajuts, la qual cosa ha comportat la catalogació del recurs electrònic, a banda del 
suport paper.

En el següent gràfic es pot observar l'evolució del nombre de tesis que la UdL ha introduït a TDX 
des de l'any 2005:

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

Per una part, la Universitat de Lleida ha carregat al dipòsit de cobertes del CBUC 3130 imatges 
corresponents a llibres d'editorials de la Xarxa Vives. Aquestes imatges provenen del portal E-
BUC (www.e-buc.com) que coordina la venta dels llibres dels serveis de publicacions de les seves 
universitats. Aquesta càrrega s'ha fet amb el permís dels gestors del portal E-BUC. Les imatges, al 
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estar carregades al dipòsit cooperatiu, estan ja disponibles per ser visualitzades a tots els catàlegs 
locals, a més del CCUC.
Aquesta càrrega ha de servir  per estalviar  una feina important  a tothom i  ajudar a que cada 
universitat pugui anar completant els llibres que hi falten de la seva editorial.

Per una altra part, les biblioteques han començat a escanejar i introduir cobertes al repositori des 
d'aquest any 2010, aquestes són les dades:

Número de cobertes introduïdes

Gener 2

Febrer 332

Març 433

Abril 78

Maig 335

Juny 634

Juliol 719

Agost 533

Total 3066
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3.3 Donatius i intercanvi

Durant l'any 2009 s'ha rebut un total de 17.037 monografies de donatiu o intercanvi que suposa un 
increment del 104,8 % respecte l'any 2008. Aquest increment és degut a la donació del fons de la 
cartoteca del Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida a la Biblioteca de 
Lletres. El volum aproximat d'aquesta donació va ser de gairebé 13.000 documents, dels quals 
uns 12.350 corresponien a mapes.

També s'han rebut números d'un total de 680 títols de publicacions periòdiques vives de donatiu o 
intercanvi que suposa un increment del 5,4 %.

3.4 Coordinació d'activitats

Des de l'Àrea de Catalogació es va coordinar el curs de formació per al personal de l'SBD sobre el 
format MARC 21, impartit  pel  professor Andreu Sulé i  desenvolupat presencialment durant els 
mesos d'octubre i novembre de 2009, amb una durada de 25 hores en dos torns de matí i tarda.

També  es  va  coordinar  la  catalogació  de  la  secció  de  Cartoteca  de  la  Biblioteca  de  Lletres 
realitzant reunions amb l'esmentada biblioteca i establint les pautes de catalogació.
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4 Àrea de Recursos i Projectes

4.1 Pàgina web del Servei de Biblioteca i Documentació

Prioritats fixades

Pel curs 2009/2010 es van fixar les següents prioritats:

• Facilitar al màxim l'accessibilitat des de la pàgina d'entrada
• Proximitat a l'usuari respecte al llenguatge
• Personalització de les pàgines de les biblioteques i vídeo il·lustratiu

Tot i que els canvis a la pàgina web són constants, cal destacar les següents accions que s'han 
portat a terme d'acord amb les prioritats esmentades:

• Considerar les entrades de la part central com el camí més directe d’accés; destinar la 
columna de l’esquerra  per a la  informació més fixa;  reservar  l’espai  de la  dreta  per a 
aquella  informació canviable;  mantenir  la  barra superior  per navegar fora de la  pàgina 
principal i mostrar la informació de forma més estructurada. 

• Elaborar  una  pàgina  d’entrada  per  respondre  les  preguntes  més  usuals  del  visitant, 
agrupades en tres apartats: “Accés directe”/ “Com” / “Coneix l'SBD”.

• I també s'han modificat els següents aspectes:
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Crear un accés directe a cada 
Biblioteca per afavorir la informació 
als propis usuaris

Agregar l’entrada “Avaluar la producció científica” 
facilitant així la informació sobre el factor 
d’impacte i els indicadors de qualitat de les 
revistes, entre altres

Integrar a la web el nou portal “Guies i Eines” per 
donar suport als usuaris

Afegir a peu de pàgina els 
logotips d’accessibilitat

Incorporar imatges en vídeo que permetin la visita virtual de 
les biblioteques i difonguin els espais de l’SBD
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Estadístiques d'ús

La pàgina web de l’SBD ha rebut 1.436.032 consultes durant l’any 2009, mentre el catàleg ha 
estat interrogat 6.471.807 vegades el mateix any.

Pel que fa a l’espai de notícies, durant el curs 2009-2010, s’ha fet difusió de 1072 activitats i/o 
novetats relacionades amb el món de la informació i la comunitat universitària.

4.2 Fons Romà Sol – Carme Torres

http://soltorres.udl.cat/

Antecedents

La Biblioteca de Lletres és dipositària del Fons Sol-Torres des del maig de 2004. El material que 
conté és divers tant en la tipologia dels documents com en el seu contingut, destacant-ne els de 
temàtica lleidatana, que han estat el motor per sol·licitar diversos ajuts a la Direcció General del 
Llibre, Arxius i Biblioteques del Ministeri de Cultura.
Aquest finançament extra ha permès crear un repositori d’accés obert per facilitar la visibilitat dels 
documents, augmentar-ne la consulta i garantir-ne la preservació

2 Vegeu la relació de les notícies publicades durant el curs 2009/2010 a l'annex 1.
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Ajuts del Ministeri de Cultura

L’any 2007, la Universitat  de Lleida obté un ajut 15.228 € que permet elaborar un repositori  i 
integrar-hi 10.681 imatges corresponents a gravats i opuscles de fons antic.

L'any  2008, es rep de nou  un ajut de 15.000 mitjançant el qual s’incorpora al repositori 24.786 
imatges, majoritàriament de publicacions periòdiques.

L'any 2009, l’ajut que arriba a la UdL és de 7.781,46 €, que permet digitalitzar 300 monografies del 
fons antic, afegint al conjunt 13.061 imatges.
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5 Àrea de Serveis als Usuaris

5.1 Millennium: mòdul de préstec

Tot i que la parametrització del mòdul de préstec de Millennium es va realitzar durant l'any 2008, 
any de la implementació a l'SBD del nou programa d'automatització de gestió de biblioteques 
Millennium, aquest curs 2009/2010 s'ha activat l'aplicació “Reserves en curs” que permet realitzar 
les bibliografies docents, en concret s'han creat 1.114 bibliografies docents.

També s'ha realitzat una guia per a la realització de les bibliografies recomanades a Millennium, 
en col·laboració amb la Biblioteca de Cappont, per tal que la implementació de les bibliografies 
recomanades sigui igual a totes les biblioteques.

5.2 Servei de préstec

El curs 2009/2010 el  Servei  de Biblioteca i  Documentació (SBD) -  Centre de Recursos per a 
l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) posen en marxa el préstec de lectors de llibres digitals. 
L'objectiu  d'aquest  servei,  coordinat  per  l'Àrea  de  Serveis  als  Usuaris,  és  satisfer  les  noves 
necessitats que presenten els usuaris i, al mateix temps, potenciar l'ús de les noves tecnologies 
relacionades amb la informació digital.

Els lectors de llibres digitals (e-readers) són dispositius de tinta electrònica que permeten llegir 
llibres digitals, escoltar audiollibres, fer anotacions, ressaltar frases, fer cerques dins del text, etc. 
A més a més, en l'espai d'un llibre convencional s'hi poden tenir molts llibres digitals.

En aquesta primera fase s'ha optat pels models  iRex iLiad Second Edition,  Cool-er i  Sony 
reader Touch Edition:

El préstec de llibres digitals s'engega en fase pilot a la  Biblioteca de Cappont i posteriorment 
s'estén a la resta de biblioteques de campus. L'objectiu d'aquesta fase pilot és oferir l'experiència 
en l'ús d'aquests nous dispositius, per tal d'obtenir dades que ens permetin ajustar tant com es 
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pugui el servei que s'ofereix a les expectatives i necessitats dels usuaris. El préstec dels lectors de 
llibres digitals està adreçat a tota la comunitat universitària de la UdL i a altres usuaris autoritzats. 
La durada del préstec és de 7 dies, amb una única renovació per al mateix període. Des de que 
s'ha iniciat aquest servei (març del 2010) fins al final del curs 2009/2010, els lectors de llibres 
digitals han rebut un total de 50 préstecs.

Es poden descarregar llibres digitals de portals subscrits per l'SBD, com ara SpringerLink e-books, 
MyiLibrary, Acta Horticulturae o Lectures Notes in Computer Science (LNCS), i d'altres de gratuïts, 
com ara Manybooks, Projecte Gutenberg, Google llibres o Internet Archive.

Una altra de les accions portades a terme pel que fa al servei de préstec va ser l'actualització i 
modificació del Reglament de Préstec, que va ser aprovat a la Comissió General del Servei de 
Biblioteca i Documentació del 30 de setembre de 2009.

Aquests canvis en el servei de préstec van fer que s'hagués de modificar la parametrització al 
mòdul de préstec de Millennium incorporant les noves condicions establertes al nou Reglament de 
Préstec i creant una regla de préstec per als lectors de llibres digitals.

5.3 Servei d'Obtenció de Documents

     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 d'altres usuaris externs a la UdL puguin disposar 
de documents de les nostres biblioteques.

Els principals canvis efectuats en aquest servei han estat:

• Instal·lació de l'actualització del programa que gestiona aquest servei, Gtbib, a l'octubre de 
2009

• Creació  d'un  nou  centre  proveïdor  de  documents,  el  Centre  de  Documentació  en 
Cooperació i Solidaritat (CDOCS)

• Facturació als centres externs a l'octubre de 2009
• Canvi de tarifes a partir del 2010
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Quadre de les tarifes del Servei d'Obtenció de Documents:

Durant l'any 2009 s'han tramitat un total de 2.303 sol·licituds de préstec interbibliotecari. Aquesta 
xifra  representa  un  augment  considerable  respecte  l'any  anterior  (41%).  El  nombre  total  de 
sol·licituds demanades per la UdL ha estat de 3.765, un 8,6% més que l'any anterior, de les quals, 
en funció de la seva disponibilitat, ens n'han servit 2.859 (76%).
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5.4 Servei de referència virtual “Pregunta”

“Pregunta” és un servei d'informació 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 de l'usuari. Podem ajudar a resoldre qüestions referents a:

• la recerca bibliogràfica
• la consulta de catàlegs
• la  consulta  de  la  biblioteca  digital:  bases  de  dades,  llibres  electrònics,  revistes 

electròniques, etc.
• el préstec de portàtils i memòries USB
• la formació d'usuaris: sessions de formació general, especialitzades, a mida, etc.
• la publicació en dipòsits digitals d'accés obert: Repositori Obert UdL, TDX, Recercat, etc.
• la compra de nous documents
• les connexions i l'accés als recursos electrònics
• les biblioteques: adreces, horaris, telèfons i espais

Durant  el  curs  2009/2010  s'ha  portat  a  terme  la  planificació  i  redacció  del  protocol  i  de  les 
polítiques internes d'aquest servei i s'ha participat també en el protocol consorciat. A més s'ha 
elaborat  informació  adreçada  a  l'usuari,   el  formulari  que  interacciona  amb  el  servei  i  s'ha 
personalitzat el logo.

5.5 Formació d'usuaris

La formació d'usuaris és un servei que permet a tots els membres de la comunitat universitària i a 
altres persones expressament autoritzades aconseguir que coneguin els serveis i recursos que la 
biblioteca ofereix i que alhora adquireixin les destreses necessàries per utilitzar les eines d'accés a 
la informació. Aquests cursos són impartits pel personal de les biblioteques a l'aula de formació o 
bé en una aula de la Universitat. 

L'Àrea de Serveis als Usuaris s'encarrega de coordinar les sessions d'acollida al nou estudiantat 
de la UdL que es fa a les biblioteques. Aquestes sessions de formació tenen la finalitat de facilitar 
als nous alumnes informació sobre els serveis i recursos que ofereixen les biblioteques per tal que 
puguin utilitzar-los des del primer dia.
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La Cap de la Biblioteca de Campus programa les sessions conjuntament amb el coordinador de la 
setmana d’acollida de cada Facultat, per tal de distribuir els diferents grups en funció del nombre 
total d’alumnes matriculats.

El contingut de les sessions inclou:

• Descripció dels diferents serveis que disposa la biblioteca
◦ Préstec de llibres
◦ Préstec de portàtils, memòries usb i llibres electrònics
◦ Fotocopiadores
◦ Sala d'estudis
◦ Formació d'usuaris

• Accés i consulta al Catàleg de la UdL
◦ Cerques pràctiques per localitzar llibres
◦ Cerca per localitzar revistes

• Accés i consulta dels recursos electrònics a través de la Biblioteca Digital
◦ Revistes electròniques 
◦ Altres recursos electrònics

• Consulta i accés a la bibliografia recomanada de cada assignatura a través del Campus 
Virtual de la UdL

Des d'aquesta Àrea també s'ha coordinat cursos de formació amb reconeixement de crèdits de 
lliure  elecció,  col·laboracions docents en assignatures integrades als plans d'estudi,  màsters i 
postgraus i tallers organitzats per l'ICE.
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5.6 Repositoris

Repositori Obert UdL
(http://www.repositori.udl.cat/)

Aquesta  iniciativa  s’emmarca  dins  l’acció  pel  lliure  accés  de  la  informació
científica o accés obert (Open Access – OA), està coordinada pel SBD-CRAI, s'aprova mitjançant 
l'Acord núm. 333/2009 del Consell de Govern i entra en funcionament el dia 1 de juliol mitjançant 
l'Acord  núm.  146/2010  del  Consell  de  Govern  de  30  de  juny  de  2010,  pel  qual  s’aprova  el 
Repositori Obert de la Universitat de Lleida. 

El  Repositori  Obert  UdL   té com a objectiu principal  recollir,  difondre i  preservar la producció 
intel·lectual  en  format  digital  que  resulta  de  l’activitat  acadèmica  i  investigadora,  les  revistes 
científiques i les publicacions institucionals de la UdL. Es tracta d'un projecte important per a la 
Universitat, ja que contribuirà a augmentar l’impacte i la visibilitat dels resultats de la producció 
científica  i  acadèmica  de  la  Universitat  i  a  preservar-ne  la  memòria  intel·lectual.  

El programari utilitzat és DSpace, dissenyat pel Massachusetts Institute of Technology (MIT) i els 
laboratoris  de  Hewlett  Packard  (HP)  amb l'objectiu  de  gestionar  repositoris  digitals  de  fitxers 
(textuals,  àudio,  vídeo,  etc.).  Dspace  permet  organitzar  els  continguts  en  comunitats, 
subcomunitats  i  col·leccions;  assignar  metadades  i  posteriorment  recol·lectar-les  per  part  de 
cercadors i recol·lectors de metadades.

Un dels principals avantatges de DSpace és que compleix amb el protocol OAI/PMH, de manera 
que resulta una base de dades oberta i interoperable amb sistemes similars. Així mateix, un altre 
dels avantatges que cal destacar és que és de codi lliure, la qual cosa permet que la Universitat el 
pugui adaptar i desenvolupar segons les seves necessitats. No obstant això, és imprescindible 
que el Repositori Obert UdL compleixi les directrius del Digital Repository Infrastructure Vision for 
European Research (DRIVER).

El fons del repositori està format  per documents de recerca i de docència i altres  documents 
recol·lectats (dipositats en els repositoris consorciats ja operatius) i per documentació institucional, 
repartit en les col·leccions següents:

• Recerca
◦ Tesis doctorals
◦ Articles de revista

• Revistes científiques
◦ Sintagma
◦ Revista de Geografia
◦ Arrabal
◦ Scriptura

• Docència
◦ Documents sobre docència
◦ Materials docents
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• Treballs de l'estudiantat
◦ Escola Politècnica Superior
◦ Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

• Documentació institucional
◦ Discursos i conferències del Rector
◦ Doctors/ores Honoris Causa de la UdL
◦ Memòries i Guies – Serveis

• Fons especials

• Videoteca digital
◦ Seminaris, conferències, etc.
◦ Arxiu multimèdia

Per tal de poder crear aquest repositori s'ha portat a terme la redacció del document marc del 
Repositori Obert UdL que recull els següents aspectes:

Aspectes generals: definició, objectius, coordinació i programari  

Política de continguts:
• Autors: definir quins autors poden dipositar al repositori: comunitat 

universitària.  
• Estructura: definir comunitats/subcomunitats i/o col∙leccions 
• Metadades: 
• Definir metadades de docència, de recerca, aplicar els estàndards LOM per 

a metades pedagògiques, Dublin Core qualificat i DRIVER. 
• Definir metadades interoperables amb el GREC
• Mapeig metades Dublin Core i Directrius Driver  
• Recol∙lecció de metadades i continguts de dipòsits consorciats 

(RECERCAT, TDX i RACO) i de la universitat (Fons SolTorres Documents 
digitalitzats, Biblioteca Virtual Màrius Torres). 

• Definir el tipus de format d'arxius
• Elaborar el procés general i els procediments (Criteris de la Unitat 

d'Organització i Processos de la UdL)  

Política de drets d'autor
• Llicències Creative Commons: definir les llicències. 
• Polítiques editorials/ Sherpa Romeo i Dulcinea: estudiar les polítiques 

editorials 
• Autoritzacions: 
• Elaborar les autoritzacions per un autor, per dos o més autors i autorizació 

d'enregistrament (Revisada per l'Assessoria Jurídica de la UdL)
• Elaborar autoritzacions per demanar consentiment a les editorials (català, 

castellà, anglès) 
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Altres tasques realitzades: 
• Instal∙lar i configurar DSpace a un servidor dedicat. 

Adaptar DSpace perquè compleixi amb les directrius DRIVER per tal 
d'augmentar la visibilitat, interoperabilitat i qualitat del repositori. 

• Càrrega prèvia de registres
Personalitzar l'aspecte del repositori 

• Redacció i traducció (català, castellà i anglès) dels textos de presentació
• Redacció i traducció (català, castellà i anglès) del text Avís legal
• Determinar la URL
• Disseny ad hoc del logotip del repositori 
• Disseny ad hoc de la pàgina web
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UdL OpenCourseWare
(http://ocw.udl.cat/)

L'OpenCourseWare és una iniciativa  digital  lliure i  oberta d'abast mundial  que té per objectiu 
principal  proporcionar  l'accés lliure  i  gratuït  als  materials  docents de les assignatures  que es 
cursen als centres docents. La Universitat de Lleida (UdL) s'adhereix a l'OCW el desembre de 
2009. 

L'OpenCourseWare de la UdL forma part de l'OpenCourseWare Consortium, que aplega més de 
200 institucions d'educació superior i organitzacions associades de tot el món. La missió d'aquest 
consorci  és  la  millora  l'educació  i  l'autonomia  de  les  persones d'arreu  del  món  potenciant  el 
coneixement de manera oberta i sense restriccions.

La iniciativa de l'OpenCourseWare la va posar en marxa per primer cop l'Institut Tecnològic de 
Massachusetts (MIT)  l'any  2001  gràcies  a  la  col·laboració  de  la  Fundació  William  and  Flora 
Hewlett i la Fundació Andrew W. Mellon.

Objectius del projecte: 

• Compartir la riquesa dels recursos educatius que es desenvolupen a la UdL

• Crear un dipòsit de materials OCW d’alta qualitat

• Crear la infrastructura necessària per publicar els cursos de la UdL amb Llicències Creative 
Commons

• Impulsar la consciència de la importancia de l’accés lliure i obert al coneixement

Accions realitzades:

• Adhesió de la UdL a l'OCW Consortium
• Instal·lar i configurar OCW a un servidor
• Creació del portal UdL OpenCourseWare
• Autoformació del gestor de continguts educommons. 
• El·laboració  del model d'autorització per als materials que es dipositin a l'OCW
• Captar continguts i incloure'ls a l'OCW. 
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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.

Durant el curs 2009/2010 s'han introduït tres col·leccions noves:

• Escola Politècnica Superior (EPS)
◦ Projectes de final de carrera. Arquitectura Tècnica

• Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA)
◦ Treballs pràctics tutorats.  Enginyeria  Tècnica Agrícola.  Mecanització i  construccions 

rurals
◦ Treballs pràctics tutorats. Enginyeria Tècnica Agrícola. Hortofructicultura i jardineria

I també s'ha continuat dipositant nous documents a les col·leccions existents.
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En  el  següent  gràfic  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:
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51
45

22

13

11
1163211

Col·leccions a RECERCAT

Trebal ls de final  de 
carrera. Enginyeria 
Tècnica en Informàtica de 
Gestió
Trebal ls de final  de 
carrera. Enginyeria 
Tècnica en Informàtica de 
Sistemes
Projectes de final de 
carrera. Enginyeria 
Tècnica Industrial . 
Mecànica
Trebal ls de final  de 
carrera. Enginyeria en 
Informàtica

Projectes de final de 
carrera. Enginyeria 
Agronòm ica
Trebal ls pràctics tutorats. 
Enginyeria Tècnica 
Forestal . Explotacions 
forestals

Projectes de final  de 
carrera. Enginyeria de 
Forest

Trebal ls de final de 
màster. Enginyeria de 
programari l l iure

Trebal ls pràctics tutorats. 
Enginyeria Tècnica 
Agrícola. Mecani tz ació i  
construccions rurals
Trebal ls pràctics tutorats. 
Enginyeria Tècnica 
Agrícola. 
Hortofructicul tura i  
jardiner ia
Projectes de final  de 
carrera. Arqui tectura 
Tècnica
Trebal ls de final de 
màster. Interacció 
persona-ordinador
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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 de 257 revistes de 51 
institucions editorials participants. En total, són consultables 95.137 articles en 7.001 números de 
revista. 

Durant el curs 2009/2010 s'ha participat en els ajuts per a la digitalització retrospectiva de revistes 
a incorporar a RACO. En la convocatòria d'ajuts 2009, oberta al setembre del 2009, la UdL va 
participar-hi amb la digitalització i incorporació a RACO de la revista Arrabal.  En la convocatòria 
d'ajuts 2010, oberta a l'abril del 2010, la UdL va participar-hi amb la digitalització i incorporació a 
RACO de les revistes  Imago Temporis. Medium Aevum i  L'Ull crític.  I finalment, s'ha continuat 
actualitzant els continguts de la resta de revistes.

Universitat de Lleida
Any 
d'incorporació

Números 
incorporats

Articles 
incorporats

Revista de geografia 2006 34 348

Scriptura 2008 16 236

Sintagma 2008 19 155

Arrabal 2009 4 111

Imago Temporis. Medium Aevum 2010 En fase 
d'incorporació

En fase 
d'incorporació

L'Ull crític 2010 En fase 
d'incorporació

En fase 
d'incorporació

TOTAL 73 850
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Materials Docents en Xarxa: MDX
(http://www.mdx.cat/)

MDX és un repositori  cooperatiu que conté materials i  recursos digitals resultants de l'activitat 
docent  que es porta  a terme a les universitats membres.  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.

La idea d'aquest projecte va sorgir l'any 2007, amb la creació d'un grup de treball del CBUC creat 
específicament amb aquesta missió i  liderat per la Universitat  Pompeu Fabra. Aquest grup de 
treball, on hi participa des dels seus inicis la UdL, s'ha ocupat d'aspectes com la implementació del 
programari, l'esquema de metadades i els drets d'autor.

Durant el curs 2009/2010 s'han recol·lectat i integrat els materials docents que la UdL té dipositats 
al Repositori Obert de la UdL per tal de:  

• Oferir al personal acadèmic de les universitats participants un servidor de recursos per a 
l'arxivament dels materials docents que produeixen i per a la seva reutilització posterior.

• Proporcionar un accés senzill, ràpid i permanent a la producció docent de les institucions 
membres.

• Afegir valor als materials aplegats amb elements com ara l'adreça permanent, les citacions 
normalitzades o les estadístiques de consulta.

• Establir  i  aplicar  mecanismes  de  preservació  per  tal  d'assegurar  la  perdurabilitat  dels 
materials.

• Potenciar la publicació i l'edició de la producció docent en suport electrònic.
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5.7 SFX i Metalib

SFX i Metalib són les dos aplicacions que permeten consultar tots els recursos electrònics a través 
del  MetaCercador.  Durant  aquest  any s'han realitzat  tasques de manteniment  d'aquestes dos 
aplicacions activant, desactivant i configurant nous recursos i revistes.

Per tal d'aconseguir una major difusió dels nous recursos electrònics incorporats al MetaCercador, 
durant l'any 2008 es va crear el Bloc del MetaCercador, però ha estat durant l'any 2009 quan 
aquest bloc ha entrat en explotació i s'ha iniciat la seva difusió. A més, s'ha continuat actualitzant 
amb la  introducció  de la  informació  de tots  els  recursos electrònics nous que s'han activat  a 
Metalib i SFX.

http://metacercadorudl.blogspot.com/
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5.8 Dossiers electrònics

La migració dels dossiers electrònics a la plataforma d'ensenyament virtual  Sakai ha estat un 
projecte transversal entre l'SBD – CRAI, l'ASIC i l'ICE. Aquesta migració ha permès crear l'apartat 
Biblioteca amb la carpeta “Bibliografia docent i recursos de la biblioteca” dins de la plataforma 
Sakai amb un total de 708 dossiers/assignatures.

Aquesta migració a Sakai també va afectar la intranet de l'SBD que estava allotjada als dossiers 
electrònics. Per tant, s'ha reestructurat i s'ha canviat la interfície de la intranet i s'ha allotjat a un 
wiki.

5.9 Estudi de maquinari i programari

Estudi  i  adquisició  de maquinari,  conjuntament amb l'ASIC, per tal  de formar els nous espais 
redissenyats a les biblioteques: terminals interactius (quioscos d'internet)  i pantalles planes de 
gran format.
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6 Biblioteca de Cappont

6.1 Introducció

La Biblioteca de Cappont es va inaugurar el 27 de maig de 2003 i és el resultat d'un concurs 
internacional d'arquitectura, convocat per la Universitat de Lleida el 1996 sota els auspicis de la 
Unió Internacional  d'Arquitectes (UIA),  per commemorar el  700 aniversari  de la  creació de la 
Universitat de Lleida.

L'obra, del finès Kristian Gullichsen, conjuga el classicisme nòrdic i el funcionalisme escandinau 
amb un toc de mediterraneïtat, on catalanitat i europeisme es troben. L'edifici va ser guardonat per 
l'Associació  d'Empreses  de  Formigó  i  Arquitectes  de  Finlàndia  amb  el  premi  nacional 
d'Arquitectura del Formigó.

Ubicada  al  marge  esquerre  del  riu  Segre,  en  el  sí  del  Centre  de  Cultures  Transfronterer,  la 
Biblioteca de Cappont s'alça a la ciutat com a edifici emblemàtic i polivalent, biblioteca i alhora 
espai d'encontre cultural que obre la universitat a la ciutadania. Els immensos finestrals de vidre 
integren la ciutat dins l'espai de la biblioteca.

La biblioteca està concebuda com a biblioteca de campus i cobreix les àrees dels ensenyaments 
que s'imparteixen a les facultats del campus de Cappont. Ocupa una superfície de 4.123,3 m2 

distribuïts de la següent manera:

Distribució per plantes de la Biblioteca de Cappont

Planta -1 • Compactus

Planta 0
• Sala de consulta de premsa

• CDOCS

Planta 1

• Informació i préstec

• Autopréstec

• Obres de referència

• Novetats bibliogràfiques

• CEDD

• Sala de Reserva

• Sala de Formació

• Reproducció de documents

• Fons d'Informàtica, Psicologia, Sociologia i Religió, Projectes de Final de Carrera 
(PFC), Treballs de Final de Carrera (TFC)

Planta 2 • Informació i préstec

• Autopréstec

• Reproducció de documents

• Fons de Dret i Economia, Arquitectura tècnica, Industrials, Treball Social, 
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Distribució per plantes de la Biblioteca de Cappont

Relacions Laborals, Educació, Llengua i literatura, Geografia i història

Planta 3

• Informació i préstec

• Docimoteca

• Materials especials

• Mediateca

• Cabines d'estudi

• Reproducció de documents

• Col·leccions especials: Llibres Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Llibre 
infantil i juvenil, Llibre de text, Història de les Universitats

• Revistes

6.2 Instal·lacions i equipaments

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

M2 Places de lectura

Biblioteca 4.123,30 Biblioteca 509

Sales d'estudi 60,00 Sales d'estudi 60

Total 4.183,30 Total 569

Metres lineals de prestatgeria (ML)

ML totals ML ocupats

Sala (lliure accés) 4.538,04 4.379,12

Dipòsit 2.022,00 1.584,02

Total 6.560,04 5.963,14
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Actualment la Biblioteca de Cappont disposa del següent equipament:

Equipaments
A disposició 
dels usuaris

Gestió 
interna

Total

PC 55 19 74

Portàtils 8 0 8

Impressores 4 10 14

TV 5 0 5

Vídeos 4 0 4

Audios 7 0 7

Vídeo disc 4 0 4

DVD (no de PC) 1 0 1

Autopréstec 2 0 2

Lectors microformes 1 0 1

Escàners 2 2 4

PC-KAR 1 0 1

Memòries USB 13 0 13

Telelupes 1 0 1

Lectors codis de barres 0 5 5

Total 108 36 144

6.3 Fons bibliogràfic

Monografies i publicacions periòdiques

Actualment la Biblioteca de Cappont compta amb una col·lecció de 134.180 monografies. Durant 
l'any  2009  la  Biblioteca  ha  incrementat  la  seva  col·lecció  en  un  total  de  2.735  monografies 
procedents  de  compra.  En  relació  amb  la  compra  s'adquireix  en  dues  línies,  tant  cobrint  la 
bibliografia recomanada per a la docència com la bibliografia per a la recerca.

Actualment la col·lecció de publicacions periòdiques és de 452 títols de revistes. Durant l'any 2009 
la biblioteca ha subscrit 29 títols nous.

Recursos electrònics

Durant el curs 2009/2010 destaquen, com a novetats, les següents subscripcions:

• ACM Digital Library: base de dades que inclou el text complet de les revistes i actes de 
congressos publicats per l'Association for Computing Machinery

• BOB: inclou més de 180 llibres-e de dret publicats per l'editorial Bosch
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La  Biblioteca de Cappont,  al  marge  de les subscripcions consorciades (vegeu  apartat  1.6.2), 
també  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

Atlas fiscal Dret fiscal i impostos

Atlas laboral Dret del treball

Atlas mercantil societario Dret mercantil i societats

BOB Dret

Carta tributaria Dret fiscal

Catalunya: principals empreses catalanes Empreses

Col·lecció legislativa de Catalunya Legislació

Cuadernos de pedagogía Pedagogia i educació

CSIC Ciència i humanitats

Duns... principales empresas españolas Empreses

Educ@lex Educació

El Derecho immobiliario Béns immobles

Francis Ciències socials, humanitats i economia

Iconda Arquitectura, construcció i urbanisme

International ERIC Educació

IOP Publishing Ciència i física

Norweb Normes tècniques i normes UNE

Project MUSE Ciències socials, humanitats i matemàtica

Psicodoc Psicologia

SABI Anàlisi financera

Science Ciència

SciFinder Química

Scopus Ciència i ciències socials

SIAM Matemàtiques i informàtica

SpringerImages 
Imatges mèdiques, medicina, ciència i 
tecnologia

Sports science handbook Esport

Tirant on line Dret i jurisprudència
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Recurs Matèria

3 alacarta
Televisió de Catalunya, programes 
televisius

World of learning

Universitats, acadèmies, societats 
culturals, museus, associacions, 
institucions, educació universitària, 
ensenyament, educació i biblioteques

Altres suports

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

Tipus de material Unitats

Material fonogràfic 1.134

Vídeos i DVD 1.584

CD-ROMS 1.378

Total 4.096

GEPA

Durant  el  mes de maig de 2010 la  Biblioteca de Cappont  va preparar i  efectuar el  trasllat  a 
l'equipament GEPA de 7 títols de revistes, que representen una ocupació de 10 metres lineals.

6.4 Serveis

Entrades a la biblioteca

Nombre d'entrades a la Biblioteca de Cappont 
durant l'any 2009

1a planta porta 1 675.190

1a planta porta 2 276.817

2a planta 317.503

3a planta 8.705

Total comptador 1.278.215

Total entrades 639.107
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Préstec

Tot seguit mostrem els quadres i gràfics que detallen el total de préstecs, retorns i renovacions 
efectuats durant l'any 2009.

Préstecs i renovacions durant l'any 2009

BIBLIOTECA DE 
CAPPONT

Centre d'Estudis i 
Documentació de 
les Dones (CEDD)

Centre de 
Documentació en 

Cooperació i 
Solidaritat 
(CDOCS)

Total 
Préstec

Total 
Préstec i 

Renovació

Préstec Renovació Préstec Renovació Préstec Renovació

Gener 1.539 802 1 3 22 18 1.562 2.385

Febrer 2.358 1.028 23 3 69 21 2.450 3.502

Març 2.754 1.398 22 14 103 50 2.879 4.341

Abril 2.528 1.473 12 12 91 81 2.631 4.197

Maig 2.000 935 13 1 54 41 2.067 3.044

Juny 1.391 590 12 4 96 32 1.499 2.125

Juliol 1.056 12.858 5 3 74 55 1.135 14.051

Agost 818 542 0 0 5 4 823 1.369

Setembre 1.572 702 11 6 46 48 1.629 2.385

Octubre 2.599 2.558 21 7 80 35 2.700 5.300

Novembre 3.349 1.675 14 2 96 66 3.459 5.202

Desembre 2.736 1.303 29 13 52 55 2.817 4.188

Total 24.700 25.864 163 68 788 506 25.651 52.089

Retorns durant l'any 2009

CAPPONT CEDD CDOCS Total

Gener 1.646 11 46 1.703

Febrer 2.027 10 36 2.073

Març 2.575 20 80 2.675

Abril 2.289 24 93 2.406

Maig 2.284 9 83 2.376

Juny 1.500 16 80 1.596

Juliol 1.454 8 25 1.487

Agost 718 1 23 742

Setembre 1.454 8 25 1.487

Octubre 2.206 12 63 2.281

Novembre 3.071 17 79 3.167

Desembre 2.566 25 82 2.673

Total 23.790 161 715 24.666
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En  relació  amb  el  préstec  del  fons  documental  i  de  dispositius  electrònics,  durant  el  curs 
2009/2010  la  Biblioteca  de  Cappont  va  engegar  en  fase  pilot  el  préstec  de  llibres  digitals, 
concretament, durant el mes de març de 2010. Des d'aquesta data els llibres digitals dipositats a 
la Biblioteca de Cappont van rebre un total de 37 préstecs.
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Formació d'usuaris

Durant el curs 2009/2010 la Biblioteca de Cappont ha realitzat els següents cursos de formació 
d'usuaris:

Nom del curs Sessions Assistents

Accés i consulta als catàlegs 5 25

Sessió d'acollida: coneix la biblioteca 11 345

Base de dades: ERIC 1 6

Base de dades: ISI WEB OF KNOWLEDGE 1 6

Bases de dades d'empresarials 1 1

Base de dades: REFWORKS 2 7

Bases de dades d'educació 3 5

Visita guiada: coneix la biblioteca 3 71

Biblioteca digital i metacercador 1 6

Total 28 472

Bibliografies docents

A través de Millennium, la Biblioteca de Cappont ha introduït al catàleg de la UdL 455 bibliografies 
recomanades, extretes de les guies docents de les assignatures dels diferents graus, postgraus i 
màsters que s'imparteixen al campus de Cappont.
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6.5 Difusió

Web

La Biblioteca de Cappont ha actualitzat els continguts de la seva pàgina web (notícies, directori, 
etc.).
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Exposicions bibliogràfiques

Durant  el  curs  2009/2010  s'han  portat  a  terme  les  següents  exposicions  a  la  Biblioteca  de 
Cappont:

L'urbanisme a Catalunya, del 9 de novembre de 2009 al 30 d'abril de 2010

Amb aquesta exposició, la Biblioteca de Cappont va donar a 

conèixer  els  seus  fons  bibliogràfics  sobre  urbanisme. 

L’exposició començava a la primera planta on hi havia obres 

generals  sobre urbanisme, altres que tracten les relacions 

entre  l’urbanisme  i  l’arquitectura  i  també  el  plantejament 

urbanístic de dues ciutats: Lleida i Barcelona.  A la segona 

planta les obres feien referència al Dret Urbanístic català i a 

la tercera hi havia una mostra de les revistes d’arquitectura i 

urbanisme de la biblioteca.

Veu entre línies, del 26 de gener al 25 d'abril de 2010

En aquest projecte artístic hi participen la Biblioteca de Cappont i la Biblioteca de Lletres de la 

Universitat de Lleida, juntament amb la Biblioteca Pública de Lleida i la de Pardinyes. El  Centre 

d'art la Panera va inaugurar un projecte expositiu que portava per nom Veu entre línies, i del que 

formaven  part  diversos  artistes  d'arreu  del  món.  Una  de  les  artistes  d'aquest  projecte  és  la 

islandesa  Elín  Hansdóttir (Reykjavík,  1980-).  L'autora proposa a les biblioteques una iniciativa 

anomenada Book Space, en la qual convida a l'espectador a formar part de la peça amb la seva 

intervenció, a través d'un conjunt d'uns 800 llibres (inicialment) en blanc, que viatgen per tot el 

món oferint la possibilitat de poder dibuixar-hi, escriure, retallar, enganxar fotografies...  Aquestes 

biblioteques cedeixen, mentre duri l'exposició, el seu espai com a dipositàries d'alguns d'aquests 

llibres en blanc per tal que els usuaris hi participin.
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Llibres en centímetres i en mil·límetres, del 12 de maig al 15 d'octubre de 2010

Amb  aquesta  exposició  la  Biblioteca  de  Cappont 

pretén  donar  a  conèixer  una  part  dels  seus  fons 

bibliogràfics en diferents formats ubicats a la Sala de 

Reserva, a l'apartat de col·leccions especials de la 

tercera planta i al fons general.

Visites i altres activitats

Durant el curs 2009/2010 la Biblioteca de Cappont ha rebut les següents visites:

• Setembre de 2009: grup de la tercera edat
• Octubre de 2009: grup d'alumnes de 1er d'ESO de l'IES Ronda de Lleida
• Novembre de 2009: grup d'alumnes de 1er d'ESO del Col·legi Dominiques de Lleida
• Novembre de 2009:  grup de nens de P5  juntament  amb les tutores de pràctiques de 

l'especialitat de Magisteri

6.6 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  (SIEDD)  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 especialitzats 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, la governabilitat i la globalització, entre d'altres.

El  seu  fons  documental  està  format  per  llibres,  publicacions  periòdiques,  articles,  obres  de 
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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.

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

El CEDD és una biblioteca especialitzada en temes de la dona, gènere, feminisme, igualtat, etc. El 
seu  fons  documental  està  format  per  llibres,  publicacions  periòdiques,  material  audiovisual, 
pòsters i nombrosa literatura grisa.
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7 Biblioteca de Ciències de la Salut

7.1 Introducció

La  Biblioteca  de Ciències  de  la  Salut  té  els  seus orígens en  la  biblioteca  de  la  Facultat  de 
Medicina, creada l'any 1982 i situada al carrer d'Anselm Clavé. Des de l'any 1989 té una nova 
ubicació, ja que la Facultat de Medicina i els seus serveis es traslladen a l'avinguda d'Alcalde 
Rovira Roure, al  costat del  recinte de l'Hospital  de Santa Maria.  L'any 1991 incorpora el  fons 
bibliogràfic de la Biblioteca de l'Escola d'Infermeria i l'any 1992 rep la denominació de Ciències de 
la  Salut.  Des  de  l'any  1999  està  ubicada  en  un  nou  edifici  que  comparteix  amb  l'Escola 
d'Infermeria dins del campus de Ciències de la Salut. Amb motiu de la inauguració d'aquesta nova 
seu, rep el nom de Biblioteca Jaume d'Agramunt, en homenatge a aquest personatge medieval de 
les terres de Lleida, que va destacar pels seus rellevants treballs en el camp de la medicina.

La biblioteca està concebuda com a biblioteca de campus i cobreix les àrees dels ensenyaments 
que  s'imparteixen  al  campus  de  Ciències  de  la  Salut.  Ocupa  una  superfície  de  722,12 m2 

distribuïts de la següent manera:

Distribució per plantes de la Biblioteca de Ciències de la Salut

Planta -1

• Sala de Formació

• Reproducció de documents

• Audiovisuals

• Cabines individuals

• Revistes

Planta 0

• Informació i préstec

• Autopréstec

• Obres de referència

• Novetats bibliogràfiques

• Reserva

• Premsa

• Fons de metodologia de la investigació científica, psicologia, sociologia, 
medicina forense, biologia, nutrició humana i dietètica, biomedicina, fisioteràpia i 
les diferents branques d'infermeria i medicina
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7.2 Instal·lacions i equipaments

Durant  el  curs  2009/2010  es  poden  destacar  les  següents  novetats  en  relació  amb  les 
instal·lacions:

• Reestructuració dels espais dedicats a llibres i revistes de la biblioteca: es va preparar i 
efectuar  el  trasllat  de  llibres  i  revistes  al  magatzem  de  Cappont,  en  concret  es  van 
traslladar 30 metres lineals de llibres i 21 metres lineals de revistes.

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

M2 Places de lectura

Biblioteca 722,12 Biblioteca 182

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

Total 1.154,12 Total 314

Metres lineals de prestatgeria (ML)

ML totals ML ocupats

Sala (lliure accés) 874,10 782,40

Dipòsit 240,90 236,00

Dipòsit de Cappont 109,49 62,00

Total 1.224,49 1.080,40

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 2 0 2

Impressores 2 2 4

TV 3 0 3

Vídeos 3 0 3

Audios 2 0 2

DVD (no de PC) 1 0 1

Autopréstec 1 0 1

Escàners 2 0 2

Escàners llàpis 0 1 1

Memòries USB 5 0 5

Telelupes 1 0 1

Lectors codis de barres 0 2 2

Total 46 10 56
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7.3 Fons bibliogràfic

Monografies i publicacions periòdiques

Actualment  la  Biblioteca  de  Ciències  de  la  Salut  compta  amb  una  col·lecció  de  18.941 
monografies. Durant l'any 2009 la Biblioteca ha incrementat la seva col·lecció en un total de 759 
monografies procedents de compra. En relació amb la compra, s'adquireix en dues línies, tant 
cobrint la bibliografia recomanada per a la docència com la bibliografia per a la recerca.

Actualment la col·lecció de publicacions periòdiques és de 55 títols de revistes. Durant l'any 2009 
la biblioteca ha subscrit 1 títol nou.

Recursos electrònics

Durant el curs 2009/2010 destaquen, com a novetats, les següents subscripcions:

• Biomedical  and  life  sciences  collection:  col·lecció  de  presentacions  de  la  temàtica  de 
medicina,  biomedicina,  biotecnologia  i  nutrició  de  diapositives  animades  amb  narració 
sincronitzada, preparades per científics destacats. Disposa de 51 sèries i més de 1.000 
conferències amb investigació d'avantguarda i amb les posicions d'experts mundials.

• Springer  Images:  cercador  d'imatges  científiques  de  diversos  àmbits  temàtics.  Inclou 
fotografies, gràfics, histogrames, figures i taules que poden ser utilitzades en presentacions 
o lectures.

La Biblioteca de Ciències de la Salut també, al marge 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

Biomedical & life science collection Biomedicina

Cell Citologia i virologia

Cinahl Plus Infermeria i medicina

CSIC
Ciència  i  humanitats,  ciències  socials, 
tecnologia, medicina

Nature Reviews Càncer i investigació

Oceano medicina y salud Medicina i infermeria

Official Methods of Analysis online
Química agrícola, intoxicació per aliments, 
química analítica, aliments

Science Ciència

SciFinder Química

77



Memòria del curs 2009/2010

Recurs Matèria

Scopus Ciència i ciències socials

Springer Images
Imatges  mèdiques,  medicina,  ciència  i 
tecnologia

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 523

Microformes 133

Material fonogràfic 24

Vídeos i DVD 421

CD-ROMS 660

Total 1.761

GEPA

Durant el mes de juny de 2010 la Biblioteca de Ciències de la Salut va preparar i  efectuar el 
trasllat a l'equipament GEPA de 9 títols de revistes, que representen una ocupació de 31,1 metres 
lineals.
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7.4 Serveis

Entrades a la biblioteca

Nombre d'entrades a la Biblioteca de Ciències 
de la Salut durant l'any 2009

Gener 21.878

Febrer 14.974

Març 21.872

Abril 17.139

Maig 24.621

Juny 23.395

Juliol 5.317

Agost 9.005

Setembre 15.917

Octubre 22.984

Novembre 27.775

Desembre 20.271

Total 225.148

Préstec
Tot seguit mostrem els quadres i gràfics que detallen el total de préstecs, retorns i renovacions 
efectuats durant l'any 2009.

Préstecs i renovacions durant l'any 2009
Retorns durant l'any 2009

Préstec Renovació Total

Gener 770 481 1.251 Gener 947

Febrer 811 423 1.234 Febrer 634

Març 932 528 1.460 Març 962

Abril 902 604 1.506 Abril 814

Maig 1.005 614 1.619 Maig 1.061

Juny 494 253 747 Juny 733

Juliol 188 1.678 1.866 Juliol 638

Agost 197 175 372 Agost 195

Setembre 845 343 1.188 Setembre 638

Octubre 1.331 694 2.025 Octubre 1.218

Novembre 1.327 807 2.134 Novembre 1.313

Desembre 1.044 500 1.544 Desembre 943

Total 9.846 7.100 16.946 Total 10.096
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Formació d'usuaris

Durant el curs 2009/2010 la Biblioteca de Ciències de la Salut ha realitzat els següents cursos de 
formació d'usuaris:

Tipus de curs Sessions Assistents

Acollida 13 162

Sol·licitats per professors 7 238

Sol·licitats per usuaris 47 170

Col·laboracions amb assignatures de Grau o Màsters 59 858

Màster medicina d'urgències 2 30

Formació personal sanitari ICS – Atenció primària 6 25

Total 134 1.483

Bibliografies docents

A través de Millennium, la Biblioteca de Ciències de la Salut ha introduït al catàleg de la UdL 149 
bibliografies recomanades, extretes de les guies docents de les assignatures dels diferents graus, 
postgraus i màsters que s'imparteixen en el campus de Ciències de la Salut.
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7.5 Difusió

Web

La  Biblioteca  de  Ciències  de  la  Salut  ha  realitzat  el  manteniment  de  la  seva  pàgina  web 
actualitzant els continguts.

Visites i altres activitats

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 
periòdicament a la comunitat universitària 9 Fulls Informatius de la BCS per correu electrònic amb 
informacions sobre novetats i sobre recursos electrònics disponibles a través de la web de l'SBD.
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8 Biblioteca de l'ETSEA

8.1 Introducció

La Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària data dels anys 1972-1973, quan es 
van iniciar els estudis de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Agrícola (EUETA) als espais 
que havia ocupat l'antiga Granja Escola de la Diputació de Lleida, i va pertànyer a la Universitat 
Politècnica de Catalunya fins el 1992.

Des de l'inici la biblioteca va anar adaptant-se als canvis d'ampliació de l'escola, el curs 1976-1977 
es van iniciar els estudis de segon cicle a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Agrònoms de 
Lleida (ETSEAL) i  al  curs 1988-1989 es van fusionar l'EUETA i l'ETSEAL per originar l'actual 
centre. Tots aquest canvis comporten per a la biblioteca l'ocupació de diferents espais, fins arribar 
a l'actual que va ser inaugurat el 25 de novembre de 1996, quan la biblioteca ja estava integrada 
dins l'SBD.

Ocupa la planta baixa de l'Edifici 3 del campus, on l'espai es reparteix en tres nivells, dels quals 
dos són pròpiament biblioteca i un tercer està ocupat pel Centre de Documentació Europea (CDE).

La biblioteca està concebuda com a biblioteca de campus i cobreix les àrees dels ensenyaments 
que s'imparteixen al campus de l'ETSEA. Ocupa una superfície de 1.344,64 m2 distribuïts de la 
següent manera:

Distribució per plantes de la Biblioteca de l'ETSEA

Planta -1

• Informació i préstec

• Revistes

• Reproducció de documents

• Audiovisuals

• Cabines individuals

Planta 0

• Informació i préstec

• Autopréstec

• Premsa

• Sala de Formació

• Reproducció de documents

• Obres de referència

• Novetats bibliogràfiques

• Fons d'investigació científica, estadística, ciències naturals, enginyeria, 
agricultura, indústria, urbanisme, paisatge i arquitectura

• Col·leccions especials: treballs pràctics tutorats i projectes final de carrera

• Reserva

Planta +1
• Centre de Documentació Europea (CDE)

• Reproducció de documents
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8.2 Instal·lacions i equipaments

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

M2 Places de lectura

Biblioteca 1.344,64 Biblioteca 325

Sales d'estudi 64,93 Sales d'estudi 47

Total 1.409,57 Total 372

Metres lineals de prestatgeria (ML)

ML totals ML ocupats

Sala (lliure accés) 1.459,00 1.188,00

Dipòsit 281,93 281,93

Dipòsit de Cappont 204,20 94,41

Total 1.945,13 1.564,34

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

Equipaments A disposició 
dels usuaris

Gestió 
interna

Total

PC 24 7 31

Portàtils 6 0 6

Impressores 2 3 5

TV 3 0 3

Vídeos 3 0 3

Audios 4 0 4

Autopréstec 1 0 1

Escàners 2 1 3

PC-KAR 1 0 1

Memòries USB 7 0 7

Telelupes 1 0 1

Lectors codis de barres 0 2 2

Total 54 13 67
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8.3 Fons bibliogràfic

Monografies i publicacions periòdiques

Actualment la Biblioteca de l'ETSEA compta amb una col·lecció de 47.207 monografies. Durant 
l'any  2009  la  Biblioteca  ha  incrementat  la  seva  col·lecció  en  un  total  de  1.655  monografies 
procedents  de  compra.  En  relació  amb  la  compra  s'adquireix  en  dues  línies,  tant  cobrint  la 
bibliografia recomanada per a la docència com la bibliografia per a la recerca.

Actualment la col·lecció de publicacions periòdiques és de 196 títols de revistes. Durant l'any 2009 
la biblioteca ha subscrit 26 títols nous.

Recursos electrònics

Durant el curs 2009/2010 destaquen, com a novetats, les següents subscripcions:

• IOPscience extra:  revistes de física  amb més de 300.000 articles des  de 1874 a  text 
complet de l'Institute of Physics i altres prestigiosos organismes, amb títols vius subscrits i 
d'altres de l'arxiu retrospectiu. 

• Springer  Images:  cercador  d'imatges  científiques  de  diversos  àmbits  temàtics.  Inclou 
fotografies, gràfics, histogrames, figures i taules que poden ser utilitzades en presentacions 
o lectures.

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

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

Recurs Matèria

Acta Horticulturae Fructicultura i  fruita tropical

Annual Review Multidisciplinar

CAB Abstracts Veterinària, animals

Cell Citologia i virologia

CSIC Ciència i humanitats

Encyclopedia  of  genetics,  genomics, 
proteomics and bioinformatics

Genètica  humana,  genoma  humà, 
proteòmica, bioinformàtica

Encyclopedia of soil science Edafologia i sòls

Encyclopedia of water science Aigua i recursos hidràulics

IOPscience extra Ciència i física

Norweb Normes tècniques i normes UNE

Official Methods of Analysis Online
Química agrícola, intoxicació per aliments, 
química analítica, aliments

SABI Anàlisi financera i empreses
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Recurs Matèria

Science Ciència

SciFinder Química

Scopus Ciència i ciències socials

Springer Images
Imatges  mèdiques,  medicina,  ciència  i 
tecnologia

Altres suports

La  Biblioteca de l'ETSEA compta  amb el  següent  material  no  llibre,  inclòs  també el  material 
d'acompanyament:

Tipus de material Unitats

Mapes i plànols 3.513

Fotografies i 
diapositives

1.608

Microformes 732

Material fonogràfic 131

Vídeos i DVD 449

CD-ROMS 1.504

Total 7.937
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8.4 Serveis

Entrades a la biblioteca

Nombre d'entrades a la Biblioteca de l'ETSEA 
durant l'any 2009

Gener 22.528

Febrer 21.050

Març 20.813

Abril 12.842

Maig 23.831

Juny 24.261

Juliol 4.497

Agost 4.463

Setembre 12.401

Octubre 15.857

Novembre 25.142

Desembre 14.377

Total 202.062

Préstec

Tot seguit mostrem els quadres i gràfics que detallen el total de préstecs, retorns i renovacions 
efectuats durant l'any 2009.

Préstecs i renovacions durant l'any 2009
Retorns durant l'any 2009

Préstec Renovació Total

Gener 844 473 1.317 Gener 1.005

Febrer 1.285 413 1.698 Febrer 1.048

Març 1.753 828 2.581 Març 1.715

Abril 1.448 703 2.151 Abril 1.474

Maig 1.404 678 2.082 Maig 1.453

Juny 1.180 473 1.653 Juny 1.276

Juliol 672 6.446 7.118 Juliol 717

Agost 453 287 740 Agost 511

Setembre 780 321 1.101 Setembre 717

Octubre 1.251 609 1.860 Octubre 1.148

Novembre 1.521 581 2.102 Novembre 1.404

Desembre 1.118 500 1.618 Desembre 1.094

Total 13.709 12.312 26.021 Total 13.562
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Formació d'usuaris

Durant el curs 2009/2010 la Biblioteca de l'ETSEA ha realitzat els següents cursos de formació 
d'usuaris:

Nom del curs Sessions Assistents

Recursos d'informació en legislació 6 82

Recursos d'informació de l'SBD 11 192

Base de dades: CAB ABSTRACTS 3 5

Base  de  dades:  FOOD  SCIENCE  &  TECHNOLOGY 
ABSTRACTS (FSTA)

5 34

Sessió d'acollida: coneix la biblioteca 4 158

Base de dades: ARANZADI 5 63

Recerca d'articles de revista 5 20

Lliure elecció 1 2

Base de dades: ISI WEB OF KNOWLEDGE 3 13

Base de dades: REFWORKS 4 4

Base de dades: SCOPUS 2 17

Utilització dels recursos de les biblioteques 2 29

Visita guiada: coneix la biblioteca 1 20

Recursos d'informació en estadística 3 36

Total 55 675
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8.5 Difusió

Web

Durant aquest curs la Biblioteca de l'ETSEA ha continuat actualitzant els continguts de la seva 
pàgina web informant sobre nous recursos i nous serveis.

Exposicions bibliogràfiques

Fons bibliogràfic 1620-1897, de l'1 de juliol al 30 de novembre de 2009

Amb aquesta exposició la biblioteca va poder mostrar les edicions més 

antigues dels llibres afins a la matèria d'agricultura que formen part de 

la seva secció de reserva, així com diferents temàtiques relacionades 

amb  els  estudis  del  Campus  de  l'ETSEA:  agricultura,  entomologia, 

obres públiques, astronomia, matemàtiques, lleis...
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8.6 Centre de Documentació Europea

8.6.1 Introducció

El Centre de Documentació Europea (CDE) de la  Universitat  de Lleida va ser creat  fruit  d’un 
conveni  signat  per la  Comissió  Europea i  l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria  Agrària  l’any 
1988. Forma part de la Xarxa Europe Direct de la Comissió Europea i comença la seva activitat 
l’any 1991. La mateixa Comissió va iniciar la xarxa de CDE l'any 1963 i actualment compta amb 
400  centres  repartits  pels  estats  membres  de  la  Unió  Europea.  A  Espanya,  n'hi  ha  37.  

El  CDE rep  documents  i  publicacions  oficials  de  les  Institucions  comunitàries  directament  de 
l’Oficina de Publicacions Oficials de la Unió Europea (EUR-OP), que selecciona el fons bibliogràfic 
en funció dels criteris propis de la seva política de difusió als Centres de Documentació Europea. 
El  CDE,  a canvi,  facilita  l’accés a  aquesta  documentació  i  la  completa  amb fons bibliogràfics 
propis. La informació del CDE és pública i la seva consulta és a l’abast de qualsevol persona, 
organisme o institució interessada.
 

Els objectius principals del CDE són:

• Proporcionar un accés fàcil  i  ràpid a la  documentació comunitària,  tant  a  la  comunitat 
universitària com a la societat en general. 

• Aportar respostes a qualsevol sol·licitud d’informació sobre la UE. 
• Orientar els usuaris cap a altres fonts d’informació. 
• Fomentar i recolzar en el món universitari els estudis sobre la integració europea 
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8.6.2 Equipaments

El CDE disposa de 66 places de lectura i les següents instal·lacions:

Metres lineals de prestatgeria (ML)

ML totals ML ocupats

Sala (lliure accés) 232,00 220,00

Dipòsit 71,70 71,70

Total 303,70 291,70

Amb el següent equipament:

Equipaments A disposició 
dels usuaris

Gestió 
interna

Total

PC 6 2 8

Impressores 0 2 2

Lectors microformes 1 0 1

Escànners 1 0 1

Lectors codis de barres 0 1 1

Total 8 5 13

8.6.3 Fons bibliogràfic

Monografies i publicacions periòdiques

Actualment  el  CDE compta  amb  una  col·lecció  de  7.145  monografies.  Durant  l'any  2009  ha 
incrementat la seva col·lecció en un total de 185 monografies procedents de compra.

Actualment la col·lecció de publicacions periòdiques és de 15 títols de revistes. Durant l'any 2009 
el CDE no ha subscrit cap títol nou.
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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 69

CD-ROMS 1.065

Total 10.755

8.6.4 Serveis

Préstec

Tot seguit mostrem els quadres i gràfics que detallen el total de préstecs, retorns i renovacions 
efectuats durant l'any 2009.

Préstecs i renovacions durant l'any 2009
Retorns durant l'any 2009

Préstec Renovació Total

Gener 6 2 8 Gener 3

Febrer 6 3 9 Febrer 4

Març 11 13 24 Març 9

Abril 4 18 22 Abril 2

Maig 16 8 24 Maig 15

Juny 2 8 10 Juny 8

Juliol 14 22 36 Juliol 8

Agost 3 3 6 Agost 8

Setembre 4 12 16 Setembre 8

Octubre 4 6 10 Octubre 5

Novembre 8 6 14 Novembre 2

Desembre 1 6 7 Desembre 8

Total 79 107 186 Total 80
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Formació d'usuaris

Durant el curs 2009/2010 el Centre de Documentació Europea ha realitzat els següents cursos de 
formació d'usuaris:

Nom del curs Sessions Assistents

Recursos d'informació en legislació comunitària 1 40

El Portal Europa 2 120

Sessió de presentació del CDE 2 120

Total 5 280

8.6.5 Difusió

Web

El  CDE  s'encarrega  d'actualitzar  la  seva  pàgina  web  afegint  nous  enllaços  i  nous  recursos 
relacionats amb Europa i la Unió Europea.
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Visites i altres activitats

Durant  el  curs 2009/2010, per tal  de difondre el  Centre de Documentació Europea i  els seus 
serveis, s'han portat a terme les següents accions:

• Publicació  de l'article  “El  Centre de Documentació  Europea de la  UdL:  valor  afegit  en 
l'Educació Superior” al número 7 de “Lo Campus” el mes de juny de 2009.

• Jornada de portes obertes el dia 21 d'octubre de 2009: els visitants van poder conèixer les 
dependències  del  Centre  i  rebre  informació  personalitzada  sobre  els  fons,  materials  i 
cursos que el CDE pot oferir, sempre en relació amb la Unió Europea.

• Enviament de material didàctic i de divulgació als instituts d'estudis secundaris de Lleida 
(octubre / novembre 2009).

• Enviament de material divulgatiu provinent de l'Oficina de Publicacions de la Unió Europea 
(EUR-OP) als Centres de Recursos Pedagògics de la província (novembre 2009).

• Distribució a diferents departaments de la UdL de Calendaris amb informació general sobre 
la  Unió  Europea,  elaborats  per  la  Comissió  Europea,  representacions  de  Madrid  i 
Barcelona (desembre 2009).

• Correus electrònics adreçats a UdL-Info i a diferents departaments de la Universitat amb 
notícies destacades de la Unió Europea.

• Celebració del Dia d'Europa el dia 7 de maig de 2010 amb les següents activitats: 
◦ Estand informatiu amb material promocional, fullets i publicacions divulgatives d'àmbit 

comunitari
◦ Visita guiada al CDE adreçada als alumnes de l'assignatura “Institucions Comunitàries”
◦ Sessió teòrica-pràctica sobre "Recursos d'informació en legislació Europea"
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9 Biblioteca de Lletres

9.1 Introducció

La Biblioteca de Lletres es va crear l'any 1976 dins de la seu que ocupava la Divisió VI de la 
Universitat de Barcelona a l'edifici del Roser. Els fons inicials corresponien a la bibliografia que 
donava suport als ensenyaments de lletres i dret. Durant el mes de març del 1987 es va traslladar 
a les actuals dependències de l'antic seminari de Lleida, on ja s'hi havien instal·lat les facultats.

La  biblioteca  està  situada  a  la  planta  baixa  de  l'edifici,  que  ha  conservat  les  traces  més 
significatives de l'antic seminari,  estructurada en tres nivells.  Una claraboia zenital proporciona 
una il·luminació característica que junt amb el petit jardí que hi ha al fons de la sala de lectura 
aconsegueix crear una atmosfera d'harmonia i serenitat que facilita la concentració.

Durant  l'any  2007 es  van  realitzar  les  obres  d'ampliació  per  tal  de  completar  el  projecte 
arquitectònic de la biblioteca previst inicialment.

La biblioteca està concebuda com a biblioteca de campus i cobreix les àrees dels ensenyaments 
que s'imparteixen a  la  Facultat  de  Lletres  del  campus del  Rectorat.  A  més,  acull  el  fons  de 
diferents  llegats:  Samuel  Gili  Gaya,  Màrius  Torres,  Humbert  Torres,  Albert  Porqueras Mayo i 
Romà Sol – Carme Torres. Ocupa una superfície de 1.556,33 m2 distribuïts de la següent manera:

Distribució per plantes de la Biblioteca de Lletres

Planta -1

• Revistes

• Cartoteca

• Reproducció de documents

• Fons d'art, història i geografia

Planta 0

• Informació i préstec

• Autopréstec

• Premsa

• Sala de Formació

• Reproducció de documents

• Obres de referència

• Novetats bibliogràfiques

• Fons de filosofia, religió, ciències socials, filologia i literatura

• Llegats

• Reserva

• Audiovisuals

• Cabines individuals
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9.2 Instal·lacions i equipaments

Durant  el  curs  2009/2010  es  poden  destacar  les  següents  novetats  en  relació  amb  les 
instal·lacions:

• Remodelació de l'espai del soterrani per traslladar-hi la Cartoteca.

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

M2 Places de lectura

Biblioteca 1.556,33 Biblioteca 261

Sales d'estudi 139,00 Sales d'estudi 69

Total 1.695,33 Total 330

Metres lineals de prestatgeria (ML)

ML totals ML ocupats

Sala (lliure accés) 2.191,30 2.073,40

Dipòsit 1.429,70 1.389,00

Total 3.621,00 3.462,40

Actualment la Biblioteca de Lletres disposa del següent equipament:

Equipaments A disposició 
dels usuaris

Gestió 
interna

Total

PC 35 10 45

Portàtils 2 0 2

Impressores 1 2 3

TV 2 0 2

Vídeos 1 0 1

Audios 1 0 1

Vídeo disc 1 0 1

DVD (no de PC) 1 0 1

Autopréstec 1 0 1

Lectors microformes 1 0 1

Escàners 2 2 4

Escàners llàpis 0 2 2

Memòries USB 5 0 5

Telelupes 1 0 1

Lectors codis de barres 0 4 4

Total 54 20 74
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9.3 Fons bibliogràfic

Monografies i publicacions periòdiques

Actualment la Biblioteca de Lletres compta amb una col·lecció de 92.305 monografies. Durant 
l'any  2009  la  Biblioteca  ha  incrementat  la  seva  col·lecció  en  un  total  de  620  monografies 
procedents  de  compra.  En  relació  amb  la  compra  s'adquireix  en  dues  línies,  tant  cobrint  la 
bibliografia recomanada per a la docència com la bibliografia per a la recerca.

Actualment la col·lecció de publicacions periòdiques és de 333 títols de revistes. Durant l'any 2009 
la biblioteca ha subscrit 6 títols nous.

Recursos electrònics

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

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

Recurs Matèria

Annual Review Multidisciplinar

Bibliografía de la Literatura Española Literatura espanyola

CSIC
Ciència  i  humanitats,  ciències  socials, 
tecnologia, medicina

Francis Ciències socials i humanitats

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

RILM Abstract of Music Literature Música

Scopus Ciència i ciències socials
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Altres suports

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

Tipus de material Unitats

Mapes i plànols 3.392

Fotografies i diapositives 37

Microformes 40.013

Material fonogràfic 483

Vídeos i DVD 968

CD-ROMS 740

Total 45.633

GEPA

El Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya va implementar, el 8 d'octubre de 2008, 
aquest singular magatzem cooperatiu, situat al turó de Gardeny de la ciutat de Lleida, amb el 
propòsit d'alliberar espai a les biblioteques, traslladant-hi la documentació de baix ús i facilitant la 
creació de zones d'autoaprenentatge demandades pels usuaris.

Des de l'inici, la cap de la Biblioteca de Lletres ha coordinat la transferència de llibres i revistes de 
baix ús des de les 4 biblioteques de la UdL al magatzem cooperatiu GEPA. Per tal de dur a terme 
aquesta tasca, assisteix a les reunions periòdiques de la Comissió de Tècnics del GEPA en les 
quals s'informa i  es discuteix sobre els processos que s'hauran de seguir per als trasllats de 
material documental. Posteriorment informa dels acords i protocols establerts a les caps de les 
altres biblioteques de la UdL i supervisa el procés de tramesa de la documentació.

Des de la inauguració d'aquest magatzem cooperatiu, cada any s'hi duen a terme un mínim de dos 
càrregues de documentació des de les biblioteques de la UdL.
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9.4 Serveis

Entrades a la biblioteca

Nombre d'entrades a la Biblioteca de Lletres 
durant l'any 2009

Gener 25.613

Febrer 34.390

Març 21.613

Abril 15.716

Maig 24.712

Juny 25.766

Juliol 9.132

Agost 11.576

Setembre 15.430

Octubre 20.759

Novembre 24.663

Desembre 17.414

Total cap de setmana 59.130

Total 305.914

Préstec
Tot seguit mostrem els quadres i gràfics que detallen el total de préstecs, retorns i renovacions 
efectuats durant l'any 2009.

Préstecs i renovacions durant l'any 2009 Retorns  durant  l'any 
2009Préstec Renovació Total

Gener 1.000 414 1.414 Gener 1.068

Febrer 1.019 381 1.400 Febrer 976

Març 1.203 549 1.752 Març 1.137

Abril 1.070 531 1.601 Abril 1.072

Maig 1.162 1.617 2.779 Maig 1.146

Juny 861 429 1.290 Juny 963

Juliol 755 5.343 6.098 Juliol 963

Agost 645 352 997 Agost 674

Setembre 999 460 1.459 Setembre 963

Octubre 1.266 1.523 2.789 Octubre 1.163

Novembre 1.527 745 2.272 Novembre 1.354

Desembre 1.205 544 1.749 Desembre 1.230

Total 12.712 12.888 25.600 Total 12.709
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Formació d'usuaris

Durant el curs 2009/2010 la Biblioteca de Lletres ha realitzat els següents cursos de formació 
d'usuaris:

Nom del curs Sessions Assistents

Accés i consulta als catàlegs 5 36

Sessió d'acollida: coneix la biblioteca 4 83

Jornades de portes obertes 2 97

Fonts d'informació en història 1 22

Recursos d'informació del web de l'SBD 1 3

Base de dades: Refworks 13 134

Utilització dels recursos de les biblioteques 2 3

Visita guiada: coneix la biblioteca 4 218

Biblioteca digital i metacercador 4 34

Web de l'SBD: catàleg i metacercador 8 81

Total 44 711

Bibliografies docents

La Biblioteca de Lletres ha creat 187 bibliografies docents al campus virtual Sakai de les diferents 
assignatures que s'imparteixen al campus de Lletres.

A través de Millennium, la Biblioteca de Lletres ha introduït al catàleg de la UdL 187 bibliografies 
recomanades, extretes de les guies docents de les assignatures dels diferents graus, postgraus i 
màsters que s'imparteixen a la facultat de Lletres.
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9.5 Difusió

Web

A través de la seva pàgina web la Biblioteca de Lletres ha informat sobre les activitats realitzades 
amb motiu del centenari del naixement de Màrius Torres. Així com també ha continuat actualitzant 
els continguts referents a serveis i recursos de la biblioteca.
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Exposicions bibliogràfiques

Durant el curs 2009/2010 s'han portat a terme les següents exposicions a la Biblioteca de Lletres:

Veu entre línies, del 26 de gener al 25 d'abril de 2010

Com ja s'ha mencionat  dins l'apartat  de la  Biblioteca de Cappont,  la  Biblioteca de Lletres ha 

participat en aquesta exposició conjunta cedint els seus espais.

Màrius Universal, del 15 de març al 15 de juny de 2010

L'exposició s'adhereix a les mostres d'homenatge que 

al  llarg  d'aquest  any 2010 la  ciutat  de  Lleida  ret  al 

poeta Màrius Torres amb motiu del Centenari del seu 

naixement. 

Amb aquesta  mostra  la  Biblioteca de Lletres  pretén 

apropar  a  la  comunitat  universitària  i  també  a  la 

ciutadania en general l'obra original del poeta que es 

troba dipositada en el seu Llegat.

Els  documents  exposats  recullen  una  mostra  de  la 

polifacètica personalitat de l'autor, metge de professió, que no solament escrivia poemes, 

contes i teatre, sinó que llegia i traduïa en diverses llengües, i que ocasionalment componia 

música i exercia de crític literari i musical i de comentarista polític. 

L'exposició mostra tanmateix el ressò universal de l'autor que ha estat traduït a diverses 

llengües i musicat per diferents cantautors. 

Aquesta mostra és la primera d'una sèrie de tres exposicions que es realitzen al llarg de 

l'any a la Biblioteca de Lletres i que permetran aprofundir successivament en la faceta més 

intimista de la vida d'en Màrius al Sanatori de Puig d'Olena i al Mas Blanc i en els manuscrits 

originals de les diverses manifestacions de la força creativa del poeta lleidatà.
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Màrius Torres, vida al sanatori, del 16 de juny al 15 de setembre de 2010

Aquesta  mostra  és la  segona de les tres exposicions 

que realitza al llarg de l'any la Biblioteca de Lletres i que 

permet aprofundir en la faceta més intimista de la vida 

d'en Màrius Torres al Sanatori de Puig d'Olena i al Mas 

Blanc,  descobrir  el  llibres  que  el  van  acompanyar  en 

aquells moments, la seva correspondència, sobre tot la 

mantinguda  amb  la  seva  inseparable  amiga  Mercè 

Figueras,  la  Mahalta  del  poemes  i  una  selecció  de 

fotografies  que  ens  apropen  a  la  vida  quotidiana  del 

Màrius i als escenaris que el van envoltar en els seus 

últims anys.

Visites i altres activitats

La Biblioteca de Lletres, amb motiu del centenari del naixement de Màrius Torres, ha portat a 
terme una sèrie d'accions, entre les quals destaquen:

• Confecció de punts de llibre commemoratius
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• Edició limitada de postals commemoratives

• Renovació  de la Biblioteca Virtual Màrius Torres.
• Participació en activitats i exposicions i visites guiades coordinades amb l'Ateneu Popular 

de Ponent i La Paeria com les rutes literàries del “Coneixes la teva ciutat?” que aquest any 
es van dedicar al Màrius Torres.

• Excursions als llocs on el poeta va escriure la major part de la seva obra com el Mas Blanc 
i Puig d'Olena, així com Sant Quirze de Safaja on està enterrat.

• Visites guiades a la Biblioteca per a professors i alumnes d'instituts de secundària i del 
Telecentre.

• Cessió de reproduccions de fotografies i altres documents del Llegat a diverses entitats 
culturals com la Paeria, la Diputació, els ST de Cultura, la Xarxa Vives d'universitats, el 
Centre Cultural Blanquerna, l'Institut Ramon Llull, etc.

• Cessió de reproduccions de fotografies i altres documents a diverses publicacions culturals 
i mitjans de comunicació com  L'Avenç,  Lletres,  RevistAtlàntica,  La Mañana, Ara Lleida, 
Lleida TV, etc.
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10 Servei de Biblioteca i Documentació. Dades estadístiques

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 comentar que algunes dades són 
anuals i altres són per cursos. 

10.1 Usuaris

Evolució del número d'usuaris

1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01

7.354 8.068 9.084 9.470 9.952 9.953 10.339 10.452 10.625

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

9.956 9.676 9.585 9.289 8.728 8.999 8.934 9.281
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Evolució del nombre d'entrades a les biblioteques de l'SBD

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1.698.969 1.600.460 1.396.917 1.463.916 1.383.227 1.558.373 1.058.611 808.865 1.235.003

10.2 Instal·lacions

Evolució de la superfície a les biblioteques

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

2.187 3.082 3.891 3.891 3.891 4.388 4.413 4.417 4.461

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

4.518 8.690 8.690 8.672 7.948 7.948 7.948

109

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

Nombre d'entrades presencials a les biblioteques

1993/94
1994/95

1995/96
1996/97

1997/98
1998/99

1999/00
2000/01

2001/02
2002/03

2003/04
2004/05

2005/06
2006/07

2007/08
2008/09

0

2000

4000

6000

8000

10000

Superfície biblioteques (m2)

Curs

m
2



Memòria del curs 2009/2010

Evolució de la superfície a les sales d'estudi

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

180 289 289 545 606 855 897 897 897

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

897 808 808 808 845 845 845

Evolució de les places de lectura a les biblioteques

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

446 704 936 936 966 1.042 1.042 1.030 1.030

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

1.030 1.557 1.557 1.551 1.314 1.327 1.248
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Evolució de les places de lectura a les sales d'estudi

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

148 148 148 262 276 425 496 496 507

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

507 448 448 448 367 367 269 308

Evolució de les ràtios usuaris/places de lectura (biblioteques i sales d'estudi)

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

13,6 10,7 8,7 8,3 8 7 6,8 7 6,5

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

6,3 4,8 4,6 4,4 5,4 5,3 6,1
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Evolució de les ràtios usuaris/m2 (biblioteques i sales d'estudi)

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

3,4 2,7 2,3 2,2 2,2 2 2 2 1,9

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

1,8 1 1 0,92 1,02 1,02 1,06

10.3 Fons bibliogràfic

Evolució dels exemplars automatitzats a la UdL

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

31.009 60.324 93.392 131.129 147.239 162.618 187.424 201.959

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

213.887 228.569 239.861 256.175 272.734 288.726 299.042 319.894
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Evolució de les adquisicions de monografies: compra (suport paper)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

5.594 8.538 7.198 7.334 7.368 4.581 3.945

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

4.412 3.002 6.588 5.460 5.776 4.989 5.987

Evolució de les adquisicions de monografies: donatiu i intercanvi

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

2.466 3.955 2.965 4.088 3.043 3.484 3.172

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

5.498 4.745 4.500 6.098 6.643 5.137 17.037
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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)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1.143 1.332 1.583 1.647 2.067 3.102 4.030

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

6.512 7.679 8.566 8.558 10.814 11.732 12.044

Evolució de la col·lecció de publicacions periòdiques vives per donatiu, intercanvi i lliure 
accés: revistes impreses i informació electrònica (bases de dades i revistes electròniques)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

702 819 676 594 615 650 711

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

722 650 641 701 6.565 13.140 15.412
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Evolució de la col·lecció de revistes electròniques

1999 2000 2001 2002 2003 2004

288 472 1.497 2.312 4.747 6.075

2005 2006 2007 2008 2009

7.000 7.035 15.172 22.684 25.505

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

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

626 659 5.275 5.425 7.942 8.842 8.334 13.178
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Evolució del nombre de dossiers electrònics

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1.159 1.349 1.423 1.452 1.540 1.572 1.620 1.636 1.636

Evolució del material no llibre

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

20.171 33.213 37.258 40.250 43.959 47.538 53.645 57.217

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

59.706 61.877 63.020 64.202 65.318 66.257 67.187 70.182
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10.4 Serveis

Evolució del Servei de Préstec

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

61.097 69.242 102.304 103.017 117.021 148.365 127.199 123.725

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

127.121 106.748 92.232 86.059 78.675 73.056 78.754 129.524

Evolució del Servei de Préstec d'ordinadors portàtils

2007 2008 2009

711 1.585 2.967
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Evolució del Servei de Préstec de memòries USB

2008 2009

226 477

Evolució del Servei d'Obtenció de Documents

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Servits 293 663 873 1.585 2.201 2.618 2.490 2.432 2.277

Demanats 1.033 2.675 2.453 3.245 4.044 5.194 6.205 5.215 4.054

Rebuts 4.843 4.075 3.214

2005 2006 2007 2008 2009

Servits 1.709 1.731 1.636 1.635 2.303

Demanats 4.476 4.128 3.883 3.467 3.765

Rebuts 3.446 3.123 2.791 2.716 2.859
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Evolució del Servei de Formació d'Usuaris

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cursos 75 47 34 40 55 50 44 42

Assistents 1.788 1.475 1.387 2.145 2.544 2.134 1.610 1.713
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Evolució dels cursos específics (màsters, ICE, assignatures, etc.)

2007 2008 2009

Cursos 25 74 90

Evolució de les consultes a la Pàgina Web de l'SBD

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

186.146 201.370 218.185 557.503 1.327.518 1.618.752 1.549.755 1.436.032
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Evolució de les consultes al Catàleg de l'SBD

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

517.653 929.539 849.444 1.538.806 2.147.807 2.313.562 3.864.334 7.321.182 6.471.807

Evolució de les consultes als dossiers electrònics

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

302 61.499 150.307 189.992 242.945 338.906 419.476 416.494 386.642 234.967
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10.5 Formació del personal

Evolució del nombre de cursos de formació rebuts pel personal de l'SBD

2006 2007 2008 2009

Cursos 10 24 41 33

Assistents 182 89 441 117

10.6 Pressupost

Evolució del pressupost ordinari

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

99.166,86 245.796,80 283.879,64 448.705,42 554.477,23 558.941,26 806.817,28 847.156,61 841.416,95

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

841.416,95 841.417 841.417 1.022.801,00 927.458,00 992.475,69 989.589 1.037.429,11 1.072.923,15
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10.7 Refworks

2007 2008 2009

Usuaris nous 725 732 1.472

Sessions 3.691 5.440 7.861

10.8 Repositoris

TDX

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

45 48 59 60 84 103 127 171 256
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RECERCAT

2007 2008 2009

79 150 224
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11 Annex

11.1 Relació de notícies publicades a la pàgina web del Servei de Biblioteca i Documentació 
durant el curs 2009/2010

12/07/10- Màrius Torres, vida al sanatori: exposició
Del 16 de juny fins el 15 de setembre de 2010, a la Biblioteca de Lletres podeu visitar aquesta 
exposició, que s'adhereix a les mostres d'homenatge que al llarg d'aquest any la ciutat de Lleida 
retrà al poeta, amb motiu del centenari del seu naixement.

30/06/10- Préstec d'estiu
Els usuaris que, a partir del 5 de juliol, hagin sol.licitat documents en préstec, no els hauran de 
retornar fins el 16 d’agost; passada aquesta data, es reprendrà el préstec habitual

28/06/10- CONTENTdm
Doc6 organitza la III Reunió d’usuaris de CONTENTdm a España que tindrà lloc el 6 de juliol, a la 
Sala de Conferències del CBUC. Programa 

25/06/10- Espai CBUC
El 30 de juny, de 10h a 15h, a l'Aula Magna de la UB tindrà lloc el "2n Espai CBUC d'intercanvi de 
coneixements i experiències" Es tracta d’una sessió gratuïta que constarà d’una conferència 
inaugural i de 7 presentacions a l’entorn de l’accés obert i els repositoris.

25/06/10-Espai CBUC
El 30 de juny, de 10h a 15h, a l'Aula Magna de la UB tindrà lloc el "2n Espai CBUC d'intercanvi de 
coneixements i experiències" Es tracta d’una sessió gratuïta que constarà d’una conferència 
inaugural i de 7 presentacions a l’entorn de l’accés obert i els repositoris. 

22/06/10- Biblioteca Digital Mundial
Ahir, a la seu de la UNESCO a Paris, es presentava la BDM, una biblioteca de caràcter patrimonial 
que permet accedir íntimament i sense límit de temps a aquell exemplar, remot i únic, que alguna 
vegada heu somiat fullejar.

21/06/10- Seminari sobre preservació
El 24 de juny, a les 9h, durant una hora, Greendata presenta la nova versió de Rosetta, programa 
destinat al magatzematge de documents en format digital. Per participar-hi només cal enviar un e-
mail 

15/06/10- RECERCAT
Incorporats a Recercat nous "Projectes de final de carrera d'Arquitectura Tècnica" de l'EPS

14/06/10- Disseny d'enquestes
El 22 de juny, el CBUC ha programat un curs a càrrec de l'Antoni Cosculluela, professor 
d'estadística de la UB, centrat en el disseny i anàlisi d'enquestes d'usuaris, tècniques de mostreig i 
estadístiques. 
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10/06/10- EBSCO. Open day a la UPC
El 15 de juny, amb el títol "Construyendo la biblioteca del futuro", EBSCO organitza una trobada 
per a presentar els seus productes. Programa.

9/06/10- ELAG 2010 
El Grup Europeu per a la Automatització de les Biblioteques organitza a Helsinki, del 9 a l'11 de 
juny la "Conferència europea per a la biblioteca i la tecnologia de la informació" Des d'aquesta 
adreça podeu seguir els esdeveniments.

31/05/10- AMB LES ALERTES, SEGUR QUE L'ENCERTES!
El proper dijous 3 de juny, a les 12 h i a les 16 h, a la Sala de Juntes de l'Edifici 5 de l'ETSEA 
tindrà lloc la presentació del servei d'alertes bibliogràfiques que ofereixen les bases de dades. Si 
voleu saber: Què m'ofereix una alerta bibliogràfica? Quins tipus d'alertes hi ha? O com les puc 
activar? la biblioteca us convida a una sessió de 20 minuts per trobar resposta a totes aquestes 
preguntes. Assistiu-hi!

24/05/10- RACO: nova funcionalitat!
RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) disposa d'una nova funcionalitat que permet 
realitzar cerques en el text complet dels articles allotjats a RACO a través de Google.

18/05/10- Com puc trobar informació d'una patent? 
El proper dijous 20 de maig, a les 12 h i a les 16 h, a la Sala de Juntes de l'Edifici 5 de l'ETSEA 
tindrà lloc la presentació dels recursos per cercar patents. Si voleu saber: On podeu trobar 
informació d'una patent? I quina informació hi trobareu? la biblioteca us convida a una sessió de 
20 minuts per trobar resposta a totes aquestes preguntes. Assistiu-hi!

14/05/10- Horari a les biblioteques 
Recordeu que, els dissabtes 22 i 29 de maig, i 5, 12, 19 i 26 de juny, les biblioteques obriran de 9h 
a 14h. La Biblioteca de Lletres, com de costum, és oberta tots els caps de setmana de l'any. [+ 
info]

12/05/10- Llibres en centímetres i en mil·límetres 
Aquest és el títol de l'exposició que, del 12 de maig al 15 d'octubre del 2010, podeu visitar a la 
Biblioteca de Cappont. Es tracta de mostrar una part dels seus fons bibliogràfics en diferents 
formats.

06/05/10- Celebrem el dia d'Europa! 
Demà divendres, dia 7 de maig, el Centre de Documentació Europea (CDE) celebra el Dia 
d'Europa.
De 9 h. a 17h. al Campus de l'ETSEA hi haurà un estand informatiu on es distribuirà material 
promocional, fullets i publicacions divulgatives d'àmbit comunitari.
D'11 h. a 13 h., una visita guiada al CDE adreçada als alumnes de l'assignatura d'Institucions 
Comunitàries i una sessió teòrica-pràctica sobre "Recursos d'informació en legislació Europea"

28/04/10- Thomson ISI versus Elsevier Scopus
El proper dijous 29 d'abril, a les 12 h i a les 16 h, a la Sala de Juntes de l'Edifici 5 de l'ETSEA 
tindrà lloc la presentació de les bases de dades ISI Web of Science i Scopus. Si voleu saber: 
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quines diferències i similituds tenen? Si una és millor que l'altra? O bé si són complementàries? la 
biblioteca us convida a una sessió de 30 minuts per trobar resposta a totes aquestes preguntes. 
Assistiu-hi!

9/04/10- Canvi de versió de Millennium
El proper 13 d'abril, a partir de les 15.00h, hi ha prevista una aturada del sistema que, durant unes 
hores, afectarà el funcionament de les biblioteques. Disculpeu les molèsties.

6/04/10- Manifest del Domini Públic
En aquest Manifest el Domini Públic es defineix com els continguts culturals que poden ser 
utilitzats sense restriccions, absents de protecció de drets d'autor. Adhesions.

26/03/10- Màrius Universal
Aquest és el títol de la primera exposició d'una sèrie de tres que podeu visitar a la Biblioteca de 
Lletres, fins al 15 de juny. Mostrant part del seu llegat és com la biblioteca s'adhereix als actes 
d'homenatge del poeta lleidatà, l'any del Centenari del seu naixement.

19/03/10- Llibres digitals
A partir d'avui, la Biblioteca de Cappont, posa en marxa el préstec de lectors de llibres digitals. L'e-
reader és un dispositiu de tinta electrònica que permet llegir qualsevol document en format digital 
d'una manera fàcil i senzilla.

16/03/10- El factor d'impacte a l'ETSEA 
El proper dijous 18, a les 13h. i a les 16h, a la Sala de Graus de l'Edifici 1 de l'ETSEA, tindrà lloc la 
presentació del factor d'impacte. Per saber què és, per a què serveix, i com s'utilitza, la biblioteca 
us convida a una sessió de 30 minuts. Assistiu-hi!

12/03/10- Gestiona la teva bibliografia 
RefWorks ofereix cursos en línia gratuïts per aprendre a fer servir aquest programa de gestió de 
referències bibliogràfiques. 

5/03/10- MEDES. Medicina en español 
Es tracta d'una base de dades en obert incorporada al MetaCercador, que conté referències 
bibliogràfiques publicades en una selecció de revistes espanyoles d'infermeria i farmàcia.

2/03/10- Refworks a l'ETSEA 
El proper dijous 4, a les 13h. i a les 16h, a la Sala de Juntes de l'Edifici 5, tindrà lloc la presentació 
de RefWorks. Per saber què és i conèixer els avantatges que suposa usar-lo, la biblioteca us 
convida a una sessió de 30 minuts. Assistiu-hi!

1/03/10- DART Europe
És un portal que permet la consulta en accés obert a tesis doctorals electròniques europees a 
través de la recol·lecció de les metadades dels dipòsits de diferents institucions. Actualment conté 
més de 122.000 tesis doctorals provinents de 207 institucions.
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22/02/10- Llibres electrònics
A través del MetaCercador podeu accedir a dos nous recursos electrònics comprats de manera 
consorciada. Es tracta de dues col·leccions de llibres de caràcter multidisciplinar: Ebrary i 
Myilibrary. Un total de 936 llibres publicats la dècada dels 2000.

12/02/10- CiteAlert
CiteAlert és un servei d'alertes que notifica automàticament als autors dels articles publicats a una 
revista d'Elsevier, quan han estat citats en qualsevol revista indexada per Scopus. Aquest és un 
servei gratuït i les notificacions es reben via e-mail.

8/02/10- Europeana
És una biblioteca virtual pensada per accedir als recursos culturals i científics procedents de 
museus, biblioteques, arxius i organitzacions audiovisuals europees. A més d'usar la cerca 
avançada, et permet interrogar per: qui, què, on i quan. Prova-ho

2/02/10- Imatges científiques
Springerimages ofereix una col.lecció d'imatges científiques de diversos àmbits temàtics entre les 
quals hi podeu trobar fotografies, gràfiques, histogrames, figures i taules preparades per a ser 
utilitzades en presentacions o lectures.

26/01/10- Veu entre línies
Aquest és el títol de l'exposició que, a partir d'avui i fins el 25 d'abril, podeu veure al Centre d'Art la 
Panera a la qual s'han adherit les biblioteques de Cappont i de Lletres amb un dipòsit de llibres 
itinerant. Aquest dipòsit el formen part dels 2000 llibres en blanc que viatgen per biblioteques de 
tot el món. Els lectors agafen en préstec un d'aquests exemplars per crear el seu propi llibre. Així 
és com l'artista islandesa Elín Handóttir et convida a participar en el seu projecte expositiu, 
generant un arxiu viu que mostri l'imaginari actual en forma de relat col·lectiu.

20/01/10- Eureca!
És un cercador d'Internet promogut pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació que 
permet accedir a la informació continguda en els dipòsits o col·leccions digitals de Catalunya

11/01/10- La Biblioteca Digital Mundial
La BDM és un projecte de la UNESCO per donar a conèixer les relíquies culturals del planeta. Es 
tracta d'una biblioteca de caràcter patrimonial consultable en set idiomes. Entra-hi; t'agradarà.

30/12/09- Horari extraordinari a les biblioteques
Recordeu que, els dissabtes 9, 16 i 23 de gener, les biblioteques obriran de 9h a 14h. La 
Biblioteca de Lletres, com de costum, és oberta tots els caps de setmana de l'any. Consulteu 
l'horari 

11/12/09- Préstec durant les vacances de Nadal
Tots els documents que agafeu en préstec o renoveu a partir del dia 17 de desembre, tindran com 
a data de retorn el dia 7 de gener. 
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01/12/09- Biblioteca on-line Bosch (BOB)
Nou portal de llibres electrònics que inclou 180 títols de les principals disciplines del Dret: Civil-
Mercantil, Penal, Administratiu, Laboral-Seguretat Social. Proveu-lo!

11/11/09- Sessions de formació
Durant els mesos de novembre i desembre ISI Wok, Refworks, ProQuest i Wiley-Blackwell 
ofereixen cursos de formació, gratuïts i en línia. Entreu-hi per conèixer el contingut i registrar-vos.

9/11/09- L'urbanisme a Catalunya
Aquest és el títol de l'exposició que, del 9 de novembre al 30 d'abril del 2010, podeu visitar a la 
Biblioteca de Cappont. Es tracta de mostrar el fons bibliogràfic de que disposa aquesta biblioteca 
pel que fa als temes d'arquitectura i planejament urbanístic de les ciutats de Lleida i Barcelona. 
Visiteu-la.

4/11/09- Wiley-Blackwell. Formació
Pel tal de difondre els seus productes i serveis, Wiley-Blackwell et convida a participar a les 
sessions de formació gratuïtes i en línia. Consulta el calendari.

21/10/09- Material Docent en Xarxa
L'MDX és un repositori cooperatiu que pretén difondre la producció docent i facilitar l'accés lliure al 
coneixement. 

14/10/09- Jornada de portes obertes al CDE
Si vols saber que és el Centre de Documentació Europea, quins serveis ofereix, on està ubicat,... 
Recorda, el 21 d'octubre, el personal del centre estarà a la teva disposició per respondre 
preguntes i satisfer la teva curiositat. 

13/10/09- Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona
S'han iniciat els tràmits per integrar la Biblioteca de L'ICAB al CCUC. A partir de novembre, aquest 
fons especialitzat en dret i de gran valor patrimonial es podrà consultar a través del catàleg. 

7/10/09- Gestiona la teva bibliografia 
Refworks ofereix cursos en línia gratuïts per aprendre a fer servir aquest programa de gestió de 
referències bibliogràfiques. Pots inscriure't 

5/10/09- Tesis doctorals 
Si vols saber quines són les tesis més consultades a les universitats, durant el curs acadèmic 
2008-09, enregistrades al servidor TDX; consulta aquesta pàgina.

23/09/09- Servei de préstec de portàtils 
Com estudiant de la UdL, pots accedir al préstec de portàtils dins de la biblioteca. Aquest servei et 
permetrà treballar de forma autònoma amb connexió a la xarxa sense fils de la Universitat.
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