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PRESENTACIÓ

L'elaboració d'aquesta Memòria, curs 2011/2012, s'emmarca en un període complicat, amb una 
conjuntura econòmica poc favorable. No obstant,  des del Servei  de Biblioteca i  Documentació 
(SBD)  es  manté  una  actitud  positiva  davant  d'aquesta  circumstància,  oferint  els  serveis 
bibliotecaris  desenvolupats  fins  ara  i  endegant-ne  de  nous,  malgrat  som  conscients  que  els 
recursos no són els mateixos.

L'objectiu principal d'aquest curs ha estat poder mantenir tant les expectatives com  la confiança 
dels  nostres  usuaris:  professors,  estudiants  i  personal  d’administració  i  serveis  (PAS). 
L'acompliment d'aquest  objectiu  no hagués estat  possible sense l'esforç de tot  el  personal  de 
l’SBD  que,  com  cada  any,  ha  mostrat  el  seu  compromís  i  dedicació  per  tal  de  millorar  el  
funcionament del nostre Servei.

Pel que fa al contingut de la Memòria, i concretament la informació estadística relacionada amb 
els serveis bibliotecaris, voldria destacar dos aspectes rellevants. Per una part, l'increment dels 
usuaris potencials, arribant a un màxim únicament comparable al del curs 2000/2001. Per una 
altra part, les entrades presencials a les biblioteques, que es mantenen en xifres properes al milió 
de visitants tot i haver un descens respecte l'any anterior. El motiu d'aquest descens és la facilitat 
que ofereix l'SBD als seus usuaris d'accedir a tots els recursos i  serveis mitjançant les noves 
tecnologies de la informació i la comunicació.

D'altra banda, es ratifiquen les consultes anuals a la pàgina web de l'SBD, en xifres superiors al 
milió de consultes i s'incrementen notablement les consultes al catàleg automatitzat, als recursos 
electrònics de pagament tant consorciats com no consorciats, així com als recursos electrònics 
gratuïts. Sense oblidar l'increment tan notable del servei de préstec d'ordinadors portàtils, tablets i  
memòries USB.

També vull fer referència a les activitats formatives, especialment a l'assignatura transversal en 
competències  informacionals  “Fes  un  tast  de  la  biblioteca!  Tècniques  de  cerca  i  ús  de  la 
informació en el món digital” amb reconeixement de crèdits, tant de lliure elecció com ECTS. I 
també  vull  destacar  el  servei  de  préstec  consorciat  PUC,  que  permet  als  usuaris  de  les 
biblioteques membres del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) sol·licitar i 
tenir en préstec documents d'un altra biblioteca del CBUC a cost zero.

Especial menció pels repositoris, tant propis com consorciats, amb gran acceptació per part de la 
comunitat  universitària: Repositori  obert  UdL, RACO (Revistes  Catalanes amb  Accés Obert), 
RECERCAT relacionat  amb la  recerca  a Catalunya,  MDX (Materials  Docents en Xarxa),  TDX 
(Tesis Doctorals en Xarxa). Sense oblidar, l'important ús del gestor de referències bibliogràfiques 
Refworks. També, i en relació amb els repositoris, cal destacar l'aprovació, en Consell de Govern 
de 30 de maig de 2012, de la Política institucional d'Accés Obert de la Universitat de Lleida (UdL):  
accés, visibilitat, impacte i preservació de la producció científica i acadèmica de la UdL a Internet. 
En aquest document s'estableixen una sèrie de recomanacions amb la intenció d'impulsar l'accés 
obert a la producció científica dels investigadors i aconseguir que els resultats de la recerca, que 
es finança amb recursos públics, sigui de domini públic, d'accés lliure i gratuït per la xarxa.
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En aquesta presentació, no vull deixar passar l'oportunitat per felicitar de tot cor a l'Escola Tècnica 
Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) i a la seva Biblioteca pel seu 40è aniversari en el món 
universitari (1972-2012). Destacant la integració i el servei que ha donat a la societat en general i,  
especialment,  a  la  ciutat  de Lleida.  És amb motiu d'aquesta commemoració,  que he tingut  la 
satisfacció de col·laborar, juntament amb el personal de la Biblioteca, en la redacció d'un article 
sobre la gènesi, creixement, evolució i consolidació de la Biblioteca, que formarà part d'un llibre 
commemoratiu envers el 40è aniversari de l'ETSEA.

Loli Manciñeiras

Directora del Servei de Biblioteca i Documentació de la UdL
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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

La Comissió General del Servei de Biblioteca i Documentació del novembre del 2011 aprova el Pla 
d'Actuacions 2009-2015, que té per missió:

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

Els objectius estratègics que recull són:

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

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

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

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

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

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

• Promoure i difondre la millora i la qualitat dels serveis 

Durant el curs acadèmic 2011/2012 s'han continuat endegant, potenciant i consolidant diversos 
projectes,  tant en l'àmbit institucional com en l'àmbit consorciat. Aquests projectes, emmarcats 
dintre del Pla d'Actuacions 2009-2015, han estat coordinats i desenvolupats des de les diferents 
àrees i biblioteques, destacant:

1.  Planificació  i  redisseny  d'espais  a  totes  les  biblioteques per  tal  d'adaptar-les  a  les 
necessitats de l'EEES:

• Nous espais de treball en grup i treball col·laboratiu a la Biblioteca de Lletres i la Biblioteca 
de l'ETSEA que s'afegeixen als ja existents a la Biblioteca de Cappont i a la Biblioteca de 
Ciències de la Salut.

• Nou espai de llengües a la Biblioteca de Cappont: coordinat amb el Servei Lingüístic es crea 
un  espai  físic  i  virtual  equipat  amb  materials  i  recursos  (fons  bibliogràfic,  ordinadors, 
programari  d'autoaprenentatge, etc.)  per aprendre català, castellà,  anglès,  francès i  italià 
amb l'objectiu d'ampliar i flexibilitzar l'horari.
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2.  Repositoris:  potenciació, difusió i  posta en marxa dels repositoris gestionats des de l'SBD. 
Elaboració i presentació als organs corresponents de la Política institucional d'Accés Obert de la  
Universitat de Lleida

• Repositori institucional: recull, gestiona i preserva les publicacions en format digital i accés 
obert  derivades  de  l'activitat  acadèmica  i  investigadora  de  la  UdL,  les  publicacions 
institucionals i altres materials de la comunitat universitària. Durant aquest curs s'ha realitzat 
el canvi de versió del programari Dspace i altres tasques de manteniment.

• OpenCourseWare (OCW): repositori d'accés obert a través del qual la Universitat de Lleida 
posa a disposició de la societat, professors, estudiants i  autodidactes, els seus  materials 
docents organitzats en forma de matèries, fomentant la importància de l'accés lliure i obert al 
coneixement.  Durant  aquest  curs  s'han  introduït  3  assignatures  noves  amb  els  seus 
corresponents materials,  que també són accessibles des de MDX (Materials Docents en 
Xarxa).

• Repositoris de fons especials:

◦ Repositori  per  al  fons  especial  musical  de  la  COPE:  disseny,  desenvolupament  i 
introducció de documentació amb programari DSpace.

◦ Repositori del fons especial del filòleg Samuel Gili i Gaya:  disseny, desenvolupament i 
digitalització de documentació amb programari DSpace, resultat de l'ajut del Ministeri 
de Cultura per un import de 6.179,95 €.

◦ Biblioteca Virtual Màrius Torres:  enllaç de tots els documents digitalitzats a DSpace.

◦ Fons Romà Sol – Carme Torres:  continuació de la digitalització del fons, resultat de 
l'ajut del Ministeri de Cultura per un import de 5.314,27 €, i revisió de  metadades per 
tal  d'ajustar-les  a  les  ja  existents  als  repositoris  Memòria  Digital  de  Catalunya  i  
Europeana.

• Repositoris consorciats:

◦ RECERCAT:  creació d'una nova col·lecció de la UdL:  Treballs de final de carrera – 
Ciències aplicades a l'enginyeria.

◦ RACO:  introducció  de  dues  noves  revistes:   Movimiento  humano i  Revista 
d'arqueologia de Ponent.

◦ MDX (Materials Docents en Xarxa):  L'AGAUR convoca el Premi Enric Freixa i Pedrals 
per guardonar la qualitat lingüística de materials docents virtuals a la web MDX.

◦ TDX (Tesis Doctorals en Xarxa): durant l'any 2011 la UdL va introduir 59 tesis doctorals.

3. Obertura a la comunitat universitària del Préstec Consorciat PUC

Servei  de préstec  consorciat  gratuït  que permet  als  usuaris  de les biblioteques membres del  
Consorci  de  Biblioteques  Universitàries  de  Catalunya  (CBUC)  sol·licitar  i  tenir  en  préstec 
documents d'una altra biblioteca del CBUC a cost zero. Els usuaris poden demanar els documents 
directament a través de la web del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) o 
presencialment a la biblioteca on pertanyen els documents. Durant el primer trimestre del 2012 la 
UdL ha prestat 839 documents , ha sol·licitat 1.051 documents i ha efectuat 601 renovacions dels 
documents sol·licitats.
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4. Nou servei de reserves de documents en línia

Permet demanar documents prestats i disponibles de la pròpia biblioteca o d'altres biblioteques de 
la UdL a través del catàleg.

5. Novetats en el servei de formació d'usuaris

• Nou  aplicatiu  per  la  gestió  dels  cursos  de  formació  d'usuaris  que  permet  una  millor 
informació i gestió sobre els diferents cursos que ofereixen les biblioteques.

• Activitats formatives en habilitats informacionals amb reconeixement de crèdits, tant de lliure 
elecció com crèdits ECTS optatius en matèria transversal.

• Creació de l'apartat “Autoformació” a la pàgina web de Formació d'usuaris que recull tutorials 
i altres materials de suport als recursos d'informació.

• Sessions de col·laboració amb el professorat: el professorat docent i investigador (PDI) pot 
sol·licitar a la biblioteca la seva col·laboració per preparar sessions de col·laboració per a les 
seves assignatures i sessions a mida.

6. Implementació de codis QR com a servei de valor afegit a les biblioteques de l'SBD

Els codis QR (Quick Response Barcode), són uns codis bidimensionals capaços d'emmagatzemar 
molta més informació que els tradicionals codis de barres. A cada biblioteca s'han elaborat codis 
QR  que  dirigeixen  els  usuaris  a  recursos  electrònics  especialitzats  en  cada  àrea,  aportant 
informació addicional.  Aquesta acció s'emmarca dins del  Pla de Màrqueting i  Comunicació de  
l'SBD.

7. Millores en la pàgina web de l'SBD

Durant aquest curs s'ha treballat en diferents apartats de la pàgina web per tal d'ampliar i millorar  
la informació sobre l'SBD i els recursos i serveis que oferim:

• Renovació de la secció Préstec de documents: la nova modalitat de préstec consorciat PUC 
ha comportat  canvis en aquest  apartat.  Per tal  de fer més àgils i  visibles els continguts 
d'aquest  apartat  s'ha  subdividit  la  informació  en  tres  seccions:  Préstec  del  fons  propi, 
Préstec entre universitats catalanes (PUC) i Préstec entre biblioteques (SOD).

• Dues noves seccions:  Préstec d'espais i  Tecnopréstec amb informació sobre els diferents 
tipus d'espais i de dispositius electrònics, les modalitats del préstec i la seva disponibilitat.

• Millora de les seccions: Formació d'usuaris, Repositoris digitals i Carta de Serveis.

• Incorporació de codis QR amb la intenció que els nostres usuaris incorporin la web de l'SBD 
a les seves pantalles de mòbils i/o tablets.

• Incorporació del botó PUC per facilitar l'accés a aquest nou servei de préstec.

• Incorporació  del  botó  de  l'enquesta  de  satisfacció  durant  el  període  de  realització  de 
l'enquesta.
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8. Exposicions de les biblioteques de Lletres i Cappont

La Biblioteca de Cappont ha realitzat l'exposició “L'expressió artística a l'escola” i la Biblioteca de 
Lletres ha realitzat les 'exposicions “Maragall, el poeta del paisatge modernista”, "Joaquín Costa, 
el León de Graus" i “La Capella Sixtina 500 anys després”.

9. Biblioteca Digital de Catalunya (BDC)

La BDC ha estat un dels programes consorciats més afectats per la situació econòmica actual. Per 
fer  front  a  les  restriccions  pressupostàries  es  va  acordar,  entre  altres  coses,  elaborar  una 
avaluació de les col·leccions  contractades, tant en format electrònic com en format paper, per tal 
de valorar possibles cancel·lacions.

A nivell consorciat, el CBUC ha elaborat un informe estadístic que presenta una anàlisi de les 
dades d'ús  dels  productes  electrònics  contractats  consorciadament  durant  els  tretze  anys de 
funcionament de la BDC: llibres, revistes i bases de dades. En la presentació de les dades d'ús de 
cada producte es mostra l'evolució anual del consum per a cada institució, entre elles la UdL, i per 
al conjunt del CBUC.

A nivell  de  la  UdL,   s'ha  realitzat  un estudi  de  l'ús  de  les  revistes  en  paper  i  electròniques 
subscrites a l'SBD recollint  les estadístiques d'ús.  Per una part,  s'han recollit  les dades de la 
consulta a sala presencialment a les biblioteques de les revistes en paper i, per una altra part,  
s'han demanat  les dades de la  consulta  electrònica  directament  als  editors/proveïdors  de  les 
revistes electròniques. Posteriorment s'ha realitzat l'anàlisi dels resultats estadístics.

Aquestes dades estadístiques sobre les col·leccions han permès obtenir més informació sobre l'ús 
dels recursos contractats i així poder optimitzar-los.

11. GEPA (Garantia d'Espai per la Preservació de l'Accés)

La UdL ha realitzat dues càrregues dintre del Pla de càrregues anual d'aquest equipament. La 
primera durant el darrer trimestre del 2011 i la segona durant el segons trimestre de 2012, amb 
monografies i revistes procedents de les 4  biblioteques.

12. Estudi i desenvolupament de diferents documents i convenis i la seva posterior aprovació

Documents aprovats a la Comissió General del Servei de Biblioteca i Documentació:

• Pla d'Actuacions 2009-2015, que conté la missió, valors i objectius estratègics de l'SBD

• Carta de Serveis

• Modificació del punt 5 (Durada i condicions del préstec) del Reglament de préstec

• Pautes per l'esporgada del Fons Documental

• Pautes per a les baixes del Fons Documental

• Pautes d'acceptació de donacions
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• Pla de Màrqueting i Comunicació de l'SBD

Convenis de la Universitat de Lleida:

• Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida (CETILL) per a l'ús del Servei de 
Biblioteca i Documentació i per a la donació del seu fons bibliogràfic

• Donació del fons del senyor Julià Companys

• Donació del fons de la senyora Maria O'Neill

• Donació del fons del senyor Jordi Jové Lamenca

• Donació del fons del senyor Antoni Bergós Massó

• Donació del fons del senyor Joan Baptista Xuriguera

Altres donacions:

• Llibreria Thulir

13.  Estudi  per  conèixer  el  grau  de  satisfacció  dels  usuaris del  Servei  de  Biblioteca  i 
Documentació

Per tal de detectar les necessitats dels nostres usuaris i millorar l'SBD, s'ha realitzat l'enquesta de 
satisfacció  d'usuaris  del  Servei  de  Biblioteca  i  Documentació  i  posterior  anàlisi  dels  resultats 
referents a l'SBD en general i a les diferents biblioteques en particular.

14. Article per commemorar els 40 anys de l'Escola de l'ETSEA

Aquest any es celebra el 40è aniversari de l'Escola de l'ETSEA i s'està preparant una publicació 
on la biblioteca de l'ETSEA i col·laborarà amb un article sobre l'evolució de la biblioteca al llarg 
d'aquests anys.

15. Millora dels canals de comunicació de l'SBD amb la UdL

S'estableix, juntament amb l'Àrea de Sistemes de la Informació i Comunicacions (ASIC) i l'Àrea de 
Comunicació i Premsa de la UdL, una periodicitat per tal de difondre novetats i altres aspectes 
relacionats amb l'SBD a l'apartat Notícies de la web de la UdL.
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Finalment,  uns  breus comentaris  sobre  les  dades estadístiques més  rellevants  del  Servei  de 
Biblioteca i Documentació.

Usuaris

Evolució del nombre d'usuaris

El  nombre  d'usuaris,  que  va  assolir  la  seva  cota  màxima  en  el  curs  2000/2001,  ha  anat 
evolucionant a la baixa durant la primera meitat de la dècada anterior per recuperar-se després, 
de forma progressiva, fins arribar al punt màxim amb 10.620 usuaris, d'acord amb les darreres 
dades recollides del curs 2010/2011.

Fons bibliogràfic

Exemplars automatitzats

El nombre total d'exemplars automatitzats és de 348.117 (any 2011). El seu increment ha estat 
constant en els darrers anys, tenint en compte les diferents vies d'adquisició: compra, intercanvi i  
donacions, amb especial atenció l'increment per donacions particulars i institucionals que ha rebut 
l'SBD, computant una mitjana anual d'increment d'exemplars de 18.653 unitats.

Adquisició de monografies (compra)

La  compra  de  monografies  s'ha  vist  afectada  en  els  darrers  dos  anys  per  les  reduccions 
pressupostàries, fent que es mantinguin a la baixa amb quantitats inferiors a l'any 2004.

Adquisició de monografies (donatiu i intercanvi)

Després d'un increment constant fins al 2008 i del pic del 2009 degut a la incorporació del fons de 
la Cartoteca a la Biblioteca de Lletres, les xifres del 2010 i 2011 han tornat a la tendència habitual.

Publicacions periòdiques vives (compra)

Els darrers anys marquen una certa estabilització ja que es manté una xifra d'adquisicions en 
l'entorn dels 10.000 – 12.000 títols, que inclouen revistes impreses i informació electrònica (bases 
de dades i revistes electròniques).

Llibres electrònics, diccionaris i enciclopèdies electròniques (compra)

Increment  constant  en  els  darrers  anys,  sobretot  entre  els  anys  2008  i  2010  amb  un  70% 
d'increment, arribant als 15.562 exemplars durant el 2011. Aquest increment ha estat possible pel 
fet de formar part del CBUC i per la excel·lent gestió dels recursos contractats i no consorciats.

Serveis als usuaris

Servei de préstec

El préstec de documents i dispositius electrònics de l'SBD trenca l'any 2008 la tendència a la baixa 
que s'havia iniciat l'any 2000. Durant l'any 2011 s'han realitzat 135.155 préstecs, aquesta xifra 
inclou 2.124 préstecs de tablets  PC,  2.049 préstecs dels espais  de treball  individuals i  1.228 
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préstecs dels espais de treball en grup i treball col·laboratiu.

Préstec d'ordinadors portàtils

El préstec dels ordinadors portàtils s'inicia l'any 2007, durant aquests cinc anys les xifres indiquen 
que aquest servei ha evolucionat a l'alça duplicant el nombre de préstecs.

Préstec de memòries USB

El préstec de memòries USB s'inicia l'any 2008 i durant aquests anys ha augmentat el nombre de 
préstecs, tot i que ha estat durant l'any 2011 que ha experimentat un increment molt important 
doblant el nombre de préstecs del 2010.

Servei d'Obtenció de Documents

A principis de la dècada anterior es van tramitar un elevat nombre de peticions de documents, fins 
arribar a les 6.205 peticions. Des de llavors fins ara, s'ha experimentat una tendència a la baixa 
que es veurà agreujada durant els propers anys degut a l'inici, durant l'any 2011, del nou servei de 
préstec consorciat PUC.

Refworks

Durant els cinc anys de funcionament d'aquest servei és evident la important evolució que ha 
experimentat, tant en el nombre d'usuaris, arribant als 3.189 el 2011, com en l'ús que fan aquests 
usuaris de Refworks, 21.886 sessions durant el 2011.

Pressupost

El pressupost assignat a l'SBD havia experimentat en els darrers anys increments mitjans anuals 
de l'ordre del 4%. Però des del 2010 s'inicia un retrocés, per l'any 2011 ha estat del 10%.
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1.1.2 Comissions i reunions de treball de l'SBD. Curs 2011/2012

Comissió General del Servei de Biblioteca i Documentació

Sessió núm. 28 del 10 de novembre de 2011

Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió núm. 27

2. Aprovació  de  la  proposta  de  distribució  del  pressupost  del  Servei  de  Biblioteca 
Documentació (SBD) per a l’any 2011

3. Proposta d’aprovació del pla d'actuacions 2009-2015 de l'SBD

4. Proposta d’aprovació de la carta de serveis de l'SBD

5. Proposta d'aprovació de la modificació del  punt  5: Durada i  condicions de préstec,  del 
reglament de préstec de l'SBD

6. Proposta d'aprovació de les pautes d'esporgada del fons documental, de les pautes de 
baixa de documents i la pauta d'acceptació de donacions i protocol per a fons especials.

7. Informació sobre el repositori institucional de la UdL

8. Informació sobre l'OpenCourseWare

9. Informació sobre llegats i donacions

10. Informació sobre els ajuts concedits per a digitalització

11. Informació sobre l'assignatura de matèria transversal

12. Informacions CBUC. PUC

13. Informació sobre l'enquesta en línia de satisfacció d'usuaris de l'SBD.

14. Presentació de les guies d'ús dels espais de treball col·laboratiu, treball en grup, treball 
individual i espais audiovisuals

15. Presentació de la pestanya biblioteca com a suport a la docència en el campus virtual

16. Presentació de l'aplicatiu per a inscriure's a la formació d'usuaris de l'SBD

17. Presentació de les Memòries del Servei de Biblioteca i Documentació:

 17.1 Curs 2009-10

 17.2 Curs 2010-11

18. Afers de tràmit

19. Torn obert de paraules

Acords:

• S’aprova l’acta de la sessió núm. 27

• S’aprova la proposta de distribució del pressupost del Servei de Biblioteca i Documentació 
per a l’any 2011

• S’aprova el pla d'actuacions 2009-2015 de l'SBD
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• S’aprova la carta de serveis de l'SBD

• S'aprova la modificació del punt 5 del Reglament de préstec de l'SBD

• S'aproven les pautes d'esporgada del fons documental, les pautes de baixa de documents i 
la pauta d'acceptació de donacions i protocol per a fons especials

Sessió núm. 29 del 7 de juny de 2012

Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Proposta i aprovació, si s'escau, de la distribució del pressupost del Servei de Biblioteca i 
Documentació (SBD) per a l'any 2012

3. Presentació de la política institucional d'accés obert de la Universitat de Lleida

4. Presentació del Pla de comunicació i màrqueting de l'SBD

5. Presentació dels resultats de l'enquesta de satisfacció d'usuaris 2011

6. Informacions sobre l'SBD:

6.1. Objectius 2011: grau d'assoliment i fitxes de seguiment

6.2. Assignatura de matèria transversal

6.3. Formació d'usuaris: autoformació, calendari i aplicatius

6.4. Repositoris:

6.4.1. Repositori Obert de la UdL

6.4.2. Repositoris de fons especials

7. Informacions sobre el CBUC

8. Afers de tràmit

9. Torn obert de paraules

Acords:

• Lectura i aprovació de l’acta de la sessió núm. 28

• Aprovació  de  la  proposta  de  distribució  del  pressupost  del  Servei  de  Biblioteca 
Documentació (SBD) per a l’any 2012

• S'aprova la realització d'enquestes de forma continuada
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Reunions de Caps de biblioteca i responsables d'àrea

Reunió núm. 70 del 4 d'octubre de 2011

Reunió  de  la  directora  de  l'SBD,  el  Vicerector  de  Campus,  les  caps  de  biblioteca  i  les 
responsables d'àrea de la UTC

Ordre del dia:

1. Presentació del Vicerector de Campus

2. Informacions SBD, CBUC i REBIUN

3. Informacions i presentació del PUC

4. Torn obert de paraules

S'acorda:

• L'Àrea de Catalogació enviarà  a les caps de biblioteca el  llistat  dels professors que 
superen els 125 llibres en préstec per tal d'esmenar aquesta situació de cara al PUC.

• Les biblioteques renovaran en bloc tots els llibres que tenen en préstec els professors 
així com els centres, departaments i serveis.

Reunió núm. 71 del 7 d'octubre de 2011

Reunió de la  directora de l'SBD, les caps de biblioteca,  les responsables d'àrea de la  UTC i  
l'informàtic de l'ASIC per a l'SBD

Ordre del dia:

1. Informacions Direcció, SBD i CBUC

2. Informacions de les àrees

3. Temes pendents a tractar de les diferents biblioteques

4. Torn obert de paraules

S'acorda:

• La Direcció, les caps de biblioteca i les responsables d'àrea donen el vist-i-plau al Pla 
d'Actuacions de l'SBD per tal de presentar-lo a la propera Comissió General del Servei 
de Biblioteca i Documentació.

• L'Àrea de Catalogació estudiarà l'obertura de les reserves en línia.

• L'Àrea  de  Recursos  i  Projectes  modificarà  la  web  de  l'SBD pel  que  fa  a  formació 
d'usuaris, PUC, tecnopréstec i préstec d'espais.
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Reunió núm. 72 del 18 de novembre de 2011

Reunió de la directora de l'SBD, les caps de biblioteca i les responsables d'àrea de la UTC

Ordre del dia:

1. Distribució definitiva del pressupost pel 2011

2. Tancament dels edificis de la Universitat de Lleida durant les festes de Nadal. Obertura de 
dues biblioteques: Lletres i Ciències de la Salut

3. Nou horari d'obertura de biblioteques de 9h a 21h des del 14 de novembre

4. Informacions de la Comissió General del Servei de Biblioteca i Documentació (CGSBD)

5. Informacions  CBUC de  les  baixes  definitives  per  l'any  2012  a  la  Biblioteca  Digital  de 
Catalunya

6. Presentació de les memòries del curs 2009/2010 i del curs 2010/2011

7. Torn obert de paraules

S'acorda:

• Les biblioteques i la UTC proposaran les persones interessades en treballar durant el  
període de Nadal.

• Les biblioteques tancaran a les 15.00 hores els dies 24 i 31 de desembre d'aquest any, 
amb el vist i plau del Vicerector de Campus.

• La Biblioteca de l'ETSEA aplicarà, en fase pilot, les Pautes per a l'esporgada del fons 
documental després de la càrrega de documents pendents al GEPA.

• L'Àrea de Serveis als Usuaris convocarà una reunió per les persones que treballen en 
repositoris per presentar la nova versió del programari DSpace i ensenyar els canvis en 
la gestió dels repositoris.

• L'Àrea de Serveis als Usuaris modificarà i igualarà les condicions del préstec dels Tablet 
PC amb les mateixes condicions de préstec que els ordinadors portàtils.

• La UTC comprarà 15 fundes per als Tablet PC.

• Les biblioteques deixaran de fer el recompte manual d'usuaris de la darrera hora de la 
nit.

• Les  caps de  les  biblioteques elaboraran  un  llistat  amb totes  les  incidències  de  les 
fotocopiadores i el faran arribar a la directora de l'SBD.

• L'Àrea de Recursos i Projectes donarà suport al projecte Dialnet.

• La UTC inclourà la documentació del curs “ALFIN i biblioteca universitària” a l'apartat 
“Documentació sobre cursos i jornades” de la intranet de l'SBD.

Reunió núm. 73 del 20 de desembre de 2011

Reunió de la directora de l'SBD, les caps de biblioteca i les responsables d'àrea de la UTC

Ordre del dia:

1. Pla de Comunicació i Màrqueting

2. Promoció de recursos digitals mitjançant codis QR

3. Informacions de l'Àrea de Recursos i Projectes

4. Altres informacions
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S'acorda:

• L'Àrea d'Adquisicions recollirà des de les propostes de millora del Pla de Comunicació i  
Màrqueting que faci el personal de l'SBD.

• Les biblioteques designaran una persona de cada biblioteca per la implementació dels 
codis QR a les biblioteques.

• Afegir  dos  accessos a  la  web  de  l'SBD per  fer  difusió  dels  codis  QR,  a  la  pàgina 
principal i a la pestanya de Serveis.

• Les biblioteques enviaran les dades sobre la consulta de revistes en paper recollides 
fins al febrer a l'Àrea de Recursos i Projectes i al juny enviaran les dades totals.

• L'Àrea de Recursos i Projectes treballarà en el repositori del fons Gili i Gaya amb la 
nova versió del programari DSpace.

• Ubicar  el  Centre  d'Autoaprenentatge de Llengües a  la  Biblioteca de Cappont  i  més 
endavant ampliar aquest equipament a la resta de biblioteques.

• L'Àrea de Serveis als Usuaris inclourà a la intranet de l'SBD la proposta de cursos de 
l'SBD per a l'ICE amb les dates.

• Les biblioteques elaboraran una proposta sobre els terminis en les sancions als usuaris i 
l'entregaran a la direcció de l'SBD.

Reunió núm. 74 de l'1 de febrer de 2012

Reunió de la  directora de l'SBD, les caps de biblioteca,  les responsables d'àrea de la  UTC i  
l'informàtic de l'ASIC per a l'SBD

Ordre del dia:

1. Informacions SBD i CCUC

2. Estat dels diferents projectes de les diferents àrees i biblioteques:

◦ Àrea d'Adquisicions

◦ Àrea de Serveis als Usuaris

◦ Àrea de Catalogació

◦ Àrea de Recursos i Projectes

◦ Biblioteques

3. Afers de tràmit

4. Torn obert de paraules

S'acorda:

• L'Àrea d'Adquisicions inclourà el Pla de Comunicació i Màrqueting a la intranet de l'SBD, 
a l'apartat de l'Àrea de Serveis als Usuaris, el lliurarà al Vicerector de Campus i a la 
propera Comissió General de l'SBD.

• L'Àrea de Serveis als Usuaris elaborarà una nova web anomenada “Repositoris digitals” 
amb informació relativa als repositoris digitals en accés obert  propis de la UdL i  els 
consorciats ens els que hi participa la UdL.

• La UTC encarregarà un segell de donatiu per cada biblioteca per tal de poder referenciar 
en el mateix exemplar la menció del donant.
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• Les  biblioteques  assignaran  personal  per  col·laborar  en  un  curs  de  formació  que 
s'impartirà a personal de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

• La Biblioteca de l'ETSEA col·laborarà en la celebració del 40è aniversari de l'Escola de 
l'ETSEA redactant  un  article  sobre  l'evolució  de  la  Biblioteca  de  l'ETSEA al  llarg 
d'aquests anys.

• Estudiar l'aplicatiu que utilitzen a la UPC per a la reserva dels espais de treball de les 
biblioteques i veure si s'ajusta a les necessitats de l'SBD.

Reunió núm. 75 del 15 de febrer de 2012

Reunió de la directora de l'SBD, les caps de biblioteca i les responsables d'àrea de la UTC

Ordre del dia:

1. Informacions SBD, UdL i CBUC

2. Afers de tràmit

3. Torn obert de paraules

S'acorda:

• Les biblioteques lliuraran a la responsable de l'Àrea de Serveis als Usuaris possibles 
millores de les fitxes de seguiment del Pla d'Actuacions.

• L'Àrea de Serveis als Usuaris farà proves a l'espai “Recursos bibliogràfics” del Campus 
Virtual  i  convocarà  una reunió  amb el  personal  de les biblioteques que s'encarrega 
d'aquest tema per tal d'establir prioritats en les tasques a realitzar.

• L'Àrea  de  Catalogació  i  l'informàtic  de  l'SBD  estudiaran  la  proposta  d'elaborar  un 
formulari  electrònic  per  demanar  els  documents  dipositats  als  magatzems  de  les 
biblioteques.

• L'Àrea de Serveis als Usuaris s'encarregarà de crear un grup de treball de formació 
d'usuaris.

Reunió núm. 76 del 23 de març de 2012

Reunió de la directora de l'SBD, les caps de biblioteca, la responsable de l'Àrea d'Adquisicions i la 
secretària de l'SBD

Ordre del dia:

1. Informacions sobre el tancament del pressupost 2011 per biblioteques i previsions per al 
2012

2. Afers de tràmit

3. Torn obert de paraules

S'acorda:

• Ajuntar la despesa comuna de bases de dades i revistes electròniques consorciades i 
mantenir  només  al  pressupost  de  cada  biblioteca  les  partides  de  monografies, 
enquadernació, publicacions no consorciades i funcionament general.
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• Centralitzar les compres de material per l'any 2013 per tal d'evitar duplicar material i 
aconseguir millors ofertes.

• Les biblioteques elaboraran  els  llistats  dels  documents  que es  volen incloure  en  la 
propera càrrega del GEPA i els faran arribar a la cap de la Biblioteca de Lletres.

• Les biblioteques iniciaran el llistat del personal interessat a treballar durant el tancament 
del mes d'agost.

Reunió núm. 77 de l'11 d'abril de 2012

Reunió de la directora de l'SBD, les caps de biblioteca i les responsables d'àrea de la UTC

Ordre del dia:

1. Posada en funcionament de l'aplicatiu per la formació d'usuaris

2. Proposta de curs per l'assignatura transversal pels propers cursos

3. Informació del projecte ITINERA

4. Estat de l'avaluació de l'ús dels recursos impresos i digitals no consorciats de l'SBD

5. Nova interfície web per a reclamacions de revistes impreses

6. Torn obert de paraules

S'acorda:

• L'Àrea d'Adquisicions s'encarregarà d'actualitzar les noves sessions de formació que 
enviïn els editors/proveïdors i els materials de suport a la web de formació d'usuaris.

• Afegir  un  breu  text  explicatiu  a  l'apartat  “Materials  docents”  de  la  web  de  formació 
d'usuaris.

• L'Àrea de Serveis als Usuaris convocarà el grup de formació d'usuaris per presentar el 
nou aplicatiu per la gestió de la formació d'usuaris.

• Incloure  competències  informàtiques  informacionals  a  l'assignatura  de  matèria 
transversal que imparteix l'SBD.

• Les biblioteques elaboraran propostes de treballs de recerca en l'àmbit de la biblioteca 
per a estudiants de secundària de la demarcació de Lleida que participin en el projecte 
ITINERA.

• L'Àrea d'Adquisicions fixa el mes de maig com a termini per fer el control de l'ús de les 
revistes en paper i per recollir les estadístiques d'ús de les revistes electròniques.

• Afegir altres dades per facilitar l'avaluació de les revistes en paper i electròniques: factor 
d'impacte, preu, disponibilitat en altres institucions del CBUC.

• L'Àrea de Catalogació inclourà a la intranet de l'SBD la guia de la nova interfície web per 
les reclamacions de revistes impreses.

• La  Biblioteca  de  Lletres  estudiarà  la  seva  participació  de  en  el  programa  “Aules 
d’Extensió  Universitària per a la Gent Gran” que organitza el  Vicerectorat d'Activitats 
Culturals i Projecció Universitària.
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Reunió núm. 78 del 24 d'abril de 2012

Reunió de la directora de l'SBD, les caps de biblioteca i les responsables d'àrea de la UTC

Ordre del dia:

1. Repositoris:

◦ Institucional. Millores

◦ Fons especials

◦ Cooperatius. RACO i TDX

2. Àrea Catalogació:

◦ Catalogació treballs finals de Grau i Master

◦ Fons documental. Material acompanyament. Noves propostes en relació al PUC i PI

3. Presentacions:

◦ Metalib+

◦ Informe estadístic Ángel Borrego. Biblioteca Digital de Catalunya 1998-2011

4. Propostes temes treball Recerca en el marc del Projecte Itinera

5. Torn obert de paraules

S'acorda:

• La direcció de l'SBD parlarà amb el Vicerector per tal de concretar la data d'aprovació de 
la Política d'Accés Obert de la UdL.

• L'Àrea  de  Catalogació  agilitzarà  la  revisió  de  les  metadades  del  repositori  de  fons 
especial del filòleg Samuel Gili i Gaya.

• Estudiar la possibilitat d'incloure un període d'embargament per als projectes finals de 
carrera que es recullen a RECERCAT tal i com es fa amb les tesis doctorals a TDX.

• Estudiar la possibilitat de traslladar les tesis doctorals a la Biblioteca de Cappont donat 
que aquesta biblioteca  té un espai concret on ubicar aquesta tipologia de documents.

• L'Àrea de Catalogació  s'encarregarà  de redactar  les pautes sobre  el  tractament  del 
material d'acompanyament i les farà arribar a les caps de biblioteca.

• L'Àrea de Serveis als Usuaris estudiarà l'opció d'enllaçar la pàgina web de l'SBD amb el 
“Buscare” (Metalib+) del CBUC per tal que la pestanya “Articles” enllaci amb “Buscare”.

• La  direcció  de  l'SBD farà  arribar  a  les  caps  de  biblioteca  l'informe estadístic  de  la 
Biblioteca Digital  de Catalunya realitzat  pel  CBUC, per tal  de potenciar  els recursos 
menys utilitzats.

• Participar en el projecte ITINERA però només en l'apartat de la formació.

• La direcció de l'SBD enviarà a les caps de biblioteca i  a les responsables d'àrea el 
document que recull el resum i les conclusions de l'enquesta de satisfacció dels usuaris 
de l'SBD.

• L'Àrea de Catalogació remetrà a les caps de biblioteca les pautes de tractament dels 
documents que formen part de la secció “Tria i remena”.

• Canviar  l'estat  “disponible”  dels  documents  dipositats  al  GEPA per  “Consulta  sota 
petició” amb una nota de “Pregunta al taulell”.

• Les biblioteques posaran el  segell  de  donatiu  a  tots  els  documents  que arribin  per 
aquesta via.

• L'Àrea  d'Adquisicions  treballarà  les  estadístiques  de  les  revistes  impreses  i 
electròniques durant el mes de maig i passar la informació a les caps de biblioteca a 
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principis de juny.

• La UTC trametrà a les caps de biblioteca i a les responsables d'àrea la informació de la  
circular  de  Gerència  sobre  l'obligatorietat  d'imprimir  amb  caràcter  general  tota  la 
documentació de la UdL en blanc i negre, a doble cara i en paper homologat.

Reunió núm. 79 del 31 de maig de 2012

Reunió de la directora de l'SBD, les caps de biblioteca i les responsables de l'Àrea de Recursos i  
Projectes i d'Adquisicions

Ordre del dia:

1. Avaluació de la col·lecció de publicacions periòdiques impreses i electròniques. Criteris de 
valoració

2. Obertura de les biblioteques en període de vacances

S'acorda:

• El termini de realització de la valoració de les publicacions periòdiques serà del 15 al 18 
de juny.

• Obrir la Biblioteca de Ciències de la Salut durant el període d'estiu i elaborar un quadre 
de tancament de les biblioteques per al mateix període. 

Reunió núm. 80 del 3 de juliol de 2012

Reunió de la directora de l'SBD, les caps de biblioteca i les responsables d'àrea de la UTC

Ordre del dia:

1. Informacions SBD i CBUC

2. Estat dels diferents projectes de les diferents àrees i/o biblioteques

S'acorda:

• La UTC farà arribar a les biblioteques el quadre de tancament de les biblioteques per al 
període d'estiu i el quadre amb les vacances del personal de la UTC i dels informàtics.

• Les biblioteques estudiaran l'informe de l'avaluació de la col·lecció de revistes lliurat per 
l'Àrea d'Adquisicions per tal de poder portar a terme accions futures.

• Les  biblioteques  finalitzaran  durant  el  darrer  semestre  del  2012  la  catalogació  del 
material d'acompanyament d'acord amb la nova pauta de tractament d'aquest tipus de 
material.

• L'Àrea de Catalogació demanarà informació a les biblioteques sobre el número de tesis 
que té cada una.

• L'Àrea  de  Serveis  als  Usuaris  enviarà  a  les  caps de  les  biblioteques el  quadre  de 
tipologies d'usuaris de préstec actualitzat.

• L'Àrea de Serveis als Usuaris s'encarregarà d'incloure a la intranet de l'SBD l'informe i la 
presentació dels resultats de l'enquesta de satisfacció dels usuaris.
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• La cap de la Biblioteca de l'ETSEA elaborarà un resum de les ponències a les que va 
assistir a les X Jornadas CRAI organitzades per la Universidad de la Rioja els dies 28 i 
29 de juny.

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

Octubre 2011 Novembre 2011 Desembre 2011

• 4 d'octubre, Reunió directora de 
l'SBD, Vicerector de Campus, 
caps de biblioteca i 
responsables d'àrea de la UTC 

• 7 d'octubre, Reunió directora de 
l'SBD, caps de biblioteca, 
responsables d'àrea de la UTC i 
informàtic de l'ASIC per a l'SBD

• 10 de novembre, Comissió 
General del Servei de Biblioteca 
i Documentació

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

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

Febrer 2012 Març 2012 Abril 2012

• 1 de febrer, Reunió directora de 
l'SBD, caps de biblioteca, 
responsables d'àrea de la UTC i 
informàtic de l'ASIC per a l'SBD

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

• 23 de març, Reunió directora de 
l'SBD, caps de biblioteca, 
responsable Àrea d'Adquisicions 
i secretària de l'SBD 

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

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

Maig 2012 Juny 2012 Juliol 2012

• 31 de maig, Reunió directora de 
l'SBD, caps de biblioteca, 
responsable de l'Àrea de 
Recursos i Projectes i 
responsable de l'Àrea 
d'Adquisicions

• 7 de juny, Comissió General del 
Servei de Biblioteca i 
Documentació

• 3 de juliol, Reunió directora de 
l'SBD, caps de biblioteca i 
responsables d'àrea de la UTC
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1.1.3 Grups de treball de l'SBD. Curs 2011/2012

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 actius durant el curs 2011/2012 
han estat:

• Grup  de  formació  d'usuaris:  a  finals  del  curs  2011/2012  es  crea  aquest  grup  amb 
l'objectiu  de  compartir  coneixements,  experiències,  metodologies,  procediments,  etc. 
envers la formació d'usuaris.

• Grup de comunicació i  màrqueting:  un dels objectius operatius del  Pla d'Actuacions 
2009-2015 és  "Desenvolupar el Pla de Comunicació i Màrqueting de les biblioteques de 
l'SBD" dins l'àmbit "SBD i Qualitat". Fruit d'aquest objectiu operatiu neix aquest grup per tal 
d'elaborar el  Pla de Comunicació i  Màrqueting de l'SBD i  fer el  seguiment i  l'avaluació 
posterior de les activitats incloses en aquest pla.

Durant  el  curs  2011/2012  es  redacta  el  document  anomenat  Pla  de  Comunicació  i  
Màrqueting  del  Servei  de  Biblioteca  i  Documentació  (2011-2015) i  es  porten  a  terme 
diverses accions corresponents a 10 campanyes de màrqueting incloses al document.
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1.2 Recursos humans

1.2.1 Organigrama. Distribució del personal

En la sessió ordinària de 10 de febrer de 2012 del Consell Social de la Universitat de Lleida,  
s’aprova la modificació de la relació de llocs de treball del Personal d’Administració i Serveis de la 
Universitat de Lleida, d’acord amb el document informat favorablement pel Consell de Govern en 
la seva sessió de 2 de febrer de 2012. 
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En els següents quadres adjunts es representa, distribuït per campus i escales, el personal del  
Servei de Biblioteca i Documentació segons la resolució de 13 de febrer de 2012 per la qual es 
disposa la publicació de la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis. El 62 % 
correspon  a  personal  bibliotecari  i  el  38  % restant  a  personal  auxiliar  de  biblioteca,  tècnics 
especialistes i auxiliar administratiu.

UNITAT CATEGORIA

A1-26 A2-24 A2-22 A2-20 C1-16 C1/12-15 L3 L4 TOTAL

Direcció 1 1

UTC 1 3 4 1 1 2 12

Biblioteca de Cappont 1 6 5 1 13

Biblioteca de Ciències de la 
Salut (inclou HUAV)

1 3 1 5

Biblioteca de l'ETSEA 1 2 3 6

Biblioteca de Lletres 1 4 3 8

CDE 1 1 2

TOTAL 1 1 8 19 1 1 15 1 47

Tipologia del personal Nombre Percentatge

Personal bibliotecari 29 62%

Tècnics especialistes 15 32%

Personal auxiliar de biblioteca 1 2%

Auxiliars administratius 2 4%

Total 47 100%
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1.2.2 Formació contínua del personal de l'SBD. Actuacions formatives1

Durant l'any 2011 el personal de l'SBD ha participat en un total de 34 cursos de formació amb 
l'assistència de 113 persones. En els quadres 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 2011

Tipus de cursos
Nombre de 

cursos
Sessions Assistents Hores

Específics 2 4 53 328

Generals 31 31 58 1978

Externs 1 1 2 14

Total 34 36 113 2320

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

Alfin i Biblioteca universitària 29 2 8 232

Camtasia Studio per a la creació 
de videotutorials  

24 2 4 96

Total 53 4 12 328

Cursos generals

Assistents Hores Total d'hores

Anglès nivell A1 1 100 100

Anglès nivell A2 3 100 300

Anglès nivell B2.1 2 100 200

Anglès nivell B2.2 1 100 100

Anglès nivell B1 5 100 180

Català administratiu 3 35 105

Català C2 3 90 270

Català jurídic 7 50 300

Comportament  de  les  persones  en  situacions 
d'emergència

1 2 2

Conversa en anglès B1 2 20 40

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

Conversa en anglès B2 2 20 40

Creació de documents digitals accessibles 1 18 18

Creació  de  qüestionaris,  enquestes  en  línia  i  el 
seu tractament estadístic 

1 20 20

Francès B2.1 1 75 75

Full de càlcul. Mòdul I: Gestió de dades 1 5 5

Full de càlcul. Mòdul II: Presentació i gràfics 1 5 5

Full de càlcul. Mòdul III: Fórmules i funcions
1

5 5

Gestió de processos 3 20 60

L'acollida de les noves incorporacions 3 3 9

Lideratge  de  persones  i  equips  orientats  a 
objectius 

1 16 16

Manteniment de pàgines web 1 10 10

Navegació, cerca i comunicació en el món digital. 
Mòdul I: Utilitzar i optimitzar el correu electrònic

2 5 10

Navegació, cerca i comunicació en el món digital. 
Mòdul  II:  Consciencia  de  la  importància  i  la 
seguretat en el món digital

1 4 4

Navegació, cerca i comunicació en el món digital. 
Mòdul  III:  Cercar,  avaluar  i  guardar  informació 
obtinguda a través d'internet

1 6 6

Negociació i mediació en situacions conflictives 1 15 15

Nocions  bàsiques  de  protocol  i  organització 
d'actes 

1 10 10

Novetats legislatives de procediment administratiu 1 15 15

Ordre a l'ordinador 2 10 20

Organització de l'arxiu i els documents 1 10 10

Part específica equip alarma i evacuació 2 2 4

Prevenció del mal d'esquena i correcció postural 2 12 24

Total 58 983 1978

Cursos externs

Assistents Hores Total d'hores

Coneixent els nostres usuaris per servir-los millor 2 7 14

Total 2 7 14
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Sessions de formació CBUC

Sessions Assistents Total d'hores

Dialnet. Formació per a la introducció 
de dades

1 5 22,5

Total 1 5 22,5

Sessions de formació SBD

Sessions Assistents Total 
d'hores

Projecte de servei de préstec consorciat PUC 2 48 192

Projecte PUC. Fases 2 46 184

Total 4 94 376

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 els coneixements obtinguts en activitats de 
formació, durant el curs 2009/2010 es va crear 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.
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Durant el curs 2011/2012 s'ha incorporat la següent documentació:

Camtasia Studio per a la creació de videotutorials (octubre 2011)

ALFIN i Biblioteca universitària      (Novembre 2011)  

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 2011/2012, 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'aquestes 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 
2011/2012:

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

20 hores a la 
setmana

Total

Àrea d'adquisicions 0 1 1

Àrea de catalogació 0 1 1

Àrea de catalogació i Biblioteca de Lletres 2 0 2

Àrea de serveis als usuaris 0 1 1

Biblioteca de Cappont 5 2 7
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Lloc on es presta la col·laboració 15 hores a la 
setmana

20 hores a la 
setmana

Total

Biblioteca de Ciències de la Salut 3 0 3

Biblioteca de l'ETSEA 3 0 3

Biblioteca de Lletres 3 0 3

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)2. 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.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV)

Durant el curs 2011/2012 l'SBD i la biblioteca de l'HUAV han col·laborat en els següents aspectes:

• Formació  al  personal  de  la  biblioteca  de  l'HUAV per  poder  realitzar  la  introducció  de 
sumaris a DIALNET.

• Elaboració i actualització de llistats a Millennium per tal de seleccionar les monografies que 
s'havien d'enviar al magatzem cooperatiu GEPA.

• Realització del curs de formació d'usuaris “Recerca bibliogràfica avançada en ciències de 
la salut” adreçat al personal sanitari de l'HUAV.

A finals del curs 2011/2012 aquesta biblioteca compta amb 1.681 exemplars.

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

Durant el curs 2011/2012 l'SBD i la biblioteca de l'INEFC han treballat conjuntament per tal de:

• Enllaç dels registres bibliogràfics dels documents dipositats a la biblioteca de l'INEFC amb 
l'etiqueta 001 dels registres bibliogràfics del CCUC. 

• Formació al personal de la biblioteca de l'INEFC dintre del pla de formació per al personal 
del l'SBD.

A finals del curs 2011/2012 aquesta biblioteca compta amb 17.305 exemplars, tenint en compte 
que durant aquest curs el seu fons ha augmentat en 449 exemplars.

2 Vegeu més informació d'aquests centres de documentació al punt 6.5
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1.4 Recursos econòmics de l'SBD per l'any 2011

1.4.1 Pressupost assignat

Pressupost assignat SBD any 2011

Descripció Import

Material d'oficina no inventariable 14.980,00 €

Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 855.500,00 €

Material fungible informàtic 5.000,00 €

Fotocòpies 1.500,00 €

Compra d'altre material fungible 200,00 €

Correu i missatgeria interna 400,00 €

Inscripció a congressos 700,00 €

Serveis postals 600,00 €

Despeses de desplaçament 5.000,00 €

Relacions interuniversitàries 20.500,00 €

Equips per la gestió 17.000,00 €

Total 921.380,00 €

1.4.2 Despesa executada

La despesa executada durant l'any 2011 és superior al pressupost assignat (punt 1.4.1), donat que 
factures de la Biblioteca Digital de Catalunya previstes pel 2010 van arribar durant l'exercici 2011 i  
una prevista pel 2011 s'ha pagat durant l'exercici 2012 amb romanents del 2011.

Despesa executada. Pressupost SBD any 2011

Descripció Import

Manteniment d'edificis i altres 2.349,60 €

Manteniment de maquinària 1.088,86 €

Manteniment de mobiliari i estris 254,47 €

Manteniment de software 2.152,57 €

Manteniment de hardware 354,00 €

Material d'oficina no inventariable 10.722,55 €

Material d'oficina (enquadernació) 1.841,32 €

Premsa, revistes i altres publicacions 760.471,22 €

Llibres 148.118,39 €

SOD 3.544,33 €

Material fungible informàtic 3.873,91 €

Fotocòpies 1.304,62 €

Compra d'altre material fungible 184,49 €
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Correu i missatgeria interna 1.297,74 €

Inscripció a congressos 30,00 €

Serveis postals 372,28 €

Despeses de desplaçament 3.161,41 €

Relacions interuniversitàries 24.280,41 €

Mobiliari i estris 598,90 €

Equipament per l'activitat docent 1.110,67 €

Equips per la gestió 1.500,96 €

Total 968.612,70 €

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 Universitat de Lleida

Durant el curs 2011/2012 l’SBD ha cooperat amb diferents òrgans de la UdL:

Departaments de la UdL

• Col·laboracions  en  sessions  de  formació  general  i  especialitzada  en  assignatures  de 
diferents titulacions:
◦ Filosofia científica del Grau en Infermeria
◦ Fonaments en fisioteràpia del Grau en Fisioteràpia
◦ Fonaments en fisioteràpia II del Grau en Fisioteràpia
◦ Documentació mèdica del Grau de Medicina
◦ Fisiologia del Grau en Nutrició Humana i Dietètica
◦ Nutrició del Grau en Nutrició Humana i Dietètica
◦ Tecnologies de la informació i la comunicació del Grau en Nutrició Humana i Dietètica
◦ Seguretat alimentària d'Enginyeria Agronòmica
◦ Tecnologia química del Grau en Biotecnologia
◦ Metabolisme secundari de plantes del Grau en Biotecnologia
◦ Introducció a la producció animal del Grau en Ciència i Salut Animal
◦ Benestar animal del Grau en Ciència i Salut Animal
◦ Ciències de la terra del Grau en Enginyeria Forestal
◦ Forest i indústria del Grau en Enginyeria Forestal
◦ Gestió de la fauna silvestre del Grau en Enginyeria Forestal
◦ Additius i aliments funcionals del Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments
◦ L’ensenyament de l’espanyol per a estrangers i per a finalitats específiques del Grau en 

Estudis Hispànics: Llengua i Literatura
◦ Història econòmica i social del Grau en Història
◦ Història econòmica i social del Grau en Història de l'Art
◦ Història econòmica i social del Grau en Geografia i Ordenació del Territori
◦ Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals
◦ Treball de final de grau del Grau en Enginyeria Informàtica
◦ Aprenentatge de la matemàtica del Grau en Educació Infantil
◦ L'escola d'educació infantil del Grau en Educació Infantil
◦ Processos i contextos educatius I del Grau en Educació Infantil
◦ Processos i contextos educatius I del Grau en Educació Primària
◦ Bases conceptuals i contextuals de l'educació social del Grau en Educació Social
◦ Intervenció individual i en grups del Grau en Treball Social
◦ Sociologia I del Grau en Treball Social
◦ Estadística del Grau en Turisme
◦ Dret administratiu I del Grau en Dret

• Col·laboracions en sessions de formació general i especialitzada en màsters oficials:
◦ Teoria i models infermers del Màster en Ciències de la Infermeria
◦ Màster en Educació per a la Salut
◦ Màster en medicina i cirurgia d'urgències
◦ Màster en Enginyeria de Forest
◦ Màster en Protecció Integrada de Cultius
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◦ Màster oficial en Enginyeria Agronòmica
◦ Màster en educació emocional
◦ Màster en intel·ligència emocional a les organitzacions
◦ Màster en psicopedagogia
◦ Màster en recerca educativa

• Col·laboració en sessions de formació general i especialitzada en el Pla d'Acció Tutorial de 
la Facultat de Ciències de l'Educació.

Servei  d'Informació  i  Atenció  Universitària  del  Vicerectorat  d'Estudiantat,  Postgrau  i 
Formació Contínua:

• 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. 

• Jornada Campus Oberts “Coneix la UdL”: aquesta jornada s’adreça als futurs estudiants i 
té com a objectiu donar a conèixer la UdL i proporciona un primer contacte amb l'entorn 
universitari. Durant aquesta jornada es realitzen diverses activitats, facilitant una primera 
trobada amb l’SBD. 

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

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

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

Oficina  de  Cooperació  i  Solidaritat  del  Vicerectorat  de  Relacions  Internacionals  i 
Cooperació:  procés  tècnic  i  préstec del  fons  documental  del  Centre  de  Documentació  en 
Cooperació i Solidaritat (CDOCS).
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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  préstec  del  fons 
documental del Centre d'Estudis i Documentació de les Dones (CEDD).

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

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

Àrea de Gestió Acadèmica. Secció de Doctorat: gestió de la incorporació de les tesis doctorals 
al repositori Tesis Doctorals en Xarxa (TDX).

Servei  de personal.  Secció de Formació, Integració i  Ajuts Socials:  planificació de cursos 
generals  i  específics  adreçats  al  personal  de  l'SBD amb l'objectiu  de  la  millora  contínua  del 
personal.

Servei de prevenció de riscos laborals: participació en el Pla d'emergència de la UdL incloent la 
pràctica  d'un  simulacre  a  la  Biblioteca  de  Cappont  i  reunions amb els  membres  dels  equips 
d'emergència.

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: 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 (catalogació, OPAC, préstec, 
control d'autoritats, publicacions periòdiques i bibliografia recomanada).
L'SBD proporciona suport a la Biblioteca de l'HUAV en totes les tasques de gestió bibliotecària.
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1.5.2 Cooperació interbibliotecària

CBUC

La UdL forma part del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i, l'SBD, en 
representació de la UdL, forma part dels tres òrgans de govern previstos en el seu Reglament: 
Consell de Govern, Comissió Executiva i Comissió Tècnica.

Durant el curs 2011/2012 el personal de l'SBD, en representació de la UdL, ha assistit als Consells 
de govern, Comissions i reunions dels grups de treball del CBUC:

• 2 Consells de govern
• 3 Comissions executives
• 7 Comissions tècniques
• 10 reunions dels grups de treball

El CBUC té per missió millorar els serveis bibliotecaris a través de la cooperació. El seu Pla de 
treball anual estructura les diferents actuacions sota tres eixos estratègics, les actuacions en les 
que més ha participat la UdL a través de l'SBD són:

1. Accessibilitat i disponibilitat de la informació

a. Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC): l'any 2011 assoleix 4.018.394 
registres bibliogràfics corresponents a gairebé 10 milions de documents físics de totes les 
institucions que l'integren. 

b. Préstec interbibliotecari: la posada en funcionament del PUC a finals del 2011 ha alterat les 
dades del préstec entre biblioteques ja que la majoria de documents originals circulen pel 
PUC  fent  disminuir  el  percentatge  dins  del  total  de  documents  servits  per  préstec 
interbibliotecari.

c. GEPA (Garantia d'Espai  per la Preservació de l'Accés):  l'ocupació d'aquest  equipament 
arriba ja al 15,5% el 2011. Per tal d'agilitzar la tramesa de documentació i estalviar costos 
de contractació, el 2011 s'elabora un acord marc que ha homologat quatre empreses per a 
la realització de les càrregues.

2. Biblioteca Digital de Catalunya (BDC)

a. Accés consorciat a bases de dades i  revistes electròniques: el  2011 s'han descarregat 
gairebé 5,3 milions d'articles de les revistes electròniques subscrites, un 11,43% més que 
l'any anterior. S'han realitzat 2.410.183 sessions en les bases de dades contractades, un 
28,79%  més  que  el  2010,  i  378.240  accessos  als  llibres  electrònics  comprats 
conjuntament, un 22,24% més respecte l'any 2010. Tot i l'augment dels usos dels recursos 
digitals inclosos a la BDC, la situació econòmica actual ha comportat la contenció de la 
despesa, el debat sobre el funcionament i la col·lecció de la BDC i la cancel·lació d'algun 
producte.

b. Dipòsits  electrònics  de  documents:  durant  el  2011  han  continuat  creixent  en  nombre 
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d'institucions que hi participen, en documents que s'hi emmagatzemen i en accessos. Hi ha 
18 institucions que participen a TDX, 22 a RECERCAT, 60 a RACO, 19 a Memòria Digital 
de Catalunya (MDC) i 10 a Materials Docents en Xarxa (MDX). Cal destacar les nombroses 
millores  que  s'han  realitzat  en  els  programaris  que  utilitzen  aquests  dipòsits  i  les 
avantatges que aquestes millores han suposat.

c. Sumaris electrònics de revistes subscrites: el 2011 el servei de sumaris electrònics s'ha 
realitzat  de  forma  completa  des  de  DIALNET.  Les  institucions  participants  van  decidir 
quines revistes volien migrar a DIALNET, aquest  traspàs ha suposat  una millora en la 
qualitat de les dades migrades.

3. Millora de recursos i serveis

a. Serveis informàtics: el 2011 s'ha caracteritzat per la posada en funcionament del PUC, les 
millores en els programaris dels dipòsits electrònics i  la participació efectiva a la xarxa 
MetaArchive per a la preservació de tesis. 

A continuació mostrem una relació dels grups de treball  del  CBUC, amb les seves principals 
funcions, en els que ha participat personal de l'SBD durant el curs 2011/2012: 

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

• Préstec  interbibliotecari  i  PUC:  avaluar  i  proposar  millores  al  programa  de  préstec 
consorciat, interbibliotecari, in situ, i accés a les col·leccions del CBUC. 

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

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

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

• 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.

REBIUN

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

Durant el curs 2011/2012 l'SBD, en representació de la UdL, ha participat en diferents projectes 
portats a terme pels diferents grups de treballs aportant els seus registres bibliogràfics al catàleg 
col·lectiu,  participant  amb  les  seves  dades  a  la  publicació  del  Anuario  de  las  bibliotecas 
universitarias y científicas españolas,  en el préstec interbibliotecari de les institucions membres i 
en el grup de treball de repositoris.
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Durant el curs 2011/2012 s'han celebrat dos esdeveniments importants en l'àmbit de Rebiun. Per 
una banda,  la  XIX Asamblea General  de Rebiun celebrada a Barcelona els  dies  2,  3  i  4  de 
novembre de 2011, on s'aprova el III Pla Estratègic.

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

Les línies estratègiques que finalment es van consensuar són: 

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

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

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

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

I per una altra banda, les X Jornadas CRAI celebrades a la Universidad de La Rioja els dies 28 i 
29 de juny de 2012. Aquestes jornades, destinades a difondre el concepte de Centre de Recursos 
per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI), es centren en analitzar els resultats de la implantació 
de les Competències Informàtiques i Informacionals (CI2) a les universitats espanyoles.

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

La  FECYT, organisme depenent del Ministeri d'Economia i Competitivitat, gestiona les llicències 
nacionals de les bases de dades  Web Of Knowledge (WOK) i  SCOPUS 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
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1.5.3 Convenis i relacions externes d'àmbit local

Convenis

Durant el curs 2011/2012 l'SBD ha treballat en la redacció de diversos convenis per tal de poder 
fer efectius diversos llegats de fons a la Biblioteca de Lletres:

• Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida (CETILL) per a l'ús del Servei de 
Biblioteca i Documentació i per a la donació del seu fons bibliogràfic

• Donació del fons bibliogràfic de Julià Companys

• Donació del fons bibliogràfic de Maria O'Neill

• Donació del fons bibliogràfic de Jordi Jové Lamenca

• Donació de documentació personal d'Antoni Bergós Massó

• Donació del fons bibliogràfic de Joan Baptista Xuriguera

• Llibreria Thulir

Aquests convenis han suposat un increment considerable del fons documental de l'SBD3.

Relacions externes d'àmbit local

Durant  el  curs  2011/2012  l'SBD  ha  iniciat  la  formació  d'estudiants  de  diversos  instituts  de 
secundària  de  Lleida  dintre  del  programa  ITINERA.  Aquest  programa  pretén  proporcionar  a 
l’alumnat de batxillerat amb inquietuds i necessitat d’adquirir nous coneixements, recursos i eines 
per a orientar i facilitar l’elaboració del seu treball de recerca. L’Institut de Ciències de l'Educació-
Centre de Formació Contínua (ICE-CFC) s’encarrega d’establir els mecanismes de relació entre el 
professorat del centre de secundària i la Universitat de Lleida.

3 Vegeu la notícia publicada a la web de la UdL a l'Annex 2
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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 2011/2012:

Setembre 2011 Octubre 2011 Novembre 2011

• 14 de setembre, Consell de 
Govern del CBUC

• 6 d'octubre, Comissió Tècnica 
del CBUC

• 20 d'octubre, HUAV
• 27 d'octubre, Comissió Tècnica 

del CBUC

• 2 de novembre, Conferencia 
Internacional de Espacios 
Sociales de Aprendizaje

• 2-4 de novembre, Asamblea 
Anual de Rebiun

• 3 de novembre, Dipòsits-e BDC
• 16 de novembre, Comissió 

Executiva del CBUC
• 21-22 de novembre, Seminari 

Comissió Europea
• 30 de novembre, Informàtics 

Millennium

Desembre 2011 Gener 2012 Febrer 2012

• 12 de desembre, HUAV
• 14 de desembre, Interlocutors 

Catalogació
• 21 de desembre, Comissió 

Executiva del CBUC

• 26 de gener, Comissió Tècnica 
del CBUC

• 14 de febrer, Consell de 
Govern del CBUC

• 22 de febrer, Dipòsits-e BDC

Març 2012 Abril 2012 Maig 2012

• 7 de març, Ajuts Ministeri de 
Cultura

• 8 de març, Comissió Tècnica 
del CBUC

• 8 de març, Refworks
• 28 de març, Préstec 

interbibliotecari i PUC

• 19 d'abril, Comissió Tècnica 
del CBUC

• 15 de maig, Comissió Tècnica 
del CBUC

Juny 2012 Juliol 2012

• 21 de juny, Comissió Tècnica 
del CBUC

• 21 de juny, Repositoris de 
Rebiun

• 26 de juny, Interlocutors 
Catalogació

• 27 de juny, Dipòsits-e BDC
• 28-29 de juny, X Jornadas 

CRAI

• 4 de juliol, Refworks

• 12 de juliol, GEPA
• 19 de juliol, Comissió 

Executiva del CBUC

39



Memòria del curs 2011/2012

1.6 Fons bibliogràfic

1.6.1 Monografies, publicacions periòdiques i altres suports

En relació als documents provinents de compra, durant l'any 2011 s'han adquirit un total de 2.712 
exemplars, que suposa un increment del 5,3% respecte l'any 2010. 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 11.769 publicacions. Aquesta xifra suposa un descens del  6% respecte l'any 
2010.

En relació als documents provinents de donatiu o d'intercanvi, durant l'any  2011 s'han rebut un 
total de 6.826 monografies, que suposa un 27,84% menys respecte l'any 2010. També s'han rebut 
663 publicacions periòdiques vives en format paper.

Finalment, pel que fa al material no llibre, per l'any 2011 el total és de  78.065 documents, que 
suposa un increment del 2,43% respecte l'any 2010.

1.6.2 Biblioteca Digital de Catalunya i altres recursos electrònics

La Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) es va posar en funcionament el 1999 i està formada pels 
fons provinents dels recursos electrònics contractats de manera conjunta per totes les institucions 
del CBUC i també pels fons provinents dels repositoris cooperatius de documents digitals.
Durant  els  primers  10  anys,  la  BDC  ha  experimentat  un  creixement  important  en  les 
contractacions dels productes electrònics, però a partir de l'any 2009 ha començat a notar els 
efectes de la crisi econòmica internacional iniciant un període de contenció i de cancel·lacions de 
subscripcions.  Això  es  deu,  majoritàriament,  al  fet  que  el  cost  de  la  informació  científica 
s'incrementa anualment molt per sobre del que ho fan els pressupostos ordinaris.  Fruit d'aquest 
període de contenció s'han portat a terme diferents accions: al 2010 no es va renovar la base de 
dades Business Source Elite  i  a  finals del  2011 no es va poder fer  front  a la  renovació dels 
recursos ABI Inform, Safari, VLEX i les revistes electròniques de Taylor & Francis.

Actualment  la  BDC  dóna  accés  als  següents  recursos  d'informació  electrònica  contractats  a 
editors comercials:

• 9.344 revistes electròniques
• 13.786 llibres electrònics
• 26 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 2011/2012 destacar els següents canvis:

• L'accés gratuït a 8.558 llibres electrònics a text complet de les àrees de coneixement de 
ciència,  tecnologia  i  medicina,  publicats  per  Elsevier  a  través  de  la  plataforma 
ScienceDirect e-Books.  A finals del 2012, entre totes les institucions que conformen el 
Consorci  de  Biblioteques  Universitàries  de  Catalunya  (CBUC)  i  tenint  en  compte  les 
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estadístiques,  es  seleccionaran  aproximadament  uns  1.300  títols  que  seran  els  que 
finalment s'adquiriran i passaran a formar part del fons bibliogràfic i documental de l'SBD.

• La  subscripció  consorciada  al  recurs  electrònic  “Fonoteca  UJI”  amb  més  de  300.000 
cançons digitalitzades en format mpeg i consultable en streaming,  provinents del material 
discogràfic cedit per Ràdio Castelló - Cadena Ser de més de 100.000 discs, CD, etc.

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

Recurs Matèria

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

Biblioteca Cochrane Plus Ciències de la salut

eBook Collection EBSCOhost Ciències socials i humanes

Ebrary General i de referència

Econlit Ciències jurídiques i econòmiques

Emerald Ciències jurídiques i econòmiques

Eric Ciències socials i humanes

Factiva General i de referència

Fonoteca UJI Ciències socials i humanes

Food Science and Technology Abstracts Ciències de la salut

Gale Virtual Reference Library Ciència, tecnologia i medicina

Harrison’s Online Medicina interna

IEEE/IEE Electronic Library Enginyeries

Informa Healthcare Ciències de la vida i medicina

JSTOR Ciències socials i humanes

LNCS Enginyeries

MathSciNet Ciències pures i de la natura

Medline Ciències de la salut

MyiLibrary General i de referència

Nature Ciències pures i de la natura

OCLC WorldCat Eina catalogràfica

OUP General i de referència

Oxford Reference Online General i de referència

Periodicals Index Online/Periodicals 
Archive Online 

Ciències socials i humanes

ProQuest Health & Medical Complete Ciències de la salut
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Recurs Matèria

PsycInfo Ciències de la salut

QuestionPoint Referència virtual

RefWorks Gestor bibliogràfic

RSC Ciències pures i de la natura

Sage Ciències socials i humanes

ScienceDirect Multidisciplinar

ScienceDirect e-Books Ciència, tecnologia i medicina

Springer e-books Ciències de la salut

Springer/Kluwer Multidisciplinar

Wiley Online Library/Blackwell Multidisciplinar

Zentralblatt Math Ciències pures i de la natura

En relació a les revistes electròniques, el nombre de revistes de compra accessibles a finals de 
l’any 2011 és de 11.146. Aquesta quantitat de revistes inclou les col·leccions contractades a través 
del CBUC així com les revistes subscrites directament per la UdL i suposa un descens del 2,08%.

Pel que fa als llibres electrònics, el nombre de llibres accessibles a finals de l'any 2011 és de 
11.296.  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 i suposa un 
descens del 20%.

1.6.3 GEPA

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

Durant  el  curs 2011/2012 les biblioteques de la  Universitat  de Lleida han realitzat  trasllats de 
llibres i revistes al GEPA. En total, s'ha preparat i efectuat el trasllat a l'equipament GEPA de 140 
caixes de monografies que representen una ocupació de 60,56 metres lineals i diversos volums 
corresponents a 71 títols de revistes que representen una ocupació de 49,7 metres lineals.
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1.7 Repositoris: UdL i CBUC

Durant  el  curs  2011/2012  el  Servei  de  Biblioteca  i  Documentació  (SBD)  ha  treballat  en  el  
manteniment dels següents repositoris:

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

◦ Biblioteca Virtual Màrius Torres
◦ Fons Sol – Torres
◦ Fons COPE
◦ Fons Gili i Gaya

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 Gestió del fons bibliogràfic

Des de l'Àrea d'Adquisicions s'ha fet la compra centralitzada de llibres als diferents proveïdors, les 
reclamacions,  les  devolucions  de  llibres  incorrectes,  les  cancel·lacions  dels  llibres  exhaurits  i  
l'entrada de la facturació al  mòdul  d'adquisicions del  programari  Millennium. Durant l'any 2011 
s'han rebut 2.712 exemplars procedents de compra.

Pel que fa a la gestió de les publicacions periòdiques, durant els darrers mesos del 2011 es van 
dur a terme intensos contactes per tal d'aconseguir rebaixes en els costos de les publicacions 
periòdiques i bases de dades. Fruit d'aquestes negociacions es van produir canvis en la renovació 
de les revistes: les publicacions nacionals s'han renovat amb la Llibreria Pons, les estrangeres 
amb l'empresa Ebsco i les bases de dades amb diverses empreses com Orex Digital, Greendata o 
bé directament als editors.

Des de l'Àrea d'Adquisicions i juntament amb l'Àrea de Recursos i Projectes i les biblioteques, s'ha 
realitzat una primera fase d'estudi de la col·lecció de revistes impreses i electròniques subscrites a 
l'SBD. Per tal de portar-lo a terme s'han tingut en compte aspectes com la consulta a sala de les  
revistes impreses, la consulta electrònica per a les revistes subscrites en aquesta modalitat, el  
factor d'impacte, el nivell de demanda de les revistes a través del Servei d'Obtenció de Documents 
(SOD), el valor de la col·lecció, la disponibilitat de les revistes en altres institucions del CBUC i  
finalment  el  cost  de  cada  una  de  les  revistes.  Per  tal  d'obtenir  les  dades  sobre  la  consulta 
electrònica,  des  de  l'Àrea  d'Adquisicions  s'ha  procedit  a  demanar  als  editors/proveïdors  les 
estadístiques d'ús de cadascuna de les publicacions electròniques durant els darrers tres anys. 
Posteriorment s'ha realitzat l'anàlisi de totes les dades obtingudes.

L'objectiu  d'aquest  anàlisis  és  detectar  les  publicacions  periòdiques i  els  recursos electrònics 
menys utilitzats per tal de potenciar el seu ús entre la comunitat universitària i, si s'escau, estudiar  
la possibilitat de cancel·lar alguna subscripció.

A nivell consorciat, el CBUC ha elaborat un informe estadístic que presenta una anàlisi de les 
dades d'ús  dels  productes  electrònics  contractats  consorciadament  durant  els  tretze  anys de 
funcionament de la BDC: llibres, revistes i bases de dades. En la presentació de les dades d'ús de 
cada producte es mostra l'evolució anual del consum per a cada institució, entre elles la UdL, i per 
al conjunt del CBUC.

Altres tasques que s'han portat a terme durant aquest curs 2011/2012 relacionades amb la gestió 
de la col·lecció:

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

• Incorporació,  mitjançant  el  sistema  de  gestió  de  continguts  Joomla,  dels  materials  de 
suport  dels recursos electrònics subscrits a l'apartat  d'autoformació de la  web “Guies i 
eines de l'SBD”: tutorials, guies d'ús, etc..

• Actualització del document Circuit de la gestió dels recursos-e amb la incorporació del nou 
epígraf llibres-e on s'especifica el circuit i les persones implicades en la gestió dels llibres 
electrònics.
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Durant el curs 2011/2012, l'objectiu principal del grup RelectroPlus, un dels grups de treball actius 
del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i del qual l'Àrea d'Adquisicions 
en forma part, ha estat l'estudi i l'avaluació dels recursos electrònics que conformen la Biblioteca 
Digital de Catalunya, per tal de prioritzar els recursos d'acord al  nivell  d'ús i a l'impacte en la 
recerca. El grup ha continuat treballant en l'avaluació d'usos a partir d'estadístiques acumulades 
(2011 inclòs), en redefinir la “core collection” i si s'escau, en fer propostes de cancel·lacions, de 
reduccions de TxT i mecanismes pal·liatius de les cancel·lacions. 

2.2 Pla de comunicació i màrqueting de l'SBD

Durant aquest curs s'ha finalitzat l'elaboració del Pla de Comunicació i Màrqueting del Servei de  
Biblioteca i Documentació (2011-2015). En aquest document es planifiquen una sèrie d'activitats i 
estratègies de difusió de recursos i serveis amb l'objectiu d'aconseguir una major qualitat en els 
serveis. Aquest document s'ha treballat conjuntament amb personal de la Biblioteca de l'ETSEA i 
s'ha presentat als caps i responsables de les diferents àrees de l'SBD. A posteriori, es crea el grup 
de comunicació i màrqueting per tal de fer un seguiment de les activitats que s'inclouen al pla. 
Al Pla de Comunicació i Màrqueting es planifiquen un total de 20 activitats amb les corresponents 
fitxes de seguiment. Cada activitat s'emmarca en un objectiu estratègic del Pla d'Actuacions 2009-
2015 de l'SBD i en un objectiu operatiu.

A continuació es mostren algunes de les campanyes de màrqueting de les quals s'han dut a terme 
accions al llarg d'aquest curs 2011/2012:

Objectiu estratègic 2. Impulsar la millora i l'increment de recursos per a l'SBD

Objectiu operatiu 2.C. Millorar les condicions dels espais per a determinades col·leccions i fer-ne 
un ús més eficient

Activitat / Campanya 2.C.1. Crear, gestionar i difondre una nova secció: “Tria i Remena”

Accions realitzades S'han escollit espais informals, més propers a l'usuari com són les tauletes que 
hi  ha  al  costat  de  les  butaques,  i  s'hi  ha  ubicat  documents  d'una  mateixa 
temàtica d'interès per als usuaris. Cadascuna de les seccions escollides s'ha 
comunicat a través de la llista de correu UdL-Info.
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Objectiu estratègic 2. Impulsar la millora i l'increment de recursos per a l'SBD

Objectiu operatiu 2.D.  Redissenyar  espais  amb  nous  equipaments  i  mobiliari  a  les  diferents 
biblioteques a fi  d'adaptar-se a les noves  necessitats  d'infraestructures en el  
marc de l'EEES

Activitat / Campanya 2.D.1. Difondre els nous espais: espais de treball en grup i treball 
col·laboratiu, sales de treball individual i espais d'audiovisuals.

Accions realitzades S'han elaborat cartells a totes les biblioteques, s'ha incorporat la normativa de 
préstec d'espais a la pàgina web de l'SBD, s'han enviat correus electrònics a 
través de la llista de correu UdL-Info i s'han incorporat les notícies a la web dels 
alumnes.

 

Objectiu estratègic 2. Impulsar la millora i l'increment de recursos per a l'SBD

Objectiu operatiu 2.D.  Redissenyar  espais  amb  nous  equipaments  i  mobiliari  a  les  diferents 
biblioteques a fi  d'adaptar-se a les noves  necessitats  d'infraestructures en el  
marc de l'EEES

Activitat / Campanya 2.D.2. Dissenyar, gestionar i donar publicitat a les exposicions dins de les 
biblioteques de l'SBD.

Accions realitzades S'han penjat  cartells a les biblioteques, s'ha afegit  la informació a la web de 
l'SBD a l'apartat d'”Exposicions” i “Novetats/Activitats”, s'han inclòs al Bloc de 
Lletres i també a la web de la UdL, apartat “Exposicions”
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Objectiu estratègic 2. Impulsar la millora i l'increment de recursos per a l'SBD

Objectiu operatiu 2.E. Incrementar el nombre i l'accessibilitat de recursos digitals

Activitat / Campanya 2.E.2. El recurs electrònic del mes

Accions realitzades Mitjançant els fullets informatius les biblioteques i l'Àrea d'Adquisicions han difós 
els  recursos  de  pagament  amb  l'objectiu  de  potenciar  el  seu  ús.  Entre  els 
recursos  promocionats  hi  ha:  TV  Anuncios,  Norweb,  Lecture  Notes, 
SpringerImages,  Cell  Press,  Iconda,  Francis,  American  Institute  of  Physics, 
Emerald, Elsevier ScienceDirect e-books, etc.
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Objectiu estratègic 2. Impulsar la millora i l'increment de recursos per a l'SBD

Objectiu operatiu 2.E. Incrementar el nombre i l'accessibilitat de recursos digitals

Activitat / Campanya 2.E.6. Difondre les guies de consulta dels proveïdors dels recursos 
electrònics subscrits com a eines d'autoformació.

Accions realitzades Per  una  banda  s'ha  incorporat  les  sessions  de  formació  programades  per 
proveïdors dins del nou apartat “Formació en línia” a la web Guies i Eines. I per  
altra banda s'han incorporat els tutorials i manuals d'ús de recursos electrònics 
subscrits dins de “Materials de suport” a la web Guies i Eines.
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Objectiu estratègic 2. Impulsar la millora i l'increment de recursos per a l'SBD

Objectiu operatiu 2.F. Analitzar, avaluar i redefinir, si cal, els serveis i recursos que ofereix l'SBD 
segons criteris d'ús, d'eficiència i eficàcia i adaptar-los a les necessitats actuals

Activitat / Campanya 2.F.1. Difondre el servei PUC (préstec de documents entre biblioteques 
universitàries del CBUC).

Accions realitzades S'ha enviat una carta a tot els professorat juntament amb un punt de llibre i un 
targeter.  Una altra acció de difusió ha estat  penjar  el  videotutorial  PUC a la 
pàgina web de l'SBD (dins de “Tutorials” de Guies i Eines). També s'ha enviat un 
fullet informatiu a tots els col·lectius per promocionar aquest servei.
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Objectiu estratègic 5. Potenciar i promoure accions per al desenvolupament d'habilitats 
informacionals

Objectiu operatiu 5.A. Participar en el procés de suport a l'aprenentatge dins la matèria transversal 
de la UdL i els crèdits de lliure elecció desenvolupant activitats formatives en 
habilitats informacionals.

Activitat / Campanya 5.A.1. Difondre el curs “Fes un tast de la Biblioteca!” impartit per l'SBD i 
emmarcat dins de la matèria optativa de graus: “Matèria transversal” 
organitzat per la Unitat de Planificació Docent.

Accions realitzades S'han enviat correus a UdL-Info per tal de donar a conèixer aquest curs, s'han 
penjat cartells a les biblioteques, s'han elaborat uns fulletons i s'ha actualitzat 
tota la informació a la pàgina web de l'SBD (a l'apartat de Formació d'Usuaris).

Objectiu estratègic 5. Potenciar i promoure accions per al desenvolupament d'habilitats 
informacionals

Objectiu operatiu 5.B. Programar cursos i sessions (activitats formatives) de formació d'usuaris 
sobre serveis i recursos bibliogràfics i documentals adreçats als diferents 
col·lectius de la comunitat universitària i a col·lectius externs de la UdL 
(convenis, etc.)

Activitat / Campanya 5.B.1. Difondre els cursos i sessions de formació d'usuaris sobre serveis i 
recursos bibliogràfics i documentals adreçats als diferents col·lectius de la 
comunitat universitària

Accions realitzades S'han penjat  a  l'apartat  de “Notícies”  de la  pàgina  web de l'SBD els  cursos  
organitzats per l'ICE i impartits per personal de l'SBD. També s'ha estructurat i  
organitzat tota l'oferta formativa i  es difon a través de la pàgina web amb el  
“calendari” com a novetat i l'apartat “Sol·licita una sessió”.
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Objectiu estratègic 6. Potenciar l'ús de les TIC i la implementació de serveis d'innovació

Objectiu operatiu 6.C. Facilitar l'ús de recursos mitjançant eines de la web 2.0

Activitat / Campanya 6.C.1. Implementar els codis QR com a servei de valor afegit a les 
biblioteques de l'SBD.

Accions realitzades S'han posat codis QR a les prestatgeries de les biblioteques amb l'objectiu de 
potenciar i difondre els recursos electrònics i per tal d'adaptar alguns serveis a 
les tecnologies mòbils.

Objectiu estratègic 7. Promoure i difondre la millora i la qualitat dels serveis

Objectiu operatiu 7.B. Actualitzar la carta de serveis de l'SBD

Activitat / Campanya 7.B.1. Difondre la carta de serveis de l'SBD a tota la comunitat universitària

Accions realitzades S'han elaborat 4 blocs de punts de llibres amb els principals ítems que a la carta 
de serveis s'hi descriuen: Què oferim?, Quins són els teus drets?,  Què esperem 
de tu?  I,  Què pots esperar de nosaltres?
Aquests punts de llibres s'ofereixen als usuaris quan agafen llibres en préstec.
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2.3 Col·laboracions i altres activitats

Durant el curs 2011/2012 la responsable de l'Àrea d'Adquisicions ha col·laborat amb el Servei de 
Prevenció de Riscos Laborals per a l'organització d'un simulacre d'emergències a la Biblioteca de 
Cappont. Aquest fet ha comportat reunions internes amb els membres de l'equip d'emergència, 
formació i pràctica per al simulacre i propostes de millora del protocol d'emergències.

També ha continuat la col·laboració amb la Biblioteca de Cappont per tal de seguir gestionant 
l'adequació dels nous espais de treball d'aquesta biblioteca: selecció de material informàtic per a 
un nou espai de treball col·laboratiu i treball en grup i per a l'espai llengües.

I finalment, l'Àrea d'Adquisicions s'ha encarregat de la incorporació a la intranet de l'SBD de la 
documentació dels cursos als que ha assistit el personal de l'SBD.
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3 Àrea de Catalogació

3.1 Millennium

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

• Extracció d'estadístiques del sistema, tant de les estadístiques de l'accés via web com dels 
diferents mòduls, destacant les estadístiques de circulació amb motiu de la implementació 
del PUC i del préstec d'espais i tecnopréstec a les biblioteques.

• Càrrega  mensual  de  registres  bibliogràfics  procedents  de  les  catalogacions  dels  nous 
recursos incorporats a SFX.

• Revisió de paràmetres en relació al fons dipositat al magatzem cooperatiu GEPA referents 
als  registres  d'exemplar  (localitzacions,  tipus  d'exemplar,  estats)  i  relacionat  amb  la 
visualització d'aquest fons (PUC, CCUC i catàleg UdL).

• Revisió  de  registres  d'usuari  afegint  noves  dades  referents  a  les  autoritzacions  del 
tecnopréstec.

• Manteniment del mòdul  course reserve (bibliografies recomanades): diferenciació de les 
assignatures  del  pla  nou  i  antic,  afegint  notes  clarificadores,  revisió  d'exemplars  i 
actualització de les pautes de treball.

• Lligam de l'etiqueta 001 entre el CCUC i el catàleg UdL: càrregues de registres per tal de 
enllaçar automàticament els registres bibliogràfics del catàleg UDL amb l'etiqueta 001 dels 
registres bibliogràfics del CCUC. Cal destacar que durant aquest curs s'ha implementat un 
programa de lligams assistits (interfície web creada des del CBUC) que ha permès facilitar 
als catalogadors la tasca manual de lligar registres bibliogràfics.

Actualment s'està treballant el manteniment dels enllaços, fruit de la fusió de duplicats al 
CCUC.  Està  en  projecte  implementar  un  altre  programa  creat  també  des  del  CBUC, 
anomenat  Memoràndum,  per a la gestió dels enllaços a través de l'etiqueta 001 entre el  
CCUC i els catàlegs locals.

Pel que fa a les tasques pròpiament de catalogació cal destacar:

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

• Depuració:  mitjançant  l'opció  de Millennium d'informe d'encapçalaments  que permet  el 
control i revisió a posteriori de les càrregues evitant així la duplicitat d'entrades al nostre 
catàleg.

• Revisió  de  les  etiquetes  d'enllaç  de  sumaris  (856  42)  dels  registres  bibliogràfics 
corresponents a les publicacions periòdiques, posteriorment a la migració de la base de 
dades de sumaris del CBUC a Dialnet.

• Redacció de les pautes de catalogació  dels Treballs  Final  de Grau i  Treballs  Final  de 
Màster, tant per la versió impresa com per la versió electrònica d'aquest documents.

• Catalogació dels fons especials: un dels objectius tècnics del CBUC pel 2012 és ampliar 
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amb més col·leccions i biblioteques el projecte de trobar, catalogar al CCUC i visibilitzar les 
col·leccions especials i els arxius personals de les biblioteques del CCUC . Des del CBUC 
s'han aprovat pautes de catalogació al respecte i s'ha creat també una interfície per tal de 
consultar aquests fons directament.

A la UdL, la catalogació dels fons especials tant al catàleg de la UdL com al CCUC es 
troba de la següent manera:

• Cartes, manuscrits ...: catalogats  53 registres que recullen la correspondència del 
fons Màrius Torres segons emissor i receptor

• Enregistraments sonors: catalogat el Fons discogràfic COPE- SER

• Materials mixtos: es troben catalogats els registres corresponents a:

◦ Fons Màrius Torres

◦ Biblioteca Virtual Màrius Torres

◦ Fons Romà Sol i Carme Torres

◦ Fons Sol - Torres [Recurs electrònic] : documents digitalitzats

◦ Fons Samuel Gili i Gaya

◦ Fons Alberto Porqueras Mayo

◦ Fons Humbert Torres
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3.2 PUC: servei de préstec consorciat

El PUC és un servei  de préstec consorciat  gratuït que permet als usuaris de les biblioteques 
membres del Consorci  de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) sol·licitar i  tenir en 
préstec documents d’una altra biblioteca del CBUC.

Durant el curs passat es va portar a terme la implementació de la primera fase d'aquest nou servei  
millorant el préstec in situ. El calendari d'implementació va ser el següent:

• 16 de maig de 2011: inici de la prova del préstec in situ
• 4 de juliol de 2011: inici del préstec in situ i de la prova del préstec via web

Durant el curs 2011/2012 s'ha portat a terme la implementació de la segona fase iniciant el préstec 
via web que permet als usuaris sol·licitar els documents directament a través del Catàleg Col·lectiu 
de les Universitats de Catalunya (CCUC). El calendari d'implementació ha estat el següent:

• 26 d'octubre de 2011: inici de la difusió del préstec in situ i del préstec via web

Un  cop  iniciat  aquest  nou  servei,  les  tasques  actuals  que  realitza  l'Àrea  de  Catalogació 
relacionades amb el PUC són:

• Contacte amb el CBUC, que és qui coordina aquest projecte consorciat.

• Tasques de manteniment  periòdic  de paràmetres  referents  als  registres  d'usuaris  i  als 
d'exemplar corresponents a la UdL.

• Reorganització interna del préstec de documents com a conseqüència de l'organització del 
servei PUC a la UdL.

A nivell estadístic disposem de les primeres xifres corresponents a l'any 2012:

• les biblioteques de la UdL han prestat 2.183 documents a la resta d'universitats catalanes i 
a la Biblioteca de Catalunya, dels quals han realitzat 2.197 renovacions.

• els usuaris de la UdL han sol·licitat en préstec 2.637 documents a la resta d'universitats 
catalanes i a la Biblioteca de Catalunya, dels quals han realitzat 1.939 renovacions.
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3.3 Repositoris

Repositoris de fons especials

Durant el curs 2011/2012 i en col·laboració amb l'ASIC s'ha treballat en diversos repositoris per tal 
d'engrandir el portal de Fons especials de l'SBD:

• Repositori del fons especial del filòleg Samuel Gili i Gaya:  disseny, desenvolupament i 
assignació de metadades amb programari Dspace. Aquest repositori té  interfície pròpia i 
mitjançant protocol OAI-PHM serà recolectat pel Repositori  Institucional de la UdL,  pel 
repositori Memòria Digital de Catalunya així com per Europeana, essent el portal de difusió 
dels materials del llegat.

http://giligaya.udl.cat/
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• Fons Romà Sol – Carme Torres: revisió de les metadades per tal d'ajustar-les a les ja 
existents als repositoris Memòria Digital de Catalunya i Europeana.

http://soltorres.udl.cat/
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• Biblioteca virtual Màrius Torres: finalització del procés de migració a DSpace de tots els 
documents  digitalitzats  allotjats  inicialment  en  un  servidor  local.  Actualment  tots  els 
documents de la Biblioteca virtual Màrius Torres es poden recol·lectar des del Repositori 
Institucional de la UdL.

http://marius.udl.cat/
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• Fons discogràfic COPE: inicialment l'inventari del fons COPE (vinils) es realitzava en una 
bases  de  dades local,  la  qual  cosa  comportava  problemes  de  manteniment  i  impedia 
treballar simultàniament en la introducció de dades a l'inventari.  Per aquest  motiu s'ha 
procedit  a  la  migració  de  la  documentació  a  un  nou  repositori  creat  amb  programari 
DSpace que ha comportant tasques de disseny i desenvolupament.

http://fonscope.udl.cat/
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Tesis Doctorals en Xarxa: TDX
(http://www.tesisenxarxa.net/)

TDX  és  un  repositori  cooperatiu  que  conté,  en  format  digital,  tesis  doctorals  llegides  a  les 
universitats  de  Catalunya  i  d'altres  comunitats  autònomes.  TDX  disposa  de  11.791  tesis 
dipositades de les 18 institucions participants, la UdL ha dipositat 375 tesis fins a finals del 2011.

A més  d'aquestes  11.791  tesis  introduïdes  directament  per  les  universitats  participants  en  el 
repositori,  TDX  també  dóna  accés  a  més  de  16.448  tesis  d'altres  repositoris  d'universitats 
espanyoles que usen el protocol OAI-PMH i que conformen així, un total de més de 28.239 tesis 
consultables.

Durant el curs 2011/2012, TDX ha estat fixat com el repositori institucional per dipositar les tesis 
llegides i aprovades a les universitats segons l’Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de  
Catalunya sobre els  estudis  de doctorat  i  el  procediment  per  a  la  creació  de les  escoles  de  
doctorat, de 6 d’octubre de 2011. Aquest acord interpreta i desenvolupa el Reial decret 99/2011, 
del 28 de gener de 2011, que regula els ensenyaments oficials de doctorat i que pot ajudar a 
delimitar i definir diferents aspectes referents a la creació, organització i funcions de les escoles de 
doctorat previstes. 

El ritme d’incorporació de tesis es manté en el darrer curs, si es compara la ràtio acumulada de 
tesis incorporades enfront les tesis llegides a cada universitat, la UdL encapçala el rànquing amb 
un 197% , percentatge superior al 100% ja que s'està fent un esforç per introduir les tesis llegides 
prèviament. Durant el 2011 la UdL ha afegit la tesi corresponent al número 10.000 de TDX.

60

http://www.tesisenxarxa.net/


Memòria del curs 2011/2012

Durant  l'any 2011,  la UdL ha digitalitzat  i  introduït  a TDX 59 tesis.  La introducció de les tesis 
digitalitzades a TDX comporta la catalogació d'aquestes tant en suport paper com electrònic.

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)

Número de cobertes introduïdes curs 2011/2012

Setembre 198

Octubre 252

Novembre 109

Desembre 102

Gener 107

Febrer 102

Març 153

Abril 101

Maig 95

Juny 164

Juliol 336

Agost 19

Total 1.738
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3.4 Coordinació d'activitats, col·laboracions i altres

• Coordinació de diverses tasques relatives a la catalogació:

◦ Amb  el  CCUC  per  tal  de  continuar  amb  la  catalogació  consorciada  de  recursos 
electrònics dels nous recursos incorporats a SFX, així com la coordinació de les baixes 
en el catàleg, dins un escenari de cancel·lacions de subscripcions que es dóna per 
primer cop per motius pressupostaris.

◦ Amb les biblioteques de la UdL per tal de donar suport al fons que es trasllada al GEPA 
(elaboració de llistats, pautes de modificació de registres, etc.)

◦ Amb biblioteques concretes de la UdL, destacant  les accions realitzades per donar 
suport a la Biblioteca de Cappont pel que fa a l'organització del nou espai de llengües, 
el  trasllat  del  fons  provinent  del  donatiu  del  Col·legi  Oficial  d’Enginyers  Tècnics 
Industrials de Lleida (CETILL) i la integració del fons del Centre de Documentació per 
al  Desenvolupament  Rural  (CDDR)  al  Centre  de  Documentació  en  Cooperació  i 
Solidaritat (CDOCS).

• Coordinació  de  la  distribució  a  les  biblioteques  dels  documents  que  arriben 
centralitzadament a l'SBD a través del donatiu i dels documents que arriben a la UdL a 
través de l'intercanvi científic.

• Col·laboració amb l'Àrea d'Adquisicions en l'actualització  del document Circuit de la gestió  
dels recursos-e amb la modificació de les pautes de catalogació dels recursos electrònics. 
Concretament  el  procediment  per  realitzar  altes  i  baixes,  per  tal  que  les  biblioteques 
realitzin  aquestes  tasques  de  catalogació  que  fins  al  moment  les  assumia  de  forma 
centralitzada l'Àrea de Catalogació.

• Col·laboració amb el personal de la Biblioteca de Cappont en la catalogació del fons del 
Centre de Documentació en Cooperació i Solidaritat (CDOCS) i en l'organització del punt 
PUC central de la UdL.

• Col·laboració amb el personal de la Biblioteca de l'ETSEA en la realització de diferents 
accions en relació amb el PUC.

• Col·laboració amb el personal de la Biblioteca de Lletres en la introducció de documents a 
repositoris (TDX i Biblioteca Virtual Màrius Torres).
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Altres accions que ha realitzat l'Àrea de Catalogació durant el curs 2011/2012 són:

• Nova interfície web per a reclamacions de revistes impreses: amb el canvi a Millennium 
l'any 2008 es va instal·lar provisionalment, i de forma local en cada biblioteca, un programa 
que permetia  realitzar  les reclamacions als  proveïdors  dels  números no  rebuts de les 
publicacions periòdiques impreses. Aquest any 2012, aprofitant els canvis de proveïdors de 
les  revistes,  s'ha  creat  una  nova  interfície  web  que  permet  gestionar  aquestes 
reclamacions des de qualsevol punt de treball de la biblioteca.

http://biblioteca.udl.cat/reclam/index.php

• Estudi  del  tractament  dels  materials  d'acompanyament  dins  el  fons  bibliogràfic  de  les 
biblioteques (material audiovisual i recursos electrònics no remots): espai físic on ubicar 
aquests materials,  identificació  en els  contenidors amb codis  de barres independents i 
posterior visualització al catàleg.

• Assistència  al  curs  Un cop  d’ull  a  Resource  description  & acces (RDA)  i  al  seu  futur 
organitzat pel CBUC a càrrec d'Assumpció Estivill Rius. La normativa RDA representa un 
paradigma catalogràfic nou ja que es tracta d'un nou codi de catalogació internacional.
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4 Àrea de Recursos i Projectes

4.1 Pàgina web de l'SBD

Millores a la web

Durant  aquest  curs  s'ha  treballat  en  diferents  apartats  de  la  pàgina  web  de  l'SBD 
(http://www.bib.udl.cat/) per tal d'ampliar i millorar la informació sobre l'SBD i els recursos i serveis 
que ofereix:

• Renovació de la secció  Préstec de documents: la nova modalitat de préstec consorciat 
PUC4 ha  comportat  canvis  en  aquest  apartat.  Per  tal  de  fer  més  àgils  i  visibles  els 
continguts d'aquest apartat s'ha subdividit la informació en tres seccions: Préstec del fons 
propi,  Préstec  entre  universitats  catalanes  (PUC) i  Préstec  entre  biblioteques  (SOD). 
Aquest canvi també ha afectat la finestra de consulta del catàleg.

• Dues  noves  seccions:  Préstec  d'espais i  Tecnopréstec amb  informació  sobre  els 
diferents tipus d'espais i  de dispositius electrònics,  les modalitats del  préstec i  la  seva 
disponibilitat.

• Millora de les següents seccions:

◦ Formació d'usuaris:  implementació d'un nou aplicatiu  per la  gestió  de la  formació 
d'usuaris.  Aquest  nou  aplicatiu  ha  permès  unificar,  planificar  i  donar  visibilitat  al 
calendari  de  tots  els  cursos,  sigui  quina  sigui  la  seva  modalitat:  sessions  per  a 
estudiants de grau i de postgrau, de suport al PDI o amb reconeixement de crèdits. La 
implementació d'aquest nou aplicatiu s'ha realitzat en col·laboració amb l'ASIC.

4 Vegeu l'apartat 3.2 PUC: servei de préstec consorciat
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◦ Repositoris digitals: inclou informació  relativa als repositoris digitals en accés obert 
propis  de  la  UdL i  els  consorciats,  que  participa  la  UdL,  vinculats  al  Consorci  de 
Biblioteques Universitàries de  Catalunya  (CBUC) i  informació  sobre  la  iniciativa  en 
accés obert a la documentació científica i acadèmica, els drets d'autor , les llicències 
Creative  Commons,  les  polítiques editorials,  els  organismes finançadors  de  l'accés 
obert i la visibilitat del repositori institucional en diferents cercadors i recol·lectors.

◦ Carta de Serveis: enllaç al tríptic de la Carta de Serveis per donar més visibilitat als 
drets i deures dels usuaris i les biblioteques.

• Incorporació d'un  codi QR a la pàgina web principal de l'SBD amb la intenció que els 
nostres usuaris incorporin la web de l'SBD a les seves pantalles de mòbils i/o tablets.

• Incorporació del botó PUC per facilitar l'accés a aquest nou servei de préstec.

• Incorporació del botó de l'enquesta de satisfacció d'usuaris de l'SBD durant el període 
de realització d'aquesta.
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Estadístiques d'ús

La pàgina web de l’SBD ha  rebut  1.142.731 visites durant l’any 2011, mentre que el catàleg ha 
estat consultat 10.817.449 vegades durant el mateix any.

Pel  que fa a l’espai  de notícies,  durant  el  curs 2011/2012,  s’ha fet  difusió de 74 activitats i/o 
novetats relacionades amb el món de la informació i la comunitat universitària.5

5 Vegeu la relació de les notícies publicades durant el curs 2011/2012 a l'Annex 1
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4.2 Ajuts per als repositoris de fons especials

Durant el curs 2011/2012, l'Àrea de Recursos i Projectes ha sol·licitat diferents ajuts per tal de 
continuar desenvolupant els repositoris de fons especials de l'SBD.

Per una part, i d'acord amb l'ordre CUL/3494/2011, de 13 de desembre, l'SBD va sol·licitar ajuts al 
Ministeri  de  Cultura  per  tal  de  crear,  transformar,  preservar  i  difondre  els  recursos  digitals 
mitjançant repositoris. Aquests ajuts han permès:

• Fons  Romà  Sol  –  Carme  Torres  : continuació  de  la  digitalització  d'aquest  fons, 
concretament 149 monografies, resultat de l'ajut del Ministeri de Cultura per un import de 
5.314,27 €.

• Llegat  Samuel  Gili  i  Gaya  : digitalització de 158 documents (38 separates d'autor i  120 
monografies)  amb programari  DSpace, resultat de l'ajut  del  Ministeri  de Cultura per un 
import de 6.179,95 €.

Per una altra part, durant el mes de juliol l'SBD va sol·licitar un altre ajut del Ministeri de Cultura 6 
per tal de seguir amb la digitalització del fons Romà Sol – Carme Torres.

4.3 Col·laboracions

Durant  el  curs 2010/2011 l'Àrea de Recursos i  Projectes ha col·laborat  amb el  personal de la 
Biblioteca de Lletres per tal de realitzar tasques relatives als fons especials d'aquesta biblioteca, 
amb la intenció de crear nous repositoris i mantenir els existents.

També ha col·laborat amb l'Àrea d'Adquisicions per tal de portar a terme la primera fase de l'estudi  
de la col·lecció de revistes impreses i electròniques subscrites a l'SBD. Aquesta col·laboració ha 
implicat coordinar durant 6 mesos, de novembre de 2011 a maig de 2012, el control de la consulta 
a sala de les revistes impreses. Aquest fet ha suposat un treball de camp a cada biblioteca i una 
feina específica i de síntesis tant per l'Àrea de Recursos i Projectes com per l'Àrea d'Adquisicions.

6 En el moment de la redacció d'aquesta memòria l'ajut es trobava pendent de resolució.
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5 Àrea de Serveis als Usuaris

5.1 Enquesta de satisfacció d'usuaris

El  Servei  de  Biblioteca  i  Documentació  de  la  UdL  s’ha  proposat  la  realització  d’enquestes 
periòdiques per tal de conèixer el grau de satisfacció dels seus usuaris amb la finalitat d’oferir-los 
un  millor  servei.  L'Àrea  de  Serveis  als  Usuaris  ha  coordinat  la  realització  de l'enquesta  i  ha 
comptat amb la col·laboració de personal de la Biblioteca de Cappont tant  pel que fa al disseny de 
l'enquesta com pel que fa a la recollida i anàlisi dels resultats.

L’enquesta realitzada al novembre de 2011 recull l’opinió dels quatre col·lectius de la comunitat 
universitària  (estudiants  de  grau,  estudiants  de  postgrau,  professorat  i  PAS)  .  Consta  de  16 
preguntes i s’organitza en diferents blocs. Un primer bloc demana per les dades que caracteritzen 
l’usuari  (biblioteca que més utilitza,  tipologia d’usuari  i  freqüència d’ús de la  biblioteca física i  
electrònica). El segon bloc aplega les preguntes relacionades amb els serveis, on es demana pel 
coneixement,  ús i  valoració dels serveis que ofereixen les biblioteques. El tercer bloc, seguint 
l’estructura del  bloc anterior,  se centra en les col·leccions.  Les preguntes del  quart  bloc giren 
entorn dels equipaments. El cinquè bloc recull les valoracions de la confortabilitat i horaris. El sisè 
demana per les valoracions generals, tant pel que fa a l’atenció del personal com a la valoració  
global del Servei. I el darrer bloc recull els comentaris i/o suggeriments que els usuaris han volgut  
fer arribar a l’SBD. 
L’enquesta es va trametre a través del correu electrònic a la llista de distribució UdL-info i durant 
tot  el  mes de novembre es va difondre a través de la web del Servei, de la web de la UdL i 
mitjançant cartells en totes les biblioteques, que incloïen la URL de l’enquesta així com un codi QR 
que hi adreçava.

 

Finalitzat el termini per respondre l'enquesta s’elabora un únic informe d’avaluació que recull tant 
les dades globals de l’SBD com les dades per biblioteques. Els resultats de l’enquesta mostren 
que, en termes generals, els usuaris utilitzen força la biblioteca i tenen un coneixement alt dels 
principals serveis. També es mostra que alguns serveis en particular no són prou coneguts entre  
els usuaris. D’aquests, alguns reben valoracions molt altes pels usuaris que els coneixen i d’altres, 
més  baixes,  perquè  no  es  coneixen  ni  s’utilitzen.  A partir  d’aquesta  informació,  s’elabora  un 
informe de conclusions i d'accions a emprendre.
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5.2 Préstec de documents

Préstec del fons propi

En la darrera Comissió General del Servei de Biblioteca i Documentació realitzada al novembre 
del 2011 es va aprovar la modificació del punt 5 (Durada i condicions del préstec) del Reglament  
de préstec. La modificació consisteix en:

• canviar el nombre de renovacions de 1 a 4 per als grups d'usuaris A, B, C, E, F i G.

• afegir el següent paràgraf: “Els documents poden ser reservats per qualsevol usuari. Les 
reserves caduquen al cap de 4 dies i seran 6 el màxim de reserves simultànies per usuari 
que es poden sol·licitar.”

Préstec entre biblioteques: 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 altres usuaris externs a la UdL puguin disposar 
de documents de les nostres biblioteques.

Les principals activitats durant aquest curs han estat:

• Instal·lació de l'actualització del programa que gestiona aquest servei, Gtbib, al febrer de 
2012.

• Facturació als centres externs a l'octubre de 2011 i al juny de 2012.

Durant  l'any  2011  el  SOD  de  la  UdL  ha  tramitat  un  total  de  4.839  sol·licituds  de  préstec 
interbibliotecari, aquesta xifra representa un descens del 23,18% respecte l'any 2010. La causa 
d'aquest descens és l'inici del nou servei de préstec consorciat PUC que es posa en marxa el 26 
d'octubre de 2011, per la qual cosa els darrers dos mesos de l'any la majoria de les sol·licituds de  
préstec interbibliotecari es realitzen a través del PUC.

El nombre total de sol·licituds demanades per la UdL ha estat de 2.789, un 13,81% menys que 
l'any 2010, de les quals, en funció de la seva disponibilitat, ens han subministrat 2.277 (81,64%) i 
ens han denegat 512 (18,36%).
Pel que fa al tipus de material sol·licitat, de les 2.789 sol·licituds demanades pels nostres usuaris  
un 55,90% eren de documents originals i un 45,10% eren de còpies.
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Els principals centres subministradors de les sol·licituds fetes per la UdL durant l'any 2011 han 
estat els següents:

Centre subministrador
Nombre de sol·licituds 

subministrades
Percentatge

Universitat Autònoma de Barcelona 512 22,49%

Universitat de Barcelona 511 22,44%

Universitat Pompeu Fabra 201 8,83%

Universitat Rovira i Virgili 157 6,90%

Universitat de Girona 100 4,39%

Biblioteca de Catalunya 95 4,17%

Universitat Jaume I 83 3,65%

Universitat Politècnica de Catalunya 75 3,30%

Subito 54 2,37%

Museu Nacional d'Art de Catalunya 39 1,71%

Universitat de València 38 1,67%

Universidad de Navarra 28 1,23%

Universidad de Sevilla 25 1,10%

Universitat de Vic 21 0,92%

Universidade de Santiago de Compostela 15 0,66%

Universitat Oberta de Catalunya 11 0,48%

Universidad de Alcalá de Henares 11 0,48%

Universitat de les Illes Balears 11 0,48%

Universidade da Coruña 11 0,48%

Cirdoc 11 0,48%

Universidad de Granada 10 0,44%

Universidad de Zaragoza 10 0,44%

British Library 10 0,44%

Altres 238 10,45%

Total 2.277 100,00%

71



Memòria del curs 2011/2012

El nombre total de sol·licituds externes rebudes ha estat de 2.050, un 12,73% menys que l'any 
2010. D'aquesta xifra i en funció de la seva disponibilitat, hem servit 1.744 sol·licituds (85,07%) i 
han obtingut resposta negativa 306 sol·licituds (14,93%).
Pel que fa al tipus de material sol·licitat, de les 2.050 sol·licituds d'usuaris externs un 71,27% ens  
demanaven documents originals i un 28,73% ens demanaven còpies.

Els principals centres sol·licitants a la UdL durant l'any 2011 han estat els següents:

Centre sol·licitant
Nombre de 
sol·licituds

Percentatge

Universitat Autònoma de Barcelona 372 18,15%

Universitat Pompeu Fabra 319 15,56%

Universitat Oberta de Catalunya 230 11,22%

Universitat de Barcelona 181 8,83%

Universitat Jaume I 163 7,95%

Universitat de Vic 122 5,95%

Universitat Rovira i Virgili 108 5,27%

Universitat de Girona 76 3,71%

Universitat Politècnica de Catalunya 37 1,80%

Universidad de Zaragoza 30 1,46%

Universidad Pública de Navarra 19 0,93%

Biblioteca de Catalunya 18 0,88%

Estación Experimental de Aula Dei (CSIC) 17 0,83%

Universitat Politècnica de València 16 0,78%

Universidad Politécnica de Madrid 15 0,73%

Universitat de les Illes Balears 15 0,73%

Servicio  de  Último  Recurso  de  Acceso  al  Documento  (SURAD-
CSIC)

14 0,68%

Instituto  Nacional  de  Investigación  y  Tecnología  Agraria  y 
Alimentaria (CSIC)

10 0,49%

Universidad del País Vasco 10 0,49%

Altres 278 13,56%

Total 2.050 100,00%
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Les dades de les biblioteques de la UdL que han treballat per tal de poder donar resposta a les 
2.050 sol·licituds externes rebudes a la UdL durant l'any 2011 són les següents:

Biblioteques
Nombre de 
sol·licituds

Documents 
servits

Mitjana 
de dies

Documents 
no servits

Mitjana 
de dies

Biblioteca de Cappont 678 612 1,32 66 1,86

Biblioteca de Lletres 646 601 1,68 45 3,58

Servei d'Obtenció de Documents * 265 137 0,50 128 0,00

Biblioteca de l'ETSEA 185 157 4,59 28 7,18

Biblioteca de Ciències de la Salut 116 99 4,29 17 4,06

INEFC 116 104 4,71 12 6,00

Centre de Documentació Europea 21 21 3,52 0 0,00

Hospital Univ. Arnau de Vilanova 16 9 3,67 7 0,29

GEPA 7 4 6,00 3 8,00

Total 2.050 1.744 3,36 306 3,44

* Inclou les sol·licituds d'articles de revistes electròniques i les sol·licituds de documents que la UdL 
no té a cap biblioteca.

5.3 Préstec d'espais i tecnopréstec

Durant el passat curs 2010/2011 es va iniciar a les biblioteques el préstec d'espais a través del 
qual les biblioteques ofereixen nous espais confortables, atractius i amb equipaments i tecnologia 
pensats  per  ajudar  a  fer  treballs  en  grup,  estudiar  conjuntament  i  compartir  idees,  treballs 
individuals,  espais  per  visualitzar  enregistraments  sonors  i  de  vídeo  i  sintonitzar  canals  de 
televisió.
Tot i el breu recorregut d'aquest nou servei de préstec d'espais les dades són importants, durant el 
2011 s'han realitzat 1.228 préstecs dels espais de treball col·laboratiu i de treball en grup i 2.049 
préstecs dels espais de treball individual convertint-se, segons les dades extretes de l'enquesta de 
satisfacció d'usuaris 2011, en un dels serveis més ben valorats per tota la comunitat universitària.
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Pel que fa al  tecnopréstec, fins ara aquest servei incloïa el préstec de lectors de llibres digitals, 
ordinadors  portàtils  i  memòries  USB,  però  també  durant  el  curs  passat  es  va  incorporar  al  
tecnopréstec un nou dispositiu electrònic, el Tablet PC. Durant l'any 2011, 
els tablet PC han rebut un total de 2.124 préstecs.

A més, i gentilesa de l'editorial Elsevier, les biblioteques de Ciències de la 
Salut, de l'ETSEA i de Lletres disposen d'un nou lector de llibres digitals 
Kindle, que permet descarregar de ScienceDirect e-books més de 8.000 
llibres a text complet.

També  s'ha  unificat  el  formulari  d'autorització  de  tecnopréstec7 i  s'ha  lligat  amb  Millennium. 
D'aquesta manera, quan un usuari signa el formulari que l'autoritza per utilitzar qualsevol tipus de 
dispositiu electrònic queda registrat a Millennium i li serveix per a totes les biblioteques.

I finalment, cal destacar que tant els espais com els dispositius electrònics es troben catalogats al 
catàleg de la UdL, aquest fet permet consultar a temps real la disponibilitat d'aquest equipament a 
través dels enllaços que s'han inclòs a la pàgina web de l'SBD o directament des del catàleg de la  
UdL.

5.4 Servei de referència virtual 

Aquest servei d'atenció personalitzada es posa en marxa a les biblioteques de la UdL durant el 
passat curs 2010/2011.

És un servei d'informació virtual per a resoldre qüestions i dubtes sobre els serveis i recursos que 
s'ofereixen des de les biblioteques, orientar i donar solucions a la recerca d'informació bibliogràfica 
i documental.

Ajudar a resoldre qüestions referents a:

• La recerca bibliogràfica 
• La consulta de catàlegs 
• La consulta de la biblioteca digital: bases de dades, llibres electrònics, etc. 
• El préstec i l'obtenció de documents 
• El préstec de portàtils, memòries USB i lectors de llibres digitals 
• 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 

Va adreçat a qualsevol persona, sent usuaris preferents els membres de la comunitat universitària 
de la UdL.

7 Vegeu l'autorització per sol·licitar tecnopréstec a l'annex 11.3
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En els següents quadres es detallen les dades estadístiques d'aquest servei durant l'any 2011:

Servei de referència virtual “Pregunta”

Preguntes respostes 174

Preguntes eliminades 10

Total 184

Preguntes respostes per biblioteques

Biblioteca de Cappont 66

Biblioteca de Lletres 38

Biblioteca de Ciències de la Salut 32

Biblioteca de l'ETSEA 23

Servei d'Obtenció de Documents 11

Centre de Documentació Europea 2

Servei de Biblioteca i Documentació 1

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida 1

Total 174

Tipus de preguntes respostes

Serveis 78

Informació general 38

Informació i recerca bibliogràfica 30

Recursos electrònics 28

Total 174
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5.5 Formació d'usuaris

L'Àrea de Serveis als Usuaris s'encarrega de coordinar diverses activitats i sessions de formació 
que permeten:

• Conèixer els serveis i recursos de l'SBD.

• Adquirir  les habilitats  necessàries per  localitzar,  reconèixer i  avaluar la  informació  més 
idònia i utilitzar-la de la manera més efectiva.

Està  adreçada  a  tots  els  membres  de la  comunitat  universitària  de  la  UdL i  altres  persones 
expressament autoritzades mitjançant convenis o acords individuals.

Durant el curs 2011/2012 s'ha portat a terme una nova orientació de la formació d'usuaris que ha 
comportat canvis i/o millores en diferents aspectes.

Una de les millores ha estat crear un grup de treball de formació d'usuaris coordinat per l'Àrea de 
Serveis  als  Usuaris  i  amb  l'objectiu  de  compartir  coneixements,  experiències,  metodologies, 
procediments, etc. envers la formació d'usuaris.

Un  altre  dels  aspectes  important  ha  estat  l'inici  d'activitats  formatives  amb reconeixement  de 
crèdits.  L’interès  de  la  UdL  per  completar  la  formació  dels  estudiants  amb  competències 
transversals ha fet que es dissenyi una proposta formativa global per a tot l’estudiantat de grau. És 
per això que en la proposta formativa de tots els Graus es contempla la planificació d’una matèria 
optativa que rep el nom genèric de Matèria Transversal. L'SBD ha impartit el curs “Fes un tast de 
la biblioteca” de 2 crèdtis ECTS optatius en matèria transversal.

Fruit  d'aquesta  nova  orientació  de  la  formació  d'usuaris  també s'ha  modificat  l'estructura  i  el 
contingut de la pàgina web de formació d'usuaris, actualment contempla els següents apartats:

• Formació d'usuaris: recull la informació sobre l'oferta formativa que ofereix l'SBD a través 
de diferents tipus de cursos i sessions8:

◦ Sessions per a estudiants de grau i  postgrau: pensades per proporcionar les eines 
necessàries per localitzar i gestionar la informació, d'acord a les necessitats de l'usuari:

▪ Sessions d'acollida

▪ Sessions d'introducció

▪ Sessions especialitzades

◦ Activitats a mida i  de suport  al  PDI:  sessions dissenyades segons les necessitats i 
segons els àmbits temàtics d'interès del PDI:

▪ Sessions a mida/demanda

▪ Activitats  de  formació  al  PDI:  Institut  de  Ciències  de  l'Educació  –  Centre  de 
Formació Contínua

▪ Sessions de col·laboració amb el professorat

◦ Activitats amb reconeixement de crèdits: competències informacionals pensades per 
donar valor afegit a la formació dels estudiants en base a les fons d'informació en el  

8 Trobareu la relació dels cursos a la secció “Formació d'usuaris” dins de cada biblioteca.
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món digital:

▪ Fes un tast de la biblioteca: 2 crèdits de lliure elecció

▪ Fes un tast de la biblioteca: 2 crèdits ECTS optatius en matèria transversal

▪ Fes  un  tast  de  la  biblioteca:  2  crèdits  ECTS  i  2  crèdits  de  lliure  elecció  a  la 
Universitat d'Estiu

◦ Cursos per a usuaris externs: sessions a mida

• Calendari:  fruit  de  la  implementació  d'un nou  aplicatiu  per  a  la  gestió  de  la  formació 
d'usuaris  s'ha  millorat  el  calendari  que  gestiona  tots  els  tipus  de  cursos  de  formació 
d'usuaris que imparteix l'SBD.

77



Memòria del curs 2011/2012

• Autoformació:  recull  tutorials,  materials  de suport,  materials  docents en accés obert  i 
formació en línia dels diferents recursos i serveis que ofereix l'SBD.

• Sol·licita una sessió: a través del servei de referència virtual l'usuari  pot 
demanar  informació  sobre  la  formació  d'usuaris  o  sol·licitar  qualsevol  tipus  de  curs  o 
sessió.

Tota la  informació i  documents de treball  relacionats amb la formació d'usuaris es recull  a  la  
intranet de l'Àrea de Serveis als Usuaris. Aquesta també s'ha modificat per tal d'adaptar-la a tots  
els canvis que s'han portat a terme, així s'ha dividit el contingut en dos apartats. Un primer apartat 
recull els materials i recursos utilitzats en les sessions de formació d'usuaris. i un segon apartat 
recull  informació  i  documentació  relacionada  amb la  gestió  de  la  formació  d'usuaris  a  l'SBD 
(aplicatius de gestió, enquestes, actes de les reunions del grup de treball, etc.).
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5.6 Implementació de codis QR

Els codis QR (Quick Response Barcode), són uns codis bidimensionals capaços d'emmagatzemar 
molta més informació que els tradicionals codis de barres. Durant el curs 2011/2012 s'inicia la 
implementació de codis QR com a servei de valor afegit a les biblioteques de l'SBD. Aquesta acció 
s'emmarca dins del  Pla de Màrqueting i Comunicació de l'SBD amb l'objectiu de facilitar l'ús de 
recursos mitjançant eines de la web 2.0.

Per tal de posar en marxa la implementació dels codis QR s'han realitzat les següents tasques: 

• Elaborar les pautes per generar els codis QR

• Establir les eines per generar adreces http curtes i les eines per generar els codis QR

• Definir el llistat dels recursos subscrits per l'SBD optimitzats per a web mòbil

• Elaboració de codis QR que dirigeixin els usuaris a recursos electrònics especialitzats en 
cada àrea aportant informació addicional

• Disseny d'un cartell de difusió comú per totes les biblioteques:
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5.7 Repositoris

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

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

El repositori Obert UdL compleix les directrius del recol·lector europeu DRIVER i també segueix i 
compleix les directrius del projecte OpenAire (Open Access Infrastructure for Research in Europe) 
que estableix que la recerca finançada per la Unió Europea estigui disponible en accés obert a  
través de la xarxa de la Comissió Europea. La qual cosa dóna més visiblitat i afavoreix l'impacte 
dels documents inclosos al repositori.

Totes aquestes millores donen suport al document titulat Política institucional d'Accés Obert de la  
Universitat  de Lleida (UdL):  accés,  visibilitat,  impacte i  preservació de la producció científica i  
acadèmica de la UdL a Internet aprovat pel Consell de Govern de 30 de maig de 2012, acord 
124/2012.  En  aquest  document  s'estableixen  una  sèrie  de  recomanacions  amb  la  intenció 
d'impulsar l'accés obert a la producció científica dels investigadors i aconseguir que els resultats 
de la recerca, que es finança amb recursos públics, sigui de domini públic, d'accés lliure i gratuït 
per la xarxa.

La Política institucional d'Accés Obert de la Universitat de Lleida recomana, entre altres aspectes, 
que:

• El personal  docent  i  investigador (PDI)  de la UdL dipositi  una còpia electrònica de les 
seves  publicacions  (articles  de  revista,  ponències,  comunicacions,  documents 
cientificotècnics,  informes de  recerca,  etc.)  al  repositori  institucional,  tot  respectant  les 
condicions establertes per les editorials i d'acord amb el que estableix la Ley 14/2011, de 1 
de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, article 37.

• Els doctorands dipositin una còpia electrònica de les tesis doctorals llegides a la UdL al 
repositori institucional, tal com regula el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que  
se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, article 14.

• Els estudiants dipositin una còpia electrònica dels treballs de fi de grau, de fi de màster, 
etc. al repositori institucional, tal com consta en algunes de les normatives de les facultats i 
escoles de la UdL.
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Altres objectius que es persegueixen amb aquesta mesura són incrementar la visibilitat, l'impacte i 
la interoperabilitat dels documents incorporant-los a cercadors i recol·lectors acadèmics d'acord 
amb els estàndards i protocols internacionals i coordinar-se amb l'Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya (AQU) perquè pugui accedir a la documentació dipositada en el 
repositori institucional de la UdL a fi d’eximir el personal docent i investigador de la referència i 
lliurament de l'esmentada documentació en les sol·licituds d’ajuts, avaluacions i acreditacions.

Durant l'any 2011 s'ha portat a terme la renovació del repositori institucional amb l’actualització del 
seu programari base DSpace a la versió 1.7.2. La nova versió incorporar moltes millores, entre 
elles:

• facilita l'embargament, és a dir, la possibilitat d'incorporar un document però no fer-lo públic 
fins a una determinada data.

• permet filtrar documents segons la qualitat (preprint, postprint...).

• permet disposar de diferents versions d'un document i escollir entre les diferents llicències 
Creative Commons existents.
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• acompleix amb les directrius del recol·lector europeu Driver, cosa que dóna més visibilitat 
als documents del repositori i també permet l'exportació de les metadades a altres formats, 
de manera que altres repositoris recol·lectors que no usin el  protocol  OAI-PMH poden 
accedir a les metadades i mostrar-les.

• incorpora facetes que milloren el procés de cerca obtenint una cerca intel·ligent o també 
anomenada cerca refinada.  Així,  en fer  una cerca simple,  el  repositori  dóna l'opció de 
refinar-la  per  autor,  data  de  publicació,  per  tipus  de  document,  per  matèria  i  per 
classificació  decimal  universal.  A més,  a  la  cerca  avançada  es  poden  afegir  filtres  i  
personalitzar  la  manera com es mostren els  resultats,  definint  la  quantitat  de resultats 
mostrats per pàgina i l'ordre en què apareixen.

• facilita la personalització de la interfície gràfica gràcies a l'ús de la tecnologia Manakin que 
permet  modular  i  configurar  la  interfície  gràfica  del  repositori  segons  les  necessitats 
específiques. A més, incorpora nous mecanismes de preservació de tots els fitxers que 
conté,  amb  la  possibilitat  de  comprovar  que  estan  totes  les  metadades  correctament 
assignades o la presència de virus en el contingut. En aquest sentit també s'ha començat a 
treballar  aspectes  relacionats  amb  la  usabilitat  fruit  d'un  treball  final  del  Màster  en 
interacció persona-ordinador i  s'han començat  aplicar millores per fer  el  repositori  més 
accessible.

• millora les citacions dels documents inclosos al repositori amb la incorporació del gestor de 
referències bibliogràfiques

• activació  del  mòdul  d'estadístiques  de  les  consultes  al  repositori  mitjançant  l'aplicació 
SOLR que permet fer cerques en tots els documents i registres que consten al repositori,  
integrant-lo amb el programari DSpace per aconseguir les facetes, així com una cerca a 
text complet entre diferents formats, com ara pdf, doc, etc.

• activació  d'eines  de  la  web  social  enllaçant  els  documents  inclosos  al  repositori  amb 
Facebook, Twitter, Delicious, Google, etc.
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Pel que fa als continguts s'ha afegit una nova comunitat “Revistes UdL” i s'ha canviat l'estructura 
de la comunitat “Treballs de l'estudiantat” d'acord amb els nous plans d'estudis.

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

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

Els seus objectius són:

• Donar accés i incrementar l’ús dels materials educatius elaborats a la UdL 
• Crear un dipòsit de materials docents de qualitat 
• Assegurar la propietat intel·lectual i el reconeixement dels autors i augmentar-ne la seva 

visibilitat i accessibilitat mitjançant Internet. 
• Recollir, classificar i garantir la preservació del materials docents elaborats a la UdL

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

És a dir, permet:

• Copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra 
• Fer-ne obres derivades, però amb les següents condicions: 
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• Reconeixement: heu de reconèixer els crèdits de l'obra de la manera especificada 
per l'autor o el llicenciador (però no d'una manera que suggereixi  que us donen 
suport o rebeu suport per l'ús que feu de l'obra). 

• No comercial: no podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials. 
• Compartir  igual:  si  altereu  o  transformeu  aquesta  obra,  o  en  genereu  obres 

derivades,  només  podeu  distribuir  l'obra  generada  amb una  llicència  idèntica  a 
aquesta.

Durant  el  curs  2011/2012  s'han  introduït  2  assignatures  noves  amb  els  seus  corresponents 
materials: matemàtica de les operacions financeres i introducció al disseny de sistemes web.
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Tots els materials introduïts a OCW són accessibles des de MDX (Materials Docents en Xarxa), 
dipòsit  cooperatiu que conté materials i  recursos digitals resultants de l'activitat docent que es 
porta a terme a les universitats membres del CBUC. La finalitat d'MDX és augmentar la visibilitat i 
la  difusió de la  producció docent  de les institucions participants,  tot  contribuint  a la  innovació 
educativa, d'una banda, i a l'accés lliure al coneixement, de l'altra. Actualment MDX disposa de 29 
col·leccions de les 6 universitats que ja han començat a fer accessibles els seus documents, en 
total són consultables 2.426 documents.

MDX també recol·lecta dades dels materials dipositats al Repositori Obert UdL.

Durant aquest curs, l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha convocat el 
premi Enric Freixa i Pedrals amb l'objectiu de guardonar la qualitat lingüística (correcció sintàctica, 
bon ús de la terminologia específica de l'àmbit en qüestió, estil fluid i entenedor...) de materials 
docents virtuals disponibles a MDX. Poden participar en aquest  premi  tots aquells materials i 
recursos que serveixin de suport per a l'estudi o la pràctica de qualsevol grau o màster universitari. 
Amb aquest  premi  s'intenta incentivar  l'elaboració  de materials  docents  en llengua  catalana  i 
reconèixer el professorat que impulsa l'ús del català, sota uns paràmetres de qualitat, en l'àmbit  
universitari.

Finalment, el material docent dipositat a MDX que ha obtingut el premi és del senyor Josep Maria 
Ribó Balust, professor de la UdL.
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Dipòsit de la Recerca de Catalunya: RECERCAT
(http://www.recercat.net/)

RECERCAT és un dipòsit cooperatiu de documents digitals que inclou la literatura de recerca de 
les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats 
(preprints), comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, projectes de final 
de carrera, memòries tècniques, etc. Tots ells són d’accés lliure i estan subjectes a una llicència 
Creative  Commons.  A  finals  de  2011,  RECERCAT  disposa  de  478  col·leccions  de  les  23 
institucions participants amb un total de 29.510 documents consultables.

Durant  l'any  2011  s'ha  portat  a  terme  la  renovació  del  repositori  amb  l’actualització  del  seu 
programari base DSpace, de la versió 1.4 a la 1.7.2, i el nou disseny del seu web, que fan de 
RECERCAT una eina més accessible, personalitzable i propera als usuaris . Aquestes millores fan 
que el repositori compleixi amb els mandats del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) , amb 
les directrius del recol·lector europeu Driver i amb les directrius del Projecte Open-AIRE (Open 
Access Infrastructure for Research in Europe) de la Comissió Europea.

Durant el curs 2011/2012 s'han realitzat les següents tasques en relació a RECERCAT:

• Canvi  de  la  participació  de  la  UdL  a  RECERCAT  treballant  la  interoperabilitat  entre 
RECERCAT i el Repositori Obert UdL en relació a les metadades i fitxers.

• Tasques inicials per fer interoperables el programa GREC i RECERCAT (amb programari 
DSpace).

• Personalització de la pàgina de RECERCAT per a la UdL i les diferents escoles i facultats 
que hi dipositen documents i canvi de l'entorn d'acord amb els nous plans d'estudi.
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• Establiment del circuit amb la Facultat de Lletres per tal d'iniciar la introducció de treballs 
de final d'estudis, màsters i postgraus tant al Repositori Obert UdL com a RECERCAT.

• Introducció  d'una  nova  col·lecció  de l'Escola  Politècnica  Superior,  “Treballs  de final  de 
màster. Ciències aplicades a l'enginyeria”.

• Introducció de nous documents a les col·leccions existents, durant l'any 2011 la UdL va 
incorporar un total de 39 documents.

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, en total la UdL acumula 286 
documents incorporats a RECERCAT:
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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 348 revistes de 60 
institucions editorials participants. En total, són consultables 138.707 articles de revistes.

Durant el curs 2011/2012, la UdL ha participat a RACO amb la digitalització i incorporació de les 
revistes  Movimiento  humano i  Revista  d'arqueologia  de  Ponent. I  finalment,  s'ha  continuat 
actualitzant els continguts de la resta de revistes.
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Col·leccions a RECERCAT

65

57

51

34

25

13

16
6544321

TFC Enginyeria  Tècnica 
en Informàtica de Gestió

TFC Enginyeria  Tècnica 
en Informàtica de Sistemes

PFC Enginyeria Tècnica 
Industria l. Mecànica

TFC Enginyeria  en 
In formàtica

PFC Enginyeria 
Agronòmica

PFC Enginyeria de Forest

TPT Enginyeria Tècnica 
Forestal. Explotacions 
forestals
TFM Enginyeria de 
programari lliure

TFM Interacció persona-
ordinador

TPT Enginyeria Tècnica 
Agrícola. Mecanització i 
construccions rurals

Treballs de final de 
màster. Ciències aplicades 
a l'enginyeria
PFC Arquitectura Tècnica

TPT Enginyeria Tècnica 
Agrícola . Hortofructicultura 
i jard ineria
TPT Enginyeria Tècnica 
Agrícola . Explotacions 
agropecuàries

http://www.raco.cat/
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Universitat de Lleida
Any 

d'incorporació
Números 

incorporats
Articles 

incorporats

Revista de geografia 2006 36 365

Scriptura 2008 18 271

Sintagma 2008 22 175

Arrabal 2009 5 144

Imago Temporis. Medium Aevum 2011 3 56

L'Ull crític 2011 10 251

Movimiento humano 2011 1 6

Revista d'arqueologia de Ponent 2012 En fase 
d'incorporació

En fase 
d'incorporació

TOTAL 95 1.268

5.8 SFX i Metalib

Bloc Nous recursos
(http://metacercadorudl.blogspot.com/)

Durant l'any 2011 aquest bloc ha rebut un total de 552 visites i durant el curs 2011/2012 s'hi han 
publicat les següents entrades:

27/09/2011: Calaix, dipòsit digital del Departament de Cultura

14/10/2011: La UE crea a internet una base de dades de les infraestructures de recerca 

europees

31/10/2011: Tools of Science, el portal europeu de suport a la innovació per a les pimes 

biotecnològiques

03/11/2011: Clamor: Colección Digital de Música Española
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13/12/2011: Articles de revista de construcció

22/12/2011: Biblioteca Digital Mundial

28/12/2011: Biblioteca Digital de la Comunidad de Madrid

02/02/2012: OAPEN, llibres electrònics en accés obert

24/04/2012: Trencadís, fons locals digitalitzats

25/04/2012: Fons Antic de la UPC

5.9 Maquinari i programari

Durant el curs 2011/2012 i en col·laboració amb l'ASIC s'han realitzat les següents tasques:

• Actualització i millora del repositori institucional, connectant-lo amb altres repositoris per tal 
de donar una major visibilitat a la UdL.

• Actualització del servidor i del programari del Servei d'Obtenció de Documents.

• Inclusió de la pestanya Biblioteca al campus virtual personalitzada per assignatures. 

• Implementació d'una nova versió del programari  dels ordinadors per als usuaris de les 
biblioteques i d'un nou sistema de servidor de cues d'impressió per tal de millorar el servei.

• Migració de tots els serveis en explotació a la plataforma de màquines virtuals per tal de 
millorar el rendiment i la seguretat. Aquesta reestructuració s'ha aprofitat per racionalitzar 
els servidors i eliminar els antics.

5.10 Col·laboracions

Per tal de realitzar diverses tasques durant el curs  2011/2012, l'Àrea de Serveis als Usuaris ha 
col·laborat amb Direcció en l'elaboració del Pla d'Actuacions 2009-2015 i les fitxes de seguiment 
dels objectius operatius. També ha col·laborat amb les diverses biblioteques:

• Personal de la Biblioteca de Cappont en l'elaboració i anàlisi de resultats de l'enquesta de 
satisfacció  d'usuaris  de  l'SBD i  la  introducció  de  documentació  als  repositoris  RACO, 
RECERCAT i OCW.

• Personal  de la  Biblioteca de Ciències de la  Salut  en la  nova orientació  del  Servei  de 
Formació d'Usuaris i amb altres tasques relacionades.

• Personal de la Biblioteca de Lletres en la incorporació de revistes al repositori RACO.
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6 Biblioteca de Cappont

6.1 Instal·lacions i equipaments

Durant el curs 2011/2012 destaquen les següents novetats en relació a les instal·lacions:

• Nova distribució de la sala de formació d'usuaris i de la punxa de la primera planta per tal  
de crear nous punts de treball en grup i treball col·laboratiu.

• Espai de llengües: espai  físic i virtual equipat amb materials i recursos (fons bibliogràfic, 
ordinadors,  programari  d'autoaprenentatge,  etc.)  per  aprendre  català,  castellà,  anglès, 
francès i italià.

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

M2 Places de lectura

Biblioteca 3.914,50 Biblioteca 552

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

Sales d'estudi 60,00

Total 592Total 4.183,30

Metres lineals de prestatgeria (ML)

ML totals ML ocupats

Sala (lliure accés) 4.538,04 4.387

Dipòsit 1954,50 1.721

Total 6.492,54 6.108
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Actualment la Biblioteca de Cappont disposa del següent equipament:

Equipaments
A disposició 
dels usuaris

Gestió 
interna

Total

PC 51 17 68

Portàtils 10 0 10

Impressores 4 7 11

Vídeos 1 0 1

DVD (no de PC) 1 0 1

Autopréstec 2 0 2

Lectors microformes 1 0 1

Escàners 3 2 5

PC-KAR 1 0 1

Memòries USB 13 0 13

Telelupes 1 0 1

Lectors codis de barres 0 7 7

Quioscos 4 0 4

Lectors  de  llibres 
electrònics

4 0 4

Tablets PC 5 0 5

Total 101 33 134

6.2 Fons bibliogràfic

Monografies i publicacions periòdiques

A finals  del  curs  2011/2012  la  Biblioteca  de Cappont  compta  amb una col·lecció  de 130.307 
exemplars,  dels  quals  1.983  estan  dipositats  al  GEPA.  Durant  l'any  2011  la  Biblioteca  ha 
incrementat la seva col·lecció en un total de 1.308 monografies procedents de compra. En relació 
a la compra s'adquireix en dues línies, tant per cobrir la bibliografia recomanada per a la docència 
com la bibliografia per a la recerca.

Actualment la col·lecció de publicacions periòdiques és de 435 títols de revistes vives, procedents 
tant de compra com de donatiu o intercanvi.

Recursos electrònics

La Biblioteca de Cappont, a part de les subscripcions consorciades (vegeu apartat 1.6.2), està 
subscrita de forma individual a revistes electròniques, bases de dades i llibres electrònics. 
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La relació de recursos electrònics subscrits a nivell individual són els següents:

Recurs Matèria

ACM Digital Library Informàtica

Annual review Multidisciplinar

BOB Dret

Cuadernos de pedagogía Pedagogia i educació

CSIC Ciència i humanitats

Duns... principales empresas españolas Empreses

Educ@lex Educació

Francis Ciències socials, humanitats i economia

Iconda Arquitectura, construcció i urbanisme

InfoTrac Custom Journals Multidisciplinar

International ERIC Educació

ISI Web of Knowledge

Informàtica, educació, infermeria, treball 
social, medicina i biomedicina, psicologia, 
física, química, agricultura, matemàtiques, 
factor d'impacte, etc.

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

SpringerImages 
Imatges mèdiques, medicina, ciència i 
tecnologia

Tirant on line Dret i jurisprudència

TV Anuncios Publicitat a la televisió
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Fons antic i altres suports

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

Tipus de material Unitats

Material fonogràfic 1.598

Vídeos i DVD 1.702

CD-ROMS 2.010

Disquets 441

Total 5.751

GEPA

Durant el curs 2011/2012 la Biblioteca de Cappont ha preparat i efectuat el trasllat a l'equipament 
GEPA de  15  caixes  de  monografies  que  representen  una  ocupació  de  8  metres  lineals  de 
documents. També ha efectuat el trasllat de 19 títols de revistes que representen una ocupació 13 
metres lineals.
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6.3 Serveis

Entrades a la biblioteca

Nombre d'entrades a la Biblioteca de Cappont 
durant l'any 2011

1a planta porta 1 119.712

1a planta porta 2 16.662

2a planta 136.351

3a planta 47.938

Total 320.663

Préstec
Els quadres i gràfics que detallen el total de préstecs, retorns i renovacions efectuats durant l'any 
2011 són els següents:

Préstecs i renovacions durant l'any 2011

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 2.183 698 9 11 45 10 2.237 2.956

Febrer 2.689 698 11 1 44 13 2.744 3.465

Març 3.568 1.137 18 2 72 18 3.658 4.815

Abril 2.467 996 25 0 58 38 2.550 3.584

Maig 3.198 842 15 12 40 13 3.253 4.120

Juny 2.058 673 15 1 48 13 2.121 2.808

Juliol 882 14.245 6 17 20 69 908 15.239

Agost 581 512 16 12 5 13 602 1.139

Setembre 2.404 475 12 8 46 22 2.462 2.967

Octubre 3.431 1.277 19 8 102 70 3.552 4.907

Novembre 3.454 983 50 7 105 74 3.609 4.673

Desembre 2.326 1.289 14 25 85 69 2.425 3.808

Total 29.241 23.825 210 104 670 422 30.121 54.472
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Retorns durant l'any 2011

CAPPONT CEDD CDOCS Total

Gener 2.484 20 41 2.545

Febrer 2.054 4 39 2.097

Març 3.332 15 63 3.410

Abril 2.687 20 48 2.755

Maig 3.027 24 54 3.105

Juny 2.709 19 50 2.778

Juliol 1.348 2 31 1.381

Agost 841 6 3 850

Setembre 1.643 17 26 1.686

Octubre 3.075 18 63 3.156

Novembre 3.591 35 106 3.732

Desembre 2.528 22 142 2.692

Total 29.319 202 666 30.187
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Formació d'usuaris

Durant el curs 2011/2012 la Biblioteca de Cappont ha realitzat els següents cursos de formació:

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

Nom del curs Sessions Assistents

Sessions d'acollida 11 713

Accés i consulta als catàlegs 1 1

Bases de dades d'educació (ERIC, PSICINFO, PSICODOC) 2 2

Biblioteca digital i Metacercador 2 2

Cerca d'articles de revista 3 4

Eines per al treball en grup i el treball col·laboratiu: Google doc 1 1

Index de cites i factor d'impacte 3 3

Metacercador, bases de dades i repositoris 1 1

Recursos d'informació de l'SBD 2 3

Recursos d'informació en ciències de l'educació 1 1

Gestor de referències bibliogràfiques REFWORKS 6 22

Web de l'SBD: catàleg i metacercador 3 12

Total 36 765

Sessions de col·laboració amb el professorat

Nom del curs Titulació Sessions Assistents

Recursos d'informació en dret Grau en Dret 4 33

Recursos  d'informació  per  a 
l'aprenentatge de la matemàtica

Grau en Educació Infantil

4 80

Recursos  d'informació  en  ciències  de 
l'educació

3 55

Recursos d'informació per a processos i 
contextos educatius I

1 19

Recursos d'informació per a processos i 
contextos educatius I

Grau en Educació Primària 6 120

Recursos  d'informació  en  educació 
intercultural i minories ètniques

Grau en Educació Social 4 67

Recursos  d'informació  en  intel·ligència 
emocional

Màster en educació emocional 2 33

Recursos  d'informació  en  intel·ligència 
emocional

Màster en intel·ligència emocional a 
les organitzacions

1 9

Recursos  d'informació  en  educació Màster en psicopedagogia 1 12
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Sessions de col·laboració amb el professorat

Nom del curs Titulació Sessions Assistents

intercultural

Google  docs  per  al  treball  en  grup  i 
treball col·laboratiu

1 12

Recursos  d'informació  en  innovació  i 
investigació psicopedagògica

1 18

Web de l'SBD: catàleg i metacercador Màster en recerca educativa 1 8

Web de l'SBD: catàleg i metacercador Grau en Enginyeria Informàtica 1 21

Taller:  cerca  bibliogràfica  i  gestió  de  la 
informació

Pla d'Acció Tutorial (PAT) 2 3

Metacercador,  bases  de  dades  i 
repositoris

Grau en Treball Social

1 84

Recursos d'informació per a Sociologia I 4 69

Eines  per  al  treball  en  grup  i  treball 
col·laboratiu: Google docs

4 66

Recursos d'informació en turisme Grau en Turisme 2 23

Total 43 732

Activitats de formació al PDI (ICE)

Nom del curs Sessions Assistents

Ciència 2.0 2 18

Total 2 18

Activitats amb reconeixement de crèdits

Nom del curs Sessions Assistents

Fes un tast de la biblioteca (El procés de cerca. Etapes del procés de cerca. 
Tècniques  de  cerca.  Introducció  al  coneixement  dels  diferents  llenguatges 
d'interrogació)

3 33

Total 3 33

Cursos per a usuaris externs

Nom del curs Entitat Sessions Assistents

Formació  dintre  del  Programa 
ITINERA

Diversos  Instituts  de  Secundària  de 
Lleida

1 7

Visita guiada a la biblioteca IES Ronda de Lleida 1 50

Visita guiada a la biblioteca Programa Sènior UdL 1 20

Total 3 77
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6.4 Difusió

Exposicions bibliogràfiques

Durant el curs 2011/2012 la Biblioteca de Cappont ha realitzat la següent exposició:

L'expressió artística a l'escola, del 7 de novembre de 2011 al 7 de febrer de 2012

Aquesta  exposició  de  fons  bibliogràfic  de  la 

Biblioteca  de  Cappont  està  adreçada  als  futurs 

mestres d'infantil  i  primària que tindran la capacitat 

de  fomentar  la  creativitat  i  potenciar  el 

desenvolupament intel·lectual i social dels alumnes a 

l'escola.

L'expressió  artística  és  un  instrument  de 

desenvolupament i comunicació de l'ésser humà que 

es manifesta mitjançant diferents llenguatges. Com a mitjà de representació i comunicació, 

permet expressar amb materials plàstics i diferents tècniques tot un procés creador, i és una 

de les activitats més espontànies i gratificants per als infants.

Secció “Tria i remena”

Aquesta acció s'inicia durant aquest curs i com a prova pilot a  la Biblioteca de Cappont deixant 
durant un mes tot tipus de documentació a les taules petites i  sofàs de les tres plantes de la  
biblioteca. Durant aquest curs la Biblioteca de Cappont ha portat a terme tres campanyes:

• Audiovisuals:  selecció  de pel·lícules de diferents 
temàtiques i per a diferents tipus de públic. 

• Biografies: selecció de biografies de personatges 
interessants  com  ara  Enric  Granados,  Jesús 
Moncada,  Lluís  Llach,  Maria  Rúbies,  Antoni 
Bergós, Jordi Pujol, Pasqual Maragall, Samuel Gili 
Gaya, etc.

• Documentals  en  DVD:  selecció  de  documentals 
en  DVD amb  continguts  interessants  sobre 
temàtica social,  ciència, natura, política, història, 
arquitectura, etc.
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Fulls informatius

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

• Sessions de formació per a assignatures

• Nova base de dades per a màrqueting i publicitat

• Tallers de la biblioteca per als vostres alumnes

• El recurs electrònic del mes: Lecture Notes in Computer Science

• Base de dades Westlaw.es: accés i novetats

• El recurs electrònic del mes: ICONDA

• El recurs electrònic del mes: NORWEB

• Selecció d'històries de vida

• Base de dades: Biblioteca Online Bosch (BOB)

• Tens inquietuds?

Codis QR

La Biblioteca de Cappont ha fet difusió de recursos electrònics propis de la biblioteca a través dels 
codis QR. Aquests es troben entre les prestatgeries de la biblioteca i s'ha fet difusió dels següents 
recursos electrònics:

• IEEE Xplore: base de dades a text  complet  amb articles de l'Institute of Electrical  and 
Electronics Engineers (IEEE) i de l'Institution of Electrical Engineers (IEE).

• Norweb: base de dades que conté normes UNE

• Factiva: base de dades amb informació econòmica, financera i empresarial

• Lecture Notes in Computer Science: col·lecció de monografies en versió electrònica

• Aranzadi Westlaw: base de dades de legislació i jurisprudència

• SABI: base de dades amb informació financera de més de 987.000 empreses espanyoles 

• Oxford Reference Online - Economics & Business: diccionaris electrònics especialitzats en 
economia i empresa

• 3alacarta:  programes de televisió dels quals Televisió de Catalunya n'és propietària dels 
drets d'emissió

• Edu3.cat: portal orientat a la comunitat educativa amb vídeos, àudios, programes i material 
audiovisual variat

• ERIC: base de dades d'educació

• ICONDA: base de dades sobre construcció, enginyeria civil i arquitectura

• Psicodoc: base de dades de psicologia
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• Gale  Virtual  Reference  Library:  col·lecció  de  40  enciclopèdies  i  obres  de  referència 
electròniques en ciència, tecnologia i medicina

• RECERCAT:  treballs  i  projectes  de  final  de  carrera  a  text  complet  de  les  universitats 
catalanes

• Guia temàtica d'educació intercultural

Pàgina web

La informació sobre les diferents activitats de difusió que la Biblioteca de Cappont ha portat a 
terme durant el curs 2011/2012 s'ha recollit i actualitzat a la seva pàgina web.

També ha creat la secció “Préstec d'espais” amb imatges i informació sobre els diferents tipus 
d'espais de que disposa la biblioteca, les modalitats del préstec i la seva disponibilitat.

Visites i altres activitats de difusió

Durant el curs 2011/2012 la Biblioteca de Cappont ha rebut les següents visites:

• Consell Social de la UdL amb empresaris lleidatans

• Alumnes de 2n d'ESO de l'IES Ronda de Lleida

• Alumnes del Programa Sènior de la UdL
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6.5 Centres de documentació

Fruit  de  la  col·laboració  de l'SBD amb l'Oficina  de Cooperació i  Solidaritat  i  amb el  Seminari 
Interdisciplinari  d'Estudis de la  Dona (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 especialitzat d'aquests centres per tal  
que aquests estiguin inclosos al  catàleg automatitzat  de la  UdL i  al  Catàleg Col·lectiu  de les 
Universitats de Catalunya (CCUC), i així potenciar la seva consulta a nivell global.

Centre de Documentació en Cooperació i Solidaritat  (CDOCS)

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

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

Durant  el  curs  2011/2012  la  Biblioteca  de  Cappont  ha  catalogat  217  exemplars  del  CDOCS, 
actualment el fons documental d'aquest centre de documentació està format per gairebé 6.600 
exemplars. A més, també disposa d'una col·lecció de 18 revistes vives.

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

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

L'Àrea  de  Catalogació  de l'SBD s'encarrega  de coordinar  la  catalogació  del  fons  documental 
d'aquest centre. Durant el curs 2011/2012 el CEDD ha catalogat 408 exemplars,  actualment el 
fons documental d'aquest centre de documentació està format per gairebé 3.000 exemplars. A 
més, també disposa d'una col·lecció de 5 revistes vives.
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7 Biblioteca de Ciències de la Salut

7.1 Instal·lacions i equipaments

Durant el curs 2011/2012 es poden destacar les següents novetats en relació a les instal·lacions:

• Creació d'un nou espai a la planta -1 per tal d'ubicar-hi la secció d'audiovisuals i així donar 
més espai i més visibilitat al fons d'audiovisuals.

• Redistribució de la secció de reserva dins la planta -1 per donar més visibilitat a aquest  
fons.

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

M2 Places de lectura

Biblioteca 722,12 Biblioteca 192

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

Total 1.154,12 Total 324

Metres lineals de prestatgeria (ML)

ML totals ML ocupats

Sala (lliure accés) 854,3 738,9

Dipòsit 241,4 231,7

Dipòsit de Cappont 109,0 62,0

Total 1.204,7 1.032,6
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Actualment la Biblioteca de Ciències de la Salut disposa del següent equipament:

Equipaments
A disposició 
dels usuaris

Gestió 
interna

Total

PC 22 5 27

Portàtils 4 0 4

Impressores 2 1 3

TV 1 0 1

Vídeos 1 0 1

Lectors/reproductors 
audio

2 0 2

DVD (no de PC) 1 0 1

Autopréstec 1 0 1

Escàners 2 0 2

Memòries USB 5 0 5

Telelupes 1 0 1

Lectors codis de barres 0 2 2

Quioscos 2 0 2

Lectors  de  llibres 
electrònics

1 0 1

Tablets PC 3 0 3

Total 48 8 56

7.2 Fons bibliogràfic

Monografies i publicacions periòdiques

A finals del curs 2011/2012 la Biblioteca de Ciències de la Salut compta amb una col·lecció de 
21.515 exemplars, dels quals 1.322 estan dipositats al magatzem de la Biblioteca de Cappont. 
Durant l'any 2011 la Biblioteca ha incrementat la seva col·lecció en un total de 82 monografies 
procedents  de  compra.  En  relació  a  la  compra  s'adquireix  en  dues  línies,  tant  per  cobrir  la 
bibliografia recomanada per a la docència com la bibliografia per a la recerca.

Actualment la col·lecció de publicacions periòdiques és de 57 títols de revistes vives, procedents 
tant de compra com de donatiu o intercanvi.

Recursos electrònics

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

105



Memòria del curs 2011/2012

La relació de recursos electrònics subscrits a nivell individual són els següents9:

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

InfoTrac Custom Journals Multidisciplinar

ISI Wok of Knowledge
Informàtica,  educació,  infermeria,  treball  social, 
medicina i biomedicina, psicologia, física, química, 
agricultura, matemàtiques, factor d'impacte, etc.

Nature Reviews Càncer i investigació

Oceano medicina y salud Medicina i infermeria

Science Ciència

SciFinder Química

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 560

Microformes 133

Material fonogràfic 24

Vídeos i DVD 461

CD-ROMS 738

Disquets 57

Total 1.973

9 Durant aquest curs també s'ha canviat la subscripció de la versió en paper a la versió electrònica de 12 revistes de 
l'editorial Doyma Elsevier.
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GEPA

Durant el curs 2011/2012 la Biblioteca de Ciències de la Salut ha preparat i efectuat el trasllat a 
l'equipament GEPA de 13 títols de revistes, que representen una ocupació de 14 metres lineals.
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7.3 Serveis

Entrades a la biblioteca

Nombre  d'entrades  a  la  Biblioteca  de  Ciències  de  la  Salut 
durant l'any 2011

Gener 23.440

Febrer 16.053

Març 24.798

Abril 14.608

Maig 23.501

Juny 26.230

Juliol 4.953

Agost 6.143

Setembre 10.788

Octubre 22.020

Novembre 26.905

Desembre 13.430

Total 212.869

Préstec

Els quadres i gràfics que detallen el total de préstecs, retorns i renovacions efectuats durant l'any 
2011 són els següents:

Préstecs i renovacions durant l'any 2011
Retorns durant l'any 2011

Préstec Renovació Total

Gener 917 253 1.170 Gener 896

Febrer 1.038 248 1.286 Febrer 941

Març 1.308 462 1.770 Març 1.223

Abril 828 260 1.088 Abril 1.080

Maig 1.209 354 1.563 Maig 1.045

Juny 915 308 1.223 Juny 1.200

Juliol 276 1.707 1.983 Juliol 301

Agost 185 148 333 Agost 177

Setembre 947 170 1.117 Setembre 597

Octubre 1.290 419 1.709 Octubre 1.222

Novembre 1.649 376 2.025 Novembre 1.552

Desembre 996 452 1.448 Desembre 1.091

Total 11.558 5.157 16.715 Total 11.325
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Formació d'usuaris

Durant el curs 2011/2012 la Biblioteca de Ciències de la Salut ha realitzat els següents cursos de 
formació:

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

Nom del curs Sessions Assistents

Sessions d'acollida 9 217

Gestor de referències bibliogràfiques REFWORKS 4 23

Base de dades PUBMED 2 3

Indicadors i eines per avaluar la producció científica 1 6

Divulgar  la  producció  científica,  acadèmica  i  institucional  de la  universitat  i  
augmentar la visibilitat dels articles i materials docents

1 5

Total 17 254

Sessions de col·laboració amb el professorat

Nom del curs Titulació Sessions Assistents

Introducció als recursos de la biblioteca Grau en fisioteràpia (1er curs) 2 36

Recursos d'informació per a infermeria Grau en infermeria (1er curs) 3 93

Recursos  d'informació  en  Ciències 
d'Infermeria

Màster  oficial  en  ciències  de  la 
infermeria

3 32

Recursos d'informació en Medicina Grau en medicina (1er curs) 6 120

Recursos  d'informació  per  a  Educació 
per la Salut

Màster  oficial  en educació per  a la 
salut

1 27

Recursos  d'informació  per  a  Nutrició 
Humana i Dietètica

Grau en nutrició humana i  dietètica 
(1er curs)

2 28

Recursos  d'informació  per  a  Nutrició 
Humana i Dietètica

Grau en nutrició humana i  dietètica 
(2n curs)

2 30

Recursos d'informació en Ciències de la 
Salut  i  Gestor  de  referències 
bibliogràfiques REFWORKS

Màster  en  medicina  i  cirurgia 
d'urgències

1 25

Recursos d'informació per a Fisioteràpia Grau en fisioteràpia (1er curs) 2 40

Gestor  de  referències  bibliogràfiques 
REFWORKS

Grau en nutrició humana i  dietètica 
(3er curs)

2 20

Total 24 451
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Activitats de formació al PDI (ICE)

Nom del curs Sessions Assistents

Indicadors i eines per avaluar la producció científica 1 25

Total 1 25

Activitats amb reconeixement de crèdits

Nom del curs Sessions Assistents

Fes  un  tast  de  la  biblioteca  (Habilitats  informacionals.  La  societat  de  la 
informació. Internet web 2.0)

3 33

Total 3 33

Cursos per a usuaris externs

Nom del curs Entitat Sessions Assistents

Recerca  bibliogràfica  avançada  en 
ciències de la salut

Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
de Lleida

1 28

Total 1 28
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7.4 Difusió

La informació sobre les diferents activitats de difusió que la Biblioteca de Ciències de la Salut ha 
portat a terme durant el curs 2011/2012 s'ha recollit i actualitzat a la seva pàgina web.

Secció "Tria i remena"

Aquesta acció s'inicia durant aquest curs i la Biblioteca de Ciències de la Salut ha portat a terme 
dues campanyes:

• Alimentació saludable:  selecció de llibres amb 
informació,  consells,  receptes  i  una  mica 
d'història sobre els aliments.

• Plantes  medicinals  i  fitoteràpia:  selecció  de 
llibres  per  iniciar  o  ampliar  el  coneixement 
sobre les plantes medicinals i la fitoteràpia.

Guies temàtiques

La Biblioteca de Ciències de la Salut ha actualitzat el contingut de totes les guies temàtiques de 
l'àmbit de les ciències de la salut.

112



Memòria del curs 2011/2012

Fulls informatius

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

• Full informatiu BCS – Dispositius electrònics a la BCS

• Full informatiu BCS – Cercador d'imatges SpringerImages

• Full informatiu BCS – Cell Press

• Full informatiu BCS – Revistes electròniques

• Full informatiu BCS – Codis QR

• Full informatiu BCS – Eines Treball Col·laboratiu

• Full informatiu BCS – Llibres-e Elsevier

• Full informatiu BCS – Llibres-e Myilibrary, Ebrary, Springer

Codis QR

La Biblioteca de Ciències de la Salut ha fet difusió de recursos electrònics propis de la biblioteca a 
través dels codis QR. Per tal d'implementar aquest nou servei, la Biblioteca de Ciències de la 
Salut ha elaborat  les pautes sobre  com crear els codis i  com comptabilitzar les estadístiques 
d’accés. Els codis QR es troben entre les prestatgeries de la biblioteca i  s'ha fet  difusió dels 
següents recursos electrònics:

• Oxford Reference Online – Medicine : diccionari electrònic especialitzat en ciències de la 
salut

• SpringerImages: cercador d'imatges mèdiques

• Encyclopedia of Neuroscience: enciclopèdia electrònica especialitzada en neurociència

• Guies temàtiques de ciències de la salut

• Selecció de revistes electròniques en castellà
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8 Biblioteca de l'ETSEA

8.1 Instal·lacions i equipaments

Durant  el  curs  2011/2012 destaquen  les  següents  novetats  en  relació  a  l'equipament  de  la 
Biblioteca de l'ETSEA:

• Espai de treball col·laboratiu i treball en grup: amb equipament i tecnologia pensats per 
facilitar  el  treball  en  grup.  Consta  d'un  espai  de  treball  en  grup  i  un  espai  de  treball 
col·laboratiu amb una pantalla que simula un escriptori virtual i un escàner.

• Secció de premsa: remodelació d'aquesta secció amb la incorporació de dues butaques i 
una taula per tal de facilitar la consulta de la premsa.

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

M2 Places de lectura

Biblioteca 1.315,36
Biblioteca 400

Compactus, magatzems externs 29,28

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

Total 1.509,64 Total 500

Metres lineals de prestatgeria (ML)

ML totals ML ocupats

Sala (lliure accés) 1.227,00 1.200,00

Dipòsit 281,93 281,93

Dipòsit de Cappont 204,20 105,00

Dipòsit Cappont - Mòduls 67,50 42,68

Total 1.780,63 1.629,61
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Actualment la Biblioteca de l'ETSEA disposa del següent equipament:

Equipaments
A disposició 
dels usuaris

Gestió 
interna

Total

PC 25 7 32

Portàtils 9 0 9

Impressores 2 3 5

TV 2 0 2

Vídeos 1 0 1

Autopréstec 1 0 1

Escàners 4 1 5

PC-KAR 1 0 1

Memòries USB 7 0 7

Telelupes 1 0 1

Lectors codis de barres 0 3 3

Quioscos 2 0 2

Lectors  de  llibres 
electrònics

2 0 2

Tablets PC 3 0 3

Total 60 14 74

8.2 Fons bibliogràfic

Monografies i publicacions periòdiques

A finals  del  curs  2011/2012  la  Biblioteca  de  l'ETSEA compta  amb  una  col·lecció  de 55.061 
exemplars, dels quals 2.088 estan dipositats al GEPA i 6.851 al magatzem de la Biblioteca de 
Cappont.  Durant  l'any 2011 la  Biblioteca ha incrementat  la  seva col·lecció en un total  de  745 
monografies procedents de compra. En relació a la compra s'adquireix en dues línies, tant per 
cobrir la bibliografia recomanada per a la docència com la bibliografia per a la recerca.

A més, la Biblioteca de l'ETSEA ha rebut en donatiu llibres del professor Lluís Torres, del professor 
García d'Otazo, de la Fira de Lleida de part dels libres que es van presentar al premi agrari a la 
Fira de Sant Miquel, de l’empresa Gabinete Apoyo Técnico i de la llibreria Thulir.

Actualment la col·lecció de publicacions periòdiques és de 244 títols de revistes vives, procedents 
tant de compra com de donatiu o intercanvi.
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Recursos electrònics

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

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

Recurs Matèria

Acta Horticulturae Fructicultura i fruita tropical

Annual Review Multidisciplinar

CAB Abstracts Veterinària, animals

Cell Citologia i virologia

CSIC Ciència i humanitats

Encyclopedia of soil science Edafologia i sòls

Encyclopedia of water science Aigua i recursos hidràulics

InfoTrac Custom Journals Multidisciplinar

ISI Web of Knowledge

Informàtica, educació, infermeria, treball 
social,  medicina  i  biomedicina, 
psicologia,  física,  química,  agricultura, 
matemàtiques, factor d'impacte, etc.

Norweb Normes tècniques i normes UNE

SABI Anàlisi financera i empreses

Science Ciència

SciFinder Química

Scopus Ciència i ciències socials

Springer Images
Imatges  mèdiques,  medicina,  ciència  i 
tecnologia
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Fons antic i altres suports

La Biblioteca de l'ETSEA compta amb 42 documents entre els anys 1801 i 1900. Pel que fa al 
material no llibre, inclòs també el material d'acompanyament, les dades són les següents:

Tipus de material Unitats

Mapes i plànols 3.902

Fotografies i diapositives 1.608

Microformes 732

Material fonogràfic 131

Vídeos i DVD 464

CD-ROMS 1.627

Disquets 363

Total 8.827

GEPA

Durant el curs 2011/2012 la Biblioteca de l'ETSEA ha preparat i efectuat el trasllat a l'equipament 
GEPA tant de llibres com de revistes, en total s'hi han traslladat 26 metres lineals de llibres i 22,8 
metres lineals de revistes.
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8.3 Serveis

Entrades a la biblioteca

Nombre d'entrades a la Biblioteca de l'ETSEA 
durant l'any 2011

Gener 59.845

Febrer 29.124

Març 50.093

Abril 39.686

Maig 55.279

Juny 49.286

Juliol 11.779

Agost 4.217

Setembre 22.720

Octubre 36.780

Novembre 42.195

Desembre 31.421

Total 216.213

Préstec
Els quadres i gràfics que detallen el total de préstecs, retorns i renovacions efectuats durant l'any 
2011 són els següents:

Préstecs i renovacions durant l'any 2011
Retorns durant l'any 2011

Préstec Renovació Total

Gener 1.111 356 1.467 Gener 1.260

Febrer 1.127 348 1.475 Febrer 990

Març 1.705 556 2.261 Març 1.580

Abril 1.373 383 1.756 Abril 1.495

Maig 1.743 384 2.127 Maig 1.716

Juny 1.435 265 1.700 Juny 1.632

Juliol 555 541 1.096 Juliol 549

Agost 229 6.017 6.246 Agost 282

Setembre 1.228 262 1.490 Setembre 974

Octubre 1.619 3.913 5.532 Octubre 1.157

Novembre 1.720 382 2.102 Novembre 1.678

Desembre 1.199 676 1.875 Desembre 1.100

Total 15.044 14.083 29.127 Total 14.413
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Formació d'usuaris

Durant el curs 2011/2012 la Biblioteca de l'ETSEA ha realitzat els següents cursos de formació:

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

Nom del curs Sessions Assistents

Sessions d'acollida 5 255

Accés i consulta als catàlegs 2 3

Recursos d'informació de l'SBD 4 6

Base de dades: AGRICOLA 1 2

Base de dades: CAB ABSTRACTS 2 3

Base de dades: WESTLAW 1 2

Base de dades: MEDLINE 2 2

Base de dades: FAOSTAT 1 1

Base de dades: CSIC 2 2

Base de dades: ISI WEB OF KNOWLEDGE 1 1

Base de dades: ISI WEB OF SCIENCE 2 2

Base de dades: TDX i TESEO 1 2

Base de dades: REFWORKS 11 11

Base de dades: SCOPUS 2 3

La informació científica i el procés de cerca 1 5

Recursos d'informació de la Biblioteca de l'ETSEA 5 5

Total 43 305

Sessions de col·laboració amb el professorat

Nom del curs Titulació Sessions Assistents

Recursos  d'informació  de  la 
Biblioteca de l'ETSEA

Grau en Enginyeria Forestal 6 126

Recursos  d'informació  en 
estadística i legislació

Grau en Ciència i Salut Animal

2 126

Bases  de  dades:  SCOPUS  i  ISI 
WEB OF KNOWLEDGE

2 106

Base de dades: FSTA Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments 1 31

Recursos  d'informació  de  la 
Biblioteca de l'ETSEA

Grau en Biotecnologia 3 54

Recursos d'informació en legislació Enginyeria de Forests 2 35

Recursos d'informació en estudis de 
mercat

Enginyeria Agronòmica 4 13
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Sessions de col·laboració amb el professorat

Nom del curs Titulació Sessions Assistents

Com cercar articles de revista
Màster en Enginyeria de Forest

2 12

Com cercar normativa tècnica 1 16

Recursos  d'informació  de  la 
Biblioteca de l'ETSEA

Màster en Protecció Integrada de Cultius 1 14

Fonts d'informació per a la recerca Màster en Enginyeria Agronòmica 4 36

Total 28 569

Activitats de formació al PDI (ICE)

Nom del curs Sessions Assistents

Indicadors i eines per avaluar la producció científica 1 25

Total 1 25

Activitats amb reconeixement de crèdits

Nom del curs Sessions Assistents

Fes un tast de la biblioteca. Fonts d'informació. Avaluació dels resultats 3 33

Total 3 33
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8.4 Difusió

La informació sobre les diferents activitats de difusió que la Biblioteca de l'ETSEA ha portat a  
terme durant el curs 2011/2012 s'ha recollit i actualitzat a la seva pàgina web.

Secció “Tria i remena”

Aquesta  acció  s'inicia  durant  aquest  curs  i  la  Biblioteca  de  l'ETSEA ha  portat  a  terme  dues 
campanyes:

• Horts  urbans:  selecció  de  llibres  que  us 
poden  ajudar  a cultivar  amb  les  vostres 
mans les verdures i hortalisses de qualitat i 
saludables.

• Jardins:  selecció  de  llibres  que  us  poden 
ajudar a cultivar les plantes i flors que més 
us agradin.

Fulls informatius

Per tal de fer difusió dels serveis i recursos de l'SBD i de la Biblioteca de l'ETSEA s'han enviat 
Fulls  Informatius amb  informacions  sobre  novetats  i  sobre  recursos  electrònics  disponibles  a 
través de la web de l'SBD:

• Nous llibres electrònics de química

• Nous llibres electrònics de producció vegetal

• Nous llibres electrònics de producció animal

• Noves revistes electròniques de medi ambient

• Nous llibres d'hortofruticultura, botànica i jardineria

• Nous llibres electrònics d'enginyeria agronòmica

• Nous llibres de gestió econòmica dels recursos naturals

• Noves revistes electròniques de matemàtica

• Annual Reviews

• Obres de referència

• Springer Images

• JSTOR

• Oxford Reference Online Premium Collection

• Ebrary
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Codis QR

La Biblioteca de l'ETSEA ha fet difusió de recursos electrònics propis de la biblioteca a través dels 
codis QR. Aquests es troben entre les prestatgeries de la biblioteca i s'ha fet difusió dels següents 
recursos electrònics:

• Handbook of Plant Biotechnology: llibre electrònic de la col·lecció Wiley Online Library

• Guia temàtica de caça i pesca
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8.5 Centre de Documentació Europea

8.5.1 Equipaments

El CDE disposa de 67 places de lectura i les següents instal·lacions:

Metres lineals de prestatgeria (ML)

ML totals ML ocupats

Sala (lliure accés) 232,00 212,00

Dipòsit 71,70 71,70

Total 303,70 283,70

Actualment el CDE disposa del següent equipament:

Equipaments
A disposició 
dels usuaris

Gestió interna Total

PC 3 2 5

Impressores 0 1 1

Escàners 0 2 2

Lectors codis de barres 0 4 4

Total 3 9 12

8.5.2 Fons bibliogràfic

Monografies i publicacions periòdiques

El CDE rep documents i publicacions oficials 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. 

A finals del curs 2011/2012 el CDE compta amb una col·lecció de 8.704 exemplars, dels quals 582 
estan dipositats al GEPA i 1.032 al magatzem de la Biblioteca de Cappont. Durant l'any 2011 el  
CDE ha incrementat la seva col·lecció en un total de 66 monografies procedents de compra.

Actualment la col·lecció de publicacions periòdiques és de 37 títols de revistes vives, procedents 
tant de compra com de donatiu o intercanvi. Durant l'any 2011 el CDE no ha subscrit cap títol nou i 
ha donat de baixa la subscripció de 5 revistes.
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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 54

CD-ROMS 1.134

Disquets 21

Total 10.830

GEPA
Durant el curs  2011/2012 el CDE ha preparat i efectuat el trasllat a l'equipament GEPA de 511 
monografies que representen una ocupació de 7,5 metres lineals.

8.5.3 Serveis

Préstec

Tot seguit mostrem els quadres i gràfics que detallen el total de préstecs, retorns i renovacions 
efectuats durant l'any 2011.

Préstecs i renovacions durant l'any 2011
Retorns durant l'any 2011

Préstec Renovació Total

Gener 6 0 6 Gener 4

Febrer 4 0 4 Febrer 2

Març 22 5 27 Març 17

Abril 9 4 13 Abril 14

Maig 15 4 19 Maig 10

Juny 7 1 8 Juny 15

Juliol 3 5 8 Juliol 4

Agost 1 17 18 Agost 0

Setembre 6 1 7 Setembre 3

Octubre 5 20 25 Octubre 6

Novembre 19 2 21 Novembre 11

Desembre 5 8 13 Desembre 10

Total 102 67 169 Total 96
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Formació d'usuaris

Durant el curs 2011/2012 el Centre de Documentació Europea ha realitzat els següents cursos de 
formació d'usuaris:

Nom del curs Sessions Assistents

El CDE i el Portal Europa 2 33

EUR-LEX 2 39

Recursos d'informació en legislació europea 1 26

Europa a prop teu (ICE) 1 12

Total 6 110

8.5.4 Difusió

Visites i altres activitats

Durant  el  curs  2011/2012,  per tal  de difondre el  Centre de Documentació Europea i  els seus 
serveis, s'han portat a terme les següents accions:

• Novembre  de  2011:  seminari  de  formació   a  la  Comissió  Europea  –  Representació  a 
Madrid, de tots els CDES i punts de contacte Europe Direct d'Espanya.

• Novembre / Desembre 2011: distribució a diferents Departaments i Serveis de la UdL de 
futllets informatius arribats des de l'Oficina de Publicacions Oficial de la Unió Europe (EU-
OP) i de calendaris del 2012.

• Desembre 2011: enviament de material didàctic (fulletons, mapes, contes, ...) a diferents 
escoles i instituts del Segrià.

• Febrer 2012: visita guiada al Centre  per alumes de la Facultat de Dret i Economia.

• Abril 2012: reunió de treball a la Comissió Europea – Representació a Madrid de tots els 
CDES d'Espanya.

• Maig  2012:  visita  guiada  al  Centre  de  la  gent  que  forma  part  del  Programa  Sènior  
(explicació sobre el CDE i sobre fonts d'informació documentals a nivell europeu).

• Maig 2012: celebració del Dia d'Europa amb les següents activitats:

◦ Estand informatiu amb material promocional, mapes i publicacions divulgatives d'àmbit 
comunitari

◦ Visites guiades al CDE: amb l'objectiu de donar a conèixer el Centre, i tots els recursos 
i serveis que ofereix, tant a la comunitat universitària coma la societat en general

◦ Qüestionari sobre la Unió Europea:  “De la UE, què en saps” amb regals promocionals 
per a tots els participants
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• Maig / Juny 2012: enviament de material per al Simpòsium de Dret Agroalimentari que es 
celebra a la UdL (director del Simpòsium:  Prof. Dr. Andrés Miguel Cosialls Ubach)

• Juny 2012: reunió de treball a la Comissió Europea – Representació a Barcelona,  de tots 
els CDES  i punts de contacte Europe Direct de Catalunya i Balears.

• Setembre 2011 / Juny 2012: enviament periòdic de correus a diferents Departaments de la 
UdL de notícies d'actualitat europea.
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9 Biblioteca de Lletres

9.1 Instal·lacions i equipaments

Durant el curs 2011/2012 es poden destacar les següents novetats en relació a les instal·lacions:

• Sala Polivalent: espai de treball col·laboratiu i treball en grup amb equipament i tecnologia 
pensats per facilitar el treball en grup. Consta d'un espai de treball col·laboratiu amb una 
pantalla que simula un escriptori virtual. També disposa d'ordinadors de treball individual.

• Sala d'audiovisuals: remodelació d'aquesta sala creant un espai de treball en grup i un altre 
de treball col·laboratiu amb un escriptori virtual. Aquest espai també inclou els audiovisuals.

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

M2 Places de lectura

Biblioteca 1.468,63 Biblioteca 266

Compactus, magatzems externs 87,70

60Sales d'estudiSales d'estudi 139,00

Total 1.695,33 Total 326

Metres lineals de prestatgeria (ML)

ML totals ML ocupats

Sala (lliure accés) 2.191,3 2.120,4

Dipòsit 1.429,7 1.395,6

Total 3.621,0 3.516,0
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Actualment la Biblioteca de Lletres disposa del següent equipament:

Equipaments
A disposició 
dels usuaris

Gestió 
interna

Total

PC 30 10 40

Portàtils 4 0 4

Impressores 1 2 3

TV 4 0 4

Vídeos 1 0 1

Lectors/reproductors 
audio

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 7 0 7

Telelupes 1 0 1

Lectors codis de barres 0 4 4

Quioscos 2 0 2

Lectors  de  llibres 
electrònics

2 0 2

Tablets PC 3 0 3

Total 62 20 82

9.2 Fons bibliogràfic

Monografies i publicacions periòdiques

A finals  del  curs  2011/2012  la  Biblioteca  de  Lletres  compta  amb  una  col·lecció  de  110.890 
exemplars,  dels  quals  1.749  estan  dipositats  al  GEPA.  Durant  l'any  2011  la  Biblioteca  ha 
incrementat la seva col·lecció en un total de 507 monografies procedents de compra. En relació a 
la compra s'adquireix en dues línies, tant per cobrir la bibliografia recomanada per a la docència 
com la bibliografia per a la recerca.

Actualment la col·lecció de publicacions periòdiques és de 792 títols de revistes vives, procedents 
tant de compra com de donatiu o intercanvi. 
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Recursos electrònics

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

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

Recurs Matèria

Annual Review Multidisciplinar

Bibliografía de la Literatura Española Literatura espanyola

CSIC
Ciència  i  humanitats,  ciències  socials, 
tecnologia, medicina

InfoTrac Custom Journals Multidisciplinar

ISI Web of Knowledge

Informàtica, educació, infermeria, treball social, 
medicina  i  biomedicina,  psicologia,  física, 
química,  agricultura,  matemàtiques,  factor 
d'impacte, etc.

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

TV Anuncios Publicitat a la televisió

Fons antic i altres suports

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

Tipus de material Unitats

Mapes i plànols 8.713

Fotografies i diapositives 86

Microformes 40.013

Material fonogràfic 444

Vídeos i DVD 1.243

CD-ROMS 1.067

Disquets 69

Total 51.635
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GEPA

Durant el curs 2011/2012 la Biblioteca de Lletres ha preparat i efectuat el trasllat a l'equipament 
GEPA de 19,06 metres lineals de llibres.
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9.3 Serveis

Entrades a la biblioteca

Nombre d'entrades a la Biblioteca de Lletres 
durant l'any 2011

Gener 27.713,5

Febrer 18.774

Març 22.149,5

Abril 28.966

Maig 33.672

Juny 24.913,5

Juliol 7.647,5

Agost 5.586

Setembre 14.492,5

Octubre 21.075,5

Novembre 27.020

Desembre 18.473

Total cap de setmana 58.925

Total entrades 309.408

Préstec
Els quadres i gràfics que detallen el total de préstecs, retorns i renovacions efectuats durant l'any 
2011 són els següents:

Préstecs i renovacions durant l'any 2011
Retorns durant l'any 2011

Préstec Renovació Total

Gener 1.487 409 1.896 Gener 1.854

Febrer 1.329 228 1.557 Febrer 1.236

Març 1.467 440 1.907 Març 1.404

Abril 1.236 433 1.669 Abril 1.184

Maig 1.411 470 1.881 Maig 1.396

Juny 1.209 235 1.444 Juny 1.399

Juliol 756 5.864 6.620 Juliol 703

Agost 385 221 606 Agost 399

Setembre 1.227 221 1.448 Setembre 1.106

Octubre 1.841 610 2.451 Octubre 1.511

Novembre 2.094 515 2.609 Novembre 1.969

Desembre 1.833 750 2.583 Desembre 1.739

Total 16.275 10.396 26.671 Total 15.900
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Formació d'usuaris

Durant el curs  2011/2012 la Biblioteca de Lletres ha realitzat els següents  cursos de formació 
d'usuaris:

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

Nom del curs Sessions Assistents

Sessions d'acollida 2 330

Gestor de referències bibliogràfiques REFWORKS 6 8

Biblioteca digital i Metacercador 3 6

Index de cites i factor d'impacte 1 1

Accés i consulta als catàlegs 1 1

Total 13 346

Sessions de col·laboració amb el professorat

Nom del curs Titulació Sessions Assistents

Accés i consulta als catàlegs

Grau  en  comunicació  i  periodisme 
audiovisual

1 51

Biblioteca digital i Metacercador 1 51

Gestor  de  referències  bibliogràfiques 
REFWORKS

1 51

Utilització  dels  recursos  de  les 
biblioteques

1 51

Accés i consulta als catàlegs
Programa Sènior

1 33

Biblioteca digital i Metacercador 1 33

Accés i consulta als catàlegs
Grau en història
Grau en història de l'art
Grau  en  geografia  i  ordenació  del 
territori

1 20

Biblioteca digital i Metacercador 1 20

Gestor  de  referències  bibliogràfiques 
REFWORKS

1 20

Gestor  de  referències  bibliogràfiques 
REFWORKS

Màster  oficial  en  ciències  de  la 
infermeria

2 17

Acollida d'alumnes xinesos
Grau en estudis hispànics: llengua i 
literatura

1 25

Total 12 372

Activitats de formació al PDI (ICE)

Nom del curs Sessions Assistents

Gestor de referències bibliogràfiques REFWORKS 1 16

Total 1 16
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Activitats amb reconeixement de crèdits

Nom del curs Sessions Assistents

Fes un tast de la biblioteca (Gestor de referències bibliogràfiques REFWORKS) 3 33

Total 3 33

Cursos per a usuaris externs

Nom del curs Entitat Sessions Assistents

Gestor  de  referències  bibliogràfiques 
REFWORKS

Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
de Lleida

1 28

Visita guiada a la biblioteca IES Guissona (3er d'ESO) 1 245

Total 2 273
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9.4 Difusió

La informació sobre les diferents activitats de difusió que la Biblioteca de Lletres ha portat a terme 
durant el curs 2011/2012 s'ha recollit i actualitzat a la seva pàgina web.

Exposicions bibliogràfiques

Durant el curs 2011/2012 la Biblioteca de Lletres ha preparat les següents exposicions:

Maragall, el poeta del paisatge modernista, del 27 de setembre al 15 de desembre de 2011

La Biblioteca de Lletres s'uneix a la celebració de l'Any Joan 

Maragall  proposant  una  exposició  sobre  el  poeta  com  era 

conegut  popularment  Joan  Maragall.  Aquest  també  va  ser 

autor  d'assajos  d'interès  ideològic,  cultural  i  polític,  i  de 

traduccions.  D'esperit  romàntic  i  partícip  del  moviment 

modernista. Entre els seus poemes es poden destacar:  Cant 

espiritual, El cant de la senyera, La vaca cega, La sardana, La 

fageda...

Destaquen les seves traduccions de Goethe, Novalis, Homer i 

Nietzsche.  També escriu  articles  com:  Ah,  Barcelona...,  La  ciutat  del  perdó  i L'església 

cremada.

Joaquín Costa, el León de Graus, del 20 de desembre de 2011 al 15 de març de 2012

En  motiu  del  centenari  de  la  mort  de  Joaquín  Costa,  la 

Biblioteca  de  Lletres  vol  sumar-se  als  nombrosos  actes 

commemoratius que han tingut lloc al llarg de l'any per retre un 

homenatge a la seva figura de lluitador incansable i donar a 

conèixer  als  usuaris  les  obres  que  poden  consultar  per 

aprofundir en el seu pensament.

Destacat representant de la generació del 98 i del moviment 

intel·lectual  conegut  com  a  Regeneracionisme,  va  treballar 

intensament tota la seva vida per introduir canvis significatius 

en la política, l'economia, l'agricultura i l'educació de l'època.

Entre les seves obres destaquen Derecho consuetudinario y economía popular de España, 

Maestro, escuela y patria,  Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en  
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España,  La tierra y la cuestión social,  Colectivismo agrario en España,  Política hidráulica, 

Reorganización  del  notariado,  del  Registro  de  la  Propiedad  y  de  la  Administración  de  

Justicia, etc.

La Capella Sixtina 500 anys després, del 16 de març al 16 de juny de 2012

Per tal de commemorar els 500 anys de la construcció 

de la Capella Sixtina, la Biblioteca de Lletres organitza 

aquesta exposició. L'any 1512 Miquel Àngel Buonarrotti 

va acabar de pintar en solitari i al fresc, la cúpula de la 

Capella Sixtina complint així amb l'encàrrec que el papa 

Juli II li havia fet 4 anys abans.

L'artista va canviar el cel blau amb estels daurats propi 

dels temples paleocristians pintat per Piero Matteo d'Amelia, per una arquitectura simulada 

on desenvolupar les diferents escenes que cobreixen els seus 500 metres quadrats.

La temàtica gira entorn a les nou escenes del Gènesi, nus, medallons, petxines, profetes i 

sibil·les,  figures nues en bronze i  avantpassats de Crist,  donant  lloc  a  una de les més 

importants obres d'art  de l'historia.  Destaca especialment  l'escena central  dedicada a la 

creació d'Adam, coneguda i reproduïda arreu del món. 

Les pintures es van restaurar i netejar de l'any 1980 al 1989 durant el papat de Joan Pau II 

deixant  al  descobert  els  colors  originals  de l'època  i  ressaltant  la  potent  anatomia  dels 

personatges pròpia de Miquel Àngel.
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Recordant Josep Maria de Sagarra ..., del 16 de juny fins al 21 de setembre de 2012

La Biblioteca de Lletres vol recordar i atansar la figura 

de Josep Maria de Sagarra als joves universitaris, per 

aquest  motiu  hem  elaborat  una  exposició  titulada: 

Recordant Josep Maria de Sagarra ...

Fill  d'una  aristocràtica  família  barcelonina,  tenia  una 

àmplia formació cultural i universitària que va completar 

amb els seus nombrosos viatges per Europa, Àfrica i la 

Polinèsia..

Lector apassionat dels clàssics, poeta i destacat autor 

d'obres teatrals, va col·laborar amb nombrosos diaris i revistes com la Il·lustració Catalana, 

Destino o La Vanguardia i va deixar també algunes traduccions d'obres clàssiques com La 

Divina Comèdia.

Home de gran vitalitat, elegant, refinat i interessant conversador acostumava a participar en 

les tertúlies de l'Ateneu Barcelonès freqüentades pels intel·lectuals de l'època.

Secció "Tria i remena"

Aquesta  acció  s'inicia  durant  aquest  curs  i  la  Biblioteca  de  Lletres  ha  portat  a  terme  dues 
campanyes:

• Cinema  americà  a  la  Biblioteca  de  
Lletres:  selecció  de  pel·lícules 
americanes  d'humor  per  passar  una 
bona estona.

• Novel·la  negra:  selecció dels clàssics 
d'aquest  gènere,  tant  pel  que  fa  a 
llibres com pel·lícules.
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Bloc de Lletres
(http://blocbibliotecadelletres.blogspot.com/)

Durant l'any 2011 aquest bloc ha rebut un total de 5.116 visites i durant el curs 2011/2012 s'hi han 
publicat les següents entrades:

16/09/2011: Teatre i arts plàstiques a l'època dels Àustries

05/10/2011: Exposició: Maragall, el poeta del paisatge modernista

13/10/2011: Exposició fotogràfica: l'Holocaust a Europa

26/10/2011: Nou servei de préstec consorciat entre universitats catalanes (PUC)

09/11/2011: 30 anys de l'arribada del “Guernica” a Madrid

14/11/2011: L'obra d'Alcover i de Fabra, a internet

25/11/2011: Centre d'Art d'Època Moderna

12/12/2011: Violència i mort durant la prehistòria

15/12/2011: Experts del CAEM investiguen l'autoria d'un retaule del Metropolitan Museum de 

Nova York

20/12/2011: Biblioteca Digital Mundial

21/12/2011: Exposició: “Joaquín Costa, el León de Graus”

21/12/2011: Bones festes

18/01/2012: Goya a Barcelona

19/01/2012: Fes un tast de la biblioteca!

25/01/2012: La Biblioteca de Lletres incorpora 6.000 volums per donacions el darrer any

27/01/2012: Codis QR

08/02/2012: Antoni Tàpies i Puig

13/02/2012: Conferència sobre Josep Vallverdú

22/02/2012: Atles Blaviana

28/02/2012: Animac 2012

14/03/2012: Un adéu càlid a Teresa Pàmies

16/03/2012: La Capella Sixtina 500 anys després

27/03/2012: La Càtedra Màrius Torres presenta a Sicília una antologia català-italià del poeta
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02/04/2012: VII Jornada sobre literatura i ensenyament

18/04/2012: XXX Congrés d'AESLA. Lingüística aplicada en l'era de la comunicació

19/04/2012: Dokuklik un nou cercador

19/04/2012: Taula rodona “nosaltres els valencians” a Lleida (Segrià)

27/04/2012: Premi Enric Freixa i Pedrals, per a la qualitat lingüística de materials docents 

virtuals a la web MDX (Materials Docents en Xarxa)

04/05/2012: Cinema americà a la Biblioteca de Lletres

09/05/2012: XIV Festa de la Creació

18/05/2012: Novetats bibliogràfiques

31/05/2012: Desena fira del videoart Loop

11/06/2012: Tria, remena i agafa'n en préstec

19/06/2012: Recordant Josep Maria de Sagarra ...

26/06/2012: Horari d'estiu al Servei de Biblioteca i Documentació

03/07/2012: Magical Media

13/07/2012: Concurs d'espots televisius

20/07/2012: Préstec entre universitats catalanes i reserves entre les biblioteques de la UdL 

en període d'estiu

30/07/2012: Aturada del catàleg els dies 1 i 2 d'agost

30/08/2012: Dos revistes de la UdL, al repositori RACO

Fulls informatius

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

• Nova base de dades per a comunicació i periodisme audiovisuals

• Codis QR a la Biblioteca de Lletres

• Tria i remena i agafa'n en préstec

• Base de dades Francis

• Tria i remena i agafa'n en préstec
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Codis QR

La Biblioteca de Lletres ha fet difusió de recursos electrònics propis de la biblioteca a través dels  
codis QR. Aquests es troben entre les prestatgeries de la biblioteca i s'ha fet difusió dels següents 
recursos electrònics:

• Oxford  Reference  Online:  col·lecció  de  diccionaris  i  obres  de  referència  generals  i 
especialitzats

• Guia temàtica d'història: selecció de recursos especialitzats en història

• Guia temàtica de geografia: selecció de recursos especialitzats en geografia

• Guia  temàtica  de  comunicació  audiovisual  i  periodisme:   selecció  de  recursos 
especialitzats en  comunicació audiovisual i periodisme
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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 nombre 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 2009/10

9.956 9.676 9.585 9.289 8.728 8.999 8.934 9.281 9.880

2010/11

10.620
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Evolució del nombre d'entrades a les biblioteques de l'SBD
2001 2002 2003 2004 2005 2006

1.698.969 1.600.460 1.396.917 1.463.916 1.383.227 1.558.373

2007 2008 2009 2010 2011

1.058.611 808.865 1.235.003 1.298.437 953.235
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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 2009/10 2010/11

4.518 8.690 8.690 8.672 7.948 7.948 7.948 7.948 7.948

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 2009/10 2010/11

897 808 808 808 845 845 845 845 945
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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 2009/10 2010/11

1.030 1.557 1.557 1.551 1.314 1.327 1.248 1.250 1.265

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 2010/11

507 448 448 448 367 367 269 308 431
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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 2009/10 2010/11

6,3 4,8 4,6 4,4 5,4 5,3 6,1 6,3 6,3

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 2009/10 2010/11

1,8 1 1 0,92 1,02 1,02 1,06 1,12 1,19
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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

2010 2011

335.750 348.117
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Evolució de les adquisicions de monografies: compra (suport paper)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

5.594 8.538 7.198 7.334 7.368 4.581 3.945 4.412

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

3.002 6.588 5.460 5.776 4.989 5.987 2.576 2.712

Evolució de les adquisicions de monografies: donatiu i intercanvi

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

2.466 3.955 2.965 4.088 3.043 3.484 3.172 5.498

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

4.745 4.500 6.098 6.643 5.137 17.037 6.913 6.826
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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 2003

1.143 1.332 1.583 1.647 2.067 3.102 4.030 6.512

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

7.679 8.566 8.558 10.814 11.732 12.044 12.530 11.769

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 2003

702 819 676 594 615 650 711 722

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

650 641 701 6.565 13.140 15.412 15.458 15.864
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Evolució de la col·lecció de revistes electròniques
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

288 472 1.497 2.312 4.747 6.075 7.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

7.035 15.172 22.684 25.505 25.975 26.125

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

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

626 659 5.275 5.425 7.942 8.842 8.334 13.178 14.167 11.296
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Evolució del material no llibre
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

20.171 33.213 37.258 40.250 43.959 47.538 53.645 57.217 59.706

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

61.877 63.020 64.202 65.318 66.257 67.187 70.182 76.213 78.065
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GEPA:  evolució de la incorporació de fons documental
2009/2010 2010/2011 2011/2012

41,1 ml 108 ml 110,26 ml
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10.4 Serveis

Evolució del Servei de Préstec
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

61.097 69.242 102.304 103.017 117.021 148.365 127.199 123.725 127.121

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

106.748 92.232 86.059 78.675 73.056 78.754 129.524 120.271 135.155

Evolució del Servei de Préstec d'ordinadors portàtils
2007 2008 2009 2010 2011

711 1.585 2.967 3.394 5.066
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Evolució del Servei de Préstec de memòries USB
2008 2009 2010 2011

226 477 574 1.127

Evolució del Servei d'Obtenció de Documents
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Servits 293 663 873 1.585 2.201 2.618 2.490 2.432 2.277

Demanats 1.033 2.675 2.453 3.245 4.044 5.194 6.205 5.215 4.054

Rebuts 4.843 4.075 3.214

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Servits 1.709 1.731 1.636 1.635 2.303 2.108 1.744

Demanats 4.476 4.128 3.883 3.467 3.765 3.236 2.789

Rebuts 3.446 3.123 2.791 2.716 2.859 2.525 2.227
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Evolució del Servei de Formació d'Usuaris
2002 2003 2004 2005 2006 2007

Cursos 75 47 34 40 55 50

Assistents 1.788 1.475 1.387 2.145 2.544 2.134

2008 2009 2010 2011

Cursos 44 42 44 74

Assistents 1.610 1.713 2.016 3.451
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Evolució dels cursos específics (màsters, ICE, assignatures, etc.)
2007 2008 2009 2010 2011

Cursos 25 74 90 33 33

Evolució de les consultes a la Pàgina Web de l'SBD
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

186.146 201.370 218.185 557.503 1.327.518 1.618.752 1.549.755 1.436.032 1.435.154

2011

1.142.731
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Evolució de les consultes al Catàleg de l'SBD
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

517.653 929.539 849.444 1.538.806 2.147.807 2.313.562 3.864.334

2008 2009 2010 2011

7.321.182 6.471.807 9.937.865 10.817.449

Evolució de les consultes als recursos electrònics de pagament
2008 2009 2010 2011

369.095 323.439 419.093 459.555
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Evolució  de  les  consultes  als  recursos  electrònics  propis  (TDX,  RACO,  RECERCAT, 
DIALNET, guies temàtiques i col·leccions especials)

2008 2009 2010 2011

536.876 452.706 295.073 595.281

Evolució de les consultes als recursos electrònics gratuïts seleccionats per l'SBD (revistes 
electròniques de lliure accés, recursos gratuïts del Metacercador i blocs de l'SBD)

2008 2009 2010 2011

33.931 21.198 20.121 127.757
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10.5 Formació del personal

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

Cursos 10 24 41 33 33 35

Assistents 182 89 441 117 138 113
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10.6 Pressupost

Evolució del pressupost ordinari
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

99.166,86 245.796,80 283.879,64 448.705,42 554.477,23 558.941,26 806.817,28

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

847.156,61 841.416,95 841.416,95 841.417 841.417 1.022.801,00 927.458,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011

992.475,69 989.589 1.037.429,11 1.072.923,15 1.023.755,82 921.380,00
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10.7 Refworks

Evolució del nombre d'usuaris i sessions
2007 2008 2009 2010 2011

Usuaris 725 732 1.472 2.227 3.189

Sessions 3.691 5.440 7.861 13.229 21.886
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10.8 Repositoris

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

45 48 59 60 84 103 127

2008 2009 2010 2011

171 256 316 375

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

79 150 224 262 286
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RACO: evolució del nombre d'articles incorporats per la UdL
2007 2008 2009 2010 2011

348 739 850 868 1268
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11 Annexos

Annex 11.1
Relació de notícies publicades a la pàgina web del Servei de Biblioteca i 
Documentació durant el curs 2011/2012

28/08/12 - "Catálogo Monumental de España"

El Ministeri d'Educació Cultura i Esports ha presentat aquesta valuosa font d'informació que pretén 
donar a conéixer els catàlegs de bens històrics i artístics del país.

14/08/12 - Accés Obert

El darrer número de Mosaic, revista dels estudis de Multimèdia de la UOC, està dedicat a l'accés 
obert, recursos i llicències.

07/08/12 - PUC

Com sabeu, el  PUC és un servei de préstec gratuït entre les institucions que formen part  del 
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. Abans de fer ús d'aquest servei, consulteu 
el videotutorial

31/07/12 - RACO

Visions de l'Escola Tècica Superior d'Arquitectura de Barcelona és una revista, d'accés lliure, que 
pretén ser una publicació oberta a la intervenció dels professors i estudiants de l'Escola.

24/07/12 - Premios de creació Injuve 2010

L'Instituto de la Juventud ha publicat els premis de creació Injuve en la modalitat de poesia; l'obra 
guanyadora "Cosas que crujen" i l'accèssit "La agonia de cronos". Enllaç

18/07/12 - Documents reservats via web

A causa del tancament d'algunes de les biblioteques de la UdL els documents reservats via web 
des del dia 6 d'agost es lliuraran a partir del dia 27 d'agost.

18/07/12 - PUC- préstec entre universitats catalanes

A partir del 23 de juliol no es podran fer sol·licituds de Préstec Consorciat (PUC) a causa del 
tancament d'algunes biblioteques durant el mes d'agost. El servei es restablirà a partir del 3 de 
setembre

17/07/12 - 5as. Jornadas OS-Repositorios

Del 23 al 25 de maig, a Bilbao es van celebrar les 5è Jornades OS-Repositoris. Des d'aquí podeu 
consultar les ponències i el resum
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11/07/12 - Política Institucional d'Accés Obert de la UdL

La UdL ha aprovat la Política Institucional d'Accés Obert.

10/07/12 - RACO

Catalan  Social  Science  Review és  una  revista,  editada  per  l'ITEC  en  accés  obert,  per  a 
acadèmics, professionals i estudiants interessats en les ciències socials i la recerca catalanes

03/07/12 - Liber Quarterly

Liber Quarterly és una revista de recerca en biblioteconomia d'àmbit europeu que ara es publica 
en accés obert.

26/06/12 - Horari d'estiu

Com és habitual, durant el període de vacances, del 16 de juliol al 26 d'agost., les biblioteques 
redueixen l'horari. Consulteu el calendari.

25/06/12 - Smart Technologies

El 26 de juny, a les 11h, a la Sala de Videoconferències del Centre de Cultures de Cappont, està  
prevista  una  jornada  de  formació  per  donar  a  conèixer  les  últimes  innovacions  en  eines 
tecnològiques. Cartell

21/06/12 - Exposició

"Recordant  Josep Maria de Sagarra..."  és el  nom de l'exposició que, del 20 de juny al  21 de 
setembre, podeu veure a la Biblioteca de Lletres.

19/06/12 - Memòria digital de Catalunya

La  col·lecció  de  pergamins de  la  Biblioteca  de  Catalunya,  un  conjunt  documental  de  valor 
extraordinari, ara en accés obert a MDC.

15/06/12 - Concurs Emerald

Durant el mes de maig, Emeral va fer un concurs per promocionar els seus productes. El premi 
era un IPad i la guanyadora ha estat una usuària de la UPC. Felicitats!

12/06/12 - Scholar Metrics

Recentment Google ha presentat en obert Scholar Metrics, una eina que vol mesurar l'impacte de 
les revistes. El grup d'investigació "Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Ciéntifica" (EC3) 
en fa una valoració.

08/06/12 - Formació online

La  Web of  Knowlodge,  així  com  ProQuest,  Ebrary i  Refworks,  durant  el  mes  de juny,  tenen 
programats diversos seminaris sobre les seves bases de dades. Si hi esteu interessats, podeu 
inscriure-us gratuïtament a través de la seva pàgina.
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05/06/12 - Nova revista de la UdL a RACO

La  "Revista  d'arqueologia  de  Ponent",  sobre  Prehistòria,  Arqueologia  i  Història  Antiga  de  la 
Península Ibèrica, que edita la  UdL, ha estat  introduïda al  repositori  de revistes catalanes en 
accés obert. 

29/05/12 - D-Lib Magazine

Aquesta  és una  publicació de caràcter  bimestral,  en  accés obert,  centrada en la  recerca i  el 
desenvolupament de les biblioteques digitals; recomanable per a les persones que treballem en 
serveis d’informació digitals.

24/05/12 - Curs de formació

El L'ICE ha programat, pel  proper 29 de maig, el  curs "Còctel  de recursos a la Biblioteca de 
l'ETSEA". Si us interessa, us hi podeu matricular.

23/05/12 - Concurs Emerald

Fins el 31 de maig, teniu la possibilitat de guanyar un IPad si participeu en aquest concurs.

18/05/12 - Curs de formació

"Coneixent els nostres usuaris per servir-los millor" és el títol del curs que imparteix el CBUC als 
bibliotecaris de les seves institucions, el  6  de juny,  a la  Biblioteca de Biologia de la  UB. Les 
persones interessades caldrà que s'inscriguin abans del 23 de maig. 

16/05/12 - 5es Jornades OS-Repositoris

Del 23 al 25 de maig, amb el títol "La Motricidad de los Repositorios de Acceso abierto", l'Escola  
Tècnica d'Enginyeria de Bilbao organitza les 5es Jornades OS-Repositorios. Consulteu programa.

10/05/12 - Lectors de llibres-e

Per gentilesa de l'editor Elsevier, les biblioteques ETSEA, CS i LLETRES disposen d'un lector 
Kindle de  llibres-e,  que  podeu  sol·licitar  en  préstec  perquè  us  permetrà  descarregar  de 
ScienceDirect e-books, més de 8000 llibres a text complet.

08/05/12 - Curs de formació

"Europa a prop teu" és el títol del curs que imparteix l'ICE el proper dia 16 de maig, de 16h a 18h,  
per donar a conèixer els recursos i fons d'informació de la UE.

08/05/12 - Dia d'Europa

Com cada any, el 9 de maig es celebra el dia d'Europa. Amb motiu d'aquesta commemoració, el 
Centre de Documentació Europeu posarà un stand informatiu al Campus de l'Etsea de 9.30h a 
19h. Els dies 8 i 9, per donar a conèixer el centre i les seves publicacions, també organitza visites  
guiades. Tots hi sou convidats.
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03/05/12 - Concurs Emerald

Fins el 31 de maig, teniu la possibilitat de guanyar un IPad si participeu en aquest concurs.

02/05/12 - Noubiaix

Amb la voluntat  de intervenir  en el  mapa formatiu global  de la  matemàtica,  l'Institut  d'Estudis 
Catalans ha introduït a RACO la revista Noubiaix, fruit de la cooperació entre les dues entitats més 
representatives dels professionals de la docència de la matemàtica catalana.

24/04/12 - Premi Enric Freixa i Pedrals

L'AGAUR ha convocat  aquest  premi per guardonar la  qualitat  lingüística de materials docents 
virtuals a la web MDX. El premi està dotat en 600€ i la data de presentació de sol·licituds és el 30 
d'abril.

24/04/12 - TDX

Incorporades a TDX les tesis doctorals de la Universitat de Cádiz. Actualment, a través d'aquest 
repositori, es pot accedir a gairebé 33.000 tesis.

17/04/12 - RefWorks

Actualitzats els materials de suport a RefWorks: guia d'usuari i quaderns d'exercicis.

10/04/12 - Formació online

A través d'aquesta pàgina pots veure i inscriure't als cursos de formació programats per RefWorks 
durant el mes d'abril.

03/04/12 - TDX

"Les tesis doctorals en el 2011" és un document on es relacionen les tesis entrades a TDX durant 
any 2011, les 30 més consultades en general i les 3 més consultades de cada universitat. A la 
UdL, la tesi de Jordi Fortuny Santos és la reuneix les dues condicions.

27/03/12 - Tutorial

"Com elaborar un treball acadèmic" és un tutorial interactiu fet per la Biblioteca de la UPF amb la 
intenció d'ajudar als estudiants en el procés d’elaboració dels seus treballs acadèmics. 

20/03/12 - Exposició

Fins el 16 de juny, a la Biblioteca de Lletres hi podeu veure una petita exposició amb el títol" La 
Capella Sixtina 500 anys després".

13/03/12 - Llibres electrònics

Els 8.500  llibres-e publicats per  Elsevier  sobre  ciència,  tecnologia i  medicina són accessibles 
també des del catàleg.

05/03/12 - Formació online

Durant el mes de març,  Refworks i  ProQuest han programat diverses sessions de formació en 
línia. Si hi esteu interessats entreu per registrar-vos.
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02/03/12 - MDC

El diari "La veu de Catalunya", tot un referent de la cultura catalana entre 1899-1937, ja forma part 
de la MDC amb accés obert i text complet.

24/02/12 - OApen

Open Acces Publishing in European Networks és una plataforma que permet descarregar llibres 
científics en accés obert en les àrees d'Humanitats i C. Socials.

20/02/12 - Atles Blaviana

Aquesta joia bibliogràfica, representativa de l'Edat d'Or de la cartografia europea, és el testimoni 
del coneixement del món i la cultura del s. XVII. Ara incorporada a la Memòria Digital de Catalunya 
(MDC).

14/02/12 - Fes un tast a la Biblioteca!

2  crèdits  de  lliure  elecció  per  familiaritzar  els  usuaris  en  les  tècniques  de  cerca  i  ús  de  la 
informació en el món digital. Més informació.

10/02/12 - Donacions

Durant  l'any 2011,  la Biblioteca de Lletres ha rebut 6.000 volums en concepte de donació de 
particulars o procedents d'intercanvis; tots ells incorporats al fons a disposició dels usuaris.

02/02/12 - Formació online

A través d'aquest enllaç podeu accedir als seminaris web, programats pel mes de febrer, sobre la 
base de dades Refworks (inscripció).

29/01/12 - ScienceDirect e-Books

ScienceDirect  e-Books,  8558  llibres  electrònics  a  text  complert  publicats  per  Elsevier, 
principalment de les àrees de coneixement de ciència, tecnologia i  medicina; tots ells d'accés 
gratuït, a prova durant l'any 2012. Consulteu-los; de l'ús en depèn l'adquisició definitiva.

25/01/12 - Cell Press

Es tracta d'un paquet de revistes i recursos amb format electrònic entre els que destaquen els 
Podcasts (entrevistes a científics reconeguts d'arreu del món) i els Snapshots (guies de referència 
amb informació destacable com taules, diagrames, etc).

18/01/12 - Base de dades d'art i arquitectura

Es tracta d'una base de dades feta per Ramon Soler, bibliotecari de la UAB, que inclou registres 
amb enllaços a pàgines web i portals temàtics de tot el món sobre art, arquitectura i arqueologia.

11/01/12 - Exposició a Lletres

La Biblioteca de Lletres, en motiu del centenari de la mort de Joaquín Costa, us convida a visitar 
l'exposició "Joaquín Costa, el León de Graus", oberta fins el 16 de març.
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09/01/12 - RACO

Ja es pot consultar en accés obert la revista "Movimiento humano", publicació relacionada amb 
l'activitat física i l'esport, coeditada per les Universitats de Lleida i Girona.

23/12/11 - BONES FESTES

El personal de l'SBD us desitja Bones Festes.

22/12/11 - Horari especial

D'acord amb les mesures d'estalvi aplicades a la universitat, durant la setmana de reis estaran 
obertes les biblioteques de C. de la Salut i Lletres amb l' horari habitual, a excepció del dia 5 que 
tancaran a les 15h. Consulteu l'horari.

12/12/11 - SpringerImages

Aquesta base de dades posa a l'abast la manera de trobar imatges científiques amb facilitat i  
garantia.  SpringerImages us permetrà il·lustrar presentacions i treballs estalviant molt de temps. 
Guia d'ús.

06/12/11 - Clamor

Clamor: Colección digital  de música española és un portal  de coneixement que aspira a anar 
incorporant tota l'activitat concertística de música espanyola desenvolupada a la Fundació Juan 
March des dels seus inicis, al 1975.

01/12/11 - Europeana

Nova interfície, més visual i més fàcil d'usar.

29/11/11 - RECERCAT

Nou disseny per a Recercat . La nova versió personalitza i fa més visibles les institucions que hi 
participen.

25/11/11 - RECERCAT

El  Repositori  de  recerca  de  Catalunya  ha  incorporat  "Treballs  de  final  de  màster.  Ciències 
aplicades a la enginyeria" de l'Escola Politècnica Superior de la UdL. Entra, si vols consultar-los.

18/11/11 - "L'expressió artística a l'escola"

És el títol de l'exposició que, fins el 16 de febrer, podeu visitar a les 3 plantes de la Biblioteca de 
Cappont.  Es  tracta  d'una  exposició  bibliogràfica dedicada  al  llenguatge  plàstic  com  a  mitjà 
d'expressió per als infants.

14/11/11 - Col.leccions especials

Es tracta d'una base de dades de documents rars, únics i manuscrits; tots ells considerats material 
clau per a la recerca, procedents de les institucions que formen part del CBUC.
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09/11/11 - Nou horari

Es recorda als usuaris que, d'acord amb el Plà econòmic de la UdL, a partir del 14 de novembre, 
el nou horari de les biblioteques, serà de 9h a 21h. 

07/11/11 - Preservació digital TDX

D'acord amb els criteris de MetaArchives, per a la preservació digital dels arxius caldran sis còpies 
allotjades en diferents institucions:  1. Hull University (Anglaterra). 2. Oregon State University. 3. 
HBCU  Library  Alliance  (Atlanta).  4.  Clemson  University  (Carolina  del  Sud).  5.  Indiana  State 
University. 6. CBUC.

28/10/11 - Enquesta de satisfacció

Durant el mes de novembre, l'SBD posa a disposició de la comunitat universitària una enquesta 
per saber el grau de satisfacció dels usuaris. Conèixer la teva opinió ens ajudarà a millorar. Entra i 
participa.

26/10/11 - PUC

El préstec entre universitats catalanes (PUC) permet a l'usuari  demanar directament i de forma 
gratuïta el document que no troba a la seva biblioteca i triar on el vol recollir. + informació.

18/10/11 - REBIUN

Del 2 al 4 de novembre, a l'Aula Magna de la Universitat de Barcelona, la Sectorial de Biblioteques 
Universitàries CRUE-REBIUN celebra la XIX Assemblea Anual.

11/10/11 - RACO

Filmhistoria online, publicació especialitzada per a l'estudi i la difusió de la historia i el cinema.

06/10/11 - Reserves en línia

A partir d'ara, des el catàleg, es poden reservar documents, sempre que l'estat sigui "Disponible" o 
"Prestat".  Un missatge de correu elèctrònic us indicarà quan el  podeu passar a recollir  per la 
vostra biblioteca.

30/09/11 - PADICAT

PADICAT és la  web dedicada a recollir, preservar i difondre l'arxiu web del patrimoni digital de 
Catalunya.

26/09/11 - Seminari sobre digitalització

LIBER i l’EBLIDA organitzen, del  5 al 7 d’octubre, a la  Koninklijke Bibliotheek de La Haya,  un 
seminari real sobre digitalització de materials de biblioteca a Europa. Programa.

23/09/11 - Estadístiques

Incorporada al Metacercador,  World Development Indicators és una base de dades que edita el 
Banc Mundial i que recull dades estadístiques de països d'arreu del món.
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20/09/11 - Formació online: RefWorks

El 23 de setembre a les 12h del migdia "Nova actualització de l'estiu 2011": noves funcionalitats 
afegides a RefWorks. Registra't.

19/09/11 - Seminari virtual sobre digitalització

El proper  22 de setembre, l'OCLC organitza aquest seminari: “Scan and Deliver: Creative User-
initiated Digitization in Special Collections and Archives”. Cal registrar-se per participar.

14/09/11 - Formació online: Wok 5.3

Del 26 al 30 de setembre la FECYT ha organitzat cursos de formació (1h) per explicar els nous 
continguts de Web of Knowledge . Inscripcions.

13/09/11 - Formació online: ProQuest

El 19 de setembre, a les 16h " Introducció a la nova plataforma de ProQuest. Registra't.

08/09/11 - Acollida als nous estudiants. RECTORAT, CAPPONT i C. SALUT

El  12  i  13  de  setembre  les  biblioteques  d'aquests  campus  faran  les  sessions  d'acollida  als 
estudiants  de  nou  accés.  Consulteu  el  calendari:  Lletres,  Cappont,  Medicina,  Infermeria  i 
Fisioteràpia.

05/09/11 - Acollida als nous estudiants ETSEA

El 6 de setembre, sessions d'acollida per als estudiants de grau a la Biblioteca de l'ETSEA. Horari: 
de 13.30h a 14.00h, de 16.00h a 17.00h i de 17.00h a 18.00h. Benvinguts!
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Annex 11.2
Notes de premsa publicades a la web de la Universitat de Lleida

28 de desembre de 2011
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Autorització per sol·licitar tecnopréstec
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