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PRESENTACIÓ 
 
Us faig a mans la Memòria de la Unitat de Biblioteca i Documentació del curs 2019/20; 
un curs marcat per l’arribada d‘una convidada inesperada, la Covid-19.  

L’any 2014 el Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB) publicava Prospectiva 2020: 
las diez áreas  que  más  van  a  cambiar  en  nuestras  bibliotecas  en  los  próximos  
años1;  7 anys més tard, l’octubre de 2020, es feia balanç de l’informe tot concloent 
que algunes tendències de la prospectiva (sobretot les relacionades amb la cooperació 
bibliotecària, la digitalització de serveis o els avenços cap a la biblioteca social) sí que 
s’havien fet realitat.  

Efectivament, l’arribada de la Covid-19 no estava contemplada en cap prospectiva i ha 
comportat l’adaptació dels serveis bibliotecaris, fent realitat més que mai la biblioteca 
al teu costat i la biblioteca des de casa; i, amb el retorn als espais i els equipaments 
bibliotecaris, aquests s’han readaptat per continuar oferint el millor servei amb totes les 
mesures de seguretat. 

El juny del 2020 les biblioteques de 13 universitats membres i participatives del CSUC 
(UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG, URV, UOC, URL, UVic-UCC, UIC, UIB i UJI), vam 
fer públic un manifest 2  conjunt on volíem mostrar la necessitat d’accelerar la 
transformació digital de l’educació superior, que s’havia fet encara més evident a 
causa de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, i que recollia 10 projectes 
concrets:  

• Suport a la docència virtual 
• Incrementar els continguts docents digitals 
• Liderar la transició cap al llibre electrònic 
• Noves aplicacions de millora dels serveis 
• Transformació dels espais d’acord amb els nous models d’aprenentatge 
• Ciència oberta universitària 
• Projectes transversals 
• Nous perfils i competències digitals 
• Compartir projectes i recursos 
• Agenda 2030  

L’equip de professional de la Unitat de Biblioteca i Documentació tenim davant nostre 
un escenari de treball i de reptes a assolir; rendirem comptes dels primers fruits ja a la 
propera memòria de BiD. Mentrestant, la Memòria BiD del curs 2019/2020 deixarà 
palès per al record de tota la comunitat universitària l’experiència de viure i compartir 
un curs excepcional. 

 

Us desitjo una bona lectura. 

 

Montse Larios  
Directora de la Unitat de Biblioteca i Documentació  
Universitat de Lleida 

                                                 
1 Consejo de Cooperación Bibliotecaria (2014). Prospectiva 2020: las diez áreas  que  más  van  a  cambiar  en  

nuestras  bibliotecas  en  los  próximos  años. https://es.calameo.com/read/000075335a95a56759aa5 
 
2 Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (2020). Manifest de les biblioteques universitàries davant la COVID-19. 

http://bid.udl.cat/ca/biblioteca/estrategia-i-qualitat/manifest-biblioteques-universitaries-covid19/ 

https://es.calameo.com/read/000075335a95a56759aa5
http://bid.udl.cat/ca/biblioteca/estrategia-i-qualitat/manifest-biblioteques-universitaries-covid19/
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1. Pla d'Actuacions 2016-2020 
 
La unitat de Biblioteca i Documentació (BiD) de la Universitat de Lleida (UdL) és un 
centre de recursos per a l'aprenentatge, la docència i la investigació obert a la 
comunitat universitària i a la societat. Les biblioteques ofereixen un ampli ventall de 
recursos d'informació i serveis de qualitat mitjançant uns espais orientats a afavorir 
l'aprenentatge i el treball en equip, amb equipaments tecnològics, professionals 
qualificats i recursos d'informació i serveis adaptats a les necessitats dels usuaris. 
 
El Pla d'Actuacions 2016-2020, es comença a elaborar a finals del curs 2014/2015 i 
s’emmarca dins del Pla Estratègic de la UdL, de manera que els objectius i les 
actuacions contemplades al Pla d’Actuacions de BiD estan incorporats en els eixos del 
pla estratègic de la UdL i formaran part del seu pla operatiu. Aquest any 2020 és el seu 
darrer any de vigència. 
 
El Pla d'Actuacions s'aprova a la Comissió General del Servei de Biblioteca i 
Documentació del 14 d'abril de 2016, i té per missió: 
 

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

 
S'estructura en 5 àmbits i en 24 objectius estratègics que a la vegada es despleguen 
en 65 accions.   
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Pla d'Actuacions 2016-2020 

Àmbits Objectius estratègics 

1. Docència, 
aprenentatge i 
ocupabilitat 

1.1 Donar suport a l'estudiantat proporcionant recursos i serveis 

1.2 Donar suport al PDI proporcionant recursos i serveis 

1.3 Dissenyar accions de formació centrades en les necessitats dels usuaris 

1.4 Donar suport a Alumni de la UdL 

2. Recerca i 
transferència de 
coneixement 

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

2.2 Col·laborar amb altres serveis de suport a la recerca 

2.3 Recollir i difondre la producció científica de la UdL 

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

3. Relació amb el 
territori i 
internacionalització 

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

3.2 Donar suport al Centre de Formació Continua de la UdL 

3.3 Donar suport als estudiants de mobilitat internacional 

4. Comunitat 
universitària i 
polítiques 
transversals 

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

4.2 Potenciar la comunicació amb els usuaris 

5. Organització, 
recursos i serveis 

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

5.2 Millorar circuits i processos 

5.3 Desenvolupar un pla de gestió de la qualitat 

5.4 Analitzar la qualitat dels recursos i serveis 

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

5.6 Agregar nous aplicatius i programaris 

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

5.8 Potenciar l’ús dels equipaments tecnològics 

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

5.10 Garantir la qualitat de la col·lecció impresa 

5.11 Desenvolupar un pla de col·leccions especials 
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Àmbit (Pla 
Estratègic) ACCIONS 2020 

Comunitat universitària i 
polítiques transversals  

Potenciar la marca biblioteques UdL 

Realitzar un Scape Room amb l'objectiu d'informar i formar en 
l'accés obert a les biblioteques de Lletres i ETSEA 
Actualitzar la pàgina web de la BiD d’acord amb la nova plantilla de 
la web UdL 

Docència, aprenentatge i 
ocupabilitat  

Iniciar la formació d’usuaris de manera virtual 

Incrementar el nombre de material docent al Repositori Obert UdL  

Realitzar el protocol del projecte de col·laboració amb el SAAD i BiD 
per incorporar materials docents en obert al Repositori Obert UdL   

Organització, recursos i 
serveis 

Constituir la Comissió de campus de la Biblioteca Pla de la Massa 
(Igualada) 

Implementar el servei d’assessorament personalitzat a través de 
l’eina LibCal 

Desenvolupar el pla de col·leccions especials  

Realitzar una jornada presencial d'intercanvi de coneixement entre 
el personal de Biblioteca i Documentació 
Aplicar les funcionalitats del sistema RFID d’identificació per 
radiofreqüència a les tasques de revisió de la col·lecció (Bib. Jaume 
Porta, ETSEA i Lletres)  

Revisar el fons bibliogràfic i reorganitzar espais a les biblioteques 
(ETSEA, CSalut, Lletres i Igualada) 

Reorganitzar la intranet de BiD per tal de millorar la comunicació 
interna 

Analitzar els usos de la col·lecció de publicacions periòdiques 
electròniques no consorciades 

Recerca i transferència de 
coneixement  

Incorporar la producció científica dels centres cerca al PRC i al 
repositori: Centre Tecnològic Forestal (CTF) i IRB 

Estructurar i organitzar les biblioguies i pàgina web de suport a la 
recerca 

Donar suport a la recerca en ciència oberta 

Relació amb el territori i 
internacionalització 

Fomentar les relacions amb altres institucions lleidatanes per tal de 
coordinar projectes de digitalització de Fons especials i oferir 
recursos a alguns instituts de secundària (recurs JOVE, programa 
pilot) 

Realitzar una jornada de portes obertes a la Biblioteca Jaume Porta 
a la societat en general  

Incorporar el fons bibliogràfic de la UdL al catàleg de OCLC i activar 
el préstec interbibliotecari  

 
 Assolit 
 En procés 
 No assolit, principalment per la situació derivada de les condicions COVID’19 
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2. Equip humà 
 
2.1 Organigrama. Distribució del personal 
 
L’organigrama de BiD té una estructura organitzativa basada en dos braços, un dels 
quals conté els serveis i funcions que s'agrupen a la Unitat Tècnica Central i l’altre 
reuneix les biblioteques i el Centre de Documentació Europea3. 

 
 

 
 
 
 

En relació al personal de BiD, cal destacar que, al novembre de 2019 es feia efectiva 
la jubilació de Loli Manciñeiras com a directora de BiD, després d'ocupar el càrrec prop 
de 27 anys, des de la creació del Servei de Biblioteca i Documentació (SBD) a la UdL, 
i el mes de desembre s’incorporava a la direcció de BiD Montse Larios.  
 
També, l’octubre de 2019 Rodolf González es va incorporar com a cap de la Biblioteca 
de Lletres (campus de Rectorat)  
  

                                                 
3 En la sessió ordinària, de 26 d’abril de 2019, 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 25 d’abril de 
2019. Aquesta nova relació de llocs de treball es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 
20 de maig de 2019. 
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En el quadre següent es representa, distribuït per campus i escales, el personal que 
forma part de la unitat de Biblioteca i Documentació incloent també a l’estructura de 
BiD la Biblioteca de Pla de la Massa d’Igualada4. 
 
 
LLOC DE TREBALL CATEGORIA 
 A1-

26 
A2-24 A2-

22 
A2-
20 

C1-
19 

C1/C2-
15/16 

L3* L4 TOTAL 

Direcció 1        1 
Unitat Tècnica Central   3 6 1 2 1  12 
Biblioteca de Cappont  1  6 6  4 1 13 
Biblioteca de Ciències 
de la Salut 

 1  3 1  1  5 

Biblioteca de l'ETSEA  1 1 2 4  4  8 
Biblioteca de Lletres  1  5 2  2  8 
Biblioteca de Pla de la 
Massa - Igualada 

   1   1  2 

TOTAL 1 4 4 23 14 2 13 1 49 
 

*Places a amortitzar per funcionarització 
 
 
Cal tenir present que aquest personal dona servei a 5 biblioteques de campus i al 
Centre de Documentació Europea, així com a les diferents àrees de la Unitat Tècnica 
Central. Tanmateix, la singularitat d'aquest servei també ve donada per l'horari 
d'obertura al públic en dos torns, matí i tarda, i en cap de setmana. 
 
  

                                                 
4 Acord núm. 198/2018 del Consell de Govern de 24 de juliol de 2018, pel qual s’aprova la incorporació 
del Campus d’Igualada a la Relació de Llocs de Treball del Personal d’Administració i Serveis (PAS). 
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2.3 Formació contínua del personal de BID. Actuacions formatives5 
 
Durant l'any 2019 el personal de BiD ha rebut un total de 30 cursos de formació amb la 
participació de 64 assistents. En els quadres següents es detalla, per cada modalitat 
de formació, el nom dels diferents cursos realitzats, l'assistència i el nombre d'hores de 
formació. 
 
 

Quadre resum de les actuacions formatives durant l'any 2019 

Tipus de cursos Nombre de cursos Assistents Hores 

Específics 3 7 44 

Generals 14 22 285 

Llengües 7 10 575 

Externs 6 25 152 

Total 30  64  1.056  
 
 
En les següents taules es desglossen els diferents cursos específics, generals, de 
llengües i externs que s'han portat a terme: 
 
 
Cursos específics 

 Assistents Hores  Total d'hores 

III Jornades de Biblioteques i Salut de 
Catalunya 4 6 24 

Formació Càrrega de registres a OCLC 1 4 8 

Formació ERM 2 6 12 

Total 7  16  44  
 
  

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

 Assistents Hores  Total d'hores 

ACTIC-C6-Tractament de la informació numèrica 
nivell 2 1 25 25 

ACTIC-C7-Tractament de la informació numèrica 
nivell 2 1 25 25 

ACTIC-C8-Presentació de continguts nivell 2 1 25 25 

ACTIC-C8-Presentació de continguts nivell 3 1 18 18 

Taller de PDF avançat i actualització a la versió 
Acrobat DC PRO 1 10 10 

Microcurs sobre el deure d’intervenció en casos de 
discriminació 1 2 2 

MOOC de l’administració en paper a l’administració 
digital 1 10 10 

Pro-socials: resiliència en les organitzacions 4 10 40 

Pro-socials: resolució de conflictes 3 10 30 

Pro-socials: habilitats de comunicació interpersonal 2 10 20 

Pro-socials: gestió de les emocions 2 10 20 

Pro-socials: desenvolupament personal 1 10 10 

Pro-socials: compromís a la feina (engagement) 2 10 20 

La Llei de protecció de dades 1 30 30 

Total 22  205  285  
 
 
 
Cursos de llengües 

 Assistents Hores Total d'hores 

Anglès nivell A2 1 90 90 

Anglès nivell B2.2 1 90 90 

Anglès nivell C1.1 1 90 90 

Català administratiu 1 35 35 

Català administratiu 3 40 120 

Francès B1 conversa 2 30 60 

Francès nivell B2.2 1 90 90 

Total 10  465  575  
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Cursos externs 

 Assistents Hores  Total d'hores 

XVIII Workshop REBIUN i VIII Jornadas OS 
Repositorios 2 19 38 

Definir i implantar estratègies i serveis 
institucionals per la gestió de dades de recerca 1 5 5 

II Jornada docent universitària i TIC-ADUTIC19 18 4 72 

Intensiu digital 2019. Jornada d’intercanvi 
experiències en col·leccions digitals 1 5 5 

Utilització dels Campus Virtual en la docència 1 20 20 

Gestió de dades en la pràctica científica 2 6 12 

Total 25  59  152  
 
 
En els darrers anys, la formació que ha rebut el personal de BiD s'ha mantingut 
estable pel que fa al nombre de cursos rebuts. Aquest any 2019 s'ha produït una 
davallada pels que fa als assistents en comparació a l’any 2018 que va haver-hi un 
nombre elevat d’assistents als cursos del Programa en competències prosocials 
impartits a la UdL. 
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2.4 Reunions de Caps de biblioteca i responsables d'àrea 
 
Durant el curs 2019/2020 s'han realitzat les següents reunions: 
 

• De l’1 de setembre de l’any 2019 al 13 de març de l’any 2020, 4 reunions 
presencials (actes núm. 130-133) 

• Del 13 de març al 3 de juny de l’any 2020, 12 reunions virtuals 
• Del 3 de juny al 31 d’agost de l’any 2020, 5 reunions virtuals (actes núm. 134-

138) 
 
S’han tractat les mesures necessàries per tal de garantir, als nostres usuaris i al 
mateix personal, les condicions de seguretat (separació d’espais, ventilació i neteja), 
les condicions d’ús del fons (quarantena dels documents), i l’adaptació dels serveis a 
les diferents fases del Pla de reincorporació de la UdL i a les diferents mesures 
extraordinàries 
 
Cal destacar la implicació de tot l’equip de Biblioteca i Documentació durant aquest 
període de tancament i reducció de serveis bibliotecaris coincidint amb l’etapa més 
dura de la pandèmia. 
 
Els temes més destacats que s'han tractat en aquestes reunions, i que es veuran 
desenvolupats al llarg d'aquesta memòria, són: 
 

• Accions de difusió de recursos i serveis de BiD  
• Difusió Biblioguia La biblioteca des de casa 
• Anàlisi de col·leccions consorciades 

• Accions per donar suport a la ciència oberta: repositoris, dades de recerca, 
recursos educatius en obert, etc. 

• Informació sobre l’ajut WOS 

• Canvi d’infraestructura de xarxa als campus 
• Editorials solidàries: recull de recursos oferts gratuïtament en període de 

pandèmia  
• Recurs-e  E-libro-Cátedra 
• Comptadors i fotocopiadores 

• Convocatòria de la Comissió General de BiD (virtual) 

• Convocatòria d'oposicions d'Ajudants de biblioteca 

• Cursos virtuals  

• Digitalització de fons especials 

• Exposicions 

• Formació d’usuaris: Matèria transversal, cursos de formació del professorat i 
cursos de doctorat 

• Gestió de les càrregues de documents al GEPA 

• Gestió de les xarxes socials de BiD  

• Incorporació del centre de recerca Agrotecnio al Portal de la Recerca de 
Catalunya 
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• Incorporació del catàleg a WorldCat (OCLC) 
• Informacions sobre la matèria transversal 

• Intranet BiD 

• Jornada d'acollida - 25 setembre 

• Jornada de Campus Oberts per a les famílies (25 abril i 23 maig 2020) 

• Moviments en la plantilla del personal de BiD 

• Nou reglament PUC  

• Nova eina per gestionar la formació d’usuaris 

• Nova senyalització de la Biblioteca Jaume Porta 

• Noves adquisicions de recursos documentals 

• Organització del teletreball 
• Participació al MicroMooc sobre accés obert 

• Pautes d'actuació per a la formació d'usuaris virtual.  

• Pla de formació  

• Plaça de Direcció  

• Pressupost 

• Préstec de professors : avaluació i accions previstes 

• Processos d'esporga de fons a diferents biblioteques 

• Projecte consorciat del canvi de sistema i implementació de la plataforma dels 
serveis bibliotecaris ALMA 

• Recursos consorciats: novetats BDC 2020 

• Retorn préstec de professors 

• Tasques realitzades pels grups de treball 

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

• Trasllat i incorporació de la donació del cineasta Francesc Betriu  
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2.5 Grups de treball interns 
 
El personal de BiD de diferents àrees i biblioteques forma part de diversos grups de 
treball amb l'objectiu d'innovar, potenciar i implementar nous serveis. Els grups de 
treball actius durant el curs 2019/2020 han estat els següents: 
 

• Grup de formació d'usuaris 
• Grup de guies 
• Grup de repositori 
• Grup de comunicació i màrqueting 
• Grup de processos 
• Grup de xarxes socials 
• Grup de col·leccions especials 
• Grup de treball d’exposicions 

 
  



Memòria del curs 2019/2020 

15 
 

 

3 Recursos econòmics de Biblioteca i Documentació per a l'any 
2019 
 
 
Quadre – resum pressupost 2019 (orgànica 0404) 
Descripció Import 

Pressupost inicial 972.584,00 € 

+ Modificacions pressupostàries: 
 

• Incorporació romanents des de Vicerectorat de Campus 

partida monografies i revistes: 50.000€ 

• Incorporació romanents BiD 2018: 66.408,78€ 

• Dotació de crèdit per a equipaments BiD. Implementació 

RFID Biblioteca Jaume Porta: 45.000€ 

• Transferències de crèdit per assumir despeses (Scifinder, 

missatgeria, contribució jornades CDE): -5.850,25€ 

• Ingressos per convenis (Gestió Serveis Sanitaris 2017 i 2018; 

CAATEELL 2019 i Paeria 2018 i 2019): 19.362,34€ 

• Més ingressos LTRANS: 1.897,10€ 

• Ajut Ministerio de Educación, Cultura y Deporte per la 

digitalització fons Samuel Gili Gaya: 3.520,28€ 

• Transferències de crèdit per assumir despeses (Scifinder, 

missatgeria, contribució jornades CDE): -5.850,25€ 

181.507,60 € 

Pressupost total 1.154.091,60 € 

- Despesa executada - 845.828,57 € 

- Import retingut - 30.322,18 € 

Import pendent d’executar 277.940,85 € 
 
Dotació de crèdit des de vicerectorat de Campus per a equipament 

informàtic i audiovisual a les biblioteques (orgànica 0402- SIC)  

• Adquisició d’equip autopréstec de material tecnològic per a la 

Biblioteca Jaume Porta: 13.915€ 

• 2 televisions per la Biblioteca Pla de la Massa: 1.069,4€ 

15.000,00 € 

 
 
Comentar que tenim 30.322,18€ retinguts principalment perquè no ha sortit la 
convocatòria de l’ajut de la WOS 2019 de 29.737,42€, per 234,75€ ingressos de 
menys de SOD i per 350€ reservats per a dues beques d’Igualada. 
 
Amb tot, s’observa un import pendent d’executar de 277.940,85€ motivat principalment 
pel fet que diverses factures de la Biblioteca Digital de Catalunya previstes de rebre 
l’any 2019, per subscripcions del 2020, arribaran a l’any 2020. 
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D’aquest pressupost s’han destinat 748.303,23€ (un 64,84% del pressupost) a fons 
bibliogràfics dels quals un 19% ha estat per a l’adquisició de llibres, un 23% per a la 
subscripció de bases de dades, un 57% per a la subscripció de publicacions 
periòdiques i un 1% a la subscripció de gestors d’informació i a la compra de material 
audiovisual. 
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1. Centres de documentació i biblioteques conveniades 
 
Fruit de la col·laboració de BiD amb l'Oficina de Cooperació i Solidaritat i amb el 
Seminari Interdisciplinari d'Estudis de la Dona (SIED) de la UdL,  la Biblioteca de 
Cappont acull dos centres de documentació especialitzats: el Centre de Documentació 
en Cooperació i Solidaritat (CDOCS) i el Centre d'Estudis i Documentació de la Dona 
(CEDD). 
 
BiD 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), REBIUN i el catàleg WorldCat 
(OCLC) i així potenciar la seva consulta a nivell global. 
 
 
Centre de Documentació en Cooperació i Solidaritat  (CDOCS) 
 
El CDOCS és un centre de recursos, de les terres de Lleida, especialitzat en temes 
relacionats amb la cooperació per al desenvolupament i la solidaritat, com ara el 
desenvolupament humà, la pau, el drets humans, la immigració, el medi ambient i la 
sostenibilitat, el comerç just, les relacions internacionals, governabilitat i globalització 
entre d'altres. Actualment, el fons del CDOCS es troba  a la tercera planta de la 
biblioteca, formant una secció. 
 
El seu fons documental està compost de llibres, publicacions periòdiques, documents 
o articles, obres de referència (anuaris, estadístiques i informes d’organitzacions 
internacionals) i material audiovisual. Les àrees temàtiques del CDOCS són : educació 
per al desenvolupament, economia, drets humans, desenvolupament rural i agricultura, 
ecologia i medi ambient, cooperació per al desenvolupament i immigració etc. 
 
Actualment el fons documental del CDOCS està format per 7.294 exemplars. A més, 
també disposa d'una col·lecció de 17 títols de revistes vives. 
 
Centre d'Estudis i Documentació de la Dona (CEDD) 
 
El CEDD és una biblioteca especialitzada en temes de la dona, gènere, feminisme, 
violència de gènere, igualtat, etc. El seu fons documental estan compost de llibres, 
publicacions periòdiques, material audiovisual, pòsters i nombrosa literatura grisa. 
 
L'Àrea de Recursos Documentals de BiD s'encarrega de coordinar la catalogació del 
fons documental d'aquest centre. Actualment el fons documental d'aquest centre de 
documentació està format per 3.548 exemplars i 1 títol de revista viva. 
 
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya – Centre de Lleida 
 
BiD col·labora en la gestió de la biblioteca de l'Institut Nacional d'Educació Física de 
Catalunya – Centre de Lleida. Actualment aquesta biblioteca compta amb 22357 
exemplars i 41 títols de revistes vives. 
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2. Cooperació interna a la UdL 
 
Durant el curs 2019/2020 BiD ha cooperat amb diferents titulacions, serveis, àrees, etc. 
de la UdL:  
 
Realització de formació d'usuaris a diverses titulacions 
 

• Col·laboracions mitjançant activitats formatives generals i especialitzades en 
assignatures de diferents titulacions:  
 
◦ Grau en Infermeria 
◦ Grau en Infermeria (Igualada) 
◦ Grau en Fisioteràpia 
◦ Grau en Nutrició Humana i Dietètica 
◦ Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia (Igualada) 
◦ Grau en Medicina 
◦ Grau en Biomedicina 
◦ Grau en Enginyeria Química (Igualada) 
◦ Grau en Organització Industrial i Química (Igualada) 
◦ Grau en Ciència i Salut Animal 
◦ Grau en Enginyeria Forestal 
◦ Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments 
◦ Grau en Biotecnologia 
◦ Grau en Estudis Anglesos 
◦ Grau en Història, Geografia i Història de l'Art 
◦ Grau en Educació Primària Bilingüe 
◦ Grau en Treball Social 
◦ Grau en Educació Social 

 
• Col·laboracions mitjançant activitats formatives generals i especialitzades en 

màsters oficials: 
 
◦ Màster en Enginyeria del Cuir (Igualada) 
◦ Màster en Recerca en Salut 
◦ Màster en Investigació Biomèdica 
◦ Màster en Educació per la Salut 
◦ Màster en Protecció Integrada de Cultius 
◦ Màster Erasmus Mundus en Gestió Forestal i de Recursos Naturals al 

Mediterrani (MEDfOR) 
 
Participació en diverses activitats organitzades per la Unitat d'Informació i 
Orientació Universitària del Vicerectorat d'Estudiants: 
 

• Programa d'Acollida del Nou Estudiantat: aquest programa, que s’adreça als 
estudiants del darrer curs d'ensenyament secundari de Lleida i comarques i de 
la Franja de Ponent, es duu a terme en tots els centres i a l’inici del curs 
acadèmic per tal de facilitar-ne el suport necessari a l’inici de la seva entrada a 
la UdL. De les activitats que formen part d’aquest programa, en destaquen la 
sessió de benvinguda amb la presència del rector de la UdL. 

• Jornada Campus Oberts per a l'estudiantat: aquesta jornada s’adreça als futurs 
estudiants i té com a objectiu donar a conèixer la UdL i proporcionar un primer 
contacte amb l'entorn universitari.  
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• Jornada de Campus oberts per a famílies: aquesta jornada, que s’adreça als 
pares i mares d’estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau superior de 
Lleida i comarques i de la Franja de Ponent, es duu a terme per donar a 
conèixer la UdL i proporcionar un primer contacte amb l'entorn universitari.  

 
Col·laboracions diverses amb altres unitats i/o serveis: 
 
Associació d'Antics Alumnes i Amics de la Universitat de Lleida (Alumni UdL): 
accés als serveis i recursos de BiD a tots els membres associats. 
 
Edicions i Publicacions de la UdL: gestió dels fons bibliogràfics procedents de 
l’intercanvi científic, elaboració dels registres CIP dels llibres publicats per la UdL i 
dotació de números de registre DOI a tots els articles que apareguin a les revistes 
científiques acreditades que s'editen a la UdL. 
 
Facultat de Lletres: col·laboració amb diversos departaments d'aquesta Facultat a 
l'hora realitzar exposicions bibliogràfiques a la Biblioteca de Lletres. 
 
Institut de Ciències de l’Educació (ICE) i Formació del Professorat Universitari: 
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 amb el Programa Sènior, el 
Programa ITINERA i en la difusió del recurs JOVE. 
 
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). 
 
Unitat de Desenvolupament i Cooperació del Vicerectorat de Relacions 
Internacionals i Cooperació: procés tècnic i préstec del fons documental del Centre 
de Documentació en Cooperació i Solidaritat (CDOCS). 
 
Unitat de Gestió Acadèmica. Secció de Doctorat: gestió de la incorporació de les 
tesis doctorals al repositori Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) i activitats formatives als 
estudiants de doctorat. 
 
Unitat de personal. Secció de Formació, Integració i Ajuts Socials: planificació de 
cursos generals i específics adreçats al personal de BiD amb l'objectiu de la millora 
contínua del personal. 
 
Unitat de Sistemes i d'Informació i Comunicació (SIC): tasques relacionades amb 
els repositoris i amb la implementació i actualització de maquinari i programari a les 
biblioteques. 
 
Unitat d'Organització i Processos: realització de sessions de treball per treballar la 
millora continuada de la unitat de BiD, establint els seus processos, subprocessos, la 
taula de consistència dels mateixos, i Pla d'Actuacions de l'SDB 2016-2020 amb els 
objectius estratègics, accions, indicadors i objectius de resultats. 
 
Unitat de Suport i Assessorament de l'Activitat Docent: col·laboració per publicar 
materials docent en obert i millorar-ne l’accessibilitat. 
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3. Cooperació interbibliotecària 
 
3.1 Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). Àrea de Biblioteques, 
Informació i Documentació 
 
La UdL forma part de la Comissió de Biblioteques de les Universitats de Catalunya 
(CBUC) del CSUC i, la unitat de BiD, en representació de la UdL, forma part de la 
Comissió tècnica de la CBUC. Durant el curs 2019/2020 el personal de BiD ha assistit 
a 5 comissions tècniques, 3 comissions funcionals i 14 reunions dels grups de treball 
de la CBUC. 
 
La CBUC té l'objectiu de contribuir a la millora dels serveis bibliotecaris, de 
documentació o informació a través de la cooperació. Les activitats cooperatives es 
concreten en programes d'actuacions, serveis consorciats i d'altres activitats com ara 
la formació. Les activitats cooperatives en les què ha participat la UdL a través de BiD 
són6: 
 
Àrea de biblioteques: 
 

1. Sistema compartit: Durant el 2019 s’han elaborat els requeriments tècnics per 
a la renovació del sistema de gestió bibliotecària de les institucions usuàries del 
CSUC. 
Quant a activitats, s’ha celebrat la 1a edició de la Fira de productes informàtics 
per a biblioteques amb l’objectiu d’apropar i donar a conèixer a les diferents 
institucions productes relacionats amb el món bibliotecari. També s’ha dut a 
terme el programa “La Quinzena de visites”, una iniciativa per incentivar 
l’intercanvi de coneixements i informació entre bibliotecaris/àries de les 
diferents institucions usuàries del CSUC. En ambdues activitats ha participat 
personal de les biblioteques UdL. 
 

2. Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC): El Catàleg 
Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) és un catàleg amb 5,7 
milions de títols, que dona accés a 12,9 milions de documents físics.  
 

3. Préstec consorciat (PUC): El 2019, el nombre de préstecs consorciats PUC 
ha estat de 36.996, que suposen un decrement del 12% respecte a l’any 2018. 
D’aquests préstecs, els usuaris han fet 45.000 renovacions que si se sumen als 
préstecs, fan un total de 81.996 transaccions de préstec PUC el 2019. Per a 
cada préstec, s’han realitzat 1,22 renovacions. 

 
4. Préstec interbibliotecari (PI): El préstec interbibliotecari (PI) tradicional 

continua funcionant principalment per al subministrament de còpies d’articles 
escanejats, però també per a les peticions de llibres de les institucions no 
consorciades i les peticions de llibres que no estan disponibles a través del 
PUC. S’han subministrat 5.059 documents. D’aquests, 1.442 (el 28,5%) han 
estat originals (llibres, audiovisuals,...) i 3.617 han estat còpies (el 71,5%). 

 
5. Magatzem cooperatiu GEPA (Garantia d'Espai per la Preservació de 

l'Accés): L’ocupació del GEPA ha arribat als 14.650 metres de prestatges, el 
qual suposa el 63% de la previsió total màxima de l’equipament. 

                                                 
6 Informació extreta de la Memòria d'activitats 2019 del CSUC. 
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Seguint les tasques iniciades el 2018, s’ha continuat planificant una possible 
ampliació del GEPA, amb la remodelació d’un edifici adjacent al Turó de 
Gardeny, a Lleida. El projecte suposaria no només l’expansió de la seva 
capacitat, sinó la possibilitat d’oferir nous serveis dins d’un marc de gestió 
integral dels espais de les universitats. 
 

6. Biblioteca Digital de Catalunya (BDC): Dona accés als usuaris de les 
institucions membres del CSUC a bases de dades, revistes electròniques i 
llibres electrònics: el 2019 s'han descarregat més de 4 milions d’articles de les 
revistes electròniques subscrites. La BDC dona accés a unes 20.000 revistes 
electròniques, uns 24.000 llibres electrònics i 24 bases de dades. 

 
Àrea de ciència oberta: 
 
1. Repositoris propis: dipòsits electrònics de documents i bases de dades amb 

continguts propis de les institucions membres del CSUC d'accés obert a tothom. 
a. TDX: el 2019 el repositori de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) ha arribat a les 

30.571 tesis incorporades de 15 universitats participants. Aquest repositori ha 
tingut més de 27 milions de consultes. 

b. RECERCAT: El Dipòsit de la Recerca de Catalunya contenia, a la fi de 2019, 
165.779 documents de recerca (un 20% més que el 2018) de 28 institucions 
participants, dues més que el 2018. 

c. RACO: El repositori de Revistes Catalanes amb Accés Obert ha arribat a les 
506 revistes incorporades, amb un total de 227.134 articles (el 90% disponibles 
a text complet) de les 96 institucions editores (una més que el 2018) que han 
tingut gairebé 9 milions de consultes el 2019. 

d. MDC: A la fi de 2019 el repositori de la Memòria Digital de Catalunya donava 
accés a més de 2 milions d’imatges/documents en 169 col·leccions de 36 
institucions participants (dues més que el 2018). Els usuaris han vist més de 
700.000 pàgines. 

e. MDX: El repositori Materials Docents en Xarxa (MDX) conté 6.581 materials i 
recursos digitals resultants de l’activitat docent de les 10 universitats que hi 
participen i que estan inclosos en 74 col·leccions. L’MDX ha rebut gairebé 
200.000 consultes. 

2. Portal de la Recerca de Catalunya (PRC): El 2019 ha finalitzat amb 25 
institucions al Portal de la Recerca de Catalunya (PRC), 12 universitats i 13 centres 
de recerca CERCA. Durant la segona fase d’implementació, que consisteix a 
integrar la informació referent als centres de recerca un cop s’ha afegit la de les 
universitats, s’ha incorporat al PRC el Centre de Recerca en Agrotecnologia de la 
UdL. 

3. Accés obert: La Comissió Executiva del CSUC va aprovar el 2018 crear 
mecanismes per comptabilitzar el que es paga per publicar en obert. Això ha 
permès recollir estimacions o dades de totes les universitats. Aquestes dades 
mostren que la despesa per publicar en obert el 2018 ha estat d’1.750.825 €. 
Aquesta quantitat se suma a la que es destina a subscriure revistes i representa un 
sobrecost del 20% respecte al total pagat en subscripcions de revistes. 

4. Gestió de dades de recerca: El 2019 ha estat el quart any de funcionament del 
servei de suport a la gestió de dades de recerca, que s’orienta a donar resposta als 
dos requisits que demana la Comissió Europea (CE): elaborar plans de gestió de 
dades (Data Management Plans, DMP) i publicar en obert les dades de recerca 
seguint els principis FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable). 
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5. Humanitats digitals: durant l'any 2019 el Grup de Treball de Bibliotecaris en 
Humanitats Digitals (HD) ha celebrat dues reunions on s’ha acordat revisar, a 
través d’una comissió d’especialistes, els estàndards de digitalització amb què 
s’haurien de digitalitzar els textos per fer possible la seva reutilització; crear una 
prova pilot de directori del projectes de recerca en HD més emblemàtics, i repetir el 
curs “Humanitats digitals i biblioteques”.  

 
Grups de treball de la CBUC 
 
A continuació es mostra una relació dels grups de treball de la CBUC, amb les seves 
principals funcions, en els quals hi participa personal de BiD: 
 

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

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

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

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

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

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

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

• Comissió de treball per al Portal de la Recerca de Catalunya: defineix la 
creació del Portal de la Recerca de Catalunya per tal de visualitzar i difondre 
des d'un lloc únic l'activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya en 
quant a investigadors, publicacions, tesis, grups i projectes de recerca. 

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

• Grup de treball RFID: elabora el plec de condicions tècniques i administratives 
per implantar la tecnologia RFID per a la gestió dels serveis a les biblioteques. 

• Grup de treball Biblioteca Digital de Ciències de la Salut: treballa 
contractació de recursos electrònics destinats a la docència dels primers cursos 
de les titulacions de l'àmbit de les ciències de la salut. 

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

• Grup de treball sobre Humanitats Digitals: té com a objectiu establir què 
estan fent les biblioteques en aquest camp, què estan aprenent i com poden 
seguir desenvolupant la seva relació amb les DH.  
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3.2 Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) 
 
La Universitat de Lleida és membre de la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas 
(REBIUN), òrgan 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 l'any 1998 com una Comissió Sectorial de la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). 
 
Actualment, la Unitat de Biblioteca i Documentació forma part de la línia 3 d'aquest pla 
estratègic de REBIUN i participa al grup de treball de repositoris. Aquesta línia, 
organitza un workshop anual, aquest any s'ha celebrat el XVIII Workshop de REBIUN 
y las VIII Jornadas de OS “Ciencia Abierta-Ecos, Retos y Oportunidades de los 
Planes”, durant els dies 25, 26 i 27 de setembre de 2019 a la Universidad de León. 
 
Durant el curs 2019/2020 la unitat de BiD, en representació de la UdL, ha participat en 
diferents projectes duts 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,  en el grup de treball de 
repositoris i en l’acord per a l’intercanvi gratuït d’articles científics entre les biblioteques 
universitàries de REBIUN (IGAC).  
 
L’Àrea de Serveis als Usuaris, a través del grup de treball de repositoris, ha participat 
en l’elaboració dels següents documents: 
 

• Recursos educativos abiertos: estado de la cuestión y pautas para su impulso 
en las universidades españolas (http://hdl.handle.net/20.500.11967/243) 

• Incorporación de monografías editadas por las editoriales universitarias en los 
correspondientes repositorios insitucionales 
(http://hdl.handle.net/20.500.11967/247) 

• Visibilidad de la producción editorial en los repositorios institucionales. 
Selección de prácticas( http://hdl.handle.net/10251/148827) 

 
També durant aquest curs, el Vicerector d’Infraestructures, com a membre de 
l’executiva de REBIUN, Loli Manciñeiras -directora de Biblioteca i Documentació fins al 
novembre de 2019- i Montse Larios, han assistit a la XXVII Asamblea anual de 
REBIUN celebrada a la Universidad de Granada els dies 13, 14 i 15 de novembre de 
2019.  
 
En aquesta Assemblea es van arribar a les següents conclusions: 
 

1. REBIUN, amb més de vint-i-cinc anys d’història i experiència amb el disseny i 
compliment de plans estratègics, aprova a la XXVIII Assemblea el IV Pla 
Estratègic (2020-2023). 

2. REBIUN, reconeix la importància del treball amb altres membres col·laboradors 
i entitats, com els consorcis per desenvolupar finalitats que beneficien a tots  

3. REBIUN, integrada per més de 6.000 persones, segueix optant pel suport a la 
innovació docent, a la ciència oberta i a la investigació, i incorpora als seus 
objectius l’Agenda 2030. 

4. REBIUN, mira cap al futur per potenciar la seva fortalesa dins la Crue-
Universidades Españolas, i garantir la serva utilitat en l’entorn de la cooperació 
bibliotecària i augmentar la responsabilitat per al conjunt de la societat. 

http://hdl.handle.net/20.500.11967/243
http://hdl.handle.net/20.500.11967/247
http://hdl.handle.net/10251/148827
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I finalment, al març del 2020 estava prevista una Assemblea Extraordinària per la 
publicació i posada en marxa del IV Pla Estratègic (2020-2023) i va quedar ajornada a 
causa de la COVID. 

 

3.3 Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 
 
La FECYT, organisme depenent del Ministeri d'Economia i Competitivitat, gestiona les 
llicències de les dues principals bases de dades de referències bibliogràfiques i cites 
de publicacions periòdiques Web of Science (Clarivate Analytics) i SCOPUS 
(Elsevier). Les institucions que tenen accés a aquestes bases de dades són 
universitats (públiques i privades), organismes públics d'investigació, centres 
tecnològics, parcs científics, serveis d'investigació agrària, serveis d'investigació 
sanitària i administració pública d'I+D. 
 
La gestió unificada de les llicències nacionals d'aquestes bases de dades per part de 
la FECYT permet contribuir a una important eficiència en l'estalvi de costos i en la 
gestió centralitzada dels recursos, així com la possibilitat de proporcionar l'accés a 
recursos científics a unitats d'investigació més petites i homogeneïtzar les condicions i 
els continguts per tothom. 

A més, durant aquest curs la FECYT ha realitzat formacions en línia sobre Web of 
Science i SCOPUS adreçades a tota la comunitat universitària. 
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4. Convenis i relacions externes d'àmbit local 
 
Convenis 
 
Durant el curs 2019/2020 s’han signat els següents convenis de donació de fons a la 
Universitat de Lleida: 
 

- Miquel Lladó (1919-1999): primeres edicions de les obres publicades per 
l’autor, mecanoscrits, autògrafs d'una trentena d'inèdits, articles publicats a La 
Mañana, Labor, Ciudad, Diario de Lérida, Avui i Segre, correspondència 
personal, fotografies i manuscrits, entre d'altres.  
 
- Francesc Betriu (1940-2020): més de 6.000 volums de la seua biblioteca 
particular formada per revistes cinematogràfiques, còmics, tota la documentació 
relacionada amb les seues pel·lícules i sèries de televisió (guions, material 
fílmic, etc.), així com objectes dels decorats, claquetes i fins i tot alguns premis. 
 
 

 
 

 
 
Relacions externes d'àmbit local 
 
Durant el curs 2019/2020 BiD ha continuat oferint formació a estudiants de diversos 
instituts de secundària de Lleida dintre del programa ITINERA, en total han assistit a 
aquestes formacions més de 60 alumnes. Aquest programa pretén proporcionar a 
l’alumnat de batxillerat amb inquietuds i necessitat d’adquirir nous coneixements, 
recursos i eines per a orientar i facilitar l’elaboració del seu treball de recerca. L’Institut 
de Ciències de l'Educació- Centre de Formació Contínua (ICE-CFC) s’encarrega 
d’establir els mecanismes de relació entre el professorat del centre de secundària i la 
Universitat de Lleida.  
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5. Reunions en l'àmbit de la cooperació i les relacions externes 
 
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 BiD durant el 
curs 2019/2020: 
 
 
Setembre 2019 Octubre 2019 Novembre 2019 

• Grup de treball de Suport 
a la Recerca 

• Reunió de la Task Force 
• XVIII Workshop REBIUN 
• VIII Jornadas OS 

Repositorios  

• Reunió Racó per canvi de 
versió 

• Formació de càrrega de 
registres a OCLC 

• Comissió Funcional BiD 

• XXVII Asamblea Anual de 
Rebiun 

• Grup de treball Bibliotecaris 
d’Humanitats Digitals 

• III Jornades de Biblioteques i 
Salut de Catalunya 

• Comissió de treball per al 
portal de la Recerca 

Desembre 2019 Gener 2020 Febrer 2020 

• Grup de treball de Suport 
a la Recerca 

• Reunió de Relectroplus 

 • Reunió sobre la càrrega 
externa de centres CERCA 

• Comissió Funcional BiD 
• Reunió Racó 
• Interlocutors Catalogació del 

CSUC 
• Grup de Treball de Suport a 

la Recerca  
• Grup de Repositoris 

REBIUN 
• Reunió Linea 4 de REBIUN 
• Grup de Treball Mendeley 
• Grup de Treball de 

Relectroplus 

 
 
A partir del mes de març les activitats dels grups de treball s’ha mantingut en format 
virtual. 
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1. Instal·lacions 
 
Durant el curs 2019/2020, la Biblioteca Jaume Porta ha treballat amb la nova retolació 
de la biblioteca (directori per plantes, despatxos i espais de la biblioteca) i amb la 
redistribució de diferents espais (taulell principal a la segona planta, trasllat de la 
docimoteca, trasllat dels audiovisuals, redistribució de prestatgeries i de la zona 
d’exposicions, nova zona de relax).  

 

             

                               
 

 

També ha finalitzat la implementació del sistema RFID d’identificació per 
radiofreqüència. Aquest sistema ha implicat un canvi del sistema de seguretat dels 
documents de la biblioteca i una millora de les tasques d’inventari del seu fons, així 
com la instal·lació de nous antifurts i nous autopréstecs. Actualment les 4 biblioteques 
dels campus de la ciutat de Lleida ja tenen instal·lada aquesta tecnologia. 
 
Pel que fa a la resta de les biblioteques, totes es troben immerses en la revisió dels 
seus fons bibliogràfics, així com en la reorganització i transformació progressiva dels 
espais bibliotecaris, adaptant-se a les noves i canviants necessitats de treball i estudi 
dels seus usuaris. 
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Evolució de les instal·lacions a les biblioteques de BiD: 

 

Instal·lacions a les biblioteques de BiD 

Any m2 Places de lectura Metres lineals 
prestatgeria totals 

Metres lineals 
prestatgeria 

ocupats 

2015 7.948 1.393 13.810,82 13.358,87 

2016 7.948 1.393 13.811,12 12.067,70 

2017 7.948 1.393 13.821,32 12.178,60 

2018 8.076,42 1.452 14.160,72 11.938,29 

2019 8.076,42 1.242 14.190,92 12.161,26 
 

En els darrers anys, s'han produït variacions en relació amb els metres lineals de 
prestatgeria ocupats a les biblioteques. Aquestes variacions poden ser a l'alça pel 
continu increment de fons procedents de la compra de documents, o bé quan es 
produeix algun conveni de donació de fons. En canvi, la disminució es produeix pels 
trasllats de fons al GEPA, pels processos d'esporga de documents i pels treballs previs 
al redisseny d'espais a les biblioteques. 
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Dades de les instal·lacions durant l'any 2019: 

 

Instal·lacions (m2) 

 Sala Dipòsits Total 

Biblioteca de Cappont 3.675,70 208,80 3.884,50 

Biblioteca de Ciències de la Salut 706,86 15,26 722,12 

Biblioteca de l'ETSEA 1.303,00 41,64 1.344,64 

Biblioteca de Lletres 1.468,68 87,70 1.556,38 

Biblioteca de Pla de la Massa - Igualada 367.28 -- 367,28 

UTC   201,50 

Total 7.154,24 353,40 8.076,42 
 

 

Places de lectura totals* 
Biblioteca de Cappont 391 

Biblioteca de Ciències de la Salut 180 

Biblioteca de l'ETSEA 297 

Biblioteca de Lletres 243 

Biblioteca de Pla de la Massa - Igualada 64 

CDE 67 

Total  1.242 
 

 

Espais de treball totals* 
 En grup Individuals Audiovisuals Videocàmeres Total 

Biblioteca de Cappont 26 2 1 1 30 

Biblioteca de Ciències de 
la Salut 5 2 0 0 7 

Biblioteca de l'ETSEA 2 0 0 0 2 

Biblioteca de Lletres 5 0 0 0 5 

Biblioteca de Pla de la 
Massa - Igualada 2 0 0 0 2 

Total 40 4 1 1 46 
 

*A causa de la separació dels llocs de lectura, tant a la sala com als espais de treball, 
per les mesures de seguretat COVID’19, l’aforament de les biblioteques s’ha reduït un 
40% aproximadament. 
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En el quadre següent es recullen les dades sobre els metres lineals de prestatgeries 
per biblioteques, separant els metres lliures dels ocupats. 

 

Metres lineals de prestatgeria i % de metres lineals ocupats 

 Sala Dipòsits Tots els espais 

 Ocupats Total Ocupats Total Ocupats Total 

Biblioteca de Cappont 86% 4.538,04 88% 1.954,50 86% 6.492,54 

Biblioteca de Ciències de la 
Salut 

72% 860,00 96% 350,70 79% 1.210,70 

Biblioteca de l'ETSEA 86% 1.227,00 99% 559,63 89% 1786,63 

Biblioteca de Lletres 82% 2630,35 95% 1.429,70 87% 4060,05 

Biblioteca de Pla de la 
Massa - Igualada 71% 232,00 97% 129,00 80% 361,00 

CDE 52% 232,00 100% 48,00 60% 280,00 

Total  82% 9.719,39 93% 4.471,53 86% 14.190,92 
 
 
Aquest curs, a causa de la pandèmia de la Covid i de les restriccions establertes tant a 
nivell del Govern de la Generalitat com de la pròpia Universitat de Lleida, totes les 
biblioteques de la UdL van tancar les seves instal·lacions del 13 de març al 8 de juny 
de 2020, a excepció de la Biblioteca de Pla de la Massa d’Igualada que va poder obrir 
l’1 de juny. A partir d’aquesta data, les biblioteques van tornar a obrir progressivament, 
seguint les mesures establertes, però  intentant normalitzar el més aviat possible tant 
l’obertura de les instal·lacions com dels serveis. Posteriorment, les biblioteques de 
Lleida van  tornar a tancar del 15 al 31 de juliol, a excepció de la Biblioteca de Lletres. 
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Durant els períodes de tancament el personal de BiD va continuar treballant mitjançant 
el teletreball per tal de poder oferir la millor atenció possible, gran part dels recursos i 
els serveis possibles als usuaris de les biblioteques. 
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2. Equipaments 
 
Les biblioteques de BiD disposen de diversos tipus d'equipaments per donar suport als 
seus usuaris. 

 

 

Inauguració de l’autoservei de tecnopréstec 

 
 
Cal destacar l’obertura de l’autoservei de tecnopréstec a la Biblioteca Jaume Porta, un 
servei d’autopréstec de portàtils, tauletes tàctils i auriculars. Aquesta nova prestació 
permet que l’usuari de forma autònoma faci el préstec i la devolució d’aquest material. 
La inauguració va tenir lloc el 26 de novembre de 2019 amb la presència del rector de 
la Universitat de Lleida (UdL), Jaume Puy, el vicerrector d’Infraestructures, Narciso 
Pastor, la directora de Biblioteca i Documentació, Montse Larios, i la cap en funcions 
de la Biblioteca Jaume Porta, Teresa Solsona. Tot i que des del mes de març no 
oferim aquest servei als nostres usuaris arran de la pandèmia del COVID, amb previsió 
de restablir el servei d’autopréstec a l’inici dels curs 2021/22. 
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Resum de l'equipament a les biblioteques de BiD: 

 
 

Equipaments A disposició 
dels usuaris 

Gestió 
interna Total 

Autopréstec 6 0 6 

Blue ray 1 0 1 

Bústies d'autodevolució 5 0 5 

DVD (aparell) 1 0 1 

DVD (en PC) 158 37 195  
Escàners 10 6 16 

Escàners de llapis 0 2 2 

Impressores 10 8 18 

Lectors de codis de barres 0 19 19 

Lectors de llibres electrònics 6 0 6 

Lectors de microformes 2 0 2 

Lectors/reproductors audio 2 0 2 

Memòries USB 36 0 36 

PC 140 55 195 

Pissarra interactiva 1 0 1 

Portàtils 43 1 44 

Projectors 4 0 4 

Quioscos 9 0 9 

Tablets PC 49 0 49 

Telelupes 4 0 4 

Videocàmeres 3 0 3 

Total 490 128  618 
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1. Selecció i adquisició del fons bibliogràfic 
 
El fons documental de la UdL està format per monografies, publicacions periòdiques i 
recursos electrònics. Tant les gestions de compra i reclamació com la difusió de 
qualsevol tipus de recurs d'informació es porta a terme des de l'Àrea de Col·lecció i 
Difusió. Mentre que el processament tècnic dels mateixos es realitza des de les 
biblioteques seguint les directius de l'Àrea de Recursos Documentals. 
 
Actualment el fons bibliogràfic de BiD es troba distribuït de la següent manera: 
 

 
 
1.1 Monografies 
 
En relació amb els documents provinents de compra, des de l'Àrea de Col·lecció i 
Difusió 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 Sierra. 
 
Durant l'any 2019 s'ha gestionat la compra de 3.569 exemplars, dels quals 2.206 s'han 
rebut en format paper i 1.363 s'han adquirit en format electrònic. En relació amb la 
compra del fons documental es continua amb la mateixa política; s'adquireix per cobrir 
tant la bibliografia recomanada per a la docència com la bibliografia per a la recerca. 
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Adquisició de monografies 

Monografies en paper

Monografies
electròniques

Paper + electrònic

Biblioteca Exemplars a la biblioteca GEPA Magatzem 
Cappont 

Biblioteca de Cappont 117.952 3.976 33.670 

Biblioteca de Ciències de la Salut 20.659 1.390 3.254 

Biblioteca de l'ETSEA 47.037 2.930 10.574 

Biblioteca de Lletres 129.588 8.103 0 

Biblioteca de Pla de la Massa – 
Igualada 9.427 117 0 

Centre de Documentació Europea 
(CDE) 6.074 2.680 987 

Centre de Documentació en 
Cooperació i Solidaritat (CDOCS) 7.294 0 0 
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Biblioteca Exemplars en paper rebuts per 
compra. Any 2019 

Biblioteca de Cappont 954 

Biblioteca de Ciències de la Salut 341 

Biblioteca de l'ETSEA 146 

Biblioteca de Lletres 491 

CDE 50 

Biblioteca de Pla de la Massa - Igualada 220 

UTC 4 

 
 
1.2 Publicacions periòdiques i bases de dades 
 
Pel que fa a les publicacions periòdiques, la col·lecció s'adquireix mitjançant dues vies. 
Per una banda a través del CSUC, les anomenades publicacions consorciades, i per 
altra banda a través del propi BiD, les anomenades publicacions no consorciades. 
 
En relació amb les publicacions periòdiques vives de compra, que inclou revistes en 
paper, electròniques i bases de dades, disposem d'un total de 15.123 publicacions. 
Aquesta xifra suposa un increment del 3,26% respecte l'any 2018. Pel que fa a la seva 
gestió, l'Àrea de Col·lecció i Difusió ha continuat treballant amb Librería Pons per a les 
revistes nacionals, amb Ebsco per a les revistes estrangeres i directament amb els 
editors per a la majoria de les bases de dades. 
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Biblioteca 

Publicacions 
periòdiques no 

consorciades. Compra 
Any 2019 

Publicacions periòdiques no 
consorciades. Compra i 

Donatiu.  
Any 2019 

 Paper Paper Electròniques 

Biblioteca de Cappont 159 173 724 

Biblioteca de Ciències de la 
Salut 

7 11 150 

Biblioteca de l'ETSEA 55 85 217 

Biblioteca de Lletres 115 243 237 

Biblioteca de Pla de la Massa - 
Igualada 

6 10 8 

CDE 1 5 46 

Col·lecció compartida   777 

Total 343 527 2.159 
 
 
1.3 Altres 
 
Altres tasques que s'han portat a terme durant aquest curs 2019/2020 relacionades 
amb la selecció i adquisició del fons bibliogràfic: 
 

• Gestió de l'accés als recursos electrònics subscrits: aquesta tasca engloba 
també el control i coordinació de tots els recursos al Discovery d'acord amb les 
Pautes del circuit de la gestió dels recursos-e. 
 

• Difusió de tots els llibres electrònics adquirits: s'ha realitzat la difusió a través 
dels canals de comunicació habituals (llistes de correus electrònics, campus 
virtual, campus virtual de Doctorat i xarxes socials (Facebook, Instagram i 
Twitter).  A banda, les biblioteques també han difós els seus recursos a través 
de correus electrònics i del campus virtual. 

 
• Revisió i gestió de la compra en suport paper i/o electrònic de la bibliografia 

recomanada de les titulacions que s’imparteixen al campus d’Igualada.  
• Revisió de les llicències dels recursos electrònics subscrits. 

 
• Gestió dels cupons i/o descomptes que alguns proveïdors ofereixen a les seves 

llicències per publicar en accés obert a les revistes de la Royal Society of 
Chemistry, Emerald, Cambridge University Press, American Chemical Society i 
MDPI. 

 
• Organització i difusió de les formacions en línia que ofereixen alguns 

proveïdors com: 
 

◦ Ebsco (Psycinfo, Psychology and Behavioral Sciences Collection i MLA) 
◦ CAS (SciFinder-n) 
◦ FECYT (Scopus i WOS) 
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• Gestions amb l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UdL per tal que 
instituts de secundària de la província de Lleida accedeixin al recurs subscrit 
per la UdL, la plataforma de vídeos: JOVE Science Education. 
 

• Anàlisi estadístic dels recursos electrònics subscrits per la UdL (paquets de 
revistes electròniques i bases de dades). 

 
• Elaboració d’una biblioguia d’iniciatives solidàries amb més de 30 editorials que 

van posar el seu fons en obert en motiu de la COVID-19. 
 

• Justificació de l’Ajut de la convocatòria Maria de Guzmán de ayudas para el 
Fomento de la Investigación Científica de Excelencia de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 
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2. Donatius de fons bibliogràfics 
 
L'Àrea de Recursos Documentals i les biblioteques han treballat conjuntament en 
l'organització de les principals donacions de fons documental que han arribat durant el 
curs 2019/2020. En relació amb els documents provinents de donatiu o d'intercanvi, 
durant l'any 2019 s'han rebut un total de 3.643 monografies. També s'han rebut 184 
publicacions periòdiques vives en format paper per la via del donatiu o l'intercanvi. 

 

 
 
Totes les biblioteques reben donatius d’organismes oficials, universitats i altres 
institucions, si bé és cert que en els darrers anys han disminuït considerablement. 
També es reben donatius de professors, que poden ser de les obres de les quals són 
autors o d’altres documents de les seves biblioteques particulars, professionals o 
personals. 
 
Així mateix, durant aquest curs també es signen convenis de donació de fons 
especials:  
 
- Conveni amb els hereus de l’escriptor Miquel Lladó 
 
El 26 de setembre es va signar a la UdL el conveni de donació del llegat literari de 
l'escriptor lleidatà Miquel Lladó (Castelldans 1919-Andorra la Vella 1999), que arriba a 
la UdL de la mà de la Càtedra Màrius Torres i que es diposita a la Biblioteca de Lletres 
 
Aquesta donació està formada per les primeres edicions de les obres publicades de 
Miquel Lladó, mecanoscrits, autògrafs d'una trentena d'inèdits, articles publicats a La 
Mañana, Labor, Ciudad, Diario de Lérida, Avui i Segre, correspondència personal, 
fotografies i manuscrits, entre d'altres.  
 
- Conveni amb el cineasta lleidatà Francesc Betriu 
 
El 30 d'octubre el director de cinema, guionista, productor, distribuïdor i crític va fer 
donació del seu fons documental a la UdL per a la seua catalogació i estudi.  
 
Aquest fons està format per més de 6.000 volums de la biblioteca del cineasta lleidatà 
Francesc Betriu, la seua col·lecció de revistes cinematogràfiques i de còmics, tota la 
documentació relacionada amb les seues pel·lícules i sèries de televisió (guions, 
material fílmic, etc.), així com objectes dels decorats, claquetes i fins i tot alguns 
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premis. 
 
El fons va arribar a la UdL a finals de gener del 2020; una part a la Biblioteca de 
Lletres, 30 caixes procedents de Sant Pol de Mar amb uns 300 llibres, revistes, 
material fílmic, cd's, documentació sobre guions i premis (inclòs el Gaudí d'Honor 
2020), a més d'algun mobiliari, com ara arxivadors i cadires de director. 
 
La part més voluminosa però, procedia de València i s'ha dipositat al GEPA, el 
magatzem  cooperatiu gestionat pel CSUC i situat al turó de Gardeny. Un total de 181 
caixes que s’anirà traslladant a la Biblioteca de Lletres per al seu tractament quan 
estigui enllestit un primer inventari. 
 
Així mateix, en referència a les donacions i fons especials podem destacar les accions 
següents: 
 
Biblioteca de Cappont 
Durant aquest curs s’ha continuat catalogant la biblioteca personal de l’escriptor Josep 
Vallverdú, incorporada a la biblioteca fruit del conveni de donació entre Josep 
Vallverdú i la Universitat de Lleida, el juny del 2015, que inclou més de 2.500 volums, 
documentació personal i altres objectes com mencions i premis rebuts. 
 
Biblioteca de l'ETSEA 
Tanmateix i durant aquest període, la Biblioteca de l’ETSEA ha continuat treballant en 
la catalogació del fons Oriol de Bolòs Capdevila, rebut en donatiu l’any 2015 i format 
per monografies i revistes, així com una important col·lecció de separates i mapes de 
localització d’espais vegetals. 
 
Biblioteca de Lletres 
Pel que fa al Biblioteca de Lletres durant l’any 2019 ha treballat de manera intensa en 
la catalogació de fons de donacions i llegats:  
 

- Pel que fa al Fons de Francesc Porta Vilalta, rebut el novembre del 2018, s’ha 
continuat treballant en l’inventari del fons. 

- En relació al Fons Ricard Viñes, rebut mitjançant conveni l’estiu 2019, s’ha 
treballat en l’inventari i dipòsit del fons amb material de conservació 
corresponent i amb la digitalització del fons de Programes de concerts (1896-
1940). 

- Pel que fa al llegat Miquel Lladó s’han catalogat una vintena de llibres de la 
seva autoria, així com la col.lecció completa de la revista dirigida per l’escriptor, 
Valls d’Andorra : revista cultural i informativa , editada entre els anys 1979-
1989.  

- Ha finalitzat la catalogació del Fons Anscari Mundó amb la catalogació dels 
darrers 307 exemplars. 

- Ha catalogat 217 monografies procedents de la donació de la família de Jordi 
Sorribes. 

- Ha continuat la catalogació de 619 cartells polítics sobre franquisme, transició 
i democràcia; així com 837 mapes del fons de la cartoteca de la Biblioteca de 
Lletres.  

 
Tanmateix, cal destacar que l’agost dels 2020 la Biblioteca de Lletres va rebre la 
donació del fotògraf lleidatà Toni Prim (formada per 130 monografies i 2 títols de 
revista) i que durant el curs 2020/21 es procedeix a la seva catalogació.   
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3. Biblioteca Digital 
 
La Biblioteca Digital de la UdL està formada per llibres, revistes, bases de dades i 
qualsevol altre recurs d'informació en format digital. 
 
3.1 Biblioteca Digital de la UdL 
 
En relació amb les revistes electròniques, el nombre de revistes de compra 
accessibles a finals de l’any 2019 és de 14.737. Aquesta quantitat de revistes inclou 
les col·leccions contractades a través del CSUC així com les revistes subscrites 
directament per la UdL i suposa un increment del 3,9%. 
 
El total de llibres electrònics adquirits a finals de l’any 2019 és de 20.212. Igual com 
passa amb les revistes electròniques, aquesta xifra inclou els llibres contractats a 
través del CSUC i els llibres comprats directament per la UdL i suposa un increment 
del 3,9%.  
 
Al llarg d'aquest curs s'ha ampliat la col·lecció de llibres electrònics amb la compra a 
plataformes com: Springer, ebook collection, Ingebook, e-libro, Wiley, Digitalia, 
Elsevier i Proquest. 
 
A final del 2019 es comptava també amb un total 3.811 llibres electrònics a prova de 
l’editorial Springer. 
 
 

 
 
Durant el curs 2019/2020 s'han donat d'alta les següents subscripcions de revistes i/o 
recursos electrònics: 

• Renovació dels llibres-e de les plataformes de CABI ebooks. Acta Horticulturae, 
Lectures Notes, Elsevier España, Documentavet i Guiavet, etc. 

• Noves subscripcions: 
◦ Llibres electrònics de bibliografia bàsica de la plataforma Ingebook 
◦ Bases de dades: The e-Unwto, Enclave RAE, La Ley Digital, Yearbook 

(Europeen Audiovisual Observatory) i Bibliographie de la littérature 
française. 

◦ Subscripció a la nova plataforma SciFinder-n i subscripció a Methodsnow. 
◦ Plataformes de llibres-e: E-libro Cátedra i Unebook. 
◦ Unebook.  
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Aquests són els recursos electrònics subscrits (revistes electròniques, bases de dades 
i llibres electrònics) de manera individual per cada una de les biblioteques de la UdL: 
 

Recurs  Matèria 

ACM Digital Library  Informàtica 

Acta Horticulturae Fructicultura i fruita tropical 

AENORmas Normes tècniques i normes UNE 

Annual review Multidisciplinar 

Artprice.com Art 

Bibliographie de la littérature française Literatura francesa 

CAB Abstracts Veterinària, animals 

CAB ebooks Agricultura, veterinària 

CAIRN Multidisciplinar 

Cambridge University Press Multidisciplinar 

Cell Citologia i virologia 

Cinahl Plus Infermeria i medicina 

Corpus.byu.edu Lingüística 

CSIC Ciència i humanitats, ciències socials, tecnologia, 
medicina 

Cuiden Plus - Cantarida Infermeria 

Documentavet (Gui@vet) Veterinària 

Doyma Medicina 

Duns principales empresas españolas  Empreses 

Educ@lex Educació 

E-libro Cátedra Multidisciplinar 

Elsevier eLibrary Medicina 

Enclave RAE Castellà 

Graó Educació 

InfoTrac Custom Journals Multidisciplinar 

ISI Web of Knowledge Multidisciplinar 

JOVE (Journal of visualized experiments) Enginyeria, química, biologia i medicina 
experimental (vídeos) 

La Ley digital Dret 

Methodsnow Química 

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

Nature Reviews Càncer i investigació 

NNN Consult Infermeria 

Observatoire européen de l’audiovisuel Cinema, estadístiques 

Oxford Music Online Música 

Project MUSE Ciències socials, humanitats i matemàtica 

http://dl.acm.org/
http://www.actahort.org/
https://www.aenor.es/aenor/suscripciones/personal/pagina_per_buscador.asp
http://www.annualreviews.org/
http://web.artprice.com/start.aspx?l=ES
https://classiques-garnier.com/blf/
https://apps.webofknowledge.com/CABI_GeneralSearch_input.do?product=CABI&search_mode=GeneralSearch&SID=S1LmenKn1pGMjAKk8gK&preferencesSaved=&editions=ABSTRACTS
http://www.cabdirect.org/
https://www.cairn.info/
https://www.cambridge.org/
http://www.cellpress.com/
http://metalib.cbuc.cat/V/BKRXRTE9R8JVX94VQ7AY1F7RRAJITIA182ETRCFMLVS2TDRRY5-44806?func=find-db-1-locate&mode=locate&F-WCL=cinahl&F-WPB=&F-WFL=&F-WRD=&F-WTY=&restricted=all
http://corpus.byu.edu/
http://bddoc.csic.es:8085/inicio.html;jsessionid=B07038AD8EE88346EB7AD2FE630FD3A3
http://www.index-f.com/new/cuiden/
https://udl.documentavet.com/
https://udl.documentavet.com/
http://discovery.udl.cat/iii/encore/plus/C__Rb1008871__Sdoyma__Ff%3Afacetmediatype%3Av%3Av%3ARevista%20en%20l%C3%ADnia%3A%3A__Orightresult__X3;jsessionid=DC39ECF098FCD907D408403107DA2A8F?lang=cat&suite=def
http://www.duns100000.com/
http://www.educalex.com/
https://elibro.net/es/lc/udl/inicio
https://www.elsevier-elibrary.com/
https://enclave.rae.es/
https://www.grao.com/
http://discovery.udl.cat/iii/encore/plus/C__Rb1291169__SInfoTrac__Ff%3Afacetmediatype%3Av%3Av%3ARevista%20en%20l%C3%ADnia%3A%3A__Orightresult__X3?lang=cat&suite=def
http://www.accesowok.fecyt.es/wos
http://www.jove.com/
http://laleydigital.laley.es/
https://discovery.udl.cat/iii/encore/record/C__Rb1383201?lang=cat
http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=MLA&u=lerida&authCount=1
http://www.nature.com/siteindex/index.html
https://www.nnnconsult.com/
https://discovery.udl.cat/iii/encore/record/C__Rb1383452?lang=cat
http://www.oxfordmusiconline.com/
http://muse.jhu.edu/
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Recurs  Matèria 

Proquest Ebook Central Ciencias Salud Medicina i infermeria 

Psicodoc  Psicologia 

SABI  Anàlisi financera 

Science  Ciència 

SciFinder  Química 

Scopus Multidisciplinar 

The e-Unwto Turisme 

Tirant Analytics Dret 

Tirant on line Dret i jurisprudència 

Unebook Multidisciplinar 
 
 
3.2 Biblioteca Digital de Catalunya 
 
La Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) es va posar en funcionament l’any 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. 
 
Actualment, la Biblioteca Digital de Catalunya està formada per tres blocs: 
 

• La Biblioteca Digital Bàsica, amb els següents recursos: OUP, Nature, Elsevier 
i Springer. 

• La Biblioteca Centralitzada, amb els següents recursos: Aranzadi, Econlit, 
FSTA, IEEE, MYLibrary, ebrary, Factiva, Gale, JSTOR, Mathscinet, PIO/PAO, 
PHMC, Psycinfo i Emerald. 

• Els productes AxA, amb els següents recursos que la UdL ha subscrit: ACS, 
ASM, E-libro Cátedra, Informa, LNCS i RSC. 
 

L'Àrea de Col·lecció i Difusió forma part del grup de treball RelectroPlus del CBUC, 
l'objectiu del qual és estudiar i avaluar els recursos electrònics que conformen la 
Biblioteca Digital de Catalunya, per tal de prioritzar els recursos d'acord amb el nivell 
d'ús i amb major impacte en la recerca. Durant el curs 2019/2020 el grup ha realitzat 
les tasques següents: 
 

• Anàlisi dels usos estadístics de la BDC d’acord amb el nou format Counter 5. 
Comparativa de reports Counter 4 vs Counter 5. 

• Estudi i valoració dels recursos AxA que configuren la BDC. 
• Treballar consorciadament en la transformació digital de l’educació superior tot 

liderant la transició cap al llibre electrònic. 
 

  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/fjpw/home.action
http://www.psicodoc.org/
http://sabi.bvdep.com/ip
http://www.sciencemag.org/
http://scifinder.cas.org/
http://www.scopus.com/scopus/home.url
http://www.e-unwto.org/home/main.mpx
https://analytics.tirant.com/analytics/login.do?&user=UDL&password=kkG5FmjX
http://www.tirantonline.com/login.do?user=udelleida&password=universitat
http://lectura.unebook.es/bookshelf
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Aquesta és la relació de recursos electrònics subscrits (revistes electròniques, llibres 
electrònics, bases de dades i programaris) que conformen la totalitat de la BDC: 
 

Recurs  Matèria 

AMC (Association for Computing Machinery) Informàtica 

ACS Ciències pures i de la natura 

Aranzadi-Westlaw Ciències jurídiques i econòmiques 

ASM Ciències pures i de la natura 

Biblioteca Cochrane Plus Ciències de la salut 

eBook Collection EBSCOhost Ciències socials i humanes 

Ebooks UPC Enginyeries 

Ebrary/E-libro General i de referència 

Econlit  Ciències jurídiques i econòmiques 

Edu-Library General i de referència 

Emerald  Ciències jurídiques i econòmiques 

Eric  Ciències socials i humanes 

Factiva  General i de referència 

Fonoteca UJI Ciències socials i humanes 

Food Science and Technology Abstracts  Ciències de la salut 

Gale Virtual Reference Library  Ciència, tecnologia i medicina 

IEEE/IEE Electronic Library  Enginyeries 

Informa Healthcare Ciències de la vida i medicina 

JSTOR  Ciències socials i humanes 

LNCS  Enginyeries 

MathSciNet  Ciències pures i de la natura 

Medline  Ciències de la salut 

Mendeley Gestor de referències bibliogràfiques 

MyiLibrary  General i de referència 

Nature  Ciències pures i de la natura 

OCLC WorldCat  Eina catalogràfica 

OUP  General i de referència 

Oxford Reference Online  General i de referència 

Periodicals Index Online/Periodicals Archive 
Online  Ciències socials i humanes 

ProQuest Health & Medical Complete  Ciències de la salut 

PsycInfo  Ciències de la salut 

QuestionPoint  Referència virtual 

RSC  Ciències pures i de la natura 

Sage  Ciències socials i humanes 

ScienceDirect Multidisciplinar 

ScienceDirect e-Books Ciència, tecnologia i medicina 

http://portal.acm.org/dl.cfm?coll=portal&dl=ACM&CFID=38733276&CFTOKEN=73636304
http://portal.acm.org/dl.cfm?coll=portal&dl=ACM&CFID=38733276&CFTOKEN=73636304
http://portal.acm.org/dl.cfm?coll=portal&dl=ACM&CFID=38733276&CFTOKEN=73636304
http://pubs.acs.org/
http://www.westlaw.es/
http://journals.asm.org/search.dtl
http://www.update-software.com/Clibplus/ClibPlus.asp
http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=ehost&defaultdb=nlebk
http://ebooks.upc.edu/
http://site.ebrary.com/lib/cbuc
http://site.ebrary.com/lib/cbuc
http://search.proquest.com/econlit
http://edu-library.com/
http://www.emeraldinsight.com/ft
http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=web&defaultdb=eric
http://tinyurl.com/2zpvpe
http://www.fonoteca.uji.es/
http://gateway.ovid.com/autologin.cgi
http://find.galegroup.com/gvrl/start.do?prodId=GVRL&userGroupName=cbuc
http://www.ieee.org/ieeexplore
http://informahealthcare.com/action/showPublications?display=byAlphabet&pubType=journal
http://www.jstor.org/
http://springerlink.com/link.asp?id=105633
http://www.ams.org/mathscinet/search
http://search.proquest.com/medline
http://www.mendeley.com/
http://lib.myilibrary.com/browse/open.asp
http://www.nature.com/siteindex/index.html
http://www.worldcat.org/
http://services.oxfordjournals.org/search.dtl
http://www.oxfordreference.com/
http://pio.chadwyck.co.uk/setLanguage.do?language=es
http://pio.chadwyck.co.uk/setLanguage.do?language=es
http://pio.chadwyck.co.uk/setLanguage.do?language=es
http://search.proquest.com/healthcomplete
http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=web&defaultdb=psyh
http://www.questionpoint.org/
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/
http://online.sagepub.com/
http://www.sciencedirect.com/science/search/journals
http://www.sciencedirect.com/science/books
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Recurs  Matèria 

SpringerLink e-books  Ciències de la salut 

SpringerLink Multidisciplinar 

Taylor & Francis Multidisciplinar 

Wiley Ebooks Multidisciplinar 

Wiley Online Library/Blackwell Multidisciplinar 
 
 
3.3 Consultes als recursos electrònics 
 
BiD recull i estudia els usos dels diferents tipus de recursos electrònics disponibles. 
D'aquesta manera s'obtenen els següents resultats. 
 
Evolució de les consultes als recursos electrònics de pagament, tant dels consorciats 
com dels subscrits directament per BiD: 
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http://www.springerlink.com/books/
http://www.springerlink.com/books/
http://www.springerlink.com/books/
http://www.springerlink.com/journals
http://www.tandfonline.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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4. Repositoris: UdL i CBUC 
 
Els repositoris digitals de la Universitat de Lleida ofereixen accés a la producció 
científica, acadèmica i institucional de la Universitat. Un dels principals objectius és 
afavorir-ne l'accessibilitat i la visibilitat. 
 
Des del maig de 2012 la UdL disposa d'una Política institucional d'accés obert, en què 
recomana al personal docent i investigador, entre altres, que dipositi una còpia de les 
seves publicacions en el repositori institucional i, de manera complementària, que 
publiqui, quan sigui possible, en revistes d'accés obert. 
 
BiD coordina els diferents repositoris de la UdL: 
 

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

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

• Repositoris de fons especials: materials procedent de llegats i donatius: 
 
◦ Biblioteca Virtual Màrius Torres: col·lecció de materials digitalitzats del 

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

procedents del fons dels cronistes locals Romà Sol i Carme Torres. 
◦ Fons Samuel Gili i Gaya: materials que formen el llegat del filòleg i 

acadèmic lleidatà Samuel Gili i Gaya. 
◦ Repositori general de fons especials: agrupa les diferents col·leccions de 

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

donació. 
 
BiD també participa en altres repositoris digitals cooperatius i portals coordinats pel 
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC): 
 

• Portal de la Recerca de Catalunya 
• RECERCAT: Dipòsit de la Recerca de Catalunya 
• TDX: Tesis Doctorals en Xarxa 
• RACO: Revistes Catalanes amb Accés Obert 
• MDX: Materials Docents en Xarxa 
• MDC: Memòria Digital de Catalunya 
• Europeana: biblioteca digital europea d'accés obert 
• Observatori de l’accés obert 

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

• Recolecta: portal que conté els treballs d'investigació disponibles als 
repositoris científics nacionals. És una iniciativa conjunta de la Red de 

http://repositori.udl.cat/handle/10459.1/45590
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Bibliotecas Universitarias (REBIUN ) i la Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología (FECYT). 

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

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

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

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

• Google Acadèmic : cercador especialitzat en articles de revistes científiques. 
 
4.1 Repositori Obert UdL 
(http://www.repositori.udl.cat) 
 
El Repositori Obert UdL és el repositori institucional i 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 segueix els estàndards espanyols i 
europeus i és compatible amb OpenAIRE 3.0+. 
 

 
  

http://www.repositori.udl.cat/
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Durant el curs 2019/2020 s'han portat a terme les accions següents: 
 

• Introducció de 1.653 documents nous i s'han efectuat 3.465.623 descàrregues. 
• Seguiment de la producció científica de la UdL derivada de projectes europeus 

i nacionals per tal d'incorporar-la al Repositori. 
• Generació automàtica de la citació bibliogràfica en format APA i botó per copiar 

la citació. 
• Nou carrusel a la pàgina principal del repositori amb els últims enviaments 

realitzats. 
• Nova visualització de publicacions relacionades per a cada document. 
• Validacions periòdiques del Repositori a Recolecta i OpenAire. 
• Creació de noves subcomunitats i col·leccions. 

 
Pel que fa al creixement i a l'ús que es fa del Repositori Obert UdL, aquestes són les 
dades d'aquest curs 2019/2020: 
 

Comunitat Documents Visites Cerques 

Dades primàries de 
recerca 24 10.604 11.258 

Docència 180 19.136 22.688 

Fons especials 10.882 17.395 18.425 

Institucional 311 18.784 22.268 

Recerca 9.146 40.749 42.155 

Revistes UdL 2.748 17.918 21.956 

Treballs de l'estudiantat 1.707 50.346 26.787 
 
 
4.2 OpenCourseWare i Materials Docents en Xarxa: MDX 
(http://ocw.udl.cat/)   (http://www.mdx.cat) 
 
UdL OpenCourseWare (OCW) és un repositori d'accés obert a través del qual la 
Universitat de Lleida posa a disposició de la societat, professors, estudiants i 
autodidactes, els seus materials docents organitzats en forma de matèries, fomentant 
la importància de l'accés lliure i obert al coneixement. 
Tots els materials publicats dins de UdL OCW tenen una llicència Creative Commons 
Reconeixement-No comercial-Compartir Igual (BY-NC-SA) 
 

 

http://ocw.udl.cat/
http://www.mdx.cat/
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Durant aquest curs s’ha iniciat la migració de continguts al Repositori Obert UdL. Els 
materials introduïts a OCW són accessibles també des de MDX (Materials Docents en 
Xarxa),  dipòsit cooperatiu que conté materials i recursos digitals resultants de 
l'activitat docent que es porta a terme a les universitats membres del CSUC. La finalitat 
d'MDX és augmentar la visibilitat i la difusió de la producció docent de les institucions 
participants, tot contribuint a la innovació educativa, d'una banda, i a l'accés lliure al 
coneixement, de l'altra. Actualment MDX conté 6.581 materials i recursos digitals 
resultants de l’activitat docent de les 10 universitats que hi participen. 
MDX també recol·lecta dades dels materials dipositats al Repositori Obert UdL. 
 
 
4.3 Repositoris de fons especials i repositori general 
 
Actualment BiD disposa dels següents repositoris de fons especials: 
 

• Repositori general de fons especials (https://fonsespecials.udl.cat/) que inclou: 
• Fons Francesc Porta i Vilalta  
• Fons Humbert Torres 
• Fons Josep Vallverdú 
• Fons Màrius Torres 
• Fons Ramon Xammar 
• Fons Ricard Viñes  

• Biblioteca Virtual Màrius Torres (http://marius.udl.cat/) 
• Fons Sol-Torres (http://soltorres.udl.cat/) 
• Fons Samuel Gili i Gaya (http://giligaya.udl.cat/) 

 
En relació amb el Portal de fons especials (http://fonsespecials.sbd.udl.cat/), que recull 
una selecció dels fons i documentació rellevant dels llegats i donacions rebuts a BiD, 
durant aquest curs cal destacar: 
 

• Creació de la comunitat Fons Francesc Porta i Vilalta i la col·lecció Labor, per 
tal d’incorporar la col·lecció completa (218 números) de la revista Labor, que 
fou dirigida per Francesc Porta i Vilalta entre 1953 al 1959. 

• Creació de la comunitat Fons Ricard Viñes i la col·lecció Programes de concert 
(1896-1940). Prèviament es va treballar en un informe previ per tal d’analitzar 
metadades específiques per aquest tipus de material; per tal que fossin 
recuperables en un futur projecte vinculat amb dades obertes. (WikiData). 
Durant el curs 2019/2020 es van introduir un total de 103 programes de concert. 

• Continuació del canvi de format de les fitxes dels fons especials: les fitxes 
s’estructuren en format biblioguia que permet oferir un contingut més visual i 
atractiu. 

 
Finalment pel que fa al repositori per al fons especial musical de la COPE, que 
actualment inclou 31.336 registres consultables des de la xarxa UdL, s’ha incorporat 
una millora; quan es recupera un resultat es fa una cerca automàtica del disc a la 
xarxa Youtube, permetent lligar la descripció del disc amb la visualització mitjançant el 
vídeo.   

https://fonsespecials.udl.cat/
https://fonsespecials.udl.cat/handle/10459.2/1692
https://fonsespecials.udl.cat/handle/10459.2/1601
https://fonsespecials.udl.cat/handle/10459.2/1622
https://fonsespecials.udl.cat/handle/10459.2/3
https://fonsespecials.udl.cat/handle/10459.2/975
https://fonsespecials.udl.cat/handle/10459.2/1684
http://marius.udl.cat/
http://soltorres.udl.cat/
http://giligaya.udl.cat/
http://fonsespecials.sbd.udl.cat/
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4.4 Portal de la Recerca de Catalunya 
(https://portalrecerca.csuc.cat/) 
 
El Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya (PRC) té per finalitat 
visualitzar i difondre des d'un lloc únic l'activitat investigadora que es duu a terme a 
Catalunya en quant a investigadors, publicacions, tesis, grups i projectes de recerca 
per a la comunitat científica internacional, empreses, organitzacions finançadores i 
públic en general, facilitant així l'accés obert a la producció científica. A llarg termini, 
l'objectiu també és simplificar els processos de gestió i recolzar els d'avaluació. 
 

 
 

Durant aquest curs s’han realitzat un total de 6 càrregues per tal d’actualitzar les dades 
de la UdL i del centre de recerca Agrotecnio al al PRC. 
 
A la finalització del curs 2019/2020 la UdL aporta al PRC dades de 33 departaments i 
instituts, 924 investigadors, 61 grups de recerca, 1.492 projectes de recerca, 29.304 
publicacions i 1.423 tesis doctorals. En relació a Agrotecnio, aquest aporta al PRC 15 
grups de recerca en els àmbits agroalimentari i mediambiental, amb 85 investigadors, 
75 projectes de recerca, 107 tesis doctorals i 1.248 publicacions científiques. 
 
Des de BiD també s'han realitzat activitats formatives i d'assessorament al PDI de la 
UdL en la creació de l'ORCID i altres perfils relacionats, ja que l'ORCID és requisit 
indispensable per formar part del PRC. A finals del curs 2019/2020 hi ha 962 números 
ORCID informats al GREC. 
 
Actualment, el GREC (aplicació per a la gestió de la recerca) i el Repositori Obert de la 
UdL són interoperables, d'aquesta manera, la producció científica de la UdL es 
recupera i visualitza en les millors condicions possibles a través del PRC.  Amb aquest 
objectiu, les principals tasques que es porten a terme són: 
 

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

• Actualització i vinculació de l'identificador ORCID dels investigadors entre el 
GREC i el repositori. 

• Generació del fitxer de documents amb IdGREC del Repositori Obert UdL. 
• Tasques conjuntes de millora de la qualitat de les dades: publicacions 

https://portalrecerca.csuc.cat/
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duplicades, correcció de les handles de les tesis doctorals, correcció de DOIs 
dels articles, revisió i correcció dels títols de les publicacions, etc. 

 
Durant el curs 2019/2020 s'han portat a terme altres accions en relació amb el Portal 
de la Recerca de Catalunya, la interoperabilitat GREC-DSPACE i l'identificador ORCID: 
 

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

• Sessions a investigadors i grups de recerca consolidats sobre el Portal de la 
Recerca de les Universitats de Catalunya, Repositori Obert UdL i la seva 
vinculació amb el GREC, publicació en accés obert i dades de recerca. 

• Coordinació amb altres unitats: 
◦ Àrea de Recerca i Transferència 
◦ Oficina de Suport a l'R+D+I 
◦ Oficina GREC 
◦ SIC 
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4.5 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 2019, 
RECERCAT disposava de 946 col·leccions de les 28 institucions participants amb 
165.779 documents de recerca (articles, treballs/projectes de fi de carrera, ponències 
de congressos, etc.) 
 
 

 
  

http://www.recercat.net/
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En la següent taula es pot veure la distribució de les col·leccions que la UdL actualitza 
a RECERCAT i el nombre de treballs i document de recerca que hi ha en cada 
col·lecció a finals del curs 2019/2020. En total la UdL acumula 9.193 documents 
incorporats a RECERCAT: 
 

Subcomunitat Total 

Documents de recerca 7.569 

Escola Politècnica Superior 604 

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia 374 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària 211 

Facultat de Lletres 140 

Facultat de Medicina 136 

Facultat de Dret i Economia i Turisme 97 

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social 40 

INEFC 22 

TOTAL 9.193 
 
 

Evolució de la col·lecció de recerca de la UdL a RECERCAT: 
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4.6 Revistes Catalanes amb Accés Obert: RACO 
(http://www.raco.cat/) 
 
Aquest dipòsit cooperatiu conté els articles a text complet de revistes científiques, 
culturals i erudites catalanes que es poden consultar en accés obert. RACO disposa, a 
finals de 2019, de 506 revistes de 96 institucions editorials participants. En total, són 
consultables 227.134 articles de revistes. 
 
 

 
 
Durant el curs 2019/2020 s'ha continuat actualitzant els continguts de les revistes que 
la UdL introdueix a RACO: 
 
 

Universitat de Lleida Any 
d'incorporació 

Números 
incorporats 

Articles 
incorporats 

Revista de geografia 2006 36 365 

Scriptura 2008 21 307 

Sintagma 2008 30 232 

Imago Temporis. Medium Aevum 2011 14 240 

L'Ull crític 2011 14 316 

Movimiento humano 2011 7 43 

Revista d'arqueologia de Ponent 2012 27 577 

Her&mus. Heritage & Museography 2016 20 340 

TOTAL  169 2.420 
 
 
  

http://www.raco.cat/
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Evolució del nombre d'articles incorporats per la UdL a RACO: 
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4.7 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. A finals de 2019 TDX 
disposa de 30.571 tesis dipositades de les 15 universitats participants. 
 

 
 
Mitjançant la col·laboració amb l'Escola de Doctorat de la UdL, durant l'any 2019 s'han 
introduït a TDX 66 tesis doctorals, arribant d'aquesta manera a un total de 1.040 tesis 
introduïdes. 
 
Evolució del nombre de tesis doctorals de la UdL incorporades a TDX: 
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4.8 Repositori d'imatges de cobertes del CBUC 
(https://cobertes.cbuc.cat) 
 
El CBUC va crear un repositori per tal que es poguessin introduir imatges de les 
cobertes dels documents que cataloguen les biblioteques membres del CBUC. 
D'aquesta manera es poden visualitzar al CCUC i a altres catàlegs, entre ells el de la 
UdL. Les biblioteques de la UdL s'encarreguen també d'escanejar i introduir-hi 
cobertes, durant aquest curs s’han introduït un total de 579 cobertes. 
 
 
4.9 Dialnet 
(http://dialnet.unirioja.es/) 
 
Base de dades de sumaris gestionada per la Fundació Dialnet que buida revistes en 
llengua castellana de diferents àrees del coneixement: ciències de la salut, ciències 
experimentals, agricultura, empresa, ciències jurídiques, ciències socials, filologies, 
humanitats, etc. 
 
La UdL hi participa introduint sumaris de revistes des de les biblioteques de BiD 
mitjançant l'eina web NEXO. Durant l’any 2019 s’han incorporat 2.227 articles de 
sumaris corresponents a 51 títols de revistes. 
  

https://cobertes.cbuc.cat/login.htm
http://dialnet.unirioja.es/
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5. Preservació i avaluació del fons bibliogràfic 
 
5.1 Garantia d'Espai per la Preservació de l'Accés (GEPA) 
 
L’equipament GEPA (Garantia d'Espai per la Preservació de l'Accés) està creat amb la 
finalitat de gestionar documents de les biblioteques amb un baix ús i garantir-ne la 
preservació futura i l’accessibilitat quan alguna biblioteca ho requereixi. El GEPA té la 
condició d’equipament cooperatiu del CBUC, i les institucions podran ingressar-hi 
documents en règim de dipòsit per a ús propi o en regim de cessió cooperativa. 
 
El GEPA funciona segons un model de col·leccions mixt, pel qual una part de 
documents estan sota un règim d’ús cooperatiu i són gestionats cooperativament, i una 
altra part de documents estan sota un règim d’ús propi en el qual la institució 
propietària dels documents és la que n’estableix les normes de gestió i ús dels 
documents.  
 
Durant el curs 2017/2018, s'inicia un primer espai GEPA propi UdL, que s’enceta amb 
fons procedent de la Biblioteca de Lletres. Per al curs 2018/2019 és la Biblioteca de 
l’ETSEA qui envia també fons a l’espai GEPA propi. I durant el curs 2019/2020, la UdL 
no incorpora fons al GEPA corporatiu i pel que fa al GEPA propi UdL el gener del 2020 
es va incrementar amb la incorporació del fons del cineasta Francesc Betriu. 
 
L'Àrea de Recursos Documentals dona suport a les biblioteques que realitzen les 
càrregues per tal de: 

• Seleccionar del fons 
• Efectuar el marcatge a Sierra 
• Realitzar la descripció al CCUC i al catàleg UdL 

 
Evolució dels metres lineals de fons traslladats al GEPA: 
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6. Processament tècnic de la col·lecció 
 
L'Àrea de Recursos Documentals és qui estableix cóm es realitza el processament 
tècnic de la col·lecció, tot i que la catalogació real es realitza des de les biblioteques. 
 
6.1 Programa d'automatització de la gestió de biblioteques Sierra 
 
Durant aquest curs s'ha treballat en els següents aspectes: 
 

• Manteniment en l'administració i estadística del sistema: 
 
◦ Importació al catàleg de registres MARC proporcionats pels proveïdors amb 

la compra de recursos electrònics (Elibro Medicina) i possibles compres en 
funció del model de l’evidència, segons els usos durant un període de prova. 

◦ Càrrega mensual de registres bibliogràfics procedents de les catalogacions 
dels nous recursos incorporats a EbscoAdmin, així com la càrrega de 
registres procedents de les noves incorporacions a TDX. 

◦ Elaboració de llistes de novetats bibliogràfiques. 
◦ Renovació automàtica de préstec (ampliació de terminis COVID’19). 

 
• Treballs preparatoris per a la migració davant del canvi de sistema. 

 
6.2 Tasques de catalogació 
 
Durant el curs 2019/2020, l'Àrea de Recursos Documentals ha donat suport a la 
catalogació a la Biblioteca d’INEFC i a la Biblioteca de l'Auditori Enric Granados. 
 
Pel que fa a les accions concretes de manteniment del catàleg de la UdL destaquem: 
 

• Càrrega de registres d'autoritats: càrregues en batch de registres que 
s'elaboren diàriament des de l'Oficina de la CBUC i des de les biblioteques 
universitàries i la Biblioteca de Catalunya, que s'incorporen també al Catàleg 
d'autoritats de noms i títols de Catalunya (CANTIC) i a la Llista 
d'encapçalaments de matèria en català (LEMAC). 

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

• Depuració del catàleg fruit dels processos d'esporga continuats a les 
biblioteques de BiD. 

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

 
Durant l'any 2019 es van catalogar i incorporar al catàleg de la UdL un total de 17.332 
exemplars, arribant a les següents xifres: 
 

• 426.335 registres d’exemplars 
• 339.588 registres bibliogràfics 
• 35.108 registres d'autoritats 
• 5.166 registres de holdings 
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El catàleg, també durant el 2019, va rebre un total de 378.346 consultes. 
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1. Usuaris 
 
Les biblioteques de la UdL han obert un total de 341 dies durant l'any 2019. Durant 
aquests dies, el nombre d'entrades a les biblioteques ha estat de 678.637. Cal tenir 
present que molts usuaris utilitzen les biblioteques de manera virtual amb l’accés als 
documents i serveis electrònics de BiD disponibles mitjançant la pàgina web 
http://bid.udl.cat/.  
 
 

 
 

 
 

Usuaris presencials durant l'any 2019 

Biblioteca de Lletres 248.663 

Biblioteca de Cappont 191.090 

Biblioteca de l'ETSEA 162.763 

Biblioteca de Ciències de la 
Salut 

151.525 

Biblioteca de Pla de la Massa - 
Igualada 30.247 

Diferencial -10% 

Total 678.637 
 
 
Cal destacar que durant aquest curs s'ha realitzat l'obertura extraordinària durant el 
període d'exàmens en horari nocturn de la Biblioteca de l'ETSEA i la Biblioteca de 
Lletres7. Aquestes dues biblioteques han ampliat el seu horari fins a les dues de la 
matinada durant les dates següents: 

• Biblioteca de l'ETSEA:  de dilluns a dissabte del 11 al 30 de gener de 2020. 
• Biblioteca de Lletres:  del 7 al 21 de gener de 2020. 

  

                                                 
7 Vegeu les notícies publicades a la pàgina web de la Universitat de Lleida incloses a l'annex 1. 
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2. Préstec 
 
Un dels principals serveis que ofereix BiD és el servei de préstec. Actualment es 
presten documents, espais de treball i material tecnològic. 
 
Durant l'any 2019 s'han realitzat un total de 103.238 préstecs, aquesta xifra inclou: 
 

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

• 16.918 préstecs d'espais:  
 

• 11.856 préstecs de material tecnològic: 
◦ 8.894 dels ordinadors portàtils, 
◦ 2.653 préstecs dels tablets, 
◦ 8 préstecs de lectors de llibres-e, 
◦ 186 de les memòries USB i 
◦ 115 de les videocàmeres. 

 
Evolució del servei de préstec en els darrers anys: 
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Pel que fa a les dades del servei de préstec durant l'any 2019 i per biblioteques són 
aquestes: 
 

 Llibres Bibliografia 
recomanada Audiovisuals Objectes Material 

tecnològic Espais Total 

Biblioteca de 
Cappont 24.811 2.309 498 1.034 3.903 Dades 

globals 32.555 

Biblioteca de 
Ciències de la 
Salut 

3.822 1.174 34 344 1.995 Dades 
globals 7.369 

Biblioteca de 
l'ETSEA 10.533 1.571 130 1.083 3.992 Dades 

globals 17.309 

Biblioteca de 
Lletres 13.512 2.220 873 431 1.931 Dades 

globals 18.967 

Biblioteca de 
Pla de la 
Massa - 
Igualada 

347 146 0 11 35 Dades 
globals 539 

Centre de 
Documentació 
Europea 

174 6 0 0 0 0 180  

CDOCS 617 0 0 0 0 0 617  
INEFC 2.883 25 0 0 0 0 2.908  
PUC 5.415 0 266 0 0 0 5.681  
UTC 1 0 0 0 0 0 1  
GEPA 3 0 0 0 0 0 3  
Espai de 
Llengües 0 0 191 0 0 0 191  

Espais dades 
globals      16.918 16.918 

Total 62.118  7.451 1.992 2.903 11 11856  16.918 103.238  
 
 
2.1 Préstec de documents 
 
El préstec de documents està compost pel préstec de fons propi, el préstec consorciat 
entre universitats catalanes (PUC) i el préstec entre biblioteques (SOD). 
 
PUC: servei de préstec consorciat 
 
El PUC és un servei de préstec consorciat gratuït que permet als usuaris de les 
biblioteques membres del CSUC sol·licitar i tenir en préstec documents d’una altra 
universitat catalana i de la Biblioteca de Catalunya. Creat l'any 2012, aquest servei va 
anar creixent de forma continuada fins el 2016, quan s’inicia un lleuger però constant 
descens; tendència similar al servei de préstec de fons propis de les biblioteques. 
 
Les condicions de PUC estan establertes al nou Reglament del servei de préstec de 
documents entre les biblioteques que integren el Catàleg Col·lectiu de les Universitats 
de Catalunya, que entra en funcionament el gener de 2020. Les noves condicions del 
PUC s’han unificat a préstec de 10 documents, 21 dies, 6 renovacions. 
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Dades PUC a les biblioteques del CSUC 
 
Funcionament del PUC durant l'any 2019: 

• El nombre de préstecs PUC ha estat de 36.996, que suposen un decrement del 
12% respecte a l’any 2018. D’aquests préstecs, els usuaris n’han fet 45.000 
renovacions que si les afegim als préstecs, sumen 81.996 transaccions de 
préstec PUC el 2019. Per cada préstec s’han realitzat 1,22 renovacions.  

• Del total de préstecs PUC, 26.158 (71%) els ha iniciat l’usuari via web (interfície 
Encore del CCUC) i 10.838 (29%) han estat préstecs in situ, percentatges molt 
similars als del 2018.  

• Un 96% dels materials prestats han estat documents impresos i un 3%, 
audiovisuals i un 1% altres. 

 
Dades PUC a la UdL 
 
A través del PUC i durant el 2019, les biblioteques de la UdL han prestat 2.426 
documents, els usuaris de la UdL han sol·licitat 2.633 documents i, dels documents 
sol·licitats, s'han realitzat 3.228 renovacions. 
Per tant aquest any 2019 el servei PUC es manté tot i el lleuger descens, que es 
correspon amb el descens general del PUC a les biblioteques del CSUC. 
 
 

 
 
SOD: servei d'obtenció de documents 
 
El SOD permet obtenir els documents que no es troben a les biblioteques de la nostra 
universitat i, també, que altres usuaris externs a la UdL puguin disposar de documents 
de les nostres biblioteques. 
 
Durant aquest curs, des de l’Àrea de Serveis als Usuaris s’han portat a terme dues 
accions destacades: 
 

• Implementació del WorldShareILL, el préstec interbibliotecari d’OCLC. Aquest 
nou servei permet demanar i prestar documentació arreu del món. Per donar 
aquest servei, des del CSUC s'ha coordinat la implementació fent l'enviament 
de registres, enllaçant els diferents catàlegs, solucionant errors reportats per 
OCLC i organitzant la formació. 

• Actualització de les tarifes del SOD  
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L'any 2019 el SOD de la UdL ha tramitat un total de 1.538 sol·licituds de préstec 
interbibliotecari. 
 
Per una part, les biblioteques de la UdL han rebut 760 sol·licituds, de les qual s'han 
subministrat 595 documents (70% còpies i 30% préstecs) i se n'han denegat 165. 
 
 

 
 
 
Les dades de les biblioteques de la UdL que han donat resposta a les 760 sol·licituds 
externes rebudes durant l'any 2019 són les següents: 
 
 

 

Biblioteques Nombre de 
sol·licituds 

Documents 
servits 

Documents 
no servits 

Servei d'Obtenció de Documents 310 183 127 

Biblioteca de Lletres 173 162 11 

Biblioteca de Cappont 166 151 15 

Biblioteca de l'ETSEA 42 39 3 

GEPA 22 20 2 

Biblioteca de Ciències de la Salut 20 19 1 

INEFC 14 12 2 

Centre de Documentació Europea 8 5 3 

Biblioteca de Pla de la Massa - Igualada 5 4 1 

Total 760 595 165 
 
 
Pel que fa als 165 documents no servits, 127 corresponen a documents que ens han 
sol·licitat erròniament, ja que no es trobaven entre els nostres fons bibliogràfics, i a 
articles de revistes electròniques als quals no s'hi va poder accedir. Els 38 restants 
corresponen a documents que en el moment de la sol·licitud es trobaven en préstec, 
exclosos de préstec, etc. i per tant no disponibles. 
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Per altra banda, els usuaris de la UdL han sol·licitat 778 documents, dels quals n'hem 
rebut 593 (53% còpies i 47% préstecs) i ens n'han denegat 185. 
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2.2 Préstec d'espais 
 
El préstec d'espais s'inicia a finals de l'any 2010 amb el préstec dels espais de treball 
individual i dels espais de treball en grup i treball col·laboratiu. Durant l'any 2019 s'han 
realitzat 16.918 préstecs. 
 
 

 
 
 
Durant el curs 2019/2020 s'han ofert un total de 46 espais a totes les biblioteques de la 
UdL, distribuïts de la següent manera: 
 

• Biblioteca de Cappont: 3 espais de treball individual, 26 espais de treball en 
grup, 1 espai d'audiovisuals i 1 espai videocàmera 

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

• Biblioteca de l'ETSEA: 3 espais de treball en grup 

• Biblioteca de Lletres: 5 espais de treball en grup 

• Biblioteca de Pla de la Massa  - Igualada: 2 espais de treball en grup 

 
És el primer curs que s’utilitza el nou aplicatiu de reserva d’espais de treball, LibCal, 
implementat al juliol de 2019. 
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2.3 Préstec de material tecnològic 
 
Durant l'any 2019 disminueix el nombre de préstecs realitzats, arribant als 11.856 
préstecs. 
 
 

 
 
 
Les dades del préstec de material tecnològic durant l'any 2019 i per biblioteques són 
les següents: 
 
 

 Ordinadors 
portàtils Tablets Memòries 

USB Videocàmeres 
Lectors 

de 
llibres-e 

Total 

Biblioteca de Cappont 3.287 490 42 83 1 3.903  

Biblioteca de Ciències 
de la Salut 1.367 579 48 -- -- 1.994  

Biblioteca de l'ETSEA 2.926 993 67 -- 6 3.992 

Biblioteca de Lletres 1.296 575 28 32 -- 1.931  

Biblioteca de Pla de 
la Massa - Igualada 18 16 1 -- 1 36 

Total  8.894 2.653   186 115 8  11.856 
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Aquest curs cal destacar la incorporació de l’autoservei de tecnopréstec a la Biblioteca 
Jaume Porta que facilita l’autopréstec de portàtils, tauletes tàctils i auriculars. 
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3. Formació d'usuaris 
 
L'Àrea de Serveis als Usuaris s'encarrega de coordinar i facilitar a la comunitat 
universitària activitats formatives amb l'objectiu de conèixer els serveis i recursos de 
BiD i adquirir les habilitats necessàries per localitzar, reconèixer i avaluar la informació 
més idònia i utilitzar-la de la manera més efectiva. L'oferta formativa s'adapta als 
continguts de grau, postgrau i doctorat. 
 
Les activitats de formació van adreçades a estudiants de grau, estudiants de postgrau, 
personal docent i investigador i altres usuaris externs. 
 
Durant aquest curs s’ha engegat la formació virtual, i degut a la situació de pandèmia 
viscuda, s’ha consolidat, passant a ser virtual tota la formació d’usuaris realitzada a 
partir del mes d’abril de 2020. Per tal d’establir les bases de la formació virtual s’ha 
elaborat el document Pautes d’actuació per a la formació d’usuaris virtual. Aquest 
document recull com s’ha de realitzar la programació a LibCal i la configuració al 
Campus Virtual de la UdL per a les diferents tipologies d’activitats formatives. El SAAD 
(Suport i Assessorament a l'Activitat Docent) també va realitzar una formació sobre el 
funcionament del campus virtual a totes aquelles persones que realitzen la formació 
d’usuaris. 
 
Evolució del servei de formació d'usuaris: 
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Tenint en compte els diferents tipus d'activitats formatives, durant el curs 2019/2020 el 
personal de les biblioteques ha realitzat un total de 315 sessions (17% virtuals) de 
formació amb l'assistència de 5.002 usuaris, distribuïts de la següent manera: 
 
• Des de les biblioteques s'han realitzat les següents activitats formatives: 
 

Activitats formatives durant el curs 2019/2020 

 Tipologia Sessions Hores Assistents 

Biblioteca 
Jaume Porta 

Cursos de formació a estudiants de 
grau i de postgrau 26 28 141 

Cursos de formació a PDI 1 2 3 

Col·laboracions amb titulacions 22 29,7 571 

Acollida 5 2 586 

Assessoraments 3 3 3 

Formació externa 3 3 76 

Biblioteca de Ciències 
de la Salut 

Cursos de formació a estudiants de 
grau i de postgrau 8 12 84 

Cursos de formació a PDI 3 3 17 

Col·laboracions amb titulacions 45 84,25 716 

Acollida 5 3,50 285 

Assessoraments 10 7,05 12 

Biblioteca de l'ETSEA 

Cursos de formació a estudiants de 
grau i de postgrau 44 46,50 113 

Cursos de formació a PDI 4 4,6 4 

Col·laboracions amb titulacions 28 51,5 487 

Acollida 2 0,6 264 

Assessoraments 3 3 3 

Formació externa 1 2 15 

Biblioteca de Lletres 

Cursos de formació a estudiants de 
grau i de postgrau 14 19 48 

Cursos de formació a PDI 6 6,5 7 

Cursos de formació a PAS 1 2,5 7 

Col·laboracions amb titulacions 8 11,50 220 

Acollida 1 0,5 126 

Assessoraments 5 3,5 5 

Biblioteca de Pla de la 
Massa – Igualada 

Cursos de formació a estudiants de 
grau i de postgrau 1 2 8 

Cursos de formació a PDI 1 2 2 

Col·laboracions amb titulacions 12 22,5 128 

Acollida 3 2,5 84 

Assessoraments 14 24 14 

Taller CFC 2 4 16 

Total  281 386,20 4.045 
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• Des de l'Àrea de Serveis als Usuaris s'ha coordinat diferents activitats formatives 
en les quals han participat personal de totes les biblioteques de BiD, són les 
següents: 

 
 

Nom de l'activitat Sessions Hores totals Assistents 

Matèria Transversal: 
Competències informacionals 1 -- 29 

Mendeley: gestor bibliogràfic (Doctorat) 2 4 19 

Escape room 15 15 62 

Mendeley: gestor bibliogràfic (Projecte 
docent) 7 -- 352 

Com elaborar un pòster científic 
(Projecte docent) 4 -- 345 

Projecte Itinera (Batxillerat) 5 5 150 

Total = 6 34 24 957 
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4. Suport a la recerca 
 
Des de la unitat de BiD es facilita la publicació i la difusió de la producció científica de 
la UdL en accés obert, d'acord amb la Política institucional d'accés obert de la UdL i 
les recomanacions i directrius dels organismes finançadors de la investigació, com ara 
l'Horitzó 2020. 
 
Durant aquest curs s’han realitzat diferents accions: 
 
Escape Room sobre l’Accés Obert 
 
Durant els mesos d’octubre i novembre de 2019 es van portar a terme diferents 
sessions de l’Escape Room sobre l’Accés Obert. Aquesta activitat, emmarcada dins la 
Setmana Internacional de l'Accés Obert, pretén donar a conèixer els conceptes bàsics 
i els principals avantatges de l’accés obert. 

Per portar a terme aquesta activitat es va crear un grup de treball que es va encarregar 
de realitzar l’adaptació de l’escape room creada per la University of Essex al context 
de la Universitat de Lleida. A més, el grup va preparar tots els materials necessaris, la 
difusió i va portar a terme l’activitat. 
 
 
 

 
 
 
Es van realitzar un total de 15 sessions amb la participació de 62 assistents, que 
realitzaven l’activitat en grups de 6 persones com a màxim. 
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Gestió i difusió dels descomptes i cupons per publicar en accés obert 
 
Tant des de l’Àrea de Col·lecció i Difusió com des de l’Àrea de Serveis als Usuaris s’ha 
realitzat la difusió i la gestió dels diferents descomptes i cupons per publicar en accés 
obert que disposa la UdL amb les següents editorials: 
 

• American Chemical Society: descomptes entre un 6,25% i un 12,5%. 
• Cambridge University Press: descompte d'un 10%. 
• Emerald Reach: disponible un cupó 
• MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute): descompte d'un 10% 
• Royal Society of Chemistry: descompte d'un 15% 
• Sage Journals: descompte d'un 15% 

 
D'altra banda, l'Àrea de Serveis als Usuaris ha participat en les següents accions 
mitjançant el grup de treball de suport a la recerca del CSUC: 
 
MicroMooc sobre accés obert: 
 
Per tercer any consecutiu, BiD juntament amb 18 biblioteques universitàries de l’estat 
espanyol, el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i cinc col·laboradors 
europeus, ha participat en la elaboració dels continguts de la tercera edició del 
MicroMOOC sobre accés obert impartit a través de Twitter. Es porta a terme del 21 al 
25 d’octubre de 2019, coincidint amb la Setmana de Internacional de l’Accés Obert. La 
novetat d’aquest any és que els continguts es publiquen cinc idiomes diferents: anglès, 
català, castellà, basc i gallec. 
 
L'objectiu del MicroMOCC és donar a conèixer qüestions lligades als conceptes i les 
nocions bàsiques de la ciència oberta, des de la gestió i preservació de les dades fins 
a la recerca i innovació responsables, passant per les noves maneres d'avaluar la 
recerca. 
 
 

 
 
 
Accions realitzades a través del Grup de Treball de Suport a la Recerca del 
CSUC 
 

• Anàlisi dels mandats d’accés obert actuals i establiment del que podria ser un 
mandat d’accés obert “òptim”, consistent en que qualsevol publicació avaluada 
per persones expertes (articles, capítols de llibres, llibres, comunicacions a 
congressos) que hagi estat acceptada i finançada totalment o parcialment amb 
fons públics o feta per personal de la institució, ha d’estar públicament 
accessible al repositori institucional. 
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• Signatura de la Declaració a favor del coneixement obert i sostenible, 
juntament la xarxa de biblioteques universitàries REBIUN, els consorcis de tot 
l'estat (entre els quals, el CSUC) i el CSIC, amb grups de compra, associacions 
i institucions. L’objectiu d’aquesta declaració és fer palesa la necessitat d’obrir 
els resultats de la investigació per millorar i accelerar la ciència, i així contribuir 
a trobar solucions per als grans reptes socials d’avui en dia com, per exemple, 
la lluita contra la COVID-19. 

 
• Comprovació dels Article Processing Charges (APCs) de Wiley detectades per 

les universitats amb les que té l’editorial. 
 

• Elaboració de l’informe “FAIR x FAIR. Requeriments factibles, assolibles i 
implementables per a un repositori de dades FAIR”. L’informe determina els 
requeriments funcionals raonables que ha de tenir un repositori de dades per 
complir amb els requisits FAIR i segueix les directrius establertes per 
l’European Open Science Cloud (EOSC). S’analitzen casos d’altres països, 
s’estudien informes tècnics, s’entrevisten a 32 experts, es determinen 25 
requeriments funcionals i es proposen unes recomanacions finals. 
Addicionalment, també s’ha elaborat el pla de treball i la memòria econòmica 
per crear el repositori de dades. 

 
• Revisió i actualització del document Recomanacions per seleccionar un 

repositori per al dipòsit de dades de recerca. 
 

• Publicació de la tercera edició del document Plans de Gestió de Dades: Versió 
3, Juny 2019, una guia que es pot consultar en català i en anglès, i que té per 
objectiu servir de recolzament als investigadors a l’hora de crear els seus plans 
seguint els principis FAIR. A més, i com a valor afegit, la guia inclou una 
selecció d’exemples de DMP reals. 

 
• Canvi de la denominació de l’eina “Research data management plan - Pla de 

gestió de dades de recerca” per “eiNa DMP”, amb l’objectiu d’identificar-la 
millor. 

 
• Traducció al castellà de la guia per elaborar un pla de gestió de dades: Planes 

de Gestión de Datos: Versión 1, Enero 2020. 
 

• Elaboració de la plantilla per fer un Data Management Plan per a doctorands 
així com un vídeo tutorial sobre l’eiNa DMP, també adreçat a doctorands. 

 
• Actualització del document Seguiment del servei de gestió de dades de recerca 

i revisió dels indicadors. 
 

• Elaboració del document Accions per l’establiment d’un marc comú respecte la 
gestió de dades de recerca. A partir d’aquest document es defineixen 9 accions 
prioritàries a treballar i s’estableixen grups petits per treballar-les. 
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5. BiblioGuies 
 
Les BiblioGuies (https://biblioguies.udl.cat/) neixen amb l'objectiu de donar suport a 
necessitats específiques de formació i aprenentatge de diferents col·lectius de la 
comunitat universitària. Les BiblioGuies permeten una major difusió dels recursos i 
serveis que s'ofereixen des de BiD i per tant un major ús. A la vegada, també són 
eines de suport per al personal bibliotecari a l'hora de realitzar les sessions de 
formació dels usuaris. 
 
Actualment les guies s'agrupen sota les següents matèries: 

• Arts i Humanitats 
• Ciències 
• Ciències de la Salut 
• Ciències Socials i Jurídiques 
• Condicions d'accés a recursos-e 
• Docència i aprenentatge 
• Enginyeria i Arquitectura 
• Exposicions bibliogràfiques 
• Fons especials 
• Recerca 
• Tecnologia 
• Tutorials 

 
 

 
 
  

https://biblioguies.udl.cat/


Memòria del curs 2019/2020 

85 
 

 
Durant el curs 2019/2020 s'ha portat a terme la realització de les següents noves 
BiblioGuies: 
 

• Guies de suport a la recerca 
◦ Setmana internacional de l’accés obert 2019 

(https://biblioguies.udl.cat/setmanaaccesobert2019) 
 

• Guies de suport a l'aprenentatge 
◦ Aprèn alemany (https://biblioguies.udl.cat/aprenalemany) 
◦ Aprèn català (https://biblioguies.udl.cat/aprencatala) 
◦ Com trobar informació en l'àmbit d'ETSEA 

(https://biblioguies.udl.cat/informacioETSEA) 
◦ JoVE : Journal of Visualized Experiments (https://biblioguies.udl.cat/jove) 
◦ Recursos electrònics en prova (https://biblioguies.udl.cat/editorials-

solidaries) 
 

• Guies temàtiques: 
◦ Ciències de la Salut: 

▪ COVID-19, accés lliure a recursos i artícles científics 
(https://biblioguies.udl.cat/articlesCOVID19) 

▪ Recursos per a la docència en l'àmbit de ciències de la salut 
(https://biblioguies.udl.cat/recursos-csalut) 

◦ Ciències Socials i Jurídiques: 
▪ Centre de Documentació Europea (https://biblioguies.udl.cat/cde) 

◦ Enginyeria i arquitectura: 
▪ El Sistema Internacional d’Unitats 

(https://biblioguies.udl.cat/sistemaintunitats) 
 

• Guies d'exposicions: 
◦ Joan Brossa (https://biblioguies.udl.cat/100joanbrossa) 
◦ 25 anys de l'Aula de Poesia Jordi Jové 

(https://biblioguies.udl.cat/auladepoesiajordijove) 
◦ Llegat Sol –Torres (https://biblioguies.udl.cat/llegatsoltorres) 
◦ Un passeig arquitectònic pel Campus de Cappont 

(https://biblioguies.udl.cat/passeigarquitectonic) 
 

• Tutorials: 
◦ Pubmed (http://biblioguies.udl.cat/pubmednou) 

 
• Fons especials: 

◦ Fons Oriol de Bolòs (https://biblioguies.udl.cat/oriolbolos) 
◦ Fons Romà Sol - Carme Torres 

(https://biblioguies.udl.cat/romasolcarmetorres) 
◦ Fons Jordi Arquer (https://biblioguies.udl.cat/jordiarquer) 
◦ Fons Humbert Torres (https://biblioguies.udl.cat/humbertorres) 
◦ Fons Joan Maluquer de Motes (https://biblioguies.udl.cat/maluquerdemotes) 
◦ Fons Manuel Pereña i Puente 

(https://biblioguies.udl.cat/manuelperenyapuente) 
 
  

https://biblioguies.udl.cat/setmanaaccesobert2019
https://biblioguies.udl.cat/editorials-solidaries
https://biblioguies.udl.cat/editorials-solidaries
https://biblioguies.udl.cat/sistemaintunitats
https://biblioguies.udl.cat/manuelperenyapuente
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També s'han realitzat altres BiblioGuies de suport a la formació d'usuaris, que tot i no 
estar visibles públicament, les utilitza el personal de les biblioteques a l'hora de 
realitzar diferents sessions de formació d'usuaris: 
 

• Agenda 2030-ODS Universitats Catalanes 
• Biblioteca des de casa 
• Brief welcome guide for new students - ETSEA Library 
• Com cito la informació? 
• Com utilitzo la informació? 
• Itinera: activitats formatives BiD 
• Llibres electrònics de l'àmbit de la Facultat de Lletres 
• On trobo informació? 
• Pautes d'actuació per a la formació d'usuaris virtual 
• Pla de Comunicació i Màrqueting 
• Pla de formació d’usuaris de BiD 2019/2020 
• Projecte Agenda 2030-ODS 
• RDA (Recursos, Descripció i Accés) 
• Revistes electròniques de l'àmbit de la Facultat de Lletres 
• Revistes electròniques en accés obert de l'àmbit de la Facultat de Lletres 
• Servei de préstec 
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6. Servei de referència virtual Pregunta 
 
Aquest servei és un servei d'informació virtual per a resoldre qüestions i dubtes sobre 
els serveis i recursos que s'ofereixen des de les biblioteques, orientar i donar solucions 
a la recerca d'informació bibliogràfica i documental. Degut al confinament durant el 
curs 2019/2020 s’han incrementat les consultes, s’han donat resposta a un total de 
191 preguntes. 

 
 

Tipus de preguntes respostes 

Serveis 79 

Informació general 80 

Informació i recerca bibliogràfica 16 

Recursos electrònics 16 

Total 191 
 
 
Evolució del nombre de respostes donades a través del servei de referència virtual 
Pregunta: 
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1. Pla de comunicació i màrqueting 
 
Durant aquest curs, els membres del grup de treball han redactat el Pla de 
Comunicació i Màrqueting (PCM) per a l’any 2020 amb una proposta metodològica de 
planificació d’activitats i estratègies de difusió de recursos i serveis, amb l’objectiu 
principal d’aconseguir una major visibilitat dels serveis i recursos.  
 
En aquest document s'elabora una fitxa de cadascuna de les activitats amb la 
descripció, responsables, agents implicats, destinataris, recursos, temporització, espai 
de realització, canals de difusió, accions realitzades, etc. La segona part de la fitxa 
inclou l'avaluació de l'activitat, amb indicadors de grau, de qualitat i d'impacte amb 
l'objectiu de proposar accions de millora. 
 
En total s'han planificat 10 activitats i estratègies de difusió dels següents recursos i 
serveis: 
 

• BiblioGuies 
• Curs de matèria transversal 
• Cursos presencials i virtuals 
• Suport a la recerca 
• Repositori Obert UdL i accés obert 
• Acollida als nous estudiants 
• Nous equipaments tecnològics 
• Llibres electrònics, revistes electròniques i bases de dades de pagament 
• Fons especials 
• Exposicions 

 
Setmanalment s’han anat publicant al campus virtual notícies referents a recursos i 
serveis de BiD d’interès a tots els membres de la comunitat universitària o bé a un 
segment concret, com per exemple, alumnes d’una titulació, professors d’una facultat, 
etc. En total s’han publicat 164 notícies al campus virtual, moltes d’aquestes també 
s’han publicat a les xarxes socials de BiD, la comunicació a través d’aquestes eines 
s’ha reforçat notablement durant tot el període de tancament. 
 
Altres accions que s'han portat a terme durant aquest curs són: 
 

• Difusió de les noves BiblioGuies: Accés a la biblioteca des de casa, Iniciatives 
solidàries de les editorials durant el confinament, biblioguia de dades, Setmana 
Internacional de l’Accés Obert, Kit de REA, Sistema Internacional d’Unitats, 
Nomenclatura en els documents científic-tècnics, biblioguies de fons especials 
com la de Roma Sol-Carme Torres, Humbert Torres, Joan Maluquer de Motes, 
etc. 

• Difusió de totes les sessions de formació en línia que ofereixen les 
biblioteques, durant aquest curs. Han destacat especialment les diferents 
edicions del curs Mendeley bàsic i del de Com elaborar un pòster científic. 

• Difusions sobre fons especials com l’arribada del fons del cineasta Francesc 
Betriu a la Biblioteca de Lletres. 

• Difusió dels descomptes i/o cupons per publicar en accés obert a les 
revistes de les editorials: MDPI, Emerald, Royal Society of Chemistry (RSC), 
American Chemical Society (ACS) i Cambridge University Press (CUP). 
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2. Xarxes socials 
 
A nivell de la UdL, durant aquest curs s’ha celebrar la 1a Jornada de Coordinació de 
Comunicació, Difusió i Premsa, una trobada virtual de gestors de comunitats i de 
continguts de xarxes socials de la UdL. Aquesta trobada va servir per establir les 
bases per al disseny d’una estratègia en l’ús de les xarxes socials a la UdL, conèixer 
els diferents gestors de comunitats, identificar les necessitats, aspectes a millorar i 
trobar sinèrgies entre comptes de les xarxes socials a la UdL. 
 
Una de les accions del grup ha estat la de treballar en l’harmonització de la imatge de 
perfil i capçalera dels comptes existents a xarxes, per aquest motiu BiD s’ha reunit 
amb el grup de xarxes per fer propostes de disseny d’un nou logo. 
 
Biblioteca i Documentació compta amb presència a les següents xarxes socials: 
Facebook, Instagram i Twitter. A banda de difondre notícies sobre diferents serveis i 
recursos d’informació de totes les biblioteques (horaris, sessions de formació d’usuaris, 
préstec, novetats, exposicions, etc.) també s’han realitzat diverses accions per tal de 
dinamitzar les biblioteques i generar diàleg i interacció amb els usuaris.  
 
En motiu de la pandèmia des del grup de xarxes es va confeccionar tota la cartelleria, 
més de 70 cartells, relacionats amb la reobertura de les biblioteques i en les noves 
mesures de seguretat, separació d’espais, quarantena, aforament reduït, espais 
habilitats, etc. 
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A continuació es mostren les principals campanyes que s’han portat a terme: 

 
Felicitació de Nadal de BiD.  
S’elabora un vídeo i es difon a tota la comunitat universitària 
(https://youtu.be/t0YnLOd5tXU) 
 
#ColorourCollections 
Campanya endegada per la Biblioteca de l’Acadèmia de Medicina de Nova York. Les 
biblioteques de la UdL van posar a les xarxes una selecció de làmines procedents de 
facsímils i fons antic per tal que els usuaris les acolorissin i les publiquessin novament 
a xarxes. 
 
 

            
 
 
Dia Mundial de la Poesia 
Coincidint amb el dia mundial de la poesia, es va organitzar a les xarxes un recital 
virtual i es van  penjar lectures de poemes. 
A més a més la Biblioteca de Lletres va col·laborar en dos assignatures de la Facultat 
de Lletres: Literatura espanyola moderna i contemporània II i Dona i gènere a les 
lletres hispàniques, per tal que els alumnes recitessin un poema i es pengessin a les 
xarxes socials de BiD. 
 
Sant Jordi 
Confecció d’un vídeo al Youtube: “Pel Sant Jordi 2020, les biblioteques de la UdL al 
teu costat”. https://www.youtube.com/watch?v=l-15lL3G6A0 
 
Xarxa de la Memòria - ANIMAC 
Biblioteca i Documentació col·labora en el projecte de la Xarxa de la memòria. Petites 
peces d’animació es podien veure en 25 aparadors de comerços de la ciutat i en set 
espais públics de Lleida, fent ús de la tecnologia de realitat augmentada i en concret 
de l’app Artivive.  
La Biblioteca de Lletres acull una de les peces d’animació accessible a través del codi 
QR. 

https://www.youtube.com/watch?v=l-15lL3G6A0
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Dia d’Europa 
La Comissió Europea (tant la Representació de Barcelona com la de Madrid) van 
llançar una acció a les xarxes social per celebrar el dia d'Europa (9 de maig) i al mateix 
temps el 250 aniversari del naixement de Beethoven, autor de l'himne europeu. Es va 
llençar a xarxes el repte #BeethovenACasa, va consistir en convidar els ciutadans a 
interpretar la seva versió de l’Himne de l’Alegria, gravar-ho i compartir-ho a Instagram.  
 
El concurs es llançar des dels perfils d'Instagram de Madrid @comisioneuropea i 
Barcelona @comissioeuropea. I des de BiD es fa ressò d’aquesta campanya a les 
nostres xarxes socials. 
 
El CDE també va celebrar el Dia d’Europa amb una exposició virtual: 
https://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/Exhibition/Europe-and-
Europeans-1950-2020-70th-anniversary-of-the-Schuman-Declaration 
 
I amb la confecció d’una biblioguia del Centre de Documentació Europea: 
https://biblioguies.udl.cat/CDE 
 
En total ha publicat més de 45 notícies a la seva pàgina web: 
http://bid.udl.cat/ca/biblioteca/biblioteques-i-unpàginacentre-de-documentacio-
europea/. 
 
JOVE Science Education 
A twitter es difon el nou recurs JOVE Science Education acompanyat de la figura, del 
popular personatge Sheldon Cooper, de cartró a mida real, protagonista de la sèrie 
The Big Bang Theory. 
 

 

 
 
 
  

https://www.instagram.com/explore/tags/beethovenacasa/
https://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/Exhibition/Europe-and-Europeans-1950-2020-70th-anniversary-of-the-Schuman-Declaration
https://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/Exhibition/Europe-and-Europeans-1950-2020-70th-anniversary-of-the-Schuman-Declaration
https://biblioguies.udl.cat/CDE
http://bid.udl.cat/ca/biblioteca/biblioteques-i-unp%C3%A0ginacentre-de-documentacio-europea/
http://bid.udl.cat/ca/biblioteca/biblioteques-i-unp%C3%A0ginacentre-de-documentacio-europea/
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Pel que fa a Flickr, tenim un total de 1.329 fotografies en 39 àlbums. Durant aquest 
curs s'han creat els següents nous àlbums: 

• #ColorOurCollections 
• Desescalada COVID-19 #bibliotequesudlsegures 
• Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) 
• Fons Montserrat Dalmases 
• Grup Isard  

 

  
 
 
Finalment, a Youtube s’hi ha afegit 42 nous vídeos produïts per BiD: 
 

• Com localitzar un llibre al prestatge 
• Com agafar un llibre en préstec 
• Com fer una reserva d'un llibre 
• Com renovar els teus préstecs 
• Biblioteca de Ciències de la Salut: acollida de l'estudiantat (curs 2019-2020) 
• Tingues el carnet de la UdL al teu mòbil amb la UdL APP 
• Francesc Porta Vilalta 
• Nadal 2019 
• Mendeley: Com incorporar documents en format pdf 
• Mendeley: Afegir referències utilitzant el Web Importer 
• Mendeley: Presentació 
• Nadal 2019, Biblioteca i Documentació, Universitat de Lleida 
• Mendeley: Com importar referències bibliogràfiques de manera indirecta amb 

altres formats 
• Mendeley: Com inserir citacions bibliogràfiques als vostres treballs 
• Mendeley: Primers passos 
• Mendeley: Com organitzar la vostra biblioteca amb Mendeley Desktop 
• «Llegeix i entendràs que la igualtat entre gèneres és un dret» 
• Ens en sortirem 
• Pel Sant Jordi de 2020, les Biblioteques de la UdL al teu costat 
• Com configurar el proxy (Google Chrome) 
• Com configurar el proxy (Mozilla Firefox) 
• Com accedir a la base de dades Web of Science des de fora de la UdL 
• Com accedir a la base de dades SABI (Sistema de Análisis de Balances 

Ibéricos) des de fora de la UdL 
• Revista Labor, número 183, 18 maig 1957 
• Com accedir a la base de dades Scopus des de fora de la UdL 
• Què és un pòster científic? 
• Com fer un pòster científic amb PowerPoint 
• Com fer un pòster científic amb Canva 
• Com fer un pòster científic: Exemples 
• Mendeley: Presentació 
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• Com utilitzar Pubmed: Què és PubMed? 
• Com utilitzar Pubmed: Com crear un compte 
• Com utilitzar Pubmed: Procés de cerca 
• Com utilitzar PubMed: Historial de la cerca 
• Com utilitzar PubMed: Cerca bàsica 
• Com utilitzar PubMed: Cerca avançada 
• Com utilitzar PubMed: Com realitzar una cerca amb MeSH 
• Com utilitzar PubMed: Ús de filtres 
• Com utilitzar PubMed: Registre bibliogràfic d'una referència 
• Com utilitzar PubMed: Modificar la visualització́ dels registres 
• Com utilitzar PubMed: Opcions per gestionar els resultats 
• Com utilitzar PubMed: Creació́ d'alertes 
• Memòria BiD 2018-2019 
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Resum estadístic dels diferents perfils de BiD a les xarxes socials: 
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4. Exposicions bibliogràfiques 
 
Durant el curs 2019/2020, s’han realitzat les següents exposicions: 
 
Exposicions de la Biblioteca de Lletres: 
 
Llegat Sol-Torres, prevista del 4 de febrer al 30 d’abril del 2020, clausurada al 
març del 2020, passadís del Claustre La Pensativa de l’Edifici Rectorat 
 

El 13 de maig de 2004 el matrimoni dels cronistes 
lleidatans Romà Sol i Clot i Carme Torres i Graell van 
fer donació del seu fons bibliogràfic a la Universitat 
de Lleida. 
El mateix mes de juny s'inicià l'inventari in situ de la 
donació en el domicili del matrimoni Sol-Torres i al 
febrer de 2008 s'inaugurà l'espai del llegat a la 
Biblioteca de Lletres. 
Des de la unitat de Biblioteca i Documentació, es 
presenta aquesta exposició on es pot gaudir d'una 
petita mostra entre un fons extens. Un recorregut on 
hi és present la vida lleidatana i d’arreu en tots els 
àmbits: opuscles, romanços, goigs, publicacions 
periòdiques i un llarg i ric etcètera de llibres de la 
literatura catalana. 
Una exposició que vol, també, retre homenatge a 
totes aquelles persones que han estat i són 
salvaguardes de la memòria col·lectiva. 

(https://biblioguies.udl.cat/romasolcarmetorres) 
 
Joan Brossa, de l’11 d’octubre del 2019 al 20 de gener del 2020 
 

L’any 2019 és l’Any Brossa. Un dels poetes catalans i 
europeus més importants de la segona meitat del 
segle XXI, juntament amb Miró, Sert, Foix, Dalí i 
Tàpies, un dels referents indiscutibles de 
l’avantguarda catalana. 
Coincidint amb el Centenari del seu naixement, el 19 
de gener del 2019, la Fundació Joan Brossa, la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament i la Diputació 
de Barcelona, van decidir impulsar tot un seguit 
d’iniciatives per celebrar una Commemoració amb 
l’objectiu de donar a conèixer la seva obra. Estudiar-la, 
reeditar els seus llibres, representar la seva poesia 
escènica, amb la complicitat i el suport de moltes 
institucions públiques i privades de tot el país. 
La Universitat de Lleida , des de la Unitat de 
Biblioteca i Documentació, hi ha participat amb 
aquesta exposició; on es pot descobrir el món màgic 
d’en Brossa, un poeta de la modernitat, un 

transgressor del llenguatge, de les formes convencionals i un autèntic artista de tots 
els temps. Sense límit i sense fronteres. 
Un viatge fantàstic pels camins de la transgressió on les fronteres es trenquen fins a 
fer-les inexistents. Inimaginables. 
(https://biblioguies.udl.cat/100joanbrossa) 
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Revista ARTS: de Ponent al món, del 20 de maig al 31 d’octubre del 2019 
 

 
En el marc del Cercle de Belles Arts de la nostra 
ciutat, el gener de 1990, l’enyorat Manel Garcia 
Sarramona fundava la revista ARTS, amb la 
voluntat de reflexionar sobre les inquietuds 
culturals del nostre entorn a partir de l’interès que 
tothora tenen les entitats culturals de difondre els 
continguts que s’hi viuen. 
 
L’exposició és una mostra exhaustiva de la 
revista ARTS, vinculada a la UdL, a través del 
Repositori Obert de la UdL. 
(https://biblioguies.udl.cat/revistaartsdeponentalmon) 
 
 
 
 

 
 
 
Exposicions de la Biblioteca Jaume Porta: 
 
25 anys de l’Aula de Poesia Jordi Jové, de l’11 de desembre del 2019 al 20 de 
març del 2020 

L’Aula de poesia de la Universitat de Lleida va iniciar 
la seva activitat l’any 1994 sota la direcció de Pere 
Rovira, escriptor i professor de literatura espanyola 
moderna i contemporània al Departament de Filologia 
Clàssica, Francesa i Hispànica de la Universitat de 
Lleida. 

L’any 2004 va ser rebatejada com a Aula de poesia 
Jordi Jové en memòria del poeta i professor del 
mateix Departament (Lleida, 1954-2003). Afavorir el 
coneixement de la poesia actual, donar veu als seus 
autors mitjançant lectures públiques comentades i 
difondre la seva obra són els principals objectius, 
oberta a la comunitat universitària i a la societat en 
general. 

Durant el curs 2019/2020 l’Aula de poesia celebra els 
seus 25 anys i la Universitat de Lleida, des de la nostra Unitat, ho ha va celebrar amb 
aquesta exposició. 

(https://biblioguies.udl.cat/auladepoesiajordijove)  

https://biblioguies.udl.cat/revistaartsdeponentalmon
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5. Altres activitats de difusió 
 
Durant el curs totes les biblioteques promocionen novetats, sessions de formació 
d’usuaris, nous recursos subscrits, etc. Aquesta promoció es realitza per diferents vies 
i s’adreça al públic en general o a determinats sectors, com ara alumnes, pdi en 
general o pdi d'algun departament en concret. A més, algunes biblioteques durant els 
primers mesos del curs 2019-2020 van rebre visites d’escoles, de membres d’altres 
universitats, etc. 
 
Tot seguit fem un recull de totes aquestes accions de difusió que s’han portat a terme 
a les biblioteques de la UdL: 
 

• Biblioteca Jaume Porta: 
◦ Acte de reconeixement al Dr. Jaume Porta, la Biblioteca del Campus de 

Cappont canvia el nom a Biblioteca Jaume Porta. 
◦ Formació virtual a través de l’eina del Campus Virtual de Videoconferècnies. 
◦ Assessoraments personalitzats sobre recursos de la biblioteca als usuaris. 
◦ Correus electrònics enviats al professorat i als departaments sobre nous 

recursos i accés a llibres electrònics. 
 

• Biblioteca de l'ETSEA: 
◦ Correus electrònics enviats al professorat i als departaments sobre nous 

recursos i accés a llibres electrònics. 
◦ Reunió amb el nou sots-director de Difusió i Transferència. 
◦ Reunió amb el nou director de l’ETSEA, Jordi Graell. 

 

• Biblioteca de Ciències de la Salut: 
◦ 12 notícies al campus virtual adreçades a l’estudiantat i al PDI  
◦ 99 correus electrònics enviats al professorat que imparteix docència al 

campus de Ciències de la Salut, informant sobre l’accés dels llibres 
electrònics vinculats a la Bibliografia recomanada de les assignatures dels 
diferents graus del Campus de Ciències de la Salut  

◦ 44 correus electrònics al professorat informant sobre cursos de formació i 
nous recursos d’informació de l’àmbit de Ciències de la Salut 

◦ 10 sessions de suport al PDI, en la selecció de recursos electrònics adients 
a les seves assignatures i la Bibliografia recomanada 
 

• Biblioteca de Lletres: 
o Acte de presentació del projecte “El Quijote de Miguel de Cervantes de tu 

puño y letra” 
o Correus electrònics enviats al professorat i als departaments sobre nous 

recursos i accés a llibres electrònics. 
o Oferiment d’assessoraments personalitzats sobre els recursos de la 

biblioteca. 
o Formació virtual a través de l’eina del Campus Virtual de Videoconferència. 

 

• Biblioteca de Pla de la Massa – Igualada: 
o 9 notícies al campus virtual sobre informació de la biblioteca. 
o 5 correus electrònics enviats al professorat sobre l’accés de llibres 

electrònics vinculats a la bibliografia recomanada de les assignatures dels 
diferents graus del Campus i sobre les editorials solidaries. 
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o 5 correus electrònics enviats al professorat sobre cursos de formació i nous 
recursos. 

o 13 correus electrònics enviats al professorat, als estudiants i al PAS amb 
diferents informacions de la biblioteca. 

o 7 cartells a la biblioteca sobre canvis d’horari, obertura caps de setmana, 
préstec puntual, etc. 

 

• Centre de Documentació Europea: 
◦ Assistència a la reunió anual de punts d’Informació Europa a Espanya, 

convocada per la Representació de la Comissió Europea a Espanya a 
Madrid (novembre 2019) 

◦ Assistència a la reunió anual de punts d’Informació Europea a Catalunya i 
Balears, convocada per la Comissió Europea a Barcelona (desembre 2019). 

◦ Assistència a la reunió virtual dels Centres de Documentació Europea a 
Espanya convocada per la Comissió Europea a Espanya (juny 2020). 

◦ Assistència al microcurs sobre la propietat intel·lectual i drets d’autor. 

◦ Assistència al seminari de formació de Florència, organitzat per la Direcció 
General de Comunicació de la Comissió Europea (desembre 2019) 

◦ Celebració del Dia d’Europa amb la biblioguia del CDE i difusió de 
l’exposició del 70è aniversari de la declaració de Schuman (Florència). 

◦ Col·laboració i recolzament logístic a la Representació de la Comissió 
Europea i Parlament Europeu a Madrid i Barcelona, sobretot en les 
diferents campanyes que es duen a terme d’àmbit europeu. 

◦ Difusió als centres d’ensenyament primària de Lleida: a petició de diferents 
centres escolars de la província de Lleida (que volen donar a conèixer la 
UE als seus alumnes), se’ls hi fa enviament de publicacions i de material 
promocional (fulletons, mapes i cartells). 

◦ Difusió i distribució a diferents departaments i serveis de la UdL 
d’informació i documentació utilitzant diferents vies (enviament de 
publicacions, correu electrònics, visites programades, etc.). 

◦ Participació en el projecte de l’Arxiu Digital Espanya – Unió Europea 
(SEDAS). 

◦ Suport a la cerca d’informació d’àmbit europeu a estudiants i professors de 
la Facultat de Dret, Economia i Turisme. 

◦ Suport documental a les activitats que es porten a terme des de la Càtedra 
Jean Monnet “Dret i relacions exteriors de la UE”, i des del Centre 
d’Excel·lència Europeu Jean Monnet de la Universitat de Lleida. 
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1. Notes de premsa publicades a la web de Biblioteca i 
Documentació 
 

19 de novembre de 2019 
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2. Notes de premsa publicades a la web de la Universitat de Lleida 
 

26 de setembre de 2019 
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3 d’octubre del 2019 
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30 d’octubre de 2019 
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26 de novembre de 2019 
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26 de novembre de 2019 
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9 de gener de 2020 
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29 de gener de 2020 
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20 de març de 2020 
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9 de juny de 2020 
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15 de juny de 2020 
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23 de juny de 2020 
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15 de juliol de 2020 
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