
Universitat de Barcelona 
CRAI Biblioteca



Centre de Recursos 
per a l’Aprenentatge 
i la Investigació

CRAI significa...



Un espai que permet accedir a tots els serveis i recursos que ofereix la 
Universitat per a l’aprenentatge i la recerca. 

I que facilita l’accés a la informació i a les noves tecnologies en un entorn més 
dinàmic i fàcil d’utilitzar, i s’adapta a les necessitats dels usuaris.

Així doncs, un CRAI és...

Imatge: CRAI Biblioteca del Campus de Mundet



El CRAI es va crear a principi del 2004 per adaptar les biblioteques de la 
UB als requeriments de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i de 
l’Espai Europeu de Recerca (ERR), en què es configura un nou marc 
d’ensenyament universitari –basat en l’aprenentatge, la recerca, el 
desenvolupament i la innovació– que va prenent forma de manera 
gradual.

Els inicis

Imatge: CRAI Biblioteca del Campus Clínic



La Universitat de 
Barcelona ofereix 

als usuaris

Serveis generals
Suport docent i a la innovació
Suport a la recerca



Aquests serveis 
s’ofereixen a 

través de

Biblioteques (16)
– dues de les quals de patrimoni

Unitats tècniques (7)



El CRAI és 
membre de

· el Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya (CSUC) 
· la Red de Bibliotecas
Universitarias Españolas (REBIUN)



Ubicació dels CRAI Biblioteca



Biblioteques Patrimonials



CRAI Biblioteca de Reserva



CRAI Biblioteca de Reserva
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La importància d’aquesta biblioteca es deriva de la grandària i la 
qualitat de la col·lecció que acull. Després de l’aprovació de les lleis de 
confiscació eclesiàstica el 1835, es van reunir a la Universitat les 
col·leccions de llibres de diversos convents de Barcelona, que van 
comptar amb nombrosos manuscrits, incunables i gravats molt 
importants de 1501 a 1820, ajudant així a crear una gran biblioteca 
d’accés públic.



CRAI Biblioteca de Reserva
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2.150
1.240

120.000
8.158

890

manuscrits
incunables
obres impreses (segle XVI a 1820)
gravats
pergamins 



CRAI Biblioteca del Pavelló de la República

Considerada com una de les principals biblioteques-arxiu del 
món amb material sobre la Segona República Espanyola, la 
Guerra Civil Espanyola i l’exili, el franquisme i la transició 
democràtica a Espanya.



CRAI Biblioteca del Pavelló de la República
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També disposa d’una col·lecció important sobre el sovietisme i 
sobre la història política internacional del segle XX, en particular 
de la Segona Guerra Mundial.



CRAI Biblioteques

14 biblioteques 
donen servei a facultats o campus

Imatge: CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació
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XifresUniversitat de Barcelona

Imatge: Edifici Històric de la UB



1717

Estructura

16
8

facultats
centres afiliats
... i més de 662.000 m²

Imatge: Edifici Històric de la UB



1818

73
151

48
215

estudis de grau
programes de màster
programes de doctorat
programes de postgrau

Estudis



Pressupost

+ de 370M € 



2020

R+D+I

+ de 88M € generats
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Col·lectius

+5.900
+2.200
+6.300

+42.000
+10.000
+38.000

personal docent i investigador
personal administratiu i de serveis
antics alumnes
alumnes de grau
alumnes de postgrau
alumnes d’estudis propis de la UB



Alumnes

+11.000
131

+1.700
+1.300 
+3.400 

alumnes internacionals
nacionalitats
alumnes internacionals a la UB en programes d’intercanvi
alumnes de la UB a l’estranger en programes d’intercanvi
acords amb universitats i altres institucions estrangeres



2323

+5.300
+1.100 

+300 
+1.000

revistes científiques
tesis doctorals llegides
grups de recerca consolidats
projectes de recerca actius

Altres dades significatives



CRAI Dades



Dades Personal 
del CRAI

239
bibliotecaris i 
personal tècnic

93
becaris

Imatge: CRAI Biblioteca de Lletres
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Dades
Pressupost
inversió anual en recursos d’informació 
prop de 5M d’euros

Imatge: CRAI Biblioteca de Lletres
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Dades Instal·lacions

Imatge: CRAI Biblioteca de Biologia

37.000
+6.500
+2.300

72
16

m² d’equipaments
punts de lectura
punts de connexió
sales d’estudi per a 500 usuaris
sales d’ordinadors per a +300 usuaris



Dades Serveis
+12.000

peticions de PI 
+1,9M

descàrregues d’articles 
de revistes electròniques

+340.000
descàrregues de 

llibres electrònics 
5,3M

cerques al catàleg 
(Cercabib)

Imatge: CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació 
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Dades Serveis

Imatge: CRAI Biblioteca de Lletres

+11.000
assistents a cursos de formació

+5.500
consultes contestades pel S@U



Dades Ciència Oberta

articles de revistes 
al repositori 
institucional

+19.000

documents 
publicats en 
accés obert

+32.000

ajuts per
publicar en
accés obert

+500

+7.000
tesis doctorals

al repositori
institucional



Però Què més fem?



Som Impulsors de l’accés obert i la ciència 
oberta i divulgadors del coneixement 

científic generat a la UB



Som Socis



Som Digitals
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Som Socials



Som Assessors
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Oferim Recursos d’informació
+80.000
+27.000

+230
+1,5M

+40.000
+50.000

llibres electrònics
revistes electròniques
bases de dades
llibres
revistes
articles en repositoris

Imatge: CRAI Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història



Som Preservadors

Taller de Restauració
Centre de Digitalització

L’Herbari



Som Creadors de contingut



Som Innovadors



Som Solidaris



Som Màrqueting
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Som Un equip
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Garantim Qualitat
Les polítiques del CRAI, l’estratègia general i les estructures de qualitat es 
descriuen en el pla estratègic que defineix la nostra missió, visió i valors. També 
descriu el sistema de gestió per processos emprat, i estableix un marc 
normatiu per a la gestió i els serveis.

Imatge: CRAI Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica



...i treballem per L’excel·lència

Vàrem ser el primer servei d’una universitat catalana que 
va obtenir el segell europeu EFQM 500+.

Treballem per processos, amb línies estratègiques i àrees 
de millora.

Ens regim per plans estratègics plurianuals.



El camí a L’excel·lència



El CRAI realitza una autoavaluació de l'EFQM però no assoleix els 300 punts, la qual cosa 
suposa engegar millores en la gestió interna i començar a treballar des d’un enfocament 
de gestió per processos.

La gestió per processos es desenvolupa amb la col·laboració del Servei d'Organització 
i Qualitat de la UB.

El CRAI obté el Segell d'Excel·lència Europeu EFQM 400+.

El CRAI obté el Segell Europeu d'Excel·lència EFQM 500+

2011

2018

2016

2011-16





Gràcies!

© CRAI Universitat de Barcelona, Curs acadèmic 2018-2019
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