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GEPA (Lleida, 15 de juliol de 2019) 

 

 
 
 
Presentació 
 

Visita al GEPA, el magatzem de documents de baix ús de Catalunya. La sessió 

que va tenir una durada aproximada de dues hores, la va realitzar el Santi Balagué, Cap 

de l'Equipament GEPA i, després d’una breu presentació teòrica en Power Point, ens va 

ensenyar totes les instal·lacions i l’equipament. 

 

Antecedents 

1. Conveni de creació del GEPA, el 19 de juliol de 2006, entre Paeria, 

Departaments d’Educació i Universitats, Cultura, Universitat de Lleida, i el 

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. 

2. Adjudicació de la concessió administrativa de l’edifici, propietat de la Paeria, a 

la UdL i el CBUC, el 30 de març de 2007. 

3. Rehabilitació a càrrec del Comissionat d’Universitats i del Departament de 

Cultura.  

4. Inauguració oficial de l’equipament, el 8 d’octubre de 2008. 
 
 

GEPA, una visió compartida 

1. No tots els materials de les biblioteques es fan servir per igual. Alguns, molt 

usats avui, deixen de ser-ho amb el pas del temps.  

2. Alguns documents poden tenir un ús baix, però no per això tenen un baix valor. 

Representen l’estat del coneixement de la humanitat en un moment donat i tenen 

valor per als estudiosos d’avui i de demà.  
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3. Però no cal que estiguin conservats als espais privilegiats que són les sales de 

lectura de les biblioteques. Podem posar-los a magatzems. 

 

Els beneficis d’un magatzem cooperatiu 

1. Guarda i conserva documents de baix ús, garantint la seva accessibilitat futura 

per a quan es necessitin. 

2. Converteix espais per a llibres en espai per a usuaris a les nostres biblioteques. 

3. Contribueix a la gestió cooperativa de les col·leccions de les biblioteques. 

4. Reuneix les condicions ambientals i de seguretat òptimes pels documents 

emmagatzemats. 

 

El finançament del GEPA 

• Pressupostos anuals finançats per les institucions de la Comissió de gestió del 

GEPA: Departament de Cultura, Secretaria d’Universitats i Recerca i CSUC. 

• Finançament extra d’institucions que hi aporten documents per a ús propi. 

 

La Comissió de gestió del GEPA 

1. La Comissió de gestió del GEPA estableix directrius i criteris generals. 

2. Dos representants de cada institució: 

• Departament de Cultura 

• Secretaria d’Universitats i Recerca 

• CSUC 

• (Amb veu, però sense vot, UdL i Paeria) 

3. El CSUC és l’òrgan gestor de l’equipament. 

 

L’equipament 

• Edifici amb forma d’H, tres plantes 

• 5.400 m2 total 

• 3.600 m2  destinats a l’emmagatzematge 

• En 12 mòduls d’emmagatzematge (4 per planta) 
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• 2.000 metres de passadissos 

• Dues sales de treball, sala de consulta i de reunions, sala de digitalització 

i despatxos 

 
Edifici GEPA 

 

Dades d’ús del GEPA (31/12/2017) 

• Disposarà de més de 20 km de prestatges 

• 11.000 metres de prestatges ocupats 

• Equivalen a uns 22 km de prestatges de biblioteca 

• Gairebé ha arribat al 50% de la seva ocupació 

• Resoltes més de 2.400 peticions de documents 
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Col·laboració internacional 

1. El GEPA és membre d’EPICo (European Print Initiatives Collaboration) 

2. EPICo és un programa informal que té com a objectiu mantenir i 

visibilitzar els importants fons impresos de les biblioteques. 

3. En són membres equipaments d’Àustria, Bèlgica, Finlàndia, França, 

Noruega, Regne Unit i Suïssa. 

 

Quins documents poden anar al GEPA? 

• Són candidats per anar al GEPA: 

o Materials no fonamentals de la institució. 

o Exemplars duplicats. 

o Fons que s’utilitzen poc. 

• Es guarden al GEPA els documents que creiem que algun dia seran d’utilitat o 

que cal conservar-ne alguna còpia. 

• Tres modalitats d’emmagatzematge dels fons: règim cooperatiu, propi o 

temporal. 
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Mòduls d’emmagatzematge GEPA 

 

Modalitats d’emmagatzematge al GEPA: 

1. Documents en règim d’ús cooperatiu:  

• Documents gestionats cooperativament i formen part de la col·lecció 

cooperativa. 

• Se'n conserva, un nombre de còpies prèviament fixat. 

• Quota de manteniment = 0 €/metre. 

• Participants: Universitats, Biblioteques de les BEG, altres biblioteques 

especialitzades i centres de documentació del Sistema Bibliotecari de 

Catalunya. 

2. Documents en règim d’ús propi: 

• Es manté la propietat de la institució que els ha dipositat.  

• Gestió tècnica (catàleg, préstec, etc.) a càrrec de la institució, que també 

fixa les normes d’ús. 

• Quota de manteniment = 6’70 €/metre GEPA. 

• Participants: URV, UdL, Arxiu UdL, Casa Àsia, COPC (Psicologia). 
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3. Documents al GEPA de forma temporal: 

• Documents que mantenen la propietat de la institució que els ha dipositat, 

però que poden ocupar espais del GEPA de manera temporal. 

• Període màxim de dos anys que pot prorrogar-se un més. 

• Quota de manteniment = 0 €/metre. 

• Participants: Departament de Cultura, UdL. 

 

Institucions participants 

 
UB 

UAB 

UPC 

UPF 

UdG 

UdL 

Arxiu UdL 

URV 

UOC 

URL 

UVic-UCC 

 

Biblioteca d’Universitats i Recerca 

Biblioteca de Catalunya 

Biblioteca Provincial de Tarragona 

Futura BP de Barcelona 

Biblioteca de l’Esport, Consell Català de 

l’Esport 

Escola Superior de Música de Catalunya 

Biblioteca del Departament d’Ensenyament 

Ateneu Barcelonès 

Mediateca Casa Àsia 

Museu Etnològic 

Hemeroteca de Tarragona 

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya  

 

Funcionament físic i tècnic del GEPA 

Emmagatzematge en compacte: 

El GEPA fa el pas de guardar els documents per la seva matèria 

(emmagatzematge típic de biblioteca) a fer-ho segons la seva mida, per aprofitar al 

màxim els espais disponibles.  
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Emmagatzematge en compacte 

 

Tractament automatitzat dels fons: 

Els fons cooperatius del GEPA són gestionats mitjançant el Catàleg Col·lectiu 

de les Universitats de Catalunya (CCUC) i els catàlegs locals de les biblioteques. 

 

Com es poden consultar els documents? 

1. Consulta als catàlegs, bé al local o al CCUC. 

2. Accés als originals a la sala de consulta del GEPA o bé a les biblioteques 

participants al GEPA a través del préstec interbibliotecari. 

3. En còpies electròniques (o fotocòpies) allà on es demani. 

4. Els documents en règim d’ús propi es podran consultar segons les condicions 

que estableixi la institució propietària dels fons. 

 

Projecte d’ampliació del GEPA 

• 10 anys després de la seva inauguració, l’ocupació del GEPA ha superat el 

50% de la seva capacitat màxima. 

• Al ritme de creixement actual, es preveu una ocupació total dels espais a 5 

anys vista. 

• El projecte d’ampliació suposaria:  

o Expansió de la capacitat de l’equipament. 
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o Possibilitat de servei pels arxius universitaris. 

o Tot dins d’un marc de gestió integral dels espais de les universitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifici del GEPA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Edifici adjacent desocupat, amb 
les mateixes dimensions i 
estructura 

 

Projecte d’ampliació del GEPA: caserna adjacent (Ajuntament de Lleida) 

 

Valoració 

La valoració personal que faig d'aquesta visita és molt positiva. Agraeixo 
l'amabilitat i disponibilitat del Santi que va ser un guia fantàstic. Em va agradar visitar 
un tipus d’instal·lacions que res tenen a veure amb una biblioteca i conèixer l'activitat i 
els serveis que ofereixen, més enllà d’emmagatzemar documents. Feia temps que tenia 
ganes de conèixer in situ l'activitat del GEPA, "aquell gran desconegut", que m’havien 
explicat moltes coses però que mai havia vist. 
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(*) Aquesta memòria l’he realitzada gràcies a la presentació de textos i d’imatges que va fer el 

Santi Balagué.  


