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PRESENTACIÓ_
De nou us presentem la Memòria d’activitats de l’any 2019 
del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la 
Investigació (CRAI) de la Universitat de Barcelona (UB). Tots 
els resultats que aquí es relacionen són el mirall de l’esforç 
col·lectiu de tot el personal que treballa al CRAI, al qual 
agraim la seva feina i dedicació.  

Sense restar importància a tota la feina feta que podreu 
veure descrita en aquesta memòria, us volem remarcar 
algunes de les nostres fites més destacades. 

No podem començar sinó parlant de la publicació del nou 
Pla estratègic del CRAI Iter2022, que ha estat aprovat i s’ha 
presentat al personal del CRAI i a d’altres fòrums de la 
Universitat, com la Comissió de Biblioteques delegada del 
Consell de Govern, i a l’equip de Direcció de la 
Universitat. Sota el seu guiatge treballarem per construir, 
entre tots i totes, millores en els serveis que oferirem els 
propers quatre anys. 

El manteniment i l’actualització dels equipaments i espais 
és sempre una de les nostres prioritats. Aquest any, la 
recepció d’una important ajuda econòmica per part de la 
Fundació Privada Mir-Puig ens permetrà sufragar el cost de 
les obres de millora i adequació de les condicions 
ambientals, de climatització i ventilació, dels 6 pisos del 
dipòsit de llibres del CRAI Biblioteca de Reserva i del CRAI 
Biblioteca de Lletres ubicats a l’Edifici Històric de la 
Universitat. El conveni per accedir a aquest ajut va ser 
signat pel rector de la UB, Joan Elias, pel president de la 
Fundació Privada Mir-Puig, Jordi Segarra, i pel president del 
Consell Social de la UB, Joan Corominas.  

Des d’aquestes línies volem reiterar el nostre agraïment a la 
Fundació Mir-Puig i al seu president, perquè aquesta ajuda 
contribuirà enormement a la millora dels espais que ens 
permeten la conservació i preservació del patrimoni 
bibliogràfic.  

Seguint amb el tema dels equipaments, voldria destacar el 
trasllat del Centre de Digitalització de les dependències de 
Can Jaumandreu, al Poble Nou, a l’edifici de Baldiri Reixac, 
ubicat al Campus Diagonal Sud. Aquest canvi d’espai està 
pensat per fer més eficient el procés de preservació i 
conservació del nostre fons, ja que en el mateix edifici 
conviuen el Taller de Restauració i totes les unitats 
tècniques del CRAI. El nou centre compta, a partir d'ara, 
amb una sala fosca on s'ubica la càmera per treballar amb 
grans formats, i també disposara de 2 escàners nous.  

També cal destacar l’obertura de la nova sala d'estudi, 
situada als espais que la UB té a la Residència Universitària 
Dolors Aleu, al Campus Sud de Pedralbes, que permet 
ampliar en 195 punts de lectura els serveis que s’ofereixen 
a l’alumnat. Aquest nou espai ens ajudarà a complementar 
els que s’ofereixen des dels CRAI Biblioteques. 

Cal ressaltar que moltes biblioteques han anat adaptant els 
seus espais amb finalitats diferents. S’han creat noves sales 
de treball, espais d’estudi individualitzat, zones de descans i 
de relaxació, etc. També s’han creat, per exemple, noves 
eines com la impressora 3D de l’EspaiCrea del CRAI 
Biblioteca del Campus Clínic que, durant el seu primer any 
de funcionament, ha imprès una quinzena de projectes 
diferents. Un d’ells forma part d’un treball de fi de grau 
d’Enginyeria Biomèdica, que ha rebut la qualificació de 
matrícula d’honor.  

Una altra fita destacada ha estat el canvi de versió i la 
instal·lació al núvol del Campus Virtual de la UB. Aquest 
canvi ens ha permès oferir al professorat i a l’alumnat de la 
Universitat un entorn segur, de més fàcil accés, amb una 
imatge renovada i sense limitacions d’espai per a les 
nombroses assignatures de graus i màsters i altres 
ensenyaments que ofereix la UB.  

També -i en clau interna- ha estat un exemple de 
col·laboració entre l’Àrea de Tecnologies de la UB i el CRAI, 
que han col·laborat en tot moment, des de la planificació 
de tot el projecte i la migració de continguts, fins la posada 
en funcionament a inici de curs.  

Aquest any la formació d’usuaris ha destacat per l’elevat 
nombre de sessions de formació organitzades i l’obertura a 
nous col·lectius, com ara els membres de la Universitat de 
l’Experiència. 

Molt relacionat amb la formació, el CRAI ha gaudit 
d’iniciatives innovadores com la del CRAI Biblioteca del 
Campus de Mundet, que va organitzar un escape room a la 
biblioteca, en horari nocturn, dirigit als alumnes dels 
estudis del Campus, i una aplicació al mòbil amb l’objectiu 
de potenciar la consulta del Cercabib i dels fons 
bibliogràfics i dels serveis oferts pel CRAI.  

Altres aportacions molt destacables de l’any 2019 van ser la 
creació del portal de bibliografia recomanada, especialment 
dissenyat per a l’alumnat, on es pot trobar tota la 
bibliografia recomanada pels professors de les assignatures 
incloses als plans docents de les titulacions de grau del curs 
vigent. També des del portal es pot accedir al text complet 
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digital o comprovar els exemplars de còpies físiques 
disponibles als nostres CRAI Biblioteques, descobrir 
edicions alternatives i fer reserves en línia. Totes aquestes 
característiques fan del portal de bibliografia recomanada 
un gran facilitador de recursos als nostres usuaris. 

No puc sinó destacar l’impuls que pot suposar per a l’accés 
obert a la Universitat l’aprovació per part del Consell de dos 
acords cabdals: per una banda, l’actualització de la Política 
d'accés obert -Acord 105/2019- pel qual la UB vol refermar 
el compromís amb l’accés obert i es fixa com a objectiu 
assolir la total disponibilitat en lliure accés de la seva 
producció científica en els pròxims anys i, per altra banda, 
l'aprovació de la Política de gestió de dades de recerca -
Acord 104/2019. 

Cal recordar que l'accés obert a la literatura científica ha 
d’estar acompanyat de l’accés també obert a les dades a 
partir de les quals s’han realitzat les publicacions, és a dir, 
els registres en format digital que s'utilitzen com a fonts 
primàries per a la investigació científica. Aquestes dades de 
recerca han de servir per revalidar els resultats publicats i 
també per ser reutilitzades en noves recerques.  

Vull remarcar que aquest any 2019, per primera vegada, 
hem presentat de forma oficial el calendari del CRAI, que ja 
des de fa molts anys elabora el grup de treball de 
màrqueting i difusió amb la voluntat de difondre les 
col·leccions bibliogràfiques i documentals que es custodien 
al CRAI.  

El calendari del CRAI d’enguany s’ha dedicat a la 
interessantíssima col·lecció de plaquetes de l’il·lustrador, 
dissenyador gràfic i tipògraf Ricard Giralt Miracle. A l’acte 
de presentació vàrem tenir l’honor de comptar amb la 
presència del seu fill, Daniel Giralt-Miracle, donant de la 
col·lecció del seu pare. Ens sembla important destacar-ho 
perquè el calendari d'aquest any representa la culminació 
de tot el procés de conservació, preservació i difusió de les 
col·leccions patrimonials que custodia el CRAI de la UB. 
Aquest procés comporta la recepció del donatiu, la 
catalogació, la restauració dels documents i la seva 
digitalització i la seva difusió. 

No vull acabar sense remarcar que aquest any hem 
commemorat el 30è aniversari de la creació de la Unitat de 
Procés Tècnic del CRAI -que en aquell moment es va dir 
Servei de Catalogació- amb diferents actes. Un dels més 
destacats va ser la presentació a l'Aula Magna del llibre 
Petita història de Procés Tècnic: una visió de la 
informatització dels fons documentals de la Universitat de 
Barcelona, escrit per Enriqueta Jansà, responsable durant 
molts anys d’aquesta Unitat. 

 

 

Judit Casals Parladé 
Directora del CRAI 

  

 
 

  

Imatge: detall de la col·lecció Música, incorporada aquest any a la 
Biblioteca Patrimonial Digital (BIPaDi)  

http://hdl.handle.net/2445/142065
http://hdl.handle.net/2445/142043


PLANIFICAR_

I m a t g e :  d e t a l l  d e l  f o n s  b i b l i o g r à f i c  d e l
C R A I  B i b l i o t e c a  d e  D r e t
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1. DESENVOLUPAR I COMUNICAR  
L’ESTRATÈGIA_ 

1.1. Pla estratègic
2019 va ser l’any de la presentació en societat del que és el nostre sisè Pla estratègic del CRAI, Iter2022. Aquest nou Pla traça les 
línies i objectius estratègics que han de regir el CRAI els propers 4 anys.  
 
En la seva elaboració ha participat bona part del personal del CRAI i s’han utilitzat diferents metodologies de treball amb l’objectiu 
de recollir el màxim d’informació disponible.  
 
Per fer possible aquest nou pla s’ha treballat des de diferents perspectives, aplicant el model de gestió per processos del CRAI per 
a desenvolupar-lo tant en l’àmbit estratègic com organitzatiu i operatiu. D’aquesta forma hem revisat la nostra estratègia, hem fet 
reunions preparatòries i participatives i hem observat el nostre entorn mitjançant una anàlisi DAFO. 

A partir d’aquí l’equip de Direcció va elaborar les noves propostes incorporant al Pla les línies i els objectius estratègics, així com 
els seus corresponents indicadors de control i seguiment. 

L’Iter2022 va ser presentat a tot el personal del CRAI el dia 16 d'octubre, al jardí del CRAI Biblioteca d'Economia i Empresa, amb la 
presència i intervenció de la vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Qualitat, Amelia Díaz. En aquest acte Judit Casals, directora del 
CRAI, va fer la presentació de les línies que configuren el Pla i va destacar i agrair la participació del personal del CRAI en la seva 
elaboració. La intervenció de la vicerectora es va centrar a posar de manifest que els objectius del Pla Estratègic del CRAI estan 
alineats amb l'estratègia institucional, que quedarà plasmada en el Pla Estratègic UB 2030 que s'està elaborant a hores d’ara. 

El nou Pla consta de cinc línies, les mateixes que el Pla estratègic anterior, acompanyades de cinc lemes que volen sintetitzar les 
idees clau. 

Línia 1 Serveis: La biblioteca per a les persones 

Línia 2 Recursos d’informació i patrimoni bibliogràfic: conservar el que és únic 

Línia 3 Difusió i cooperació: confia en el CRAI, et podem ajudar 

Línia 4 Excel·lència en la gestió: transparència i rendició de comptes 

Línia 5 Organització i persones: sigues benvingut/da a la comunitat CRAI 

 
El desenvolupament de les línies estratègiques amb els seus objectius és el següent: 

Línia 1.  Serveis: La biblioteca per a les persones Procés 

1.1. Potenciar l’espai físic: crear nous espais i redissenyar els ja existents  
Administrar els serveis generals, les 

infraestructures, els equipaments i els 
materials 

1.2. Potenciar l’autosuficiència dels usuaris en la varietat de continguts digitals mitjançant tecnologies 
integradores d’eines i serveis  

Facilitar tecnologies de la informació i la 
comunicació 

1.3. Potenciar l’espai virtual com un espai d’interacció entre l’alumnat i el professorat  Donar suport a la docència 

1.4. Donar suport als principis de la ciència en accés obert  Donar suport a la recerca 

1.5. Fer del CRAI un referent en formació  Donar suport a la docència 

   

Línia 2. Recursos d’informació i patrimoni bibliogràfic: conservar el que és únic Procés 

2.1. Incrementar el nombre de fons i documents seleccionats i processats procedents de donatius per enriquir 
els fons del CRAI amb documents únics que aporten valor a les nostres col·leccions  

Processar i descriure  
Facilitar l’accés als recursos d’informació 

2.2.  Prioritzar la conservació i preservació del fons patrimonial  Preservar i conservar 

2.3. Garantir la difusió i la preservació del patrimoni bibliogràfic en un entorn digital  Preservar i conservar 

2.4. Racionalitzar la col·lecció física per adequar-la a les necessitats actuals i canviants de recerca, docència i 
aprenentatge  Preservar i conservar 

2.5. Alliberar espai al Dipòsit de Cervera  Preservar i conservar 

   

Línia 3. Difusió i cooperació: confia en el CRAI, et podem ajudar Procés 

3.1. Enfortir la marca CRAI  

Gestionar la comunicació externa, les 
relacions i les aliances  

Administrar els serveis generals, les 
infraestructures, els equipaments i els 

materials 

   

Línia 4. Excel·lència en la gestió: transparència i rendició de comptes Procés 

4.1. Analitzar la despesa de béns corrents i serveis, redistribuir-la i ajustar-la a la realitat actual Administrar els recursos econòmics 

   

Línia 5. Organització i persones: sigues benvingut/da a la comunitat CRAI Procés 

5.1. Transmetre la cultura organitzativa del CRAI a les persones que hi col·laboren  Gestionar i administrar l’equip humà 
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En aquests mesos que porta implementat aquest nou Pla, s’ha actuat en totes les línies estratègiques planificades i s’han assolit 
bona part dels objectius relacionats en cada línia. 

 

1.2. Carta de Serveis 
El mes de setembre de 2019 es va publicar l’actualització de la Carta de Serveis del CRAI.  

Aquesta nova Carta incorpora canvis en els nostres compromisos de qualitat i de millora continuada pel que fa als serveis, recursos 
i activitats del CRAI, així com nous indicadors que ens permeten avaluar de forma més precisa el grau de compliment envers els 
nostres usuaris. 
 
 

  

Imatge: detall de l’exposició “Professores de la Facultat de Matemàtiques i 
Informàtica de la UB” 
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2. GESTIONAR LA COMUNICACIÓ EXTERNA, LES 
RELACIONS I LES ALIANCES_ 

2.1. Grups de treball externs 

2.1.1. Grups de treball del CSUC 

a) Grup de treball del Portal de la Recerca de Catalunya 
 

Objectiu: definir, crear i mantenir el Portal de la Recerca de Catalunya 
Participants del CRAI: Ignasi Labastida (Unitat de Recerca) 
 
Principals accions: 

 Seguiment de les càrregues de dades bimestrals 
 Millores funcionals i actuacions de qualitat 
 Inclusió de nous centres de recerca de la institució CERCA 

 
b) Grup de treball de suport a la recerca 

 
Objectiu: reforçar les actuacions cooperatives de suport a la recerca 
Participants del CRAI: Gemma Gairín i Ignasi Labastida (Unitat de Recerca) 
Reunions: 6 reunions anuals 
 
Principals accions: 

 Gestió de les dades de recerca 
 Seguiment de serveis de suport a la gestió de dades de recerca 
 Elaboració de documents d’assessorament i suport per a la gestió de dades de recerca 
 Actualització de l’eina per elaborar plans de gestió de dades 
 Estudi i proposta per desenvolupar un repositori consorciat de dades 
 Accés obert 
 Mesures afavoridores per a l’accés obert 
 Metodologia per comptabilitzar APC 
 Acords transformatius 
 Creació d’un grup de treball d’humanitats digitals 

 
c) Grup de treball en humanitats digitals 

 
Objectiu: incrementar les activitats de recerca en humanitats digitals 
Participants del CRAI: Anna Clavell (CRAI Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història) 
Reunions: 2 reunions anuals 
 
Principals accions: 

 Estàndards de digitalització 
 Directori de projectes 
 Formació 

 
d) Grup de treball del sistema integrat de gestió bibliotecària (SIGB) 

 
Objectiu: creat el 2018, el grup està format per membres de la UPF, la UPC, el CSUC i la UB amb l’objectiu d’estudiar el mercat dels 
productes actuals i dels models de contractació com a tasques preparatòries del nou concurs del SIGB 
Participants del CRAI: Judit Casals (directora del CRAI) i Rosa Fabeiro (Unitat de Procés Tècnic) 
 
Principals accions: 

 Redacció dels plecs tècnics que seran requisits obligatoris i també de les evidències objectives per valorar les ofertes de 
les empreses en el concurs 

 Informar periòdicament a l’equip de taskforce i a la Comissió Funcional del CSUC, dels avenços dels plecs i dels 
principals requisits que incorporen 

 Finalitzar la primera versió dels plecs i un esborrany de les proves objectives amb la intenció de poder publicar el 
concurs a inicis dels 2020 
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e) Grup de treball d’interlocutors de catalogació del CCUC 

 
Objectiu: elaborar les pautes de catalogació del CCUC, proposar actuacions de qualitat i incentivar la catalogació cooperativa 
Participants del CRAI: 9 membres de la Unitat de Procés Tècnic 
 
Principals accions: 

 Implementació de la RDA i de les noves pautes: a partir de setembre s'engeguen els grups de material audiovisual, 
gràfic i música, i es dona prioritat al primer 

 Finalització de l’elaboració de les pautes de material cartogràfic 
 S’han proposat noves aportacions a les pautes de material textual, concretament en casos de traduccions d'obres els 

originals de les quals no són primeres edicions 

f) Grup de treball de Mendeley 
 

Objectiu: mantenir l’aplicatiu Mendeley Institutional Edition (MIE) 
Participants del CRAI: Gemma Gairín (Unitat de Recerca) i Daniel Casanueva (CRAI Biblioteca de Ciències de la Terra) 
 
Principals accions: 

 Elaboració d’una taula comparativa dels diversos gestors bibliogràfics existents 
 Elaboració d’una taula on es mostrin les prestacions dels gestors més emprats (Mendeley, Zotero, EndNote Web). A 

banda dels gestors esmentats, s’acorda que aquesta taula també recollirà un apartat d’altres eines del tipus Jabref o 
RefMe 

 Recollir estudis on es tractin els diferents aspectes relacionats amb les principals xarxes socials acadèmiques. Es tracta 
d’aglutinar informació que permeti conèixer millor aquestes xarxes (què hi ha, quin tipus d’investigadors hi ha, per què 
hi són aquests investigadors, per a què es fan servir aquestes eines, etc.) S’acorda que les xarxes que s’inclouran en 
aquest objectiu seran Mendeley, ResearchGate, Academia.edu i Publons 

 Organitzar una sessió de formació del personal dels CRAI Biblioteques per posar-se al dia. Es decideix continuar durant 
el 2019 amb aquest objectiu, que no es va dur a terme durant el 2018 perquè des de Mendeley no van donar resposta 
a la nostra petició 

 
g) Grup de treball de la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) - Llicències – RelectroPlus 

 
Objectiu: seleccionar, avaluar i fer propostes de subscripció de recursos electrònics per a la Biblioteca Digital de Catalunya 
Participants del CRAI: Assumpta Pujol i Carlos Palacio (Unitat de Gestió de la Col·lecció) 
Reunions: 5 de març, 26 de juny i 19 de desembre de 2019 
 
Principals accions:  

 Repàs de les renovacions de tots els productes consorciats de la BDC 
 Proposta de renovar per a 2020 tots els productes que formen la BDC en el mateix format, i explorar les opcions 

d’accés obert quan sigui possible 
 Recomanacions FECYT/CRUE: incloure l’accés obert immediat en qualsevol negociació amb els editors de publicacions 

científiques, promovent al mateix temps el pagament d’un preu equitatiu que en cap cas ha d’implicar una despesa 
superior a l’actual. Això permetria fer sostenible el sistema de comunicació científica 

 Proposta de contractació per a l’accés 2020 (demanar preus a proveïdors, treballar conjuntament amb l’àrea de Ciència 
Oberta, coordinar-se amb altres consorcis d’Espanya i estrangers) 

 Segona edició de la FIRA 2019, celebrada el 5 de maig, per als proveïdors que interessin a les universitats per tal de 
generar nous acords consorciats 

 Presentació de la Mesa Nacional de Consorcios, Grupos de Compra, CSIC y Rebiun, creada per a la negociació d’acords 
transformatius en l’àmbit espanyol 

 Noves pautes per a l’estàndard Counter (Counting Online Usage of NeTworked Electronic Resources). Durant el 2019 ha 
aparegut la versió 5 de Counter 

 Problemes en les renovacions dels recursos electrònics APS i AIP, per dos motius: l’augment i la baixa de dues 
institucions 

  
h) Grup de treball d’Electronic Resources Management (ERM) 

 
Objectiu: estudiar la viabilitat de la implantació del mòdul ERM que ofereix Innovative 
Participants: Rosa Fabeiro (Unitat de Procés Tècnic), Assumpta Pujol i Carlos Palacio (Unitat de Gestió de la Col·lecció) 
Reunió: 24 d’abril de 2019 
 
Principals accions:  

 Sessió informativa a càrrec de Schlomit Schwarzer, d’Innovative, on explica les principals funcions i paràmetres de 
l’ERM de Sierra i la seva sincronització amb la KB de recursos electrònics d’Innovative 

 S’acorda que la UB estudiarà aquests paràmetres, juntament amb la UAB, per tal decidir quina informació es definirà al 
nostre ERM 
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i) Grup de treball de préstec interbibliotecari consorciat i d’accés (PICA) 
 

Objectiu: avaluar i proposar millores en els programes de préstec consorciat (PUC), préstec interbibliotecari (PI), préstec in situ i 
accés a les col·leccions del CSUC 
Participants del CRAI: Rosa M. Manresa i Marcial Rubio (Unitat de Serveis a Usuaris) 
 
Principals accions: 

 Coordinació del servei de préstec consorciat (PUC) 
 Coordinació del servei del préstec interbibliotecari entre les institucions membres 
 Elaboració del nou reglament de préstec consorciat 

 
j) Grup de treball del GEPA 

 
Objectiu: aquest grup defineix i concreta alguns punts del funcionament tècnic del GEPA 
Participants del CRAI: Carlos Palacio (Unitat de Gestió de la Col·lecció) 
Reunió: 9 de maig de 2019 
 
Principals accions:  

 Estat de les càrregues 
 Presentació del GEPA2 
 Millores al Sierra per al GEPA 
 Estandardització de la descripció de les publicacions periòdiques 

 
 

2.1.2. Grups, subgrups de treball i línies estratègiques de REBIUN 

a) Grup de treball del patrimoni bibliogràfic 
 

Objectiu: aquest grup és l'encarregat de difondre el patrimoni bibliogràfic de les biblioteques que pertanyen a Rebiun 
Participants del CRAI: Neus Verger (CRAI Biblioteca de Reserva) 
 
Principals accions:  

 Aquest any el grup ha organitzat les II Jornadas de Gestión del Patrimonio Bibliográfico, que es van celebrar a la 
Universidade de Santiago de Compostela. 

 
b) Subgrup de treball de normes RDA 

 
Objectiu: subgrup creat a principi de 2018 dins del marc del grup de treball del Catálogo Colectivo, per difondre i facilitar la 
implementació a les biblioteques REBIUN de les normes RDA, donant així una resposta a les demandes expressades per diverses 
biblioteques 
Participants del CRAI: Rosa Fabeiro i Anna Rovira (Unitat de Procés Tècnic) 
 
Principals accions:  
Al llarg del 2019 s'ha treballat intensament en la creació d'un perfil d'aplicació o plantilla per enriquir els registres d'autoritat del 
PDI de les diferents universitats de manera col·laborativa, entre tots els membres del subgrup 
 
c) Línia estratègica 1. Organització, comunicació i lideratge 
 
Objectius:  

a) Visibilitat exterior i difusió de l'activitat de la xarxa a través de la pàgina web 
b) Integració de la biblioteca en els objectius de la universitat mijtançant bones pràctiques de responsabilitat social 
c) Revisió dels procediments i convenis amb altres institucions i la potenciació dels plans i canals de comunicació interns  
d) Lideratge en els processos de negociació i contractació de llicències nacionals de recursos d'informació digitals 

Participants del CRAI: Judit Casals (directora del CRAI) 
Reunions: aquest any s’han mantingut 2 reunions: 18 de febrer i 18 de setembre 
 
Principals accions:  

 Es rep informació de les actuacions del Comitè Executiu sobre temes que afecten a totes les institucions: llicències 
nacionals de Web of Science i Scopus, de les diferents comissions de la CRUE i d’altres amb les quals es tenen projectes 
comuns així com del Consejo de Cooperación Bibliotecaria 

 Reformar les bases del premi Rebiun, preparar la convocatòria i atorgar-lo 
 Fer el calendari d’esdeveniments professionals per al 2019 
 Determinar la participació de Rebiun a IFLA, LIBER i SPARC, i animar a la participació de les biblioteques universitàries 

en organitzacions professionals mundials 
 Revisió i actualització de tots els apartats del web de Rebiun abans de començar el nou Pla estratègic: qui som, línies 

estratègiques, grups de treball. Revisar que tots els documents dels grups, treball i línies apareguin al repositori de 
Rebiun 

 Traducció de la infografia sobre Rebiun als idiomes anglès, francès, català, gallec i basc 
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 Traducció a l’anglès i francès de la presentació institucional de Rebiun 
 S’organitza una reunió amb els responsables de les biblioteques col·laboradores 
 Participació d’un membre del grup a la Comissió intersectorial de la CRUE sobre l’Agenda 2030 
 Promoure la participació de les biblioteques universitàries a l’Agenda 2030 

A més, durant tot l’any es treballa en l’elaboració del nou Pla estratègic de Rebiun, que finalment s’aprovà a la XXVII Asamblea 
General que va tenir lloc a Granada del 13 al 15 de novembre. 

2.1.3. Altres grups de treball  

a) Grup treball de llibre antic (COBDC) 
 

Objectiu:  establir canals de comunicació estables, intercanviar informació i unificar criteris dins el marc del sistema bibliotecari 
català, així com treballar per promoure les activitats de formació, difusió, col·laboració i sensibilització envers la preservació i 
difusió del patrimoni bibliogràfic 
Participants del CRAI: Marina Ruiz, Isabel Astals, Gemma Caballer i Neus Verger (CRAI Biblioteca de Reserva) 

 
b) Grup de treball de polítiques d’informació i accés obert (LERU) 

 
Objectiu: discutir sobre polítiques i desenvolupament de ciència en obert i definir la posició de la Lliga Europea d’Universitats de 
Recerca (LERU) en temes com ara l’accés obert, la gestió de les dades de recerca, la ciència oberta o la comunicació científica 
Participants del CRAI: Ignasi Labastida (Unitat de Recerca) 
Reunions: 2 reunions anuals 
 
Principals accions: 

 El futur de l’accés obert: Pla S 
 La gestió de les dades de recerca 
 Serveis de ciència oberta 
 Implementació del full de ruta sobre la ciència oberta de la LERU 
 La ciència oberta en el programa marc Horitzó Europa 

 
c) Grup de treball de ciència oberta (CRUE) 

 
Objectiu: establir el posicionament de la CRUE davant dels reptes de ciència oberta. 
Participants del CRAI: Ignasi Labastida (Unitat de Recerca) 
Reunions: 2 reunions anuals 
 
Principals accions: 

 Compromisos de la CRUE davant l’accés obert 
 Mesurar l’estat de l’accés obert a les universitats espanyoles 
 Negociar acords transformatius amb els principals editors de revistes científiques 
 Participació de les universitats espanyoles a l’EOSC (European Open Science Cloud) 

 
d) Grup de treball de Copyright (LIBER)  

 
Objectiu: fer el seguiment dels aspectes de propietat intel·lectual que afecten les biblioteques de recerca i oferir assessorament 
sobre aquesta matèria 
Participants del CRAI: Ignasi Labastida (Unitat de Recerca) 
 
e) Grup de treball de cartoteques públiques hispano-luses (Ibercarto) 

 
Objectiu: reunir els professionals que treballen a les cartoteques públiques espanyoles i portugueses amb l’objectiu d’establir un 
diàleg i un intercanvi de coneixements al voltant de l’adquisició, conservació, catalogació i difusió de les col·leccions públiques 
cartogràfiques 
Reunions: cada 2 anys 
Participants del CRAI: Georgina Basomba (Unitat de Procés Tècnic) 
 
f) Grup de treball de gestió de la informació en ciències de la salut (COBDC) 

 
Objectiu: intercanvi d'experiències, formació continuada, informació i difusió de novetats (programari, nous productes, etc.) i 
desenvolupament de l'estudi de temes monogràfics d'interès 
Participants del CRAI: Carme Alpáñez (CRAI Biblioteca del Campus Bellvitge) 
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2.2. Xarxes socials 
Les xarxes socials al CRAI tenen com a finalitat difondre les seves activitats, fons i serveis als nostres usuaris, mantenir-los 
informats de les novetats, potenciar la seva participació en totes les activitats proposades i establir un canal de comunicació 
directe entre l'usuari i els CRAI Biblioteques (potenciant la seva part més lúdica i atractiva), per poder detectar les tendències i les 
seves necessitats, alhora que ens faciliten retroalimentació i fidelització. 
 
Actualment el poder de difusió fa que les xarxes socials prenguin molta importància dins de la política de comunicació del CRAI i, 
per aquesta raó, es mantenen i es fomenta el seu ús, així com la creació i innovació en els contiguts. 
 
 

2.1.4. Xarxes socials del CRAI 

Les xarxes més destacades són les següents: 
 
a) Blogs 

 
A finals del 2019 el CRAI disposa de 9 blogs públics: 
 

Blog del CRAI de la Universitat de Barcelona 

Blog del TÀCTIC 

Blog del CRAI de Ciències de la Terra (UB-CSIC) 

Blog del CRAI de Física i Química 

Blog de Lletres 

Blog del CRAI Matemàtiques i Informàtica 

Blog del Pavelló de la República 

Recercant en obert 

Blog de Reserva [llibre antic, incunables, manuscrits, etc.] 

 
El Blog del CRAI segueix endavant amb bona acceptació, amb 51 posts durant aquest any, i es dona per bona la proposta inicial 
d’una publicació setmanal.  

Dins aquest apartat incloem el Blog del TÀCTIC, realitzat en aquest format però inclòs dins la pàgina Espai del TÀCTIC del web del 
CRAI. Durant 2019 s’ha incorporat el blog Recercant en obert i hem donat de baixa el blog del CRAI Biblioteca de Farmàcia i 
Ciències de l’Alimentació. 

b) Facebook 
 

A finals de 2019 segueixen 8 comptes actius al CRAI:   
 

Campus Clínic Filosofia, Geografia i Història 

Ciències de la Terra Informació i Mitjans Audiovisuals 

Dret Lletres 

Farmàcia i Ciències de l'Alimentació Reserva 

 
c) Twitter 
A finals de 2019 el CRAI de la UB té 21 comptes de Twitter, 16 vinculats a CRAI Biblioteques i 5 a unitats o serveis:  
 

CRAI de la UB Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 

Belles Arts Filosofia, Geografia i Història 

Biologia Física i Química 

Campus Bellvitge Informació i Mitjans Audiovisuals 

Campus Clínic Lletres 

Campus de Mundet Matemàtiques i Informàtica 

CEDI Oficina de Difusió del Coneixement 

Ciències de la Terra Pavelló de la República 

Dipòsit Digital de la UB RCUB 

Dret Unitat de Docència 

Economia i Empresa  

El CRAI Biblioteca del Campus de Mundet ha revisat el protocol intern de gestió del seu compte de Twitter millorant el control, la 
planificació i la creació dels continguts amb l’elaboració de propostes innovadores per difondre els serveis i recursos del CRAI. 
S’han realitzat promocions en format vídeo i s’ha incrementat de forma considerable la quantitat de publicacions. 
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d) Instagram 
 

Durant el 2019 s’han posat en marxa 5 comptes nous d’Instagram: el Servei de Préstec Interbibliotecari i els CRAI Biblioteques de 
Biologia, Farmàcia i Ciències de l’Alimentació i Reserva. Per tant, ara ja tenim 16 comptes actius: 
 

Belles Arts Física i Química 

Biologia Informació i Mitjans Audiovisuals 

Campus Bellvitge Lletres 

Campus Clínic Pavelló de la República 

Ciències de la Terra Préstec Interbibliotecari 

Economia i Empresa Matemàtiques i Informàtica 

Farmàcia i Ciències de l'Alimentació Reserva 

Filosofia, Geografia i Història Taller de restauració 
 
Aquest any el portal de formació en línia orientat als professionals del sector bibliotecari Brainforma va publicar una entrevista 
a Lidia Bartolomé, gestora de les xarxes socials de la Biblioteca Municipal de Lloret de Mar i coordinadora del projecte col·lectiu 
Què fem a les biblios? (#quefemalesbiblios), que promou l’activitat de les biblioteques a Instagram. 

A l’entrevista, centrada en l’ús d’Instagram com a canal de difusió de les biblioteques, es fa referència al compte del CRAI 
Biblioteca del Campus Bellvitge (@craibellvitge) com a exemple a seguir. 

e) Pinterest 
 

Tenim a finals d’aquest període 11 comptes actius. Són comptes creats per a les novetats bibliogràfiques i per mostrar imatges 
dels fons bibliogràfics dels CRAI Biblioteques, així com de projectes com ara Apadrina un document.  
 

Apadrina un document Economia i Empresa 

Belles Arts Física i Química 

Biologia Lletres 

Campus Bellvitge Pavelló de la República 

Campus Clínic Reserva 

Ciències de la Terra  

Es dona de baixa durant aquest any el compte del CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació.  

f) Issuu 
 
El CRAI de la UB manté 3 comptes actius: 
 

Campus Clínic 10 publicacions del seu Butlletí de fons antic 

Dret 2 guies de lectura 

Informació i Mitjans Audiovisuals 84 publicacions dels seus butlletins de novetats, 
bibliografia recomanada i guies de lectura 

 
g) YouTube 

 
A finals de 2019 seguim tenint 11 comptes actius a YouTube:  
 

CRAI de la UB Informació i Mitjans Audiovisuals 

CRAI Apadrina Lletres 

Dret Pavelló de la República 

Campus Bellvitge Reserva 

Campus de Mundet Unitat de Docència 

Ciències de la Terra  
 
Durant l’any 2019 el CRAI Biblioteca del Campus de Mundet ha actualitzat els vídeos de formació vinculats a assignatures del grau 
de Psicologia i es preveu continuar fent-ho de manera regular durant l’any següent. 
 
h) Paper.li 

 
El CRAI Biblioteca de Ciències de la Terra continua amb el seu diari digital Tellus: newsletter on geology and ocean sciences, 
realitzat amb aquesta eina i amb domini UB: tellus.ub.edu. 
 
 

https://quefemalesbiblios.com/
https://www.instagram.com/craibellvitge/
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i) Flickr 
 

A finals de 2019 tenim 5 CRAI Biblioteques amb comptes actius a Flickr:  
 

Belles Arts Lletres 

Filosofia, Geografia i Història Pavelló de la República 

Informació i Mitjans Audiovisuals  

 
j) Tagpacker 

 
A finals de 2019 els CRAI Biblioteques de Filosofia, Geografia i Història, Lletres, Matemàtiques i Informàtica, Pavelló de la 
República i Reserva utilitzen l’eina Tagpacker per a desenvolupar les seves guies temàtiques.  
 
k) LinkedIn 

 
Només el CRAI Biblioteca de Ciències de la Terra manté actiu un compte en aquesta xarxa social. 
 
l) Slideshare 

 
El CRAI de la UB manté actives 14 presentacions en aquesta xarxa. 
 
 

2.2.1. Grup de treball de xarxes del CRAI

El grup de xarxes es manté estable sense canvis en el seus membres. 

a) Accions vinculades a Rebiun 
 
Al llarg del primer semestre de 2019 s’ha seguit amb la proposta de Rebiun de participar en la recollida de dades i indicadors de 
Twitter, Facebook i dues xarxes més.  
 
L’objectiu és mesurar l’abast, influència i compromís que obtenim amb l’ús d’aquestes xarxes i veure la seva evolució. Aquestes 
dades han estat enviades a Rebiun i, un cop validades, es proposarà la seva incorporació a les estadístiques anuals de Rebiun. 
 
El mes de setembre es van actualitzar sobre les dades del CRAI que surten al directori de Rebiun.

b) Accions vinculades a la UB 
A finals de 2019 s’ha produït un canvi en la gestió de les xarxes socials de la UB, que passen a dependre del vicerector de 
Comunicació i del delegat del rector per a la Comunicació Digital, Enric Prats. La coordinació i gestió va a càrrec d’Ariadna 
Buendía. Aprofitant aquest canvi, el grup de treball de xarxes del CRAI ha proposat als nous responsables l’actualització de la 
pàgina de xarxes socials de la UB. 

Els nous responsables de xarxes de la UB han convocat  una reunió informativa amb els responsables de xarxes dels CRAI per 
parlar tant de responsabilitats com de metodologia de treball. La primera reunió té lloc al desembre de 2019 i hi assisteix Laura 
Miró com a representant del CRAI. La reunió posterior amb tots els gestors de xarxes del CRAI es farà al gener de 2020. 

S’ha continuat col·laborant des de tots els comptes amb Serveis Lingüístics, Emprenedoria, Comunicació, Imatge Corporativa i 
Màrqueting, SAE i altres unitats de la UB.

c) Accions vinculades al CRAI

Per altra banda, davant la mala imatge que amb la publicitat externa es donava des dels blogs del CRAI, s’ha canviat el pla de 
pagament i amb un petit increment de la quota s’ha aconseguit eliminar la publicitat no desitjada. 

A mitjans de 2018 deixa de funcionar l’índex Klout, que fèiem servir per mesurar l’impacte de les xarxes socials. Durant l’any 2019 
s’ha substituït per l’índex KRED.   

  



Memòria d’activitats 2019  
CRAI Universitat de Barcelona 

 

 

d) Activitats de formació

Imma Marín, del CRAI Biblioteca de Lletres i membre del grup de treball, assisteix a les Quinzena d’intercanvis del CSUC. La 
jornada a la que assisteix es fa a l’Escola Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, i tracta sobre Booktubes. 

Rosa Oliva, del CRAI Biblioteca del Campus Bellvitge, i Laura Miró, de la Unitat de Projectes assisteixen al Seminari Comunica com 
un professional: social media per a biblioteques i unitats d’informació, dut a terme a la Universitat de Girona.  

Gemma Caballer, del CRAI Biblioteca de Reserva, Gemma Gairín, de la Unitat de Recerca i Imma Marín, del CRAI Biblioteca de 
Lletres han realitzat un curs pilot sobre Cerca avançada, monitoratge i validació de la informació a Internet.

2.3. Difusió de serveis 
El CRAI difon els seus fons, els serveis que ofereix i els projectes que duu a terme mitjançant exposicions virtuals, vitrines, fullets, 
pòsters, punts de llibre, etc. 
 

2.3.1. Grup de treball de difusió de serveis i màrqueting  

El grup de treball estable de difusió de serveis i màrqueting és el responsable de difondre els serveis i recursos d'informació dels 
CRAI Biblioteques de la UB, d'acord amb la seva imatge institucional. Les seves accions principals són l’elaboració de material 
imprès i/o digital i la redacció de notícies del CRAI per tal d’augmentar-ne la presència en els canals de comunicació interna de la 
UB (notícies i Comunicacions UB, agenda d'actes i notícies a les intranets MónUB, InfoPas, EspaiPDI). 
 
Com cada any, a inicis de gener el grup elabora el pla d’actuacions de màrqueting, que es va completant amb les necessitats que 
van sorgint. Aquest pla està documentat a la intranet junt amb els informes i avaluacions que se’n desprenen. Durant aquest 
període s’han realitzat 11 campanyes, 28 actuacions puntuals (algunes d’elles renovacions o actualitzacions) i diverses 
col·laboracions i activitats. En podem destacar: 
 
Esther Acereda, membre del grup, segueix investigant els 
sistemes de difusió d’altres biblioteques universitàries 
europees, informació que comparteix amb el grup de 
treball i que serveix per preparar futures actuacions de 
màrqueting. L’any 2019 ha col·laborat amb la Università 
degli Studi di Padova.  
 
#ColorOurCollections. Es posa en marxa el mes de febrer 
aquesta iniciativa en la qual ja hem participat els darrers 
anys amb el CRAI Biblioteca de Reserva. Aquest any agafa el 
relleu el CRAI Biblioteca del Campus Clínic i, de cara a l’any 
vinent, s’estudiarà si és viable fer-ho des d’algun altre CRAI 
Biblioteca. 
 
Cultura UB. Es col·labora amb la pàgina de Cultura UB on 
podem difondre les nostres exposicions. La Unitat de 
Projectes s’estableix com a única interlocutora per enviar-hi 
les exposicions i projectes culturals dels CRAI. Per a aquest 
fi es crea un formulari per notificar les exposicions i fer-ne 
notícia al web del CRAI i comunicar-ho a Cultura UB. 
 
Botiga UB. Se segueix amb la col·laboració amb la Botiga 
UB, que juntament amb alguns CRAI Biblioteques i la Unitat 
de Projectes, durant el 2019 ha venut calendaris, llibretes, 
llapis, portafolis, targeters i punts de llibre del CRAI 
Biblioteca de Reserva. Les vendes han ascendit en total a 
1.328,76 €. 
 
Projecte Apadrina. S'ha continuat amb aquest projecte, 
iniciat el 2013, consolidat el 2014 i mantingut de 2015 a 

2019 amb perfil baix. A hores d’ara s’ha recaptat un total 
de 20.993 €, rebuts d’un total de 66 padrins. Hi ha 39 llibres 
apadrinats i 4 llibres amb aportacions.  
 
Postals i punts de llibre. Aquests materials segueixen 
essent gratuïts gràcies a l’acord establert amb la Unitat 
Imatge Corporativa i Màrqueting UB. Aquest any 2019 hem 
disposat de 17.500 punts de llibre, 2.500 postals i també 
hem publicat a les pantalles digitals (mupis) de les facultats. 
 
Difusió. Totes les campanyes i actuacions es consignen al 
web del CRAI (notícies, blog i vitrines) i a les xarxes socials 
per fer-ne més difusió. 
 
Avantatges UB. S’ha renovat per a tot l’any 2019 
l’avantatge de vendes amb descompte per als membres de 
la UB que figura al web d’avantatges UB, gestionat per la 
Unitat d’Imatge Corporativa i Màrqueting.  
 
Senyalització. S’ha preparat un manual de senyalització per 
homogeneïtzar els rètols i senyals dels CRAI Biblioteques i 
unitats. S’ha establert un termini per finalitzar la 
senyalització, al final del qual tots els espais del CRAI 
hauran de complir la normativa. 
 
Programari. En el terreny tecnològic s’ha renovat la 
llicència del programari d’Adobe CC, que inclou els 
dissenyadors gràfics i de vídeos que fem servir, i se n’ha 
adquirit una segona.

 
  

Imatge: detall de l’exposició “El fil per a cosir la història de la medicina” 

 

http://www.ub.edu/cultura/
https://blocmat.ub.edu/2019/04/12/un-resum-fotografic-de-la-matefest-infofest-2019/
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2.3.2. Accions de difusió 

Durant l’any 2019 s’han realitzat 15 campanyes i 15 actuacions puntuals, 13 actualitzacions i accions conjuntes i 5 col·laboracions.  

a) Campanyes

Nous recursos electrònics del CRAI. Continuació de la 
campanya iniciada al 2017 que seguirà el 2020 per a cada 
nou recurs electrònic. Accions: cartell digital i difusió a les 
xarxes, vitrina, notícia i post al blog del CRAI. Renovació de 
l’etiqueta identificativa dels llibres que disposen de versió 
electrònica. 

Recicla Cultura. Accions: cartells impresos. 

Sant Jordi. Accions: disseny i realització d’un punt de llibre 
imprès.   

Sessions d’acollida. Accions: llapis i bolígrafs per lliurar a les 
sessions d’acollida. 

Sessions d’acollida i formació. Accions: targeters per lliurar 
a les sessions d’acollida i formació. 

Servei de préstec. Accions: bosses per donar amb els llibres 
de préstec.  

Carpeta de l’alumnat i a l’agenda que hi va a dins. Accions: 
inclusió d’imatge i logotip del CRAI.  

Participació a l’activitat #ColorOurCollections. 

Campanya de suport a la recerca del CRAI.  Accions: roll up 
gegant a tots els CRAI Biblioteques i Direcció (mupis). 

Campanya Nous espais als CRAI Biblioteques. Accions: 
Espai VoD (cartells); CRAILab Baldiri (cartell); enquesta per 
valorar els nous espais creats.  

Campanya #NoEmRatllis (continua des del 2018). Accions: 
exposició física; informació al web (notícia i vitrina); xarxes 
socials i mupis. Difusió Interna Accions: promoció del 
Butlletí de notícies del CRAI. Cartell digital i difusió a les 
xarxes, vitrina, notícia i post al blog del CRAI.  

Serveis del CRAI. Accions: carpeta prima per als usuaris 
lliurada als taulells, acollides i formacions. Continuarà el 
2020 amb promoció de serveis concrets.  

Participació al Saló de l’Ensenyament i Saló Futura. 
Accions: punt de llibre amb informació dels serveis del 
CRAI, que acompanya la coberta de web cam realitzada en 
2018 i distribuïda a l’inici de 2019.  

Calendari CRAI 2020. Accions: calendari per difondre l’obra 
de Ricard Giralt Miracle donada al CRAI Biblioteca de Belles 
Arts pel seu fill Daniel Giralt Miracle. El cost d’aquesta 
actuació ha estat assumit per Wolters Kluwer, Elsevier, 
Emerald i EBSCO, proveïdors del CRAI de la UB.  

S’han lliurat exemplars a tots els caps de biblioteques de 
Rebiun -inclosos els de les universitats catalanes- als 
responsables del CBUC, als principals usuaris del servei de 
préstec interbibliotecari del CRAI, als serveis de la UB i a 
altres biblioteques o institucions col·laboradores de la 
Universitat, així com als patrocinadors.  

S’ha fet també una postal/calendari amb reproducció de les 
imatges del calendari de sobretaula que juntament amb el 
calendari s’han posat a la venda a la botiga de UB i a alguns 
dels CRAI Biblioteques i unitats. 

Finalment s’ha realitzat un versió virtual del calendari en 
format Flipbook. 

El mes de desembre es va fer la presentació del calendari al 
CRAI Biblioteca de Belles Arts. La presentació va 
comptar  amb la presència del Sr. Daniel Giralt-Miracle, 
donant de la col·lecció de plaquetes del seu pare, Ricard 
Giralt Miracle.  

Campanya de Nadal. Accions: vídeo al web del CRAI i 
xarxes socials;  regal de Nadal d’una ampolla de vidre 
reutilitzable al personal del CRAI.

b) Actuacions puntuals  
 

Actuacions puntuals de difusió 

7a Jornada Bones Pràctiques. Cartell, xarxes i web  Infografia del mapa d’aliances del CRAI 

8a Jornada Bones Pràctiques. Cartell, xarxes i web Infografia del resultat de les enquestes de l’alumnat 

Pòster del Pla estratègic, Iter2022 Infografia “CRAI en xifres” 

Regal de Nadal: ampolla de vidre reutilitzable Cartell d’ubicació del CEDI 

Logotips de les portes de l’Edifici Baldiri Cartell de promoció del S@U 

Postal Sabaté Pi per a l’exposició al Museu d’Història de Catalunya Cartell d’horaris especials 

Infografia “Som referents”  
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c) Actualitzacions de materials de difusió  
 

Actualitzacions del material de difusió del CRAI 

Fundes d’ulleres i de mòbil Bosses del CRAI 

Punt de llibre del CRAI Biblioteca de Reserva Cartell per evitar furts 

Cartell silenci Llapis del CRAI 

Tapa de webcam Bolígrafs del CRAI 

Punt de llibre de catalogació Targeta del nou Campus Virtual 

Punt de llibre del Sidbrint Díptic de la Col·lecció Grewe 

Vídeo presentació del CeDocBiV  

 
d) Col·laboracions 

 
Col·laboracions amb campanyes i jornades 

Creació del cartell de la Jornada Bones Pràctiques 

Campanyes solidàries de Voluntariat UB 

Campanyes solidàries de Solidaritat UB  

Campanya taps solidaris des de tots els CRAI Biblioteques per a la Fundación Noelia 

Campanya Recicla Cultura amb la recollida i venda de llibres al CRAI per la Diada de Sant Jordi 

 
2.3.2.1. Participació en exposicions 
 
El CRAI ha continuat la seva tasca de visibilització dels seus fons documental mitjançant diferents exposicions, ja sigui col·laborant i 
aportant els nostres fons a altres institucions o generant les nostres pròpies, en format presencial, virtual o tots dos alhora. 
 
L’exposició itinerant #NoEmRatllis, no sóc teu, sóc de tothom es va desenvolupar en diferents dates a la majoria dels CRAI 
Biblioteques. La resta d’exposicions estan descrites a l’annex 1 d’aquesta memòria. 
 

2.3.2.2. Filmacions 
 

Diversos mitjans audiovisuals han gravat els seus programes o documents als nostres CRAI Biblioteques. Destaquem els següents: 
 
El CRAI Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica va acollir 
la gravació del programa de BTV Va passar aquí. Reportatge 
sobre l’Observatori Equatorial amb el vicerector d’Arts, 
Cultura i Patrimoni, Salvador Gracia. 
 
El CRAI Biblioteca d’Informació i Mitjans Audiovisuals va 
cedir els seus espais per a la gravació d’un curtmetratge 
documental: Accés a la universitat per a persones sordes en 
llengua de signes catalana. 1 d’abril de 2019. 

 
El CRAI Biblioteca del Campus Bellvitge va ser plató de la 
filmació dels vídeos de presentació dels estudis de grau 
d’Infermeria de la UB i de recerca d’Infermeria de la UB. 
 
Aquesta mostra i les filmacions fetes als CRAI Biblioteques 
del Pavelló de la República i de Lletres estan 
desenvolupades a l’annex 2.

 
2.3.2.3. Notícies 
 
L’any 2019 s’han publicat 222 notícies al web del CRAI, que també han estat difoses a través d’un butlletí setmanal i de les xarxes 
socials del CRAI.  
 
La responsable de difusió del CRAI demana que les notícies amb projecció externa es publiquin a les Notícies de la UB, canal de 
comunicació amb la societat. Enguany, en aquest canal, s’han difós 23 notícies de i sobre el CRAI, que també han aparegut a les 
xarxes socials de la Universitat. 
 

2.3.3. Publicacions del personal del CRAI 

a) Participació en fòrums i publicació en revistes professionals 

El personal del CRAI ha continuat difonent i aportant la seva expertesa en congressos i jornades professionals, així com en revistes 
de caràcter professional. Aquest 2019 ha estat un any especialment participatiu, i el nostre personal ha estat requerit en gran 
nombre de fòrums i publicacions especialitzades. 
 
L’annex 3 d’aquesta memòria desglossa el conjunt d’aportacions del personal del CRAI. 

https://fundacionnoelia.org/ca/
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/145164
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/145164
https://www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencies-salut/futurs-infermeria
https://www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencies-salut/futurs-infermeria
https://www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencies-salut/recerca5
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b) Aportacions a les notícies i blogs del CRAI 

El personal dels diferents CRAI Biblioteques i unitats és molt participatiu en la difusió de coneixement en els blogs, les notícies del 
web i les xarxes socials del CRAI. Totes aquestes aportacions permeten visibilitzar tant la feina feta com les col·leccions i els 
recursos de què disposem. 
 
Un bon exemple del que diem és la Unitat de Procés Tècnic, que el 2019 es va mostrar especialment activa amb la publicació de 15 
post o notícies. Aquestes i altres aportacions les podeu consultar des del web del CRAI. 

c) Altres aportacions

La Unitat de Docència va presentar a la Comissió Acadèmica 
del Consell de Govern de la UB el projecte de migració del 
Campus Virtual al núvol “Campus Virtual UB: més que un 
pas al núvol”. 
 
El personal del CRAI també aportà el seu coneixement a les 
Jornades de Bones Pràctiques del CRAI. Totes les 
presentacions es publiquen al Dipòsit Digital del la UB. 
 

Amb motiu de la Quinzena d’Intercanvis del CSUC el 
personal del CRAI que va hi participar va documentar-les 
amb informes que també estan disponibles al Dipòsit 
Digital del la UB. 
 
Així mateix, des del Dipòsit Digital es poden consultar les 
guies de lectura i recomanacions de recursos i serveis 
elaborats pels CRAI Biblioteques. 

 

2.3.4. Col·laboració amb institucions i organitzacions de caràcter social 

Des de fa anys el CRAI col·labora activament amb diverses institucions i organitzacions de caràcter social i, per iniciativa pròpia, 
duu a terme diverses accions solidàries. Moltes d’aquestes accions s’han consolidat al llarg dels anys, encara que el 2019 se n’ha 
creat de noves. Les campanyes més destacades han estat les següents: 

a)   Campanyes i col·laboracions consolidades

Campanya solidària “Destapa solidaritat”. La UB col·labora 
en favor de la Fundació GAEM (Grup d’Afectats d’Esclerosi 
Múltiple). Hi han participat els CRAI Biblioteca de Farmàcia i 
Ciències de l’Alimentació i Campus Bellvitge. 

Campanya #1LIB1REF. Bibliotecaris d’arreu del món fan 
servir la seva expertesa per afegir una referència 
bibliogràfica a un article de Viquipèdia. Hi han col·laborat 
els CRAI Biblioteca del Campus Bellvitge i Farmàcia i 
Ciències de l’Alimentació. 

Campanya “Recicla cultura. El teu llibre pot ser part d’una 
història”. En col·laboració amb la Fundació Solidaritat UB, 
tots els CRAI Biblioteques han participat en aquest projecte 
de recollida de material, i els CRAI Biblioteca del Campus 
Bellvitge, Campus de Mundet, Dret, Lletres i Filosofia, 
Geografia i Història han col·laborat en la venda. 

Treballs en benefici de la comunitat del Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya. 9 persones 

d’aquest programa d’integració han estat acollits als CRAI 
Biblioteca del Campus Bellvitge, Filosofia, Geografia i 
Història, Pavelló de la República i Reserva. També a les 
unitats de Projectes, Procés Tècnic i Administració, així com 
al CEDI i al Taller de Restauració del CRAI. 

Metges Sense Fronteres. El CRAI Biblioteca del Campus 
Clínic ha continuat donant suport a la iniciativa solidària 
d’aquesta ONG amb una aportació de 210 €. 

Fundació Vicente Ferrer. Odontòlegs Sense Fronteres 
(DentalCoop). El CRAI Biblioteca del Campus Bellvitge ha 
continuat donant suport a aquesta ONG amb una aportació 
de 140 €. 

Fundació Xavier Paules. El Dipòsit de Cervera col·labora 
amb aquesta Fundació, vinculada a Càritas Interparroquial 
de Cervera. 

 
b) Noves campanyes 

Taps solidaris per a la Fundación Noelia. Aquesta 
campanya, coordinada per l’Oficina de Seguretat, Salut i 
Medi Ambient (OSSMA), va recollir gairebé 100 quilos de 
taps que la comunitat universitària ha anat dipositant als 
contenidors desplegats als CRAI Biblioteques. Els recursos 
obtinguts amb aquest material aniran destinats a la 
investigació de la distròfia muscular congènita per dèficit 

de col·lagen VI. Aquesta campanya va ser coordinada per 
l’OSSMA. 

Llibres per regalar. El CRAI Biblioteca del Campus Clínic ha 
participat en aquesta campanya de la Fundació Logística 
Justa.

 
 
 
 
 

http://hdl.handle.net/2445/151017
http://hdl.handle.net/2445/151017
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Bibliowikis/1Lib1Ref
https://fundacionnoelia.org/ca/
http://www.ub.edu/ossma/
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques
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2.3.5. Col·laboració amb institucions i organitzacions de caràcter professional 

El CRAI també col·labora activament amb diverses institucions i organitzacions professionals. Moltes activitats s’han consolidat al 
llarg dels anys. El Pavelló de la República és el centre del CRAI que destaca pel volum d’institucions amb les quals col·labora. Podeu 
veure tot el llistat a l’annex 4. 
 
De la resta del CRAI destaquem les següents col·laboracions:  
 
a) Acords amb col·legis professionals 

Col·legi Oficial de Bibliotecaris–Documentalistes de Catalunya (COBDC). Es manté l’acord amb el COBDC, que permet al CRAI 
disposar d’una bossa de 700 € anuals per triar els cursos del COBDC que es considerin adients per al personal del CRAI. Com a 
contrapartida els col·legiats poden accedir gratuïtament a alguns serveis del CRAI.  

b) Lideratge i cooperació del CRAI

SPARC Europe. Ignasi Labastida, responsable de la Unitat 
de Recerca, ha estat escollit nou president d’aquesta 
organització en la seva reunió de març. 
 
LERU. Ignasi Labastida, responsable de la Unitat de Recerca, 
és membre del Comitè executiu del Grup de Polítiques en 
l’Àmbit de la Informació i l’Accés Obert. 
 
Bibliotecas Comprometidas con la Excelencia. El CRAI 
forma part d’aquest grup, que inclou les biblioteques de la 
Universidad de Cádiz, la Universidad de La Laguna, la 
Universidad Europea de Madrid, la Universidad de 
Valladolid, la Universidad de Zaragoza i la Universidad de 
Castilla-La Mancha. 
 
Red de Centros de Información y Documentación 
Ambiental (RECIDA). El CRAI Biblioteca de Dret col·labora 
amb aquesta xarxa, la finalitat de la qual és promoure la 
coordinació i col·laboració entre els seus membres. La 
representant del CRAI Biblioteca de Dret, Montserrat 
Tafalla, en qualitat de responsable de la Biblioteca  

 
Dipositària de les Nacions Unides, participa des de l'any 
2013 en els seminaris que organitza la xarxa i aporta 
informació sobre l'actualitat del sistema de Nacions Unides 
en matèria de protecció ambiental, sobre la seva aplicació a 
Espanya i sobre l’accés a la informació ambiental de les 
Nacions Unides. 

Europeana. El CRAI està representat en el projecte 
d’Europeana amb la participació com a membre de Rosa 
Fabeiro, responsable de la Unitat de Procés Tècnic. El 2019 
va assistir a la conferència anual, Europeana 2019 : connect 
communities, celebrada del 27 al 29 de novembre a la 
Biblioteca Nacional de Portugal (Lisboa). 
 
Xarxa OJS. La Unitat de Projectes col·labora amb personal 
de la UAB, FECYT i CSIC per a la creació d’una xarxa d’OJS 
d’Espanya per tal de compartir bones pràctiques, projectes, 
millores, mòduls, integració i interoperabilitat del 
programa, etc.   

c) Difusió de la ciència oberta 
 
Observatori de l’Accés Obert. El CRAI forma part d’aquest 
Observatori i té per objectiu fer el seguiment de l'estat de 
l'Accés Obert a les universitats catalanes. Actualment les 
fonts d'informació utilitzades són Web of Science (WoS) i 
Scopus.  

 
Knowledge Unlatched (KU). El CRAI participa en aquesta 
plataforma per al finançament sostenible dels models 
d’accés obert per a biblioteques. 

 
IntechOpen. La Unitat de Gestió de la Col·lecció col·labora 
amb aquesta editoral, líder mundial de llibres d’accés obert. 

MDPI´s Institutional Open Access Program (IOAP). EL CRAI 
col·labora amb aquesta institució que es dedica a 
proporcionar accés gratuït a les darreres investigacions. 

 
d) Visibilitat dels fons documentals 
 
Edit16. El CRAI Biblioteca de Reserva continua introduint 
els enllaços dels llibres que es troben al BiPaDi. Es prepara 
un document amb les edicions de la primera dècada del 
segle XVI per a la seva incorporació. 
 
Footprints. El CRAI Biblioteca de Reserva segueix el procés 
per a la incorporació de les edicions hebrees a aquesta base 
de dades. 

Preserving the World’s rarest books. El CRAI Biblioteca de 
Reserva segueix l’estudi per detectar les obres més rares 
del món del nostre catàleg. 

Manuscritos datados de la Península Ibérica. El CRAI 
Biblioteca de Reserva continua amb la incorporació dels 
nostres manuscrits a aquest projecte liderat per la 
Universitat de València. 

Incunables españoles. Continua la col·laboració en aquest 
projecte liderat pel professor Fermín de los Reyes, de la 
Universidad Complutense. La part catalana dels incunables 
es porta a terme entre personal de la Biblioteca de 
Montserrat, la Biblioteca de Catalunya, la UAB i el CRAI 
Biblioteca de Reserva.  

https://sparceurope.org/
https://www.recida.net/
http://bibliotecnica.upc.edu/observatori?lang=ca
http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/ihome.htm
http://ccnmtl.columbia.edu/portfolio/history/footprints.html
http://pwrb.wp.st-andrews.ac.uk/
http://roderic.uv.es/handle/10550/28446
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Comedic. Catálogo de obras medievales en castellano. El 
CRAI Biblioteca de Reserva continua el procés d’incorporar-
hi els nostres registre bibliogràfics.  

Material Evidence in Incunabula (MEI). El CRAI Biblioteca 
de Reserva continua incorporant-hi nous registres 
d’exemplars d’incunables. 

The European jesuits libraries provenance project. 
Incorporació dels nostres registres bibliogràfics amb antic 
posseïdor jesuïta en aquest projecte. 

Universal Short Title Catalogue (USTC). El CRAI Biblioteca 
de Reserva segueix el procés d’incorporar-hi els registres 
bibliogràfics del nostre catàleg dels impresos fins l’any 
1650.  

Institut d’Estudis Catalans (IEC). Els CRAI Biblioteques de 
Biologia i de Filosofia, Geografia i Història són receptors de 
totes les seves publicacions, que cataloguen i exposen en 
una vitrina.  

Centre of Competence Impact (CCI). El CEDI col·labora amb 
aquest centre mitjançant la Fundación Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes. 

Fundació Ferran Sunyer i Balaguer. El CRAI Biblioteca de 
Matemàtiques i Informàtica ha facilitat la reproducció 
digital i la publicació al Dipòsit Digital de la UB de la tesi de 
Ferran Sunyer i Balaguer d’acord amb la seva fundació, 
hereva de l'explotació del seu llega

 
e) Campanyes de divulgació 
 
V Festa de la Ciència de la UB. El CRAI de la UB  participa en 
aquesta festa adreçada al jovent. En concret, el Centre de 
Documentació de Biodiversitat Vegetal del CRAI 
(CeDocBiV), ha participat en el taller Qui soc? Juguem amb 
l'herbari, per tal de donar a conèixer l’Herbari de la UB. 
 
Campanya bookcrossing. Participació del CRAI Biblioteca 
de Belles Arts en la campanya bookcrossing 2019, 
organitzada des de la Biblioteca d’Artium, Centro-Museo de 
Arte Contemporáneo de Vitoria, pel Dia Internacional del 
Llibre, (minut 3:11). 

#ColorOurCollections. El CRAI ha participat en la 4a edició 
d’aquesta proposta divulgativa de la New York Academy of 
Medicine Library (NYAML). 

Didàctica de les matemàtiques. El CRAI Biblioteca de 
Matemàtiques i Informàtica ha estat present a la Jornada 
de Didàctica de les Matemàtiques de la Facultat de 
Matemàtiques i Informàtica de la UB, que des de 2017 
organitza el Grup Cúbic de la Facultat. 22 de novembre de 
2019. 

Biobliz_Bcn. Participació del CRAI Biblioteca de Biologia 
amb el préstec de material per a les jornades obertes de 
recerca naturalista organitzades per l’Institut Botànic de 
Barcelona, del 2 al 6 de maig de 2019. També diversos 
membres del CeDocBiV participen com a experts en 
l’observació i recerca de la flora urbana.  

Bioblitz_Salou. Membres del CeDocBiV participen com a 
experts d'algues. Juny de 2019. 

HerbArt: art i ciència en confluència. El CeDocBiV va 
col·laborar en l'organització de la trobada, que va incloure 
una visita a l’herbari dels membres participants. El CRAI 

Biblioteca de Belles Arts també va participar-hi. Abril de 
2019. 

Viquimarató. El CRAI Biblioteca d’Informació i Mitjans 
Audiovisuals va participar a la 5a Viquimarató amb la 
col·laboració d’Amical Wikimedia i la Universitat de 
l’Experiència, que va fer coincidir amb l’assignatura de 
Cerca d’Informació a Internet. 9 de maig de 2019 
 
48 Hores Open House. El CRAI Pavelló de la República va 
obrir les seves portes el cap de setmana del 26 i 27 
d’octubre per aquest esdeveniment, que treballa per 
difondre l’arquitectura, l’urbanisme i el disseny. 
 
Col·lectiu El Globus Vermell. Han continuat les visites 
guiades a l’edifici del Pavelló de la República per part 
d’aquest col·lectiu d’arquitectes. Les visites tracten 
únicament el punt de vista historicoarquitectònic de 
l’edifici. 
 
Setmana Internacional dels Arxius. El CRAI s'afegeix a la 
celebració de la Setmana Internacional dels Arxius amb 
l'elaboració i difusió d'un vídeo il·lustratiu de l'arxiu del 
CRAI Biblioteca del Pavelló de la República. 3-9 de juny de 
2019. 
 
Setmana de l’Arquitectura. Es va fer la xerrada que porta 
per títol “Investigar, documentar, divulgar. Xerrada al 
voltant de El Guernica i el Pavelló de la República”que va 
tenir lloc al mateix Pavelló i on es va poder conèixer el 
procés de recerca i documentació del projecte Repensar 
Guernica de la mà de la seva investigadora principal, Rocío 
Robles de la Universidad Complutense de Madrid. 14 de 
maig de 2019. 
 
 

 
f) Jornades professionals
 
Jornada Unebook. La Unitat de Gestió de la Col·lecció va 
organitzar aquesta jornada a la Facultat d’informació i 
Mitjans Audivisuals. Va comptar amb 20 assistents, 
bibliotecaris i editors, la majoria provinents de les 
universitats catalanes. 12 de febrer de 2019. 
 
Fira de productes informàtics. Organitzada pel CSUC, va ser 
un punt de trobada d’empreses i professionals on es van 

visualitzar noves propostes tecnològiques aplicables als 
CRAI. Juny de 2019. 
 
Quinzena d’intercanvis del CSUC. Programa que incentiva 
l’intercanvi de coneixements i informació entre els 
bibliotecaris de les diferents institucions del CSUC. Juliol de 
2019. 

https://comedic.unizar.es/
https://www.jesuit-libraries.com/
http://www.ub.edu/laubdivulga/festacienciaub/festacienciaV/herbari.html
http://www.ub.edu/laubdivulga/festacienciaub/festacienciaV/herbari.html
https://www.youtube.com/watch?v=sIXIH3Ie3R8
https://www.youtube.com/watch?v=sIXIH3Ie3R8
https://www.youtube.com/watch?v=sIXIH3Ie3R8
https://library.nyam.org/colorourcollections/
http://www.ub.edu/cubic/2019/10/28/3a-jornada-de-didactica-de-les-matematiques-de-la-facultat-de-matematiques-i-informatica-de-la-ub/
http://www.ub.edu/cubic/2019/10/28/3a-jornada-de-didactica-de-les-matematiques-de-la-facultat-de-matematiques-i-informatica-de-la-ub/
https://crai.ub.edu/ca/Noticies-butlleti/inscriviu-vos-a-la-V-viquimarato-d-informacio-i-comunicacio
https://crai.ub.edu/ca/Noticies-butlleti/open-house-barcelona-2019-edifici-del-pavello-de-la-republica
http://www.ub.edu/arxiu/ca/2019-SIA.html
http://hdl.handle.net/2445/134585
https://miesbcn.com/ca/calendari/investigar-documentar-divulgar-xerrada-al-voltant-de-el-guernica-i-el-pavello-de-la-republica/
https://miesbcn.com/ca/calendari/investigar-documentar-divulgar-xerrada-al-voltant-de-el-guernica-i-el-pavello-de-la-republica/
https://guernica.museoreinasofia.es/
https://guernica.museoreinasofia.es/


Memòria d’activitats 2019  
CRAI Universitat de Barcelona 

 

 

 

2.4. Presència del CRAI als mitjans de comunicació i 
publicacions professionals 

El ressò del CRAI als mitjans de comunicació és remarcable. L’any 2019 la seva presència en premsa escrita i digital, ràdio i 
programes de televisió o xarxes socials com YouTube ha estat molt important. El CRAI també ha estat objecte d’atenció d’algunes 
publicacions de caràcter professional.  
 
Podeu veure el llistat amb totes les informacions relatives al CRAI a l’annex 5. 
 

2.5. Publicacions elaborades amb fons del CRAI 
Si d’alguna cosa pot presumir el CRAI és del seu valuós patrimoni documental. No són pocs els estudiosos i investigadors que 
utilitzen els nostres fons per difondre la seva recerca. Tota aquesta tasca es veu posteriorment materialitzada en publicacions de 
tot tipus: articles en revistes de divulgació o recerca, nous llibres i edicions facsímils o publicacions en mitjans digitals i xarxes 
socials. 
 
Particulament, aquest any volem tornar a destacar el llibre Petita història de Procés Tècnic: una visió de la informatització dels fons 
documentals de la Universitat de Barcelona, escrit per Enriqueta Jansà, responsable durant molts anys d’aquesta Unitat i elaborat 
a partir de la seva experiència personal i amb el suport de la documentació d’arxiu de la Unitat de Procés Tècnic del CRAI. 
 
A l’annex 6 podeu veure el llistat d’algunes de les propostes més significatives. 

 

2.6. Estudiants en pràctiques al CRAI 
Durant l’any 2019 el CRAI ha rebut 17 estudiants en pràctiques de diferents institucions o ensenyaments de la UB. 
 
 

CRAI Biblioteques i unitats Centre de procedència visitants 

Reserva  - 2 

Pavelló de la República Consortium for Advanced Studies Abroad  2 

Pavelló de la República Grau d’Història (UB)  4 

Pavelló de la República Màster d’Història Contemporània (UB)  3 

Pavelló de la República Màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials (UB)  2 

Campus Mundet - 1 

Belles Arts - 1 

Unitat de Projectes   Màster de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació 1 

Taller de Restauració Grau de Restauració de la UB 1 

Total  17 
 

2.7. Visites 

2.7.1. Visites al CRAI 

Al llarg de 2019 s’han rebut al CRAI 1.566 visites, tal com com es resumeix a la taula següent: 
 

CRAI Biblioteques i unitats visites 

Belles Arts  3 

Biologia  191 

Dret 23 

Campus Bellvitge  13 

Campus Clínic  3 

Campus de Mundet  4 

Economia i Empresa  13 

Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. Campus Diagonal Sud 15 

Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. Campus Torribera 142 

Filosofia, Geografia i Història  10 

Física i Química  15 
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Informació i Mitjans Audiovisuals 5 

Lletres  79 

Matemàtiques i Informàtica  8 

Pavelló de la República  826 

Reserva  53 

CeDocBiV  44 

CEDI  27 

Taller de Restauració 80 

Ciències de la Terra 7 

Direcció i unitats del CRAI 5 

Total  1.566 

 
Les visites al CRAI són variades i amb objectius diversos. Destaquen les visites professionals que volen conèixer el CRAI, els seus 
fons i serveis, però també grups de professors d’universitat i els seus alumnes (molts d’ells en sessions d’acollida i benvinguda), 
alumnes i professors d’institut, ex-alumnes, visites de membres de la Universitat de l’Experiència del UB, visites organitzades per 
protocol UB de diferents i significatives personalitats o les que fan els participants en les Rutes Històriques de Barcelona. 
 
Alhora podem destacar les estades del col·lectiu d’Erasmus+Staff que han vingut a la UB i, també aquest any, el personal de les 
universitats catalanes i Biblioteca de Catalunya participants a la Quinzena d’intercanvis del CSUC. 
 

 Centre de procedència visitants 

Erasmus+Staff 

Università di Torino (Itàlia) 2 

Università di Bologna (Itàlia) 1 

Universitatea de Vest din Timișoara (Romania) 1 

University of the West Indies (Trinitat i Tobago) 1 

Lunds Universitet (Suècia) 2 

Universiteit Utrecht (Països Baixos) 1 

Universiteit Amsterdam (Països Baixos) 1 

Biblioteca Cívica “Romolo Spezioli” (Fermo, Itàlia) 1 

Universidad Católica de Valparaíso (Xile) 1 

Universidade Unicamp  (Sao Paulo, Brasil) 1 

Thomas Fisher Rare Book Library. University of Toronto (Canadà) 1 

Università della Svizzera Italiana (Lugano, Suïssa)  1 

Total  14 

 
Les visites de grups, institucions diverses i particulars posen de manifest la projecció nacional i internacional dels fons i serveis del 
CRAI. L’annex 7 recull una selecció de les visites i grups més destacats. 
 

2.7.2. Visites del personal del CRAI a altres institucions 

El personal del CRAI Biblioteca de Belles Arts va visitar el Museu del Disseny de Barcelona, al juny, per conèixer el tractament dels 
seus fons personals, i el Centre d'Estudis i Documentació del MACBA, al desembre, per veure la gestió dels llibres d’artista. 
 
Marcial Rubio, de la Unitat de Serveis a Usuaris, va visitar el mes de setembre la Biblioteca de la Universitat Complutense de 
Madrid (UCM) per veure la implementació del l’eina PrestaLib, préstec de documents mitjançant dispositius mòbils, i la 
Universidad Europea de Madrid (UEM) per conèixer el funcionament de l’eina PowerBI, de gestió de dades. 
 
Assumpta Pujol, responsable de la Unitat de Gestió de la Col·lecció, va visitar l’event ACH (Actors of Cultural Heritage), a Bordeus, 
per rebre formació en l’ús de les noves màquines de digitalització de documents del CEDI de l’empresa i2S. 
 
Personal de la Unitat de Gestió de la Col·lecció va visitar, el mes de febrer, la Biblioteca de Catalunya i, el mes d’octubre, l’arxiu i 
biblioteca del Centre d'Estudis i Documentació del MACBA, per intercanviar experiències sobre la gestió de la col·lecció. El mes de 
novembre es va visitar el Monestir de Sant Pere de les Puel·les, Barcelona. 
 
Les visites realitzades pel personal del CRAI que formen part de la Quinzena d’intercanvis del CSUC, així com els participants de la 
UB al programa Erasmus+Staff, estan descrits a l’apartat 8.3.4. Participació en programes d’intercanvi d’aquesta memòria. 
 

 

  
Imatge: detall de l’exposició “Los libros de suertes” 
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3. PLANIFICAR I DESENVOLUPAR  
L’OFERTA DE SERVEIS_ 

3.2. Desenvolupament de projectes 

3.2.1. Projecte d’integració dels fons personals del CRAI a UBDoc 

Al projecte d’integració dels fons personals del CRAI a l’UBDoc participa personal de la Unitat de Gestió Documental i Arxiu, de 
l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ATIC), de Procés Tècnic i dels CRAI Biblioteques que en l’actualitat 
disposen de fons d’arxiu per treballar. A continuació es relacionen les fitxes documentals integrades de fons personals durant l’any 
2019:  
 
Fons Martorell-Solanic. La Unitat de Procés Tècnic ha creat, validat i introduït a l’UBDoc les següents fitxes de sèries amb els seus 
expedients: 

 Currículums d'Oriol Martorell (Sèrie) - 1960/1994 
 Dibuixos elaborats per Oriol Martorell (Sèrie) - 1929/1941 
 Documents d'Artur Martorell aplegats per Oriol Martorell (Sèrie) - 1919/1982 
 Documents de Lulú Martorell aplegats per Oriol Martorell (Sèrie) - 1995/1996 
 Expedients d'actes de reconeixement a Artur Martorell aplegats per Oriol Martorell (Sèrie) 
 Expedients de les activitats de la família Martorell Solanic aplegats per Oriol Martorell (Sèrie) - 1932/1950 
 Expedients de defunció de familiars d'Oriol Martorell (Sèrie) - 1967/1967 
 Expedients de gestió de l'activitat econòmica familiar recopilats per Oriol Martorell (Sèrie) - 1970/1970 
 Expedients de gestió de l'activitat política i cultural d'Oriol Martorell (Sèrie) - 1963/1970 
 Expedients de gestió de l'àmbit personal recopilats per Oriol Martorell (Sèrie) - 1951/1952 
 Reculls de premsa aplegats per Oriol Martorell (Sèrie) 

Fons personal del Dr. Miquel Porter Moix. La Unitat de Procés Tècnic ha revisat totes les sèries del Fons Miquel Porter existents a 
l’UBDoc per poder actualitzar el volum total del fons que ha quedat modificat. També ha creat, validat i introduït a l’UBDoc les 
següents fitxes de sèries amb els seus expedients: 
 

 Col·lecció de fotografies, adhesius i estampes recopilats per Miquel Porter (Col·lecció) - 1914/1945 
 Estampes de bibliofília recopilades per Miquel Porter (Sèrie) - S. XVIII / S. XIX . La sèrie inclou una col·lecció de 1427 estampes  
 Fotografies i làmines d'esdeveniments històrics, culturals i socials, recopilades per Miquel Porter (Sèrie) - 1914/1945 
 Expedients sobre pel·lícules espanyoles i estrangeres recopilats per Miquel Porter (Sèrie) 
 Cartells de mà, recopilats per Miquel Porter 
 Fitxes de pel·lícules del Centre de Lectura de Reus, recopilades per Miquel Porter 
 Cartells d'esdeveniments relacionats amb el cinema, recopilats per Miquel Porter (Sèrie) 
 Programes sobre activitats relacionades amb el cinema, recopilats per Miquel Porter (Sèrie) 
 Programes i catàlegs de promoció de les sales de cinema, recopilats per Miquel Porter (Sèrie) 
 Catàlegs de productores cinematogràfiques i videoteques, recopilats per Miquel Porter (Sèrie) 
 Expedients sobre l'elaboració de pel·lícules i curtmetratges, recopilats per Miquel Porter (Sèrie) 
 Expedients de gestió comptable del cinema Victoria, recopilats per Miquel Porter (Sèrie) 
 Fotografies i làmines d'esdeveniments històrics, culturals i socials, recopilades per Miquel Porter (Sèrie) 

Fons personal del Dr. Pere Bosch i Gimpera. La Unitat de Procés Tècnic ha creat, validat i introduït a UBDoc les següents fitxes de 
fons i subfons: 

 Pere Bosch Gimpera (sons) - 1838/1969 
 Càtedra d'Ètica de la Facultat de Filosofia i Lletres (subfons)  
 Lluís Pericot i Garcia (subfons)  
 Societat Astronòmica de Barcelona (subfons) 

Fons personal de Griselda Pascual. El CRAI Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica ha iniciat, validat i finalitzat el tractament 
complet del Fons Griselda Pascual amb la incorporació de les fitxes bàsiques de productor, fons i les següents sèries, amb un total 
de 231 expedients.  
 

 Expedients de col·laboració de Griselda Pascual amb el Ministerio de Educación y Ciencia del Gobierno de España (Sèrie) - 1970 
 Expedients de l'exercici com a docent a la UB de Griselda Pascual (Sèrie) 
 Expedients de l'exercici com a docent a l'Institut Maragall de Griselda Pascual (Sèrie) - 1960 
 Expedients sobre la formació de grau superior de Griselda Pascual (Sèrie) - 1943 
 Expedients sobre la participació en xerrades, col·loquis i debats de Griselda Pascual (Sèrie) - 1982 
 Expedients sobre l'elaboració de la tesi doctoral de Griselda Pascual (Sèrie) 

Fons personal d’Oriol de Bolòs. El CRAI Biblioteca de Biologia ha identificat, validat i introduït a UBDoc les següents sèries: 

 Correspondència familiar recopilada per Oriol de Bolòs (Sèrie) - 1965/1965  
 Expedients d'articles publicats en diaris i revistes recopilats per Oriol de Bolòs (Sèrie) - 1912/1995  
 Expedients de recerca científica d'Oriol de Bolòs (Sèrie) - 1941/1994  
 Expedients de recerca lingüística d'Oriol de Bolòs (Sèrie) - 1962/1998  
 Expedients sobre Antoni de Bolòs recopilats per Oriol de Bolòs (Sèrie) - 1878/1975  
 Expedients sobre l'activitat com a membre de l'Institut d'Estudis Catalans d'Oriol de Bolòs (Sèrie) - 1947/1978 
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3.3. Reunions sectorials 
El Pla de comunicació interna del CRAI estableix un calendari de reunions entre diferents membres del CRAI. Aquest any s’han fet: 
 

Reunions de l’equip de Direcció  Reunions cada setmana 

Reunions de l’equip de Direcció amb les caps de CRAI Biblioteca 6 reunions  

Reunions de grups de treball, grups focals o grups de millora Quan són necessàries 

Reunions de les comissions de biblioteca de cada facultat Quan les convoquen les facultats 

Reunions de la Comissió de Biblioteques delegada del Consell de Govern  2 reunions  

Reunions de la Comissió Acadèmica delegada del Consell de Govern 1 reunió 

  

3.3.1. Comissió de Biblioteques 

La Comissió de Biblioteques delegada del Consell de Govern es reuneix dues vegades l’any. El 2019 van tenir lloc els dies 15 de 
juliol i 9 de desembre.  

Principals temes tractats: 

Migració del Campus Virtual. S’explica tot el procés de 
migració dels continguts a la nova versió de Moodle al 
núvol, i les noves funcionalitats, fent especial incidència en 
el tema de learning analytics i l’eina per generar 
materials docents accessibles BBAlly.  

Es comunica que l’Urkund està associat a totes les 
assignatures i no només als TFG i TFM, com fins ara. 
S’informa també de l’existència d’una aplicació per a 
dispositius mòbils per accedir al Campus. També s’explica 
l’eina CEL (Concentrador de E-learning), que no forma part 
del Campus al núvol però que és interoperable amb 
Moodle, i necessària perquè permet disposar de la 
informació integrada procedent del GIGA i del GRAD. 
Aquesta integració permet la gestió d’usuaris, la gestió de 
les qualificacions de les actes de la UB, generar certificats 
no oficials, etc.   

Es migren més de 9.300 cursos i es fa una formació als 
usuaris amb sessions presencials als CRAI Biblioteques. La 
Unitat de Docència elabora materials d’ajuda i 
autoformació.  

Pla estratègic del CRAI, Iter2022. Es presenta, en la primera 
reunió, la fase d’elaboració i, posteriorment, la seva 
aprovació. La vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Qualitat, 
Amelia Díaz, explica el procés d’elaboració i aprovació del 
Pla estratègic de la UB i l’alineació existent entre el nou Pla 
estratègic de la UB i el Pla estratègic del CRAI.  

Relació amb altres vicerectorats. El CRAI manté una relació 
continuada amb altres vicerectorats com el Vicerectorat 
d’Arts, Cultura i Patrimoni, i la col·laboració a través de 
la Comissió de Ciència Oberta, amb el vicerector de 
Recerca, Vicerector de Transformació Digital, vicerector de 
Doctorat i Promoció de la Recerca, membres de la Facultat 
d’Informació i Mitjans Audiovisuals i d’altres facultats. Es 
col·labora en l’elaboració d’una nova política d’accés obert i 
una proposta de política i de reglament de gestió de dades 
de recerca de la UB. Aquestes polítiques s’aproven al 
Consell de Govern de 22 de juliol: aprovació de 
l’actualització de la Política d’accés obert, amb 
l’Acord 105/2019 i Política de gestió de dades de recerca, 
amb l’Acord 104/2019.  

Processos de selecció de personal. Es treballa 
intensivament amb la Direcció de Recursos Humans per 
cobrir 2 places vacants de personal laboral (Dipòsit de 
Cervera i Unitat de Docència); actualització de les 
denominacions de les places de la RLT i es revisen totes les 
vacants perquè puguin sortir a concurs públic o a procés de 
selecció de personal laboral. S’informa també del concurs 
de trasllat intern d’ajudants de biblioteca, on s’oferiran 40 
places (21 en torn de matí i 19 en torn de tarda), així com 
de la convocatòria d’oposicions lliures d’ajudant de 
biblioteca amb una oferta de 34 places.   

Quinzena d’Intercanvis del CSUC. Programa d’intercanvi 
entre el personal de les biblioteques de les diferents 
institucions del CSUC per tal de potenciar la formació i el 
coneixement de projectes entre biblioteques.   

Dipòsit de llibres. Es comenta que ha finalitzat el procés de 
neteja i desinfecció de les 3 plantes del dipòsit del CRAI 
Biblioteca de Reserva, que es va adjudicar a una empresa 
externa.  

Reglament de préstec. S’aproven les modificacions al 
Reglament de préstec per adaptar-lo al nou Reglament de 
préstec del CSUC, que entra en vigor el gener de 2020.  

Centre de Digitalització (CEDI). S’informa del trasllat del 
CEDI de Can Jaumandreu a un espai nou situat a la segona 
planta de l’Edifici Baldiri, del carrer Baldiri Reixac, 2. El 
trasllat s’ha fet coincidir amb l’entrega dels 2 escàners aeris 
nous que permetran complir amb la Norma ISO 19342 
sobre la qualitat de la imatge en les digitalitzacions.   

Sala d’estudi Dolors Aleu i altres espais del CRAI. S’informa 
de la seva posada en funcionament el 4 de novembre de 
2019 i de l’adequació de diferents espais dels CRAI 
Biblioteques.  

UB Saludable. S’explica que el CRAI ha col·laborat amb 
aquest servei i han programat sessions d'estiraments 
i antiestrès per als estudiants en època d’exàmens, els 
mesos de gener i juny, als vestíbuls del CRAI Biblioteca del 
Campus de Mundet i del CRAI Biblioteca de Filosofia, 
Geografia i Història.   

http://hdl.handle.net/2445/142065
http://hdl.handle.net/2445/142043
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Ajuts econòmics. S’informa de l’ajut econòmic rebut 
gràcies a un conveni firmat entre la Fundació Privada Mir-
Puig i la UB per canviar la climatització del dipòsit de llibres 
dels CRAI Biblioteques de Reserva i de Lletres.   

Gestió de la col·lecció. S’informa que, com cada any, es 
revisa la col·lecció dels recursos d’informació, racionalitzant 

l’ús de les revistes per prendre decisions al respecte i 
intentar dotar de nous recursos a les actuals línies de 
recerca de la UB. Durant el 2019 s’han donat d’alta 
18 revistes electròniques, 7 bases de dades i s’han adquirit i 
renovat paquets de llibres electrònics, tant de recerca com 
de docència. Quant a la gestió de la col·lecció, es treballa 
en la col·lecció única de revistes, mirant de disposar-
ne només una als CRAI Biblioteques i/o al magatzem GEPA.

3.3.2. Reunions de l’equip de Direcció del CRAI i l’equip tècnic del Campus Virtual  

S’han fet diferents reunions de l’equip de Direcció per a la presa de decisions en la implementació del projecte de migració del 
Campus Virtual al núvol, amb la participació de:  

 Oriol Pujol (vicerector de Transformació Digital)  
 Amèlia Díaz (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)  
 Mercè Puig (vicerectora d'Estudiants i Política Lingüística)  
 Francisco Esteban (vicerector de Comunicació)  
 Maite Vilalta (vicerectora d’Igualtat i Acció Social)  
 Antoni Solé (director de l’Àrea de Tecnologies)  
 Lourdes Sesma (Màrqueting UB)  
 Fermín Osuna (Servei d’Organització i Qualitat)  
 Mireia Casas, coordinadora del projecte (CRAI Unitat de Docència)  
 Antonio Piedras (ATIC)  

En aquestes reunions s’han tractat diferents temes de gestió de dades, incorporació de noves funcionalitats en resposta a línies 
estratègiques institucionals, configuració de la plataforma docent i pla de comunicació de la implementació. El projecte l’ha 
coordinat Mireia Casas, de la Unitat de Docència del CRAI. 

S’han establert 2 fases de treball:  

Fase 1 o prova pilot. S’ha posat en marxa al febrer de 2019 
amb la implicació de quatre ensenyaments de Grau UB 
(Filosofia, Economia, Estadística i Enginyeria informàtica), i 
un volum final de 10.000 participants. Aquesta fase es va 
superar sense incidències tècniques ocasionades per temes 
de lentitud de resposta o superació del temps de resposta 
del servidor. 

Fase 2 o migració completa de la plataforma docent a la 
UB al núvol. A l’inici del curs 2019-20 s’hi va implicar a tota 
la UB, inclosos el títols propis que usaven Campus Obert 
fins aleshores. Des del primer semestre s’hi han incorporat 
noves funcionalitats necessàries per dur a terme les 
estratègies institucionals en l’àmbit de la docència i 
l’aprenentatge.   

Les dues fases s’han treballant coordinadament en l’àmbit tècnic, en reunions quinzenals des del juny de 2018 fins l’octubre de 
2019, amb la participació de: 

 Mireia Casas, coordinadora del projecte (CRAI Unitat de Docència)  
 Antonio Piedras (ATIC)  
 Montserrat Pascual (ATIC)  
 Salvador Valldeoriola (Seidor)  
 José Luis Carrasco (Seidor)  
 Baptista Borrell (Seidor)  
 Àlex Porras (Blackboard) 

Durant el període d’implementació s’han fet reunions puntuals amb el personal de Gestió i Planificació Acadèmica, Màrqueting 
UB, EIM, SAE i IDP-ICE.  

3.3.3. Comissió Acadèmica 

La responsable de la Unitat de Docència del CRAI és membre convidat de la Comissió Acadèmica delegada del Consell de Govern 
de la UB, on ha seguit exposant els serveis que s’oferten des del CRAI. En aquesta Comissió s’han recollit totes aquelles necessitats 
dels usuaris que han anat sorgint en relació al desenvolupament de la docència i l’aprenentatge a la UB.  
 
Cal destacar el treball presentat sobre la implementació del projecte de migració del Campus Virtual UB al núvol al maig del 2019, 
amb la presència del rector. La presentació està publicada al Dipòsit Digital de la UB. 

 
També cal destacar la publicació i aprovació (a principis de 2020) de la  Normativa  reguladora  de  l’avaluació  i  la  qualificació  
dels  aprenentatges. 
 
Tots els acords, actes i calendari es poden consultar a la seva pàgina web. 
 
 

http://hdl.handle.net/2445/151017
http://www.ub.edu/ga/comissio_academica/actes.html
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3.3.4. Comissió de Ciència Oberta  

Judit Casals, directora del CRAI, i Ignasi Labastida, responsable de la Unitat de Recerca han estat convidats a la Comissió de Ciència 
Oberta de la UB per col·laborar en l’actualització de la Política d’accés obert i la Política de gestió de dades de recerca de la 
Universitat de Barcelona. Aquestes polítiques s’aproven en primera instància a la Comissió de Recerca, que les eleva al Consell de 
Govern per a la seva tramitació definitiva a la reunió de 22 de juliol (vegeu l’apartat 4.2. Desplegar polítiques). 

La Comissió de Ciència Oberta es va reunir el 2019 en 2 ocasions: 4 de febrer i 12 de març. 
  

Imatge: detall de l’exposició “Del cirurgià barber al podòleg: 
el naixement d’una professió” 



    Memòria d’activitats 2019  
CRAI de la Universitat de Barcelona 

 

 

29 

 

4. DESPLEGAR POLÍTIQUES I DESENVOLUPAR  
SISTEMES DE GESTIÓ_ 

4.1. Implementació de la gestió per processos 

La gestió per processos està plenament implementada al CRAI. Aquesta metodologia de treball implica una bona planificació i un 
treball conjunt entre les diferents estructures del CRAI per tal d’aconseguir una gestió més eficient. 

El CRAI utilitza mètriques que serveixen per comprovar l'efectivitat d'aquesta metodologia, de manera que és possible contrastar 
en poc temps si s'està introduint de forma correcta. Les més importants estan relacionades amb el grau de satisfacció dels nostres 
usuaris i amb la consecució dels objectius estratègics plantejats. El Quadre de comandament del CRAI és l’eina que serveix per 
monitoritzar tots aquests elements. 

El 2019 es va revisar i actualitzar el Quadre de comandament d’acord amb els nous objectius derivats del nou Pla estratègic del 
CRAI i la modificació de la Carta de Serveis. 

El responsable de Processos i Qualitat del CRAI, Marcial Rubio, coordina totes aquestes tasques. 

4.2. Política d’accés obert i gestió de dades de recerca 
La Comissió de Recerca de la UB va aprovar l’actualització de la Política d'accés obert (acord 105/2019) el dia 28 de juny de 2019, 
actualització amb què la UB vol refermar el compromís amb l’accés obert i es fixa com a objectiu assolir la total disponibilitat en 
lliure accés de la seva producció científica en els pròxims anys. La UB es compromet a establir uns objectius anuals de compliment 
de l’accés obert i fer-ne el seguiment, així com a adoptar aquelles mesures orientades a aconseguir l'assoliment dels objectius 
fixats i els nivells d’accés obert que demanen els principals finançadors de la recerca.  

En la mateixa sessió la Comissió de Recerca va aprovar la Política de gestió de dades de recerca (acord 104/2019). L'accés obert a 
les publicacions científiques ha d’estar acompanyat amb l’accés també obert a les dades a partir de les quals s’han realitzat les 
publicacions, és a dir, els registres en format digital que s'utilitzen com a fonts primàries per a la investigació científica. 
Aquestes dades de recerca han de servir per revalidar els resultats publicats i també per ser reutilitzades en noves recerques. Per 
aquesta finalitat cal disposar d’una adequada gestió de les dades de recerca al llarg de tot el seu cicle de vida i assegurar la seva 
preservació i accés a mig i llarg termini.  

4.3. Polítiques d’igualtat 
El CRAI està alineat amb les polítiques d’igualtat de la UB i reivindica la igualtat d’oportunitats per a tots els col·lectius. Algunes 
accions destacades d’aquest any han estat:
 
Dia Internacional de la Dona.  Amb motiu del 8 de març, 
Dia Internacional de la Dona, el CRAI ho ha visibilitzat amb 
campanyes i exposicions temàtiques. Vegeu l’annex 1 
d’aquesta memòria. 
 
Nous espais del CRAI amb nom de dones. És el cas de la 
nova sala de treball del CRAI Biblioteca d’Informació i 
Mitjans Audiovisuals, inaugurada l’1 de març, que va passar 
a anomenar-se Rosalia Guilleumas (1924-2007), 
bibliotecària i filòloga, directora de la Biblioteca Provincial i 
Universitària de Barcelona (1969-1980) i de la Biblioteca de 
Catalunya (1973-1983). 
 
Per la seva banda, el CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències 
de l'Alimentació rep, per part de la Facultat, el nom de Creu 
Casas Sicart, en homenatge a la primera professora de la 

Facultat.  
 
Dia internacional de l’orgull LGTBI. Durant l’última 
setmana de juny el CRAI ha dut a terme diverses iniciatives. 
S’ha personalitzat les icones de les xarxes socials i s’ha 
homenatjat d'aquesta efemèride des de la vitrina del web 
del CRAI i amb diferents amb exposicions (vegeu l’annex 1). 

Suport a les persones transgènere. D’altra banda, la Unitat 
de Serveis a Usuaris ha continuat donant suport, d’acord 
amb la política de la UB, a totes aquelles persones 
transgènere que han demanat un canvi del seu nom en als 
seus registres d’usuaris a la base de dades de préstec. 
Aquest any hem rebut i gestionat 12 demandes.

 
 

http://hdl.handle.net/2445/142065
http://hdl.handle.net/2445/142043
http://crai.ub.edu/
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5. ATENDRE L’USUARI I ASSEGURAR  
SATISFACCIÓ_ 

5.1. Servei d’Atenció als Usuaris (S@U) 
a) Equip de contestadors  

L’equip està format per 19 persones, 3 d’elles en torn de cap de setmana i dies festius. De forma temporal, el 2019 la coordinació 
del S@U la va assumir Núria Hombrabella, de la Unitat de Serveis a Usuaris, en substitució de Pilar Campos, de la mateixa Unitat i  
de baixa mèdica. 

L’equip de contestadors ha tingut aquest curs 5 baixes, dues d’elles per jubilació: Manel Ibáñez (CRAI Biblioteca de Biologia), 
Dolors Florensa (Unitat de Procés Tècnic) i per canvi de tasques 3 baixes més: Xavier Ros (CRAI Biblioteca de Dret), Marta Ortega 
(Unitat de Serveis a Usuaris) i Ferran Moreno (CRAI Biblioteca de Biologia).  

S’han incorporat 3 contestadors nous: Antoni Martín (CRAI Biblioteca del Campus Clínic), Elisabet Clopés (CRAI Biblioteca de Física 
i Química) i Susana Mir (CRAI Biblioteca d’Informació i Mitjans Audiovisuals). A aquestes persones se’ls va realitzar una sessió de 
formació des de la Unitat de Serveis a Usuaris que, és la Unitat responsable d’aquest servei. 

b) Nombre de peticions i temps de resposta 

Durant el curs 2018-19 s’han rebut i atès 6.179 consultes, incloses les peticions arribades a través de la plataforma S@U Docència. 
També s’han rebut 164 queixes, 32 suggeriments i 461 agraïments mitjançant el Servei d’Atenció als Usuaris de queixes, 
suggeriments i agraïments (S@U QSA).  

Un 92% de les consultes s’han contestat en el termini de 24h. 

c) Temàtica de les peticions 

El gruix més important de consultes són les referides a docència, amb un total de 4.900 peticions, seguides per preguntes referides 
a l’accés als recursos electrònics, amb 629 peticions. En tercer lloc hi ha les 336 peticions d’informació general.  

Quant a les queixes, el nombre més alt (117) tenen a veure amb la temperatura dels espais. Quant als suggeriments, 8 són del 
procés Processar i descriure, és a dir, suggeriments sobre les consultes al Cercabib i descripció dels registres bibliogràfics. Pel que 
fa als agraïments, el nombre més alt té a veure amb el procés de Facilitar l’accés als recursos d’informació, amb 356 agraïments.  

5.2. WhatsAppBusiness 
El Servei de WhatsApp del CRAI Biblioteca del Campus de Mundet es va posar en funcionament el 4 de març de 2019, en prova 
pilot, amb l’aprovació de la Direcció del CRAI després de la presentació d’una proposta d’implantació l’any anterior.  
 
El servei ha estat operatiu durant la major part de 2019 sense cap incidència destacable. A finals de 2019 es va presentar a la  
Direcció del CRAI un primer informe amb les dades del servei corresponents al període de 4 de març al 22 de desembre de 2019, 
incloent dades volumètriques de missatges, d’usuaris i de consultes, així com una segmentació de les consultes rebudes per 
col·lectiu (alumnes de grau, PDI, PAS, etc.) i per tipologia de consulta (renovació de documents, informacions d’horari, citació 
bibliogràfica, reserva de sales de treball, etc.).  
  

Imatge: detall del taulell d’informació del CRAI Biblioteca de Lletres 
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5.3. Google My Business 
El CRAI té configurada aquesta eina, que ens ofereix major visibilitat a Google i facilita que els nostres usuaris ens puguin trobar 
més fàcilment. 
 
Des de la Unitat de Projectes es va fer un seguiment dels perfils del CRAI al Google My Business i es va demanar als gestors dels 
comptes que tractin les preguntes i comentaris que els usuaris fan arribar com si fos un S@U i es responguin, el més aviat possible, 
ja que són molt visibles. 
 
El CRAI Biblioteca del Campus Mundet, per la seva banda, ha revisat el seu protocol intern de gestió del perfil Google My Business i 
ha corregit i actualitzat aspectes de configuració (horaris, dies de tancament i altra informació del perfil) També s’ha posat en 
marxa un seguiment i protocol de resposta diari dels missatges i ressenyes rebuts al perfil del CRAI Biblioteca del Campus de 
Mundet.  
 
  

Imatge: detall de l’exposició “Tricentenari de la mort de Pau Ignasi de Dalmases (1670-1718), en 
el seu temps amb els seus llibres” 
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6. GESTIONAR SERVEIS PER A LA DOCÈNCIA, 
L’APRENENTATGE I LA INVESTIGACIÓ_ 

6.1. Facilitar l’accés als recursos d’informació 

6.1.1. Accés als recursos electrònics (SIRE)

El SIRE (Servei Intermediari d'accés als Recursos Electrònics) 
és l’eina que permet accedir als recursos d'informació 
electrònics, contractats pel CRAI de la UB, des d'un 
dispositiu situat dins i fora de la xarxa de la Universitat. Es 
basa en la solució EZproxy d’OCLC. 
 
Durant l'any 2019 més de 155 mil usuaris han obert més 
d’un milió de sessions per accedir als recursos electrònics 
oferts. 

Internament es va actualitzar el Procediment de gestió de 
les consultes sobre com accedir als recursos electrònics 
(SIRE).  
 
El col·lectiu de PDI representa el 77,86% de de 
les sessions obertes i ha augmentat un 2,67% 

respecte el 2018 
 

 

6.1.2. Cercabib - Eina de descoberta 

Després de la seva implementació el 2018, l’eina de descoberta Cercabib es considera estable i només s’han realitzat algunes 
millores de configuració com, per exemple, fer aparèixer el botó Consulta’l també a les revistes d’accés lliure que disposen d’ISSN, 
de manera que els usuaris puguin accedir a aquests títols passant primer per les dades de cobertura que apareixen al menú que 
ofereix EDS.  
 

6.1.3. Recursos del CRAI al catàleg Worldcat 

Continuem donant notícia dels recursos d’informació disponibles al CRAI al catàleg d’abast mundial Worldcat. Des del 2015, a 
partir d’exportacions trimestrals dels nous recursos descrits, modificats o esporgats, mantenim actualitzada la nostra col·lecció en 
aquest catàleg. Aquest fet permet assolir 2 objectius estratègics per al CRAI:  
 

• Donar visibilitat als nostres recursos a través del web semàntic, donat que aquest catàleg és l’únic recuperable pels 
motors de cerca de la xarxa, i per tant ens permet obrir el nostre catàleg al web. 

• Potenciar l’ús dels nostres recursos a partir de la petició via préstec interbibliotecari dels nostres fons per altres 
institucions que fan servir també aquest catàleg col·lectiu. 

Aquest any s’ha treballat la Gateway de ContentDM, que permet mapar i sincronitzar les col·leccions digitals amb WorldCat i 
incorporar de manera automàtica els registres d’aquest repositori en la cerca global. S’han pogut sincronitzar totes les col·leccions 
existents al BiPaDi fins a desembre de 2019. 
 

6.1.4. Recursos en prova 

Durant el 2019 es va fer una prova pilot amb Lean Library, que ens permet tenir amb una sola eina 2 funcionalitats: la d’activar el 
SIRE (pop up Get access) i la d’accedir al gestor d’enllaços Fulltext finder (pop up Article access).  
 
Lean Library permet crear missatges a mida per als nostres usuaris i té un format amigable. Dona visibilitat als recursos subscrits 
per la institució i fa preveure un augment de consultes i descàrregues als recursos subscrits. El CRAI de la UB votaria positivament 
a una compra consorciada d’aquest producte. 

 
6.1.5. Biblioteca Digital 

El volum de recursos d'informació electrònics és: 

Recursos electrònics del CRAI  

Llibres electrònics 187.632 

Revistes electròniques                                                   36.682 

Bases de dades 227 

Altres                              2.621 

 

http://bipadi.ub.edu/cdm/landingpage/collection/manuscrits
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6.1.6. Gestió dels repositoris de la UB 

a) Dipòsit Digital de la UB (DDUB)  
 
Durant 2019 s’ha continuat treballant per incrementar el nombre de documents del DDUB per tal de difondre en accés obert els 
documents produïts a la UB derivats de la tasca acadèmica, investigadora i administrativa dels membres de la Universitat. Les 
novetats més rellevants són: 
 
Metadades. S’ha continuat treballant per mantenir les 
metadades segons la normativa per a la correcta 
recol·lecció per part de Recolecta i OpenAIRE, fent 
validacions mensuals per assegurar la qualitat actualitzada 
del repositori. 
 
Col·laboracions. S’ha establert una nova col·laboració amb 
l’IDP/ICE (Institut de Desenvolupament Professional / 
Institut de Ciències de l'Educació) per tal de posar les seves 
publicacions en accés obert, tant les pròpies d’IDP/ICE com 
les editades conjuntament amb Graó, Horsori i Octaedro. Es 
pot accedir a tot aquest material des de la Biblioteca Digital 
IDP-ICE.  
 

Articles del professorat de UB. El CRAI ha seguit fent 
tasques de recuperació d’articles del professorat de la UB 
en accés obert de revistes concretes, per tal d’incorporar el 
PDF al registre GREC i publicar els documents al Dipòsit 
Digital. D’aquesta manera s’augmenta el recull de 
publicacions de Recerca al repositori i es facilita que el 
professorat de la UB no hagi d’incorporar el fitxer 
corresponent al GREC.  
 
A desembre de 2019 el nombre de documents 
al Dipòsit Digital era de 48.904, i el nombre de 

visites a la interfície de 1.892.818

 
b) Revistes Científiques de la UB (RCUB)  
 
Durant l’any 2019 s’han incorporat al portal RCUB 7 noves revistes:  
 

Noves revistes a RCUB 

Traza y baza 

Audens: revista estudiantil d'anàlisi interdisciplinària 

Boletín de la Unidad de Estudios Biográficos 

Bulletin du Groupement International pour la Recherche Scientifique en Stomatologie et Odontologie  

Estudis i materials 

Memoria: revista de estudios biográficos 

Tourism and Heritage Journal 

 
Altres actuacions destacables al llarg de 2019 han estat: 
 
Reglament general de protecció de dades. Des del CRAI 
s’ha realitzat un enviament a totes les persones amb 
compte actiu a RCUB que encara no han acceptat la nova 
política de Protecció de dades de la UB, ja que és 
obligatòria l’acceptació expressa del document Dret 
d’informació – informació bàsica. Un cop finalitzat el 
termini, tots els comptes dels usuaris que no han acceptat 
la política han quedat desactivats. 
 
Convocatòries de reconeixement i concessió d’ajuts 2019. 
Un any més, des del Vicerectorat de Projecció i 
Internacionalització s’han realitzat les convocatòries de 
reconeixement de les revistes editades o coeditades per la 
UB, i aquest any s’ha incrementat un 43% l’import total. 
 
De les 54 revistes que s’han presentat, totes han rebut 
reconeixement, i 53 d’elles ajut econòmic. L’import rebut 
ha oscil·lat entre els 500 i els 2.500 euros, depenent del 
compliment d’un seguit de criteris (periodicitat, camp 
d’estudi, presència a índexs nacionals i internacionals, etc.).  
 
Curs “Suport en la gestió i edició de revistes amb OJS a 
RCUB”. S’ha realitzat un curs adreçat al PAS del CRAI que 
treballa amb el programa Open Journal Systems (OJS), el 
qual s’ha dividit en 5 sessions presencials i ha tingut una 
durada de 10 hores en total. 

 
Els objectius principals han estat conèixer el funcionament 
del programa OJS en relació amb la configuració i edició de 
revistes, així com proporcionar els coneixements necessaris 
per resoldre consultes sobre l’OJS des dels seus CRAI 
Biblioteques.  

 
Curs “Gestió i edició de revistes amb OJS a RCUB”. S’ha 
impartit un curs adreçat al PDI de la UB que gestiona o té 
pensat gestionar revistes des del portal RCUB. L’objectiu 
principal ha estat conèixer el funcionament de l’OJS i poder 
configurar, mantenir i fer tasques d’administració i d’edició 
de la revista. Aquest curs ha sigut presencial i ha tingut una 
durada de 12 hores dividides en 4 sessions. 
 
Exportació automàtica dels DOI. S’han realitzat proves en 
relació amb el DOI i la seva exportació automàtica a un 
fitxer XML per tal d’implementar un sistema d’exportació 
dels DOI i facilitar el seu enviament al Servei de 
Publicacions UB. 
 
Google Scholar. S’han reindexat de tots els continguts de 
RCUB a Google Scholar en resposta a un problema detectat 
en l’índex.

 
 
 

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/21242
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/21242
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c) Biblioteca Patrimonial Digital de la UB (BiPaDi) 
 
Durant 2019 es va aturar durant uns mesos la digitalització 
dels documents que havien de formar part de la base de 
dades patrimonial BiPaDi degut al trasllat a la nova seu del 
CEDI, i la compra de noves màquines i la posterior 
adequació a la carta de colors segons els nous estàndards 
marcats per la ISO. Per aquest motiu s’han fet tasques 
principalment de substitució de documents digitalitzats 
amb sistemes no normalitzats per noves digitalitzacions, 
com alguns documents de les col·leccions d’Incunables i 
Manuscrits. Aquesta última s’ha ampliat amb 37 nous 
documents.  

Finalment, aquest any s’han fet públiques 4 noves 
col·leccions: Biografies, Gastronomia i Cuina, Música, i 

Psicologia i Ciències Afins. Amb aquestes noves 
incorporacions ja són 51 les col·leccions patrimonials del 
CRAI disponibles en aquesta biblioteca digital. 

 
Les col·leccions més visitades han estat Manuscrits, 
Incunables, Medicines alternatives i complementàries i 
Anatomia (atles i tractats). 

Aquest 2019 el nombre de documents del 
BiPaDi creix fins a arribar als 3.976 ítems, i el 

nombre d’accessos al BiPaDi ha estat de 
137.114 

 
d) UBTV  

Al llarg de l’any, des de la Unitat de Procés Tècnic s’ha revisat i enriquit l’accés a la plataforma UBTV dels 226 vídeos produïts per 
la Unitat d’Audiovisuals de la UB amb la incorporació de descriptors de matèries. 

6.1.7. Gestió de repositoris amb aliats 

a) Revistes Catalanes d’Accés Obert (RACO)

RACO és un repositori cooperatiu on participa el CRAI i des 
del qual es poden consultar, en accés obert, els articles a 
text complet de revistes científiques, culturals i erudites 
catalanes amb la principal finalitat d’augmentar la seva 
visibilitat. 

El mes de novembre es va estrenar la nova versió de RACO 
en OJS3. La migració es va realitzar de la versió 2.3.7.0 a la 
versió 3.1.1.4.   

De cara a millorar la gestió d’aquest repositori es van 
actualitzar els següents documents: Pautes per introduir 
nous números i articles a les revistes amb la nova versió de 
l'OJS i les Pautes per modificar la informació descriptiva de 
les revistes amb la nova versió de l'OJS 

Les 78 revistes de la UB incorporades a 
RACO han tingut 1.590.505 accessos, i la 

Revista de psicologia ha estat la més 
consultada amb un 24% del total

b) Memòria Digital de Catalunya (MDC) 
 
El CRAI col·labora amb aquest repositori cooperatiu des del 
que es poden consultar, en accés obert, col·leccions 
digitalitzades relacionades amb Catalunya i el seu 
patrimoni.  
 
Durant el 2019 s’han fet públiques i accessibles 2 noves 
col·leccions a la MDC: 
 

 Fons digital Ricard Giralt Miracle 
 Mapes i plànols del Pavelló de la República 

Alhora, s’han tornat a digitalitzar 56 mapes de la col·lecció 
Material cartogràfic antic per d’adequar-los als nous 
estàndards de digitalització. També s’ha ampliat la 
col·lecció de Paper Moneda. 

El nombre total de col·leccions de la UB a 
l’MDC el 2019 és de 22 i, en total, s’hi han 

incorporat 818 nous registres 

 
c) Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT) 

 
RECERCAT és un repositori cooperatiu on es pot consultar la literatura de recerca de les universitats i centres d'investigació de 
Catalunya. Tots els documents de recerca publicats pel personal docent i investigador de la UB s’incorporen al Dipòsit Digital de la 
UB (comunitat de Recerca) i, de manera gairebé simultània i diària, són recollits pel RECERCAT.   

El 2019 la UB ha publicat directament a RECERCAT 3 nous documents a la 
col·lecció Xarxa de Referència en Economia  

Aplicada (XREAP) 
 
 

https://bipadi.ub.edu/digital/collection/manuscrits
https://bipadi.ub.edu/digital/collection/incunables
https://bipadi.ub.edu/digital/collection/balnearis
https://bipadi.ub.edu/digital/collection/atlesmed
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d) Materials Docents en Xarxa (MDX)   

Tots els documents i materials docents publicats pel personal docent de la UB es dipositen al Dipòsit Digital de la UB, a les 
col·leccions OMADO (Objectes i Materials Docents), RIDOC (Recursos d’Informació per a la Docència), INNOVADoc (Documents 
d’Innovació Docent) i Tecnologia Educativa (TAC/TIC), i diàriament són recollits per MDX, que és el dipòsit col·lectiu d’àmbit català 
que conté materials i recursos digitals resultants de l’activitat docent de les universitats que en són membres.   

e) Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) 
 

Les tesis incorporades a TDX enguany han estat 683. Totes les tesis es publiquen amb una llicència Creative Commons i també 
s’incorporen pel CRAI de la UB al Dipòsit Digital de la UB. 
 

Aquest any la UB ha superat la xifra de 8.000 tesis disponibles a 
TDX, i així el repositori ja supera les 30.000 tesis dipositades 

 
 

6.1.8. Web del CRAI 

Aquest 2019, i de manera coordinada amb l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ATIC), s’ha realitzat un 
programa d’actualitzacions del core de Drupal del web del CRAI des de la versió 7.61 a la versió 7.69 i dels mòduls, de manera que 
es deixen pràcticament tots els mòduls a l’última versió disponible i tots ells sense actualitzacions de seguretat pendents. 
 
a) Nous mòduls instal·lats al web 
 

 AddtoAny: per compartir continguts per xarxes socials, correu electrònic, etc. Utilitzat a la vista de Guardes del CRAI Biblioteca de Reserva 
 Webform Validation: per poder validar els camps d’un formulari d’acord amb un criteri preestablert. Aplicació pràctica en el camp de 

validació de correu electrònic afegit als formularis 
 Sitemap: creació de sitemaps en format XML 

 
b) Actuacions sobre el web més rellevants 
 

 ATIC modifica el fitxer htaccess del directori intra per tal que Google Analytics reculli estadístiques dels continguts  
 Traducció del bloc de Twitter 
 Noves vistes a Google Analytics per recollir dades diferenciades del trànsit intern (IP UB) i extern (IP no UB) 
 Web passat al protocol https 
 Deshabilitat el formulari de contacte del web que rebia correus de consultes d’usuaris i gestió de la seva supressió a Google 
 Creació de tres sitemaps (un per a cada idioma del web), configurats a Google Search Console i afegits al fitxer robots.txt 
 Resolució d’un InnovaCRAI de Procés Tècnic per afegir un buscador a la pàgina de donants. S’afegeix codi JavaScript al js del web pel 

cercador, i per tal que puguin gestionar els continguts de manera autònoma es crea el tipus de contingut Donants i el tipus d’usuari PT 
 Afegit el codi JavaScript d’Affluences al JS del web  

 
c) Pàgines noves al web 
 

 Pàgina del Dipòsit de Cervera en català i castellà 
 Vista de Papers decorats del CRAI Biblioteca de Reserva 
 Pàgina de recursos no indexats al Cercabib 
 Pàgina del WhatsApp de Mundet 
 Enquesta de valoració sobre nous espais del CRAI 
 Formulari d’inscripció al WhatsApp de Mundet 
 Pàgina de presentació del CRAI en tres idiomes 
 Noves vistes per mostrar els resultats de l'enquesta de valoració de cursos de formació en anglès i castellà 
 Pàgina per a visitants en 3 idiomes 
 Pàgina de propostes de TFG i TFM de Reserva 
 Pàgina Erasmus+ Staff en 3 idiomes 
 Pàgina Fons UB en català i castellà 

 
d) Pàgines actualitzades (només les més rellevants) 
 

 Tarifes CRAI  
 Publicacions del personal del CRAI 
 PMF revisades i actualitzades. Suprimides algunes de recerca i substituïdes per 2 tríptics al Dipòsit Digital 
 CRAI en xifres  
 Dades de recerca i carpeta docent afegides als blocs Suport Investigadors i Suports Docents respectivament 
 Patrimoni bibliogràfic i documental de la UB renovada completament 
 Col·leccions digitals. Redissenyada segons el model de la de Patrimoni, i afegides les versions espanyola i anglesa 
 Fons personals. Redissenyada segons el model de la de Patrimoni, i afegides les versions espanyola i anglesa 
 Donants. Serà l’última actualització; d’ara endavant el manteniment el faran des de PT gràcies a la resolució de l’InnovaCRAI mencionat 

anteriorment 
 API d'Affluences afegida a la pàgina del CRAI Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història 
 Citació bibliogràfica 
 A la pàgina principal del web del CRAI s’afegeix una setena icona rodona que apunta a formació d’usuaris 
 Unitats: mostra la foto i les icones de les xarxes, i a la versió mòbil s’hi afegeixen enllaços 
 Horaris. Afegida informació sobre la Sala Aleu 
 Canvi de nom del CRAI Biblioteca d'Informació i Mitjans Audiovisuals: nom de fitxes, menús, taxonomia, metatags, horaris, xarxes, Google 

My Business, organigrama i formularis. 

http://crai.ub.edu/
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6.1.9. Dialnet 

Continua el projecte de col·laboració amb Dialnet, iniciat el 2016, per donar més visibilitat a les publicacions de la UB i al seu 
professorat. S’hi introdueixen els llibres electrònics d’accés lliure i els capítols de llibre dels que són col·laboratius, editats per 
Publicacions i Edicions de la UB.  

També es fa el control d’autoritats a Dialnet dels autors d’aquests llibres, que són professors de la UB: revisió del registre 
d’autoritat i de duplicats, i correcta afiliació a la UB o als seus Departament. Durant l’any s’han revisat 90 autors (professorat i PAS 
de la UB).  

Per tal de millorar l’accés i la visibilitat de la literatura científica al repositori Dialnet, el CRAI continua participant activament en la 
introducció dels sumaris de revistes electròniques editades per la Universitat i d’una selecció de revistes subscrites pel CRAI.   

Monografies UB a Dialnet  Revistes UB a Dialnet  

Monografies 94 Revistes 94 

Total acumulatiu                                              335 Números               335 

Capítols de monografies 528 Articles 528 

El nombre d’usuaris de la UB a Dialnet és de 6.116 

6.1.10. Servei d’informació bibliogràfica 

Els usuaris del CRAI fan arribar les sol·licituds d’informació bibliogràfica a través del formulari web del servei Sol·licitar informació 
bibliogràfica sobre un tema. El formulari envia les dades a la base de dades de consultes dels serveis i recursos del CRAI del S@U 
dins el programari Footprints, que ho reenvia al bibliotecari temàtic corresponent. 
 
Aquest any les sol·licituds d’informació bibliogràfica han estat bastant estables respecte l’any anterior. El col·lectiu amb més 
peticions ha estat l’alumnat. 

 

6.2. Gestionar el préstec 

6.2.1. Préstec de documents i equipaments del CRAI 

 
El 15 de juliol de 2019 la Comissió de Biblioteques delegada del Consell de Govern aprova una nova modificació del Reglament de 
préstec. Les principals millores fan referència als punts següents:  
 

 Modificació i reestructuració d’alguns articles per fer-los més entenedors 
 El període de préstec dels usuaris modalitat C i D s’ha modificat de 20 dies a 21 dies per adaptar-lo al nou reglament de préstec del CSUC, que 

entra en vigor l’1 de gener de 2020 
 El col·lectiu d’Alumni UB autoritzats passen de la modalitat E a la C, perquè tenen dret a PUC i així poden tenir el període de préstec de 21 dies i no 

de 10 dies com fins ara 
 Es modifica l’epígraf referit als usuaris amb necessitats especials; ara s’anomenen usuaris amb necessitats específiques 
 A l’epígraf referit a les reserves de documents s’ha afegit un apartat dels documents que no es poden reservar 

 
Internament s’ha actualitzat el Manual de Sierra i el Manual de materials guardats, i també s’han revistat i actualitzat tots els 
procediments relacionats amb la gestió del préstec. 
 

6.2.2. Préstec consorciat (PUC) 

El préstec consorciat del CSUC permet als membres de la UB agafar llibres en préstec d’altres institucions del CSUC. El CRAI ha 
participat en l’elaboració del nou Reglament del servei de préstec de documents entre les biblioteques que integren el Catàleg 
Col·lectiu de les Universitats de Catalunya. El nou reglament és per a totes les biblioteques del CCUC (consorciades, associades i 
col·laboradores) i inclou els diversos serveis de préstec del CSUC: el préstec interbibliotecari (PI), el préstec consorciat (PUC), el 
préstec “in situ” i l’accés a les biblioteques. 
 
En el reglament que entra en vigència l’1 de gener de 2020 es milloren les condicions del PUC: 
 

 Mateixes condicions per a totes les tipologies d'usuaris del PUC 
 Mateixes condicions per a totes les tipologies documentals (impresos i audiovisuals) 
 Augment del nombre de documents del PUC a 10 (abans 4 o 8, segons tipus d'usuari) 
 Augment dels dies de préstec a 21 (abans 5, 10 o 20 segons tipus de document i segons tipus d'usuari) 
 Augment del nombre de renovacions a 6 (abans 4) 

 

https://confluence.csuc.cat/pages/viewpage.action?pageId=70026182
https://confluence.csuc.cat/pages/viewpage.action?pageId=70026182
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6.2.3. Préstec interbibliotecari (PI) 

Al llarg del 2019 s’han dut a terme tasques d’actualització del programari de gestió GTBib. S’ha fet revisió de la base de dades 
d’usuaris eliminant els usuaris que des del 2014 no han fet ús del servei.  
 
S’han revisat i actualitzat els procediments i les instruccions operatives referides al préstec interbibliotecari i se n’han afegit de 
nous. 
 
En el préstec interbibliotecari continua la tendència a la baixa del nombre de peticions de documents. Es tracta d’un tema 
conjuntural del qual podem intuir algunes raons: la tendència a l’ús de productes en accés obert, les polítiques agressives dels 
proveïdors de revistes (que ofereixen els seus paquets a institucions que abans els demanaven al CRAI) o la creació de nous serveis 
facilitadors (com ara el PUC) i la crisi econòmica. 
 
A aquests factors cal afegir-ne 2 més: l’acord de gratuïtat en el servei d’articles científics de centres de Rebiun, que va entrar en 
període de prova l’11 de febrer de 2019 i, també, l‘Acord d’intercanvi d’articles gratuïts entre centres del CSUC, una prova pilot 
que va entrar en funcionament el 16 de setembre i que durarà inicialment 6 mesos, fins el 15 de març de 2020. En ambdós acords 
el CRAI no s’hi ha adherit. 
   
En l’àmbit del CSUC, el CRAI ha participat en l’elaboració del nou reglament del servei de préstec de documents entre les 
biblioteques que integren el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya. El nou reglament inclou els diversos serveis de 
préstec del CSUC: el préstec interbibliotecari (PI), el préstec consorciat (PUC) , el préstec “in situ” i l’accés a les biblioteques. 

El servei de préstec interbibliotecari continua sent, un any més, el 
servei que més documents subministra a Catalunya i Espanya amb 

11.925 peticions 

6.3. Donar suport a la docència 

6.3.1. Formació d’usuaris 

El 2019 s’ha iniciat el treball per assolir el compliment dels objectius 1.2 i 1.3 del Pla estratègic Iter2022, centrats en millorar 
l’experiència dels usuaris tot potenciant la seva autosuficiència, així com la formació virtual.  
 
En el Campus Virtual s’ha posat a disposició dels usuaris diversos cursos en línia amb tutorització sobre l’ús de la nova plataforma 
docent, sobre el plagi, l’edició d’imatges, l’ús de presentacions efectives a l’aula, cerca d’informació, edició de vídeos educatius, 
l’ús de les xarxes socials a l’aula, anàlisi de dades de Google Analytics, infografies i tractament d’imatges i videoconferència a 
l’aula.  

 
a) Formació al Campus Virtual 
 
L’oferta formativa al Campus Virtual la podem trobar a l’apartat d’autoformació del Portal TÀCTIC del CRAI. 

 
De la mateixa manera s’ha començat a treballar en la utilització de les activitats interactives, tant al Campus Virtual com al Portal 
del TÀCTIC, per tal de posar a disposició de la Comunitat UB diferents materials autoformatius en format de píndoles educatives 
(previst per a l’inici del segon semestre del curs 2019-20). 

 
Des de la Unitat de Docència s’han dut a terme 132 accions 
formatives a PDI, PAS i estudiants de 3er cicle, centrades en  

l’ús de les tecnologies a l’aula 
 

b) Formació reglada 
 
El total de formacions que s’han fet a tot el CRAI ha estat de 862 cursos (406 d’ells dins de la formació reglada UB), amb la 
participació de 13.324 assistents (9.102 a la formació reglada), la qual cosa suposa un total de 1.302 hores de formació impartida 
per personal del CRAI dins de les activitats dels CRAI Biblioteques i unitats (633 hores de formació reglada). 

 
També s’ha treballat l’objectiu estratègic 1.5, que es refereix a fer del CRAI un referent de formació, amb la qual cosa s’han recollit 
les dades de formació que fa el personal del CRAI dins de la formació programada per altres Unitats de la UB. En aquest sentit, el 
personal del CRAI ha fet formació dins de l’oferta programada per IDP-ICE (1 curs de 3 hores amb 14 assistents), per Formació PAS 
(1 curs de 20 hores amb 25 assistents), per la Universitat de l’Experiència (12 sessions d’un total de 14 hores amb 143 assistents) i 
per l’Escola de Doctorat (2 sessions, de 4 hores cadascuna, amb un total de 80 assistents). 
 
 
 
 

https://confluence.csuc.cat/pages/viewpage.action?pageId=70026182
https://confluence.csuc.cat/pages/viewpage.action?pageId=70026182
http://docenciacrai.ub.edu/tallers
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c) Materials d’autoformació 

El nombre de materials que hi ha a la col·lecció Aprenentatge en l'ús dels serveis i recursos d'informació: tutorials i guies (CRAI-UB) 
del Dipòsit Digital de la UB és de 771 documents, 59 dels quals s’han actualitzat aquest 2019 des dels CRAI Biblioteques i 22 són de 
nova creació. 

d) Ludificació 

El CRAI va gaudir l’any 2019 d’iniciatives innovadores que tracten d’atreure i formar als nostres usuaris i d’aquesta forma fidelitzar-
los. Especialment remarcable és la tasca feta aquest any pel CRAI Biblioteca del Campus de Mundet que va treballar i 
desenvolupar 2 accions destacades: 

1) Escape Room Misteri a Mundet. En horari nocturn, dirigit als alumnes dels estudis impartits al Campus de Mundet, que 
amb l’ajut una aplicació al mòbil i vídeos a YouTube tenia com a objectiu potenciar la consulta del catàleg, dels fons 
bibliogràfics i dels serveis oferts pel CRAI. 
 

2) Videojoc en format App Mundet 2049. Desenvolupat per Marcos Gómez Plana, estudiant de l’Escola d’Art i Superior de 
Disseny Deia, que va fer el seu període de pràctiques curriculars al CRAI Biblioteca del Campus de Mundet. L’estada va 
tenir com a objectiu la creació d’aquesta aplicació mòbil que ens permet jugar viatjant pels espais de la biblioteca. A 
hores d’ara, l’App està disponible a través de Google Play i es vol presentar oficialment a les 16es Jornades Catalanes 
d’Informació i Documentació. 

 
Per la seva part, el CRAI Biblioteca de Lletres ha tornat a participar el mes de maig en la 3a edició del concurs ¿Has leído El 
Quijote?, que posa a prova els coneixements dels estudiants sobre l’obra de Cervantes Don Quijote de la Mancha. Aquesta 
activitat es va fer en col·laboració amb el Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació de la Facultat 
de Filologia i Comunicació. 
  
e) Altres formacions 

 
El CRAI Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica per la seva part va iniciar una campanya de microformació dirigida especialment 
als estudiants de primer curs que s’acaben d’incorporar a la UB. Les sessions de microformació es fan a la biblioteca, a petició dels 
alumnes. Són sessions que es fan de forma individual o per grups de màxim 3 persones. La campanya s’ha promocionat a la Sessió 
de benvinguda el 12 de setembre, i les sessions s’han fet del 13 de setembre a finals d’octubre. 
 
El CRAI Biblioteca del Campus Clínic va realitzar el 21 d’octubre, amb motiu de la setmana de l’accés obert, la sessió Cafè en obert, 
amb l’assistència de 25 PDI i 110 estudiants. Aquesta sessió, realitzada fora de l’espai físic de la biblioteca, va incidir en 3 temes: la 
digitalització de les tesis publicades a la UB, la publicació de producció pròpia al Dipòsit Digital i els ajuts per part de la UB per 
publicar en obert. 
 
f) Classes pràctiques amb documents dels CRAI Biblioteques  

 
El 8 de novembre de 2019 el CRAI Biblioteca de Dret va ser seu de la classe pràctica amb documents del CRAI del màster 
interuniversitari d'Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (Segles XV-XIX), realitzada per la Dra. Mariela Fargas, del 
Departament d’Història i Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història de la UB. 
 
El CRAI Biblioteca del Pavelló de la República, aprofitant la riquesa del seu fons documental i d’arxiu ha fet un ampli ventall de 
classes pràctiques amb alumnat de diferents institucions. 
 

 

 
 
 
 

Data Centre Alumnes 

07.03.19 Programa UB estudiants nord-americans  12 

21.03.19 Unió Excursionista de Catalunya    45 

02.04.19 SIBOC Projectes ambientals  10 

02.05.19 Escola EINA  6 

07.05.19 Màster d'Educació Interdisciplinària de les Arts de la UB 9 

28.05.19 Universitat de l’Experiència UB  50 

20.11.19 Projecte d'Innovació Didàctica de la Facultat de Ciències de l’Educació  50 

27.11.19 Màster d'Estudis Llatinoamericans de la Facultat de Geografia i Història de la UB 16 

04.12.19 Grau d’Història Contemporània d’Espanya UB 13 

04.12.19 Projecte d'innovació didàctica de la Facultat de Ciències de l’Educació  6 

05.12.19 Projecte d'innovació didàctica de la Facultat de Ciències de l’Educació  2 

11.12.19 Grau d’Història Contemporània d’Espanya UB 23 

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.ub.Mundet2049
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Per la seva banda, el CRAI Biblioteca de Reserva ha realitzat les següents classes aprofitant la riquesa del seu fons: 
 

 
 
  
 
6.3.2. Suport a la docència: Servei d’Atenció als Usuaris 

El servei de suport a la docència s’ofereix a tots els membres de la comunitat universitària de la UB a nivell presencial, per via 
telefònica i en línia (a través del S@U-Docència o per via correu electrònic). 
 
Durant el curs 2018-19 s’han atès satisfactòriament la totalitat de peticions rebudes, fins a un total de 6.205 consultes, de les 
quals 4.900 han arribat a través del Servei d’Atenció als Usuaris - Docència (S@U-Docència). De la resta de consultes ateses, 1.143 
han estat rebudes per correu electrònic i 162 s’han tractat presencialment. 
 

Del total de peticions de suport, 722 han estat fetes per estudiants, 
183 són externes a la UB, 381 de PAS i la resta corresponen a 

personal docent (4.919) 
 

6.3.3. Elaboració de materials docents 

a) Portal TÀCTIC del CRAI 
 
Durant el 2019 s’han seguit actualitzant els continguts del Portal TÀCTIC potenciant l’ús de les eines recomanades per la UB dins 
de l’apartat “Et recomanem”, on hem fet una curació d’eines i recursos del Portal TÀCTIC facilitant-ne la selecció per part dels 
usuaris, així com destacant aquells que s’ofereixen institucionalment i que prioritzem en el suport que oferim des del CRAI. 
 
S’ha incrementat l’ús del blog del TÀCTIC amb 2 publicacions setmanals, destacant aquells recursos de més interès per a la 
comunitat docent, a banda de publicar-hi petites píndoles formatives i serveis que oferim des del CRAI. Totes les publicacions 
s’han difós des de les xarxes socials del CRAI Unitat de Docència. 
 
També a les xarxes socials s’han distribuït enquestes per recollir suggeriments dels usuaris i s’han seguit analitzant els paràmetres 
que conté l’informe de Google Analytics, on s’observa l’augment del nombre d’usuaris i de visites a pàgines del Portal TÀCTIC. 
També s’aprecia que la majoria d’usuaris que hi han entrat algun cop, tornen sovint a consultar novetats i/o eines, pel que podem 
dir que es fidelitzen.  
 

La newsletter del Portal del TÀCTIC compta actualment amb 283 
subscriptors que reben mensualment el recull de publicacions del 

blog, amb un increment d’un 43% des del curs passat 
 
b) Portal del Campus Virtual de la UB 
 
S’ha canviat completament el Portal del Campus Virtual UB com a finestra única d’informació per a totes les tasques i tots els 
projectes relacionats amb el Campus Virtual, perquè calia adequar-lo a la migració de la plataforma docent al núvol.  
 
Per tant, s’han incorporat nous continguts al portal sobre Preguntes Més Freqüents (PMF) per a professorat i alumnat, amb 
enllaços als manuals, guies, videotutorials actualitzats a la nova versió de la plataforma docent basada en OpenLMS, i que són 
necessaris per a la tasca docent i d’aprenentatge de la comunitat UB. També s’ha usat per incorporar-hi les notícies i actuacions 
relacionades amb la plataforma docent Campus Virtual UB. 
 
Les dades que s’han analitzat de l’ús que es fa del portal, extretes de Google Analytics, ens indiquen que durant el 2019 s’ha 
incrementat considerablement l’ús del portal, amb un gran augment de les visites i la fidelització dels usuaris. 
 

6.3.4. Publicació de materials docents 

A continuació es presenten les dades relacionades amb les feines dutes a terme per la Unitat de Docència del CRAI durant el 2019. 
En total s’ha intervingut en la publicació de 156 documents de docència, repartits entre les 4 col·leccions existents: 
 
 

 
 

 

Data Nombre de classes Alumnes 

Classes a mida 38 479 

Classes metodològiques 22 480 

Col·lecció Documents incorporats Totals documents 

RIDOC 4 162 

OMADO 100 1.975 

INNOVADoc 43 291 

Tecnologia Educativa 18 212 

http://docenciacrai.ub.edu/blog
http://www.ub.edu/campusvirtualub/
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6.4. Donar suport a la recerca 
Des de la Unitat de Recerca del CRAI es coordina la tasca que realitzen, des dels CRAI Biblioteques, els responsables de suport a la 
recerca. En podem destacar la validació dels documents de recerca que s'envien a publicar al Dipòsit Digital des de l’aplicatiu 
Curricula del GREC.   
 
6.4.1. Publicació i difusió de la producció científica de la UB 

Aquest any s’ha participat en la iniciativa de Rebiun per mesurar l’estat de l’accés obert a les universitat espanyoles. Aquesta 
iniciativa es basa en la metodologia de l’Observatori de l’Accés Obert. 
 
Enguany s’han publicat 4.835 documents a la col·lecció de recerca del Dipòsit Digital, en la qual, a més d’articles de recerca, s’hi 
inclouen documents de treball, capítols de llibre i contribucions en congressos que es publiquen directament al repositori. La 
col·lecció de dades de recerca ja disposa de 35 registres. 
 
Pel que fa a tesis doctorals defensades a la UB, el nombre de tesis publicades al Dipòsit Digital i, al mateix temps a TDX, ha estat de 
683. Aquest any s’ha superat la xifra de 8.000 tesis disponibles al Dipòsit Digital i a TDX.  
 
6.4.2. Mendeley 

La Unitat de Recerca segueix assumint el suport i la formació d’aquest producte amb el personal dels CRAI Biblioteques que forma 
part del grup de treball Mendeley. Els coordinadors són Daniel Casanueva, del CRAI Biblioteca de Ciències de la Terra, i Gemma 
Gairín, de la Unitat de Recerca. 
 
Es manté actualitzada la guia ràpida elaborada l’any 2015 sobre el gestor bibliogràfic i que es pot trobar en paper als taulells dels 
CRAI Biblioteques. Alhora també es manté actualitzada la guia d’ús per a les sessions de formació. Aquests materials es troben al 
Dipòsit Digital de la UB i al Campus Virtual. 
 
El personal del CRAI ha continuat difonent aquesta eina en diferents fòrums acadèmics. Podeu veure el detall a l’apartat 8.5. 
Col·laboració docent del personal del CRAI d’aquesta memòria. 
 

6.4.3. EspaiCREA 

L'EspaiCrea del CRAI Biblioteca del Campus Clínic, que es va inaugurar l’any 2018, posa a disposició del professorat, PAS i alumnat 
de la UB el servei d'impressió 3D. Durant el seu primer any de funcionament L’EspaiCrea ha imprès en total una quinzena de 
projectes diferents. 

Un dels projectes ha rebut una menció honorífica com a treball de fi de grau (TFG) d’Enginyeria Biomèdica amb la qualificació de 
matrícula d’honor. Amb el títol DaVinci Robotic Arm i dissenyat per l’alumne Arturo Yscadar, el treball constitueix un dispositiu 
adaptable al Sistema Quirúrgic DaVinci, amb la finalitat de millorar el funcionament d’un dels seus braços. 

La impressora 3D de l’EspaiCrea ha permès provar diferents dissenys de les peces que el conformen, fins a arribar a la versió final. 
En aquest sentit el projecte ha tingut continuïtat més enllà de la presentació del TFG gràcies a l’estudiant d’Erasmus-Pràctiques 
Marc Rouy-Beltran, qui ha desenvolupat una versió pròpia del dispositiu inicial amb l’objectiu de superar algunes de les limitacions 
mecàniques que presentava. Ambdós treballs han estat tutoritzats pel doctor Manel Puig-Vidal, qui s’ha involucrat des d’un primer 
moment amb l’EspaiCrea i a qui agraïm la seva col·laboració. 

 
 

  

 

  

Imatge: detall de l’exposició ”"Permès fixar cartells". Josep Artigas (1919-1991)” 
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7. GESTIONAR RECURSOS  
D’INFORMACIÓ_ 

7.1. Seleccionar, captar i adquirir 

7.1.1. Seleccionar  

Al Pla Estratègic Iter2022 del CRAI trobem l’objectiu 2.4, que tracta de racionalitzar la col·lecció física dels recursos d’informació 
per adequar-la a les necessitats actuals i canviants de recerca, docència i aprenentatge. Es busca tenir una col·lecció 
racionalitzada, única i d’alt valor documental el més completa possible i ubicada all CRAI Biblioteca més afí a la seva matèria. Per 
aconseguir aquest objectiu el primer repte va ser canviar les línies de preservació dels 2 dipòsits de baix ús que té el CRAI, el 
Dipòsit de Cervera i el Magatzem GEPA.  
 
L’any 2018 s’aprova en Comissió de Biblioteca que el Magatzem GEPA passa a ser una ubicació més del CRAI de la UB respecte a la 
ubicació de les revistes. L’objectiu contempla, durant 4 anys, racionalitzar els 4.000 títols de revistes duplicats que s’han 
comptabilitzat que té el CRAI. Per aquest motiu es publiquen uns nous criteris per a l'avaluació de les publicacions periòdiques del 
CRAI, criteris que han d’ajudar a tot el personal del CRAI a unificar les publicacions periòdiques del nostre fons.  

A principis de 2019, tots els CRAI Biblioteques i el Dipòsit de Cervera comencen a treballar amb la col·lecció única de publicacions 
periòdiques del CRAI.  

7.1.1.1. Col·leccions especials i patrimonials  
 
La Unitat de Procés Tècnic ha donat suport als treballs relacionats amb la gestió, preservació i difusió dels fons personals i les 
col·leccions especials que han estat sol·licitats per diversos CRAI Biblioteques. Fruit d’aquesta col·laboració s’han pogut processar 
les següents col·leccions: 
 

Col·leccions processades 

Papers decorats del CRAI Biblioteca de Reserva 

Manuscrits recuperats per Marià Aguiló 

Cartells de Sant Jordi de la Facultat de Belles Arts 

Separates recopilades pel Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal  

Col·lecció Llibres d’artistes 

Cartells polítics i històrics  

Adhesius polítics i històrics 

Discs de vinil: cançons i discursos polítics 

Paper moneda de curs legal 

 
La Unitat de Procés Tècnic també ha revisat i actualitzat les col·leccions següents: 
 

Col·leccions actualitzades 

Biblioteca Alfons Fernández Sabaté 

Biblioteca Organització Econòmica Internacional (O.E.I.) 

Biblioteca Aula de Poesia de Barcelona 

Biblioteca Centre d'Estudis Canadencs (CECUB) 

Biblioteca Dipositària de les Nacions Unides 

Biblioteca de l'Escola Normal de la Generalitat 

Biblioteca Seminario Interdisciplinar Mujeres y Sociedad (SIMS) 

Col·lecció Grewe: alimentació i gastronomia 

Col·lecció E coquina J. Bover 

Col·lecció de literatura infantil i juvenil 

Col·lecció de llibres de text 
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7.1.1.2. Fons d’arxius personals i institucionals 
 
Durant el 2019 l’equip de Fons d’arxiu ha continuat treballant en els subfons del CRAI de la UB, en els fons personals d’Oriol 
Martorell, Miquel Porter i Josep Cuatrecasas. S’han iniciat també els treballs de preparació per a la migració del Fons Pere Bosch i 
Gimpera a UBDoc. 
 
a) Fons Martorell-Solanic 
 
S'ha treballat en la descripció i instal·lació de la documentació corresponent a expedients relacionats amb el  desenvolupament de 
l’activitat professional, relacions personals, relacions familiars i gestió de recursos d’informació. 
 
b) Fons Miquel Porter i Moix 
 
Es dona per acabada la descripció, tractament i instal·lació de la segona addenda de materials del Fons Miquel Porter i Moix. 
Posteriorment, arriben per transferència de l’arxiu d’audiovisuals del Departament d’Història de l’Art 75 capses amb materials 
d’aquest fons, dels quals la Dra. Palmira González i el professor Josep Lluís i Falcó han fet un informe final sobre el seu tractament. 
 
c) Fons Josep Cuatrecasas i Arumí 
 
La Unitat Tècnica de Descripció i el CeDocBiV han treballat conjuntament en la realització de l’inventari de les fotografies de 
paisatges, espècies de plantes, persones i familiars realitzades per Josep Cuatrecasas en diferents viatges i excursions botàniques 
per Espanya, Europa i Amèrica durant els anys 1927 a 1937. L’inventari inclou el registre de fotografies que correspon a la Sèrie C, 
clixés 9 x12 Ica Zeiss 4'5 i 15 cm. L’inventari es pot consultar al Dipòsit Digital de la UB. 
 
d) Treballs de preparació per a la migració del Fons Pere Bosch i Gimpera a l’UBDoc  
 
A causa de la desaparició de la base de dades que contenia la informació sobre el Fons Pere Bosch i Gimpera, des de la Unitat de 
Procés Tècnic s’inicien els treballs de preparació per a la migració del fons a l’aplicació UBDoc. 
 
Els treballs consisteixen en la descripció del contingut del Fons Bosch i Gimpera i dels subfons que inclouen: Lluís Pericot i Garcia, 
Càtedra d'Ètica de la Facultat de Filosofia i Lletres, i Societat Astronòmica de Barcelona, dels quals ja s’han introduït les fitxes a 
l’UBDoc. També s’identifiquen les sèries del Fons Bosch i Gimpera i dels altres subfons ja esmentats, i es classifiquen les 1.080 
unitats documentals simples i compostes dins d’aquestes sèries.  
 
S’han identificat un total de 57 sèries del Fons Pere Bosch i Gimpera, que queden distribuïdes de la següent manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquestes sèries queden pendents de validar per part de l’Arxiu de la UB. 
 
e) Fons administratiu del CRAI de la UB 

 
En el curs de l’any 2019 la Unitat de Procés Tècnic decideix posar en marxa el Projecte d’Actes per recuperar, tractar i descriure els 
expedients de les actes de reunions generals de les biblioteques i unitats tècniques del CRAI de la UB.  
 
Es fa una crida als diferents als CRAI Biblioteques i unitats per donar a conèixer el projecte, i es difon un model d’acta per facilitar 
la tasca de redacció i per unificar l’estil d’aquesta tipologia documental. L’arxiu del CRAI rep les següents actes: 
 

Actes de reunions rebudes a l’arxiu del CRAI 

Actes de les reunions de la Unitat de Procés Tècnic del CRAI (2010-2019) 

Actes de les reunions de la Direcció amb els caps de biblioteca i unitats (2017-2019) 

Actes de les reunions del PAS del CRAI Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica (2013-2019) 

Actes de les reunions del PAS del CRAI Biblioteca de Belles Arts (2015-2019) 

 
A partir d’aquí les principals accions que es fan són: 
 

 Per tal de portar un control de les actes lliurades a l’arxiu del CRAI es crea un registre d’entrada i se’n comparteix 
l’accés amb el personal responsable de cada CRAI Biblioteca i unitat tècnica 

 Redacció d’un informe tècnic amb la identificació dels documents de conservació permanent produïts pel CRAI de la UB 
 Reunió per a la conservació dels documents amb valor històric produïts pel CRAI. Interlocutors: Rosa Fabeiro, Carme 

Masagué, Roberta Boscaro, Pepa Sánchez i Beatriz Ortega (5 de juliol 2019)  
 

Sèries del Fons Pere Bosch Gimpera identificades Sèries 

Fons Pere Bosch i Gimpera 24 

Subfons Lluís Pericot Garcia 22 

Subfons de la Societat Astronòmica de Barcelona 10 

Subfons de la Càtedra d’Ètica de la UB 1 

Total 57 

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/150837


    Memòria d’activitats 2019  
CRAI de la Universitat de Barcelona 

 

 

44 

Quant a la descripció del fons administratiu: 
 
 S’ha avançat amb la descripció del fons administratiu del CRAI. S’han acabat de descriure 23 caixes d’arxiu i s’han 

incorporat els llibres de registre amb l'inventari de les obres adquirides o rebudes pel CRAI Biblioteca de Belles Arts (11 
exemplars) 

 S’incorpora al fons 2 caixes grans amb documents provinents de la direcció del CRAI. Es comença el seu tractament 
amb una primera fase d’eliminació de documents efímers 

 
f) Fons d’arxius personals i institucionals dels CRAI Biblioteques 
 
S’han fet reunions i s’ha donat suport tècnic a tot el personal dels CRAI Biblioteques que estan treballant en les diferents 
col·leccions especials i fons personals i institucionals sobre temes i treballs relacionats amb la gestió, preservació i difusió 
d’aquests materials. Els fons d’arxiu treballats aquest any han estat: 
 

Fons d’arxiu treballats 

Fons Germanes Quadras-Bordes (CRAI Biblioteca del Campus Clínic) 

Fons Societat Catalana d'Història de la Farmàcia (CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació) 

Fons Josep Pons (CRAI Biblioteca de Biologia) 

Fons Francesc Cabana (CRAI Biblioteca d’Economia i Empresa) 

 
7.1.2. Captar  

a) Donatius 
 

La donació de fons privats ha estat una font constant i rica de creixement i desenvolupament de les nostres col·leccions, ja siguin 
les especialitzades o les patrimonials. 
 
El CRAI ha rebut aquest 2019 un total de 1.814 donatius de diferents persones o entitats. Aquests donatius han suposat un volum 
de més de 30 mil documents, dels quals els CRAI Biblioteques n’han seleccionat i incorporat al nostre fons un total de 15.938, 
segons els criteris fixats per la Política de gestió de la col·lecció del CRAI. 
 
El CRAI fa explícit el reconeixement a les persones i les entitats que col·laboren en el creixement dels seus recursos d’informació. 
Al web del CRAI s’agraeix públicament la seva contribució —si així ho autoritzen— fent constar al catàleg el nom del donant de 
cada obra i publicant-lo al web del CRAI. 
 
 

CRAI Biblioteques Donatius 
Documents  

rebuts 
Documents 
seleccionats 

Belles Arts 106 2.089 154 

Biologia 77 591 472 

Campus Bellvitge 41 2.228 1.439 

Campus Clínic 51 946 603 

Campus de Mundet 146 3.677 3.029 

Dret 25 973 93 

Economia i Empresa 66 2.982 2.252 

Farmàcia i Ciències de l’Alimentació 32 509 287 

Filosofia, Geografia i Història 540 3.656 3.066 

Física i Química 55 2.145 1.078 

Informació i Mitjans Audiovisuals 21 295 110 

Lletres 220 3.313 1.036 

Matemàtiques i Informàtica 44 774 323 

Pavelló de la República 156 5.652 1.884 

Reserva 54 54 54 

Total 1.814 30.075 15.938 

 
 
A l’annex 8 podeu veure la relació de donatius i intercanvis més significatius arribats aquest any.  
 

  

https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/crai-unitats/unitat-gestio-colleccio/donacio/relacio-donants
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7.1.3. Adquirir 

a) Mòdul d’adquisicions 

A principis d’any s’activa el mòdul d’adquisicions de Sierra i es traspassen totes les subscripcions vigents, controlades i gestionades 
fins a finals de 2018 pel Programa Informàtic de Gestió d’Adquisicions (PIGA).   
 
En el nou sistema s’han classificat els recursos subscrits en 5 grans tipologies: revistes (incloent paquets de revistes), bases de 
dades (incloent vídeos en línia), sèries monogràfiques, llibres electrònics i altres, en funció del tipus de subscripció (concurs, 
consorciada o directa), etc. Aquesta classificació permet portar un control més pertinent dels recursos subscrits, tant en l’àmbit 
estadístic com en el pressupostari. 

b) Subcripcions de recursos 

Es comença l’any amb l’objectiu iniciat durant el 2018 gairebé assolit d’organitzar els períodes de renovació de les subscripcions 
electròniques amb llicències anuals de gener a desembre. 

L’altre objectiu que ens proposem aquest any 2019 és efectuar el pagament dels recursos d’informació durant el mateix any que 
s’ofereix accés al recurs. D’aquesta forma no es paga cap factura de 2020 amb pressupost de 2019, fet ajudarà a disposar de dades 
fiables a partir de l’any 2020 de l’estat de la despesa del pressupost durant el primer semestre de l’any. Aquesta regularització 
donarà més marge a l’hora de prendre decisions per comprar nous recursos o donar-los de baixa.  

El mes d’octubre finalment es tanca la licitació 2014-2017 amb l’empresa EBSCO, després de gairebé un any. Es tanquen les 
reclamacions anteriors a 2 anys (fins 2017 inclòs) i es demana l’abonament de tot el que no s’ha servit. Ha estat una tasca 
laboriosa que ha implicat a tots els responsables de revistes dels CRAI Biblioteques, a tot el personal de la Unitat de Gestió de la 
Col·lecció i de l’empresa EBSCO. Paral·lelament es van obrir altres vies de compra per obtenir els números no arribats i poder tenir 
les col·leccions el màxim de completes.  

Subscripcions 

Revistes en paper 1.273 

Revistes electròniques 28.251 

Total revistes 29.524 

Paquets  43 

Bases de dades 94 

Vídeos en línia  2 

Sèries 193 

Ebooks 7 

Altres 5 

 

Títols subcrits individuals 1.865 

Títols subscrits en paquets 27.375 

Total 29.240 

Durant el 2019 hem donat d’alta 59 subscripcions (2 paquets de revistes, 4 bases de dades i 53 títols de revistes), que seran 
efectives de cara a l’any 2020. A més, s’ha de tenir en compte l’increment de títols que ofereixen els editors als portals de revistes 
i bases de dades que tenim subscrits, que van creixent cada any.   

c) Baixes de subscripcions 

Enguany s’han executat un total de 120 baixes de subscripcions entre bases de dades, revistes, paquets i sèries, per motius 
diferents: 8 títols han cessat la seva publicació, 22 han passat a ser d’accés lliure, 36 han canviat de format, 15 han passat a formar 
part d’un paquet, 8 han canviat de proveïdor i 31 han estat baixes efectives, ja sigui per baix ús o a petició del CRAI Biblioteca.  

Seguint la política actual de donar de baixa subscripcions que no tenen un ús justificat o que ja no són d’interès per a la comunitat 
universitària, durant el 2019 s’han donat de baixa 31 subscripcions, incloent 2 bases de dades, 3 sèries i 19 revistes.  
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d) Compra de monografies 

L’entrada en vigència durant aquest any 2019 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014, afecta directament la Secció d’Adquisicions i Recursos de Monografies. En base a la nova llei s’elabora un acord 
marc per al subministrament de llibres per a la UB i per a entitats del grup UB. L’acord marc té una vigència d’un any, amb 
possibilitat de prorrogar-lo un any més.  

L'objecte d'aquest acord marc és fixar els criteris i condicions pels quals s'han de regir les compres de llibres a la UB, tant si són en 
suport paper com en qualsevol altre suport. L’acord homologa els proveïdors en 6 lots:  

 

 

  

 

 

L’acord va entrar en vigor a la UB a finals de juliol, i al setembre estava en ple funcionament per a la Secció d’Adquisicions i 
Recursos de Monografies, amb l’arribada de les noves comandes de llibres del CRAI.  

Per a la Secció va comportar un gran esforç fer la tria del proveïdor per a cada comanda, seguint els criteris i condicions tècniques 
marcades en els plecs de cada lot. L’acord també modifica els hàbits en la compra de llibres de segona mà, exhaurits, etc. que fins 
ara es compraven a proveïdors especialitzats i de venda en línia.   

Malgrat tots aquests canvis, enguany s’ha comprat un 35% més de 
llibres en paper que el 2018. La tendència a l’augment en la compra 

de llibres en format electrònic segueix creixent, l’augment  
respecte el 2018 ha estat d’un 75% 

Compres de llibres 2016 2017 2108 2019 

Llibres en paper 7.701  9.209  8.758  11.841  

Llibres electrònics 1.522  2.131  5.175  9.091  

Total 9.223  11.340  13.933  20.932  

Les compres basades en l’evidència es van imposant poc a poc als CRAI Biblioteques de la UB, com per exemple amb la subscripció 
de col·leccions temàtiques de l’editorial SpringerNature. També hem anat incorporant la compra de la bibliografia recomanada en 
format electrònic, que malgrat que és difícil de trobar al mercat en segons quines matèries, i en molts casos és molt cara, sabem 
que és totalment necessària per cobrir les necessitats del nostre alumnat.  

Destaquem la subscripció de llibres en línia per a la docència d’educació de l’editorial GRAO, l’accés a la Biblioteca Virtual de Tirant 
especialitzada en dret i humanitats, la selecció de llibres en línia de l’editorial Panamericana de la temàtica de ciències de la salut, i 
la renovació de llibres d’economia i de física i química a la plataforma INGEBOOK. Finalment podem destacar la compra dels últims 
títols publicats per l’editorial IOP i de col·leccions d’SpringerNature.  

e) Propostes de nous recursos 

Seguim treballant i esforçant-nos en donar resposta a tots els suggeriments i propostes que ens arriben per diferents mitjans a la 
Unitat de Gestió de la Col·lecció per donar d’alta els nous recursos d’informació que necessiten els nostres usuaris i poder donar 
suport a les noves línies de recerca de la UB. Tanmateix seguim aplicant la política de no renovació dels recursos d’informació que 
tenen un ús molt baix.  

f)  Estadístiques 

Continuem amb la recollida d’estadístiques d’ús dels recursos d’informació electrònics subscrits pel CRAI, amb els mateixos criteris 
que l’any passat. Durant l’any, el Projecte COUNTER ha tret una nova versió, la versió 5. Però es va decidir recollir les estadístiques 
del 2019 amb Counter 4. Esperem les indicacions de REBIUN per a la recollida de les dades de l’any 2020.  

Lots  

Lot 1 Llibres d’humanitats, lletres, filosofia, geografia, història i belles arts en format paper o qualsevol 
suport físic, publicació nacional. 

Lot 2 Llibres de ciències socials, jurídiques, de l’educació, d’informació i comunicació i de 
biblioteconomia, en format paper o qualsevol suport físic, publicació nacional 

Lot 3 Llibres de ciències experimentals, tecnologies, matemàtiques, biologia, ciències ambientals i 
ciències de la terra, en format paper o qualsevol suport físic, publicació nacional 

Lot 4 Llibres de ciències de la salut: psicologia, medicina, farmàcia, nutrició, odontologia, infermeria i 
podologia, en format paper o qualsevol suport físic, publicació nacional 

Lot 5 Llibres de publicació estrangera 

Lot 6 Llibres en format electrònic 
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g) Revisió del fons 

Es continua amb la revisió dels recursos electrònics gestionats des d’EBSCOadmin per tal d’assegurar el correcte funcionament de 
l’eina de recuperació dels recursos d’informació Cercabib:  

 Revisió dels proveïdors de contingut indexats a Ebsco Discovery Services (EDS)  
 Revisió dels recursos, paquets i vincles de Holdings Link Management (HLM) i visibles a Publication Finder i Full Text Finder.  

h) Difusió i formació 

El servei ha generat 53 notícies relaciones amb els recursos d’informació comprats, ampliats o en prova, publicades al blog RecInfo 
de recursos electrònics del CRAI de la UB i a les notícies del CRAI. A finals d’any es comença també a fer difusió d’aquestes notícies 
a través del compte de Twitter del CRAI de la UB.  

La Unitat de Gestió de la Col·lecció manté una bona relació amb els proveïdors i, fruït d’aquesta relació, s’han organitzat cursos o 
sessions destinats al personal dels CRAI Biblioteques, als PDI i a l’alumnat. Les sessions són de diferents tipus: de recursos en 
valoració, d’eines bibliomètriques, etc., sempre que es considerin importants per a la formació professional del personal del CRAI.  

S’han fet sessions de diversos proveïdors com són FECYT, Vlex, EBSCO i LM. Aquests 2 últims han programat sessions de treball per 
formar els responsables de revistes dels CRAI Biblioteques en les seves respectives plataformes de gestió de les subscripcions, 
EBSCOnet i LibNet.  

La Unitat de Gestió de la Col·lecció organitzà el 2019 la Jornada UNEBOOK (vegeu l’apartat  2.3.5. f) Jornades professionals). 

i) Recursos en prova 

Enguany s’han posat en prova diversos recursos informatius. Han estat testats pel personal del CRAI i també pels nostres usuaris. 
Alguns d’ells, finalment, s’han subscrit. 

Recursos en prova 

Springer Nature Prova pública 

Thesaurus Linguae Latinae Prova pública (subscrit) 

Artstor Prova pública 

Primal Pictures Anatomy TV Prova pública 

Dynamed Plus Prova pública 

DRAMA Online Prova pública (subscrit) 

Academic Video Online Prova pública (subscrit) 

Linguistics Abstracts Online Prova interna CRAI 

AIDA Prova interna CRAI 

Bibliotheca Teubneriana Latina Prova interna CRAI 

Clinical Key Prova interna CRAI 

PsychiatryOnline Premium Prova interna CRAI 

Orbis Europe Prova interna CRAI 

Marketline Revista 

International Game Theory Review Revista 

 
  

Imatge: detall de les escales interiors del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República 
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7.2. Processar i descriure 

7.2.1. Procediments i pautes de treball 

Al llarg del 2019 s’han revisat 2 procediments ja publicats, 2 formularis de recepció de propostes de recursos electrònics per 
activar i un manual: 
 

 PRC-CRAI-023 Procediment per a la catalogació de recursos d’informació al CCUC i al Catàleg UB 
 PRC-CRAI-045 Procediment per a la gestió de la bibliografia recomanada 
 Formulari de propostes d'activació de recursos electrònics d'accés obert: revistes i bases de dades  
 Formulari de propostes d'activació de recursos electrònics d'accés obert: monografies 
 Manual de creació de llistes a Sierra 

També s’ha fet un esborrany del Procediment per a la gestió dels recursos-e a Sierra un cop feta la migració al sistema de la gestió 
de les subscripcions i la coordinació que implica el nou flux de treball. Altres documents redactats el 2019 a la unitat de caire 
intern són: 

Actes de les instruccions per treballar amb els fitxers dels inventaris 

Actes de les Instruccions per a la descripció dels reculls al Catàleg i al Dipòsit Digital 

Pautes catalogràfiques per a catàlegs d’art 

Pautes catalogràfiques per a compilacions vs. col·laboracions 

 

7.2.2. Grup de treball d’eines per al catalogador 

El 2018 es creà aquest grup de treball amb l’objectiu de revisar de manera exhaustiva l’apartat de les Eines per al catalogador i 
crear un nou apartat de normatives i pautes a la intranet. La tasca d’aquest grup de treball es dona per finalitzada el 15 d’octubre 
del mateix any, però queda per revisar i acabar d’unificar alguns apartats relacionats amb el procés “Processar i descriure” que fan 
referència sobretot a la catalogació del fons de Reserva.  
 
Durant aquest 2019 s’han fet propostes sobre com unificar en un sol apartat totes aquestes pautes i relacionar-les amb les pautes 
generals del CCUC. S’han fet diverses reunions amb les persones implicades sota la coordinació de l’Arantxa Cazorla i l’Anna 
Rovira, en l’apartat de registres d’autoritat. 
 
S’ha arribat a diferents acords i s’està procedint a eliminar pàgines obsoletes i a afegir a les pautes generals tol el que calgui per a 
la correcta catalogació d’aquest fons. Concretament, s'han revisat i consensuat amb el personal catalogador de Reserva els 
continguts referents a les tipologies documentals específiques de fons antic, l'establiment de la forma del nom del impressors 
complexos, la redacció dels registres d'autoritat d'impressors i propietaris anteriors de fons antic, i informació específica de fons 
antic descrita en diferents camps MARC. 
 
A la pàgina Fons antic i patrimonial de la intranet s'ha creat un nou apartat de Pautes per a la redacció dels inventaris de fons 
d’arxiu, fons bibliogràfics i col·leccions especials al Dipòsit Digital de la UB. 

 

7.2.3. Registres del Catàleg de la UB 

a) Registres bibliogràfics 
 

L’increment del nombre de registres bibliogràfics al Catàleg durant l’any 2019 ha estat de 78.803 registres, dels quals s’extreuen les 
xifres per aquests conceptes: 

Per procedència de  
la catalogació 

Catalogació original  60.543 

78.803  
Còpia del CSUC  14.732 

Còpia d’OCLC  804 

Còpia d’altres catàlegs  2.724 

Per tipus de suport 

Material imprès  23.077 

78.803  
Material textual manuscrit  126 

Material no-llibre  
Tots els suports 402 

Electrònics en línia 55.198 

Per tipologia 

Monografies  77.175 

78.803 

Publicacions periòdiques 1.528 

Bases de dades 25 

Parts components 66 

Reculls 9 

http://intranet.crai.ub.edu/ca/procediment-gestio-br
http://intranet.crai.ub.edu/ca/lliurar-serveis-docencia/gestionar-recursos-informacio/seleccionar-captar-adquirir/seleccionar/formulari-propostes-recursos-acces-obert/revistes
http://intranet.crai.ub.edu/ca/lliurar-serveis-docencia/gestionar-recursos-informacio/seleccionar-captar-adquirir/seleccionar/formulari-propostes-recursos-acces-obert/monografies
http://intranet.crai.ub.edu/ca/sites/default/files/lliurar/grecursos/cat/procediments/manual_crear_llistes_ub.pdf
http://intranet.crai.ub.edu/ca/sites/default/files/lliurar/grecursos/cat/procediments/flux_recursos_electronics.pdf
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b) Nombre d’exemplars i holdings 
 
L’increment del nombre d’exemplars, desglossats segon l’origen del document, ha estat: 

Origen Registres d’exemplar 

Compra  8.845  

Donatiu 21.366  

Reconversió 5.119  

Intercanvi  26 

Publicacions UB 331 

Còpia  66 

No informats i altres 2.994 

Total  38.731 

 

L’increment del nombre de holdings, desglossats segon el mètode d’origen del document, ha estat: 

Mètode d’adquisició Registres 

Reconversió 5 

Intercanvi 0 

Publicacions UB 3 

Donatiu 163 

Compra  28 

Desconegut 0 

Altres mètodes 28 

Total  227 
 
  

7.2.4. Catàlegs d’autoritats 

El CRAI de la UB disposa de 2 catàlegs d’autoritats: Autoritats UB i Thesaurus UB (THUB).  
 
Actualment el volum d’autoritats d’ambdós catàlegs és de 285.033 registres. Dels que formen part d’Autoritats UB, 117.788 són 
registres amb els camps mínims pendents de validar al Catàleg d’autoritats de noms i títols de Catalunya (CANTIC). La resta, 
107.245 registres, ja tenen el nivell prescrit.  
 
Les dades globals de creació de nous registres al llarg de l’any, per tipologia, són:  
 

Tipus d'autoritat Registres creats 

Autors  1.646 

Autors matèries  180 

Col·leccions  116 

Matèries   233 

Gènere/Forma  18 

Geogràfic  41 

Autor/Títol  18 

Autor/Títol matèries  3 

Títols matèries  8 

Títols  65 

Total  2.328 

 
  

Imatge: detall de l’exposició “La imatge de la dona a la publicitat” 
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a) Autoritats UB 

Les actuacions de 2019 s’han centrat en:  

Consolidar i potenciar la participació en el projecte CANTIC, 
liderat per la Biblioteca de Catalunya, amb una aportació 
del 4,8 %  de registres nous en el projecte per part de la UB. 
Del total de 20.307 registres creats al CCUC pel conjunt de 
les institucions membres, la UB n’ha aportat 1.345. 

Consolidar la tasca iniciada el 2012 a partir del Catàleg 
d’autoritats per ampliar la llista de Professors UB, per tal de 
facilitar la recuperació de la producció de la comunitat 

docent de la Universitat. A finals del 2019 la llista de 
Professors UB és de 4.660. 

Es fa una reunió tècnica el setembre de 2019 per explicar 
als catalogadors de PT els nous camps MARC 21 i l’aplicació 
del Manual CANTIC en la redacció dels registres d’autoritat. 

S’inicia la redacció dels registres d’autoritat amb els nous 
camps MARC 21 en els casos en què es disposa de la 
informació pertinent.

b) Thesaurus UB (THUB) 

En l’àmbit del Thesaurus UB, les actuacions de 2019 han estat les següents: 
 
A més de les tasques diàries de gestió i manteniment del 
tesaurus, com són la incorporació de relacions sinònimes, 
de termes genèrics, específics i relacionats, creació de 
notes d’abast, revisió de registres bibliogràfics indexats 
sota matèries que passen a gènere/forma, etc., s’han creat 
els següents registres d’autoritat-matèria: 
 

234 Descriptors de matèries 
41 Descriptors geogràfics 
17 Descriptors de gènere/forma 

1.132 Descriptors de matèria amb equivalències en 
castellà, anglès i francès 

 
Del total de 27.852 descriptors en català, n’hi ha 23.350 
amb equivalències en castellà, anglès i francès, el que 
representa el 83,8% del tesaurus. Durant el 2019, per tant, 
s’ha incrementat en un 3,7% aquest percentatge amb el 
treball de 1.132 descriptors. 

 
També s’han revisat els descriptors del THUB i se n’ha 
donat de baixa 6 (inclou registres d’autoritats de matèria de 
termes duplicats i canvis relacionats amb les RDA que 
converteixen termes de matèries en autors (per exemple: 
personatges mitològics, literaris, de ficció, divinitats, etc.).  
 

S’ha publicat el Thesaurus UB en dades obertes enllaçades 
(LOD). 
 
Durant el 2019 s’ha treballat conjuntament amb l’empresa 
Nubilum en diversos temes catalogràfics per anar resolent 
algunes casuístiques com, per exemple, l’afegiment de 
vincles i el botó de format MARC 21, que s’han dut a terme.  
 
S’ha fet una proposta de millora en la identificació dels 
termes idèntics que poden ser de matèries o de 
gènere/forma dins la cerca simple del tesaurus.    
  
S’ha continuat amb les tasques de completar els nodes de 
relacions jeràrquiques d’alguns descriptors del tesaurus i, 
en segon lloc, en la redacció d’algunes de les notes de font 
del camp 670, amb més d’un terme equivalent, a partir de 
les quals s’han fet els enllaços de vincles a altres tesaurus 
(principalment LEMAC, Autoridades BNE, LCSH i RAMEAU).  
 
S’han fet tasques de revisió de 325 descriptors per eliminar 
les redundàncies jeràrquiques. 

 
c) Ús del Thesaurus UB en centres externs

Centre de documentació del Museu de Ciències Naturals 
de Barcelona (Museu Blau). Durant aquest any s’han rebut 
i gestionat 27 propostes de termes per entrar al tesaurus 
provinents del Centre de Documentació del Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona.  
 
El centre utilitza el THUB en la indexació per matèries en el 
seu dipòsit de la recerca en obert, que és el primer que ha 

tingut mai un museu a Catalunya i a la resta de l’Estat 
espanyol.  
 
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Es va fer una 
reunió per parlar del possible ús del THUB en la indexació 
dels recursos i col·leccions d’art català del Museu Nacional 
d’Art de Catalunya (MNAC). 16 de desembre de 2019. 

 
 

7.2.5. Catalogació i metadades 

L’any 2019 la catalogació ha estat marcada per cinc grans actuacions: 

a) Accions derivades dels objectius del Pla estratègic del CRAI 

L’objectiu 2.1 de la línia 2 del Pla estratègic, dedicada als recursos d’informació i al patrimoni bibliogràfic, busca incrementar el 
nombre de fons i documents seleccionats i processats, procedents de donatius per enriquir els fons del CRAI amb documents únics 
que aporten valor a les nostres col·leccions. Les actuacions es divideixen en 3:  
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1) Descriure anualment a l’UBDoc o inventariar al Dipòsit Digital de la UB 4 nous fons documentals (d’arxius personals i 
col·leccions especials). Durant l’any 2019 s’han iniciat 7 nous fons i s’ha continuat treballant en la descripció de 4 més. 
Aquesta feina s’explica amb detall en altres apartats d’aquesta memòria. Només destacar que el Pla estratègic posa èmfasi 
en aquesta feina i pretén promoure la identificació i descripció d’aquests fons únics de manera generalitzada a tots els CRAI 
Biblioteques. 
 

2) Catalogar el 100% de documents procedents de donatius seleccionats durant el curs. Dels 21.366 exemplars procedents de 
donatius ingressats al nostre catàleg al llarg de 2019, 3.439 són nous registres bibliogràfics catalogats per la Unitat de Procés 
Tècnic. 
 

3) Facilitar l’accés al 100% dels fons revisats i incorporats al CRAI. Des de la Unitat s’està fent una revisió de la denominació de 
les diferents col·leccions especials i biblioteques personals que es difonen a través de la pàgina de Patrimoni bibliogràfic del 
web del CRAI i se n’identifiquen i descriuen de noves. Els resultats de 2019 són: 

Revisió Nombre 

Fons personals publicats al web 12 

Biblioteques personals 17 

Col·leccions especials 19 

Matèries   233 

Identificació i difusió Nombre 

Col·leccions especials noves 9 

 
b) Accions derivades de les àrees de millora anuals 

L’àrea de millora AM1-19 tenia el focus en posar en valor la feina catalogràfica i analitzar el seu rendiment. Aquesta àrea de 
millora ha tingut un impacte molt directe en la Unitat de Procés Tècnic, així com en tot l’equip de catalogadors del CRAI. Els 
objectius i resultats queden recollits a la intranet i s’estructuren en 3 àmbits: 

1) Redactar un informe de rendiment i d’ajust de l'equip de catalogadors del CRAI segons l'anàlisi de necessitats reals 
2) Posar en valor el perfil del catalogador en el si del CRAI 
3) Donar cohesió a l'equip de catalogadors del CRAI  

Els resultats obtinguts són:  

 Elaboració d’un informe semestral de rendiment de la feina del personal catalogador del CRAI 
 Llistat actualitzat de catalogadors del CRAI en actiu a partir de l’establiment d’un mínim volum de catalogació, així com 

l’assignació de codis d’operadors individuals que reconeguin la seva feina individual 
 Creació de nous canals de comunicació dins de l’equip de catalogadors:  

 
Nova llista de distribució crai.catalogadors@llistes.info.ub.edu 

Assignació d’un interlocutor de la Unitat de Procés Tècnic a cada CRAI Biblioteca 

Cata-CRAI : e-Butlletí dels catalogadors 

Jornada Cata-CRAI, reunió anual de l’equip de catalogadors 

El 2019 hem fet la migració de les comandes de subscripcions del PIGA al Sierra i, també, la integració del flux de treball de 
subscripció i catalogació dins del sistema. Aquest projecte ha estat dut a terme de manera conjunta amb els tècnics del Servei de 
Biblioteques de la UAB i la coordinació en el si del CRAI de la Unitat de Procés Tècnic i la Unitat de Gestió de la Col·lecció. La nostra 
institució inaugura així l’ús del mòdul d’adquisicions a Sierra amb aquest tipus de documents, que suposen el percentatge major 
del pressupost en adquisició de bibliografia.  

Donada la complexitat de la subscripció i la gestió de manera especial dels recursos electrònics, s’han realitzat diferents sessions 
de treball entre les 2 unitats per establir un flux de treball operatiu i eficient que encara està en proves. La valoració tant del 
procés de migració com de la coordinació que implica a l’hora de treballar, ha estat molt positiva per part de les 2 unitats. 

c) Integració de centres adscrits 

Durant el 2019 s’ha continuat amb el suport en la integració dels fons dels centres amb conveni d’adscripció: CETT, Biblioteca de 
l’Hospital Sant Joan de Déu i Mediateca ESCAC, així com en el suport i formació del seu personal. 

 
2019 BSJD ESCAC CETT 

Exemplars creats 142 783 1.147 

Fons total aproximat 10.000 5.000 6.000 
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d) Formació en catalogació de fons antic 

L’últim trimestre de l’any vam iniciar la formació d’un petit grup de catalogadores de la Unitat de Procés Tècnic en la catalogació 
de fons antic amb l’objectiu de donar suport a les necessitats del CRAI Biblioteca de Reserva. La iniciativa va sorgir del propi equip 
de catalogadors per aprofitar els coneixements de la nostra companya Dolors Florensa abans de la seva imminent jubilació.  
 
Dolors Florensa es va encarregar de fer la primera fase de la formació de l’equip de 3 persones. La segona fase de la formació està 
prevista realitzar-la amb el personal del CRAI Biblioteca de Reserva al llarg del primer semestre de 2020. 
 
 

7.3. Preservar i conservar 

Seguint la línia 2: recursos d’informació i patrimoni bibliogràfic del Pla estratègic del CRAI, s’ha posat el focus en revisar i crear una 
col·lecció única i transversal que depassi les ubicacions físiques, així com garantir entorns segurs amb les condicions necessàries 
perquè els materials puguin ser conservats. 

Per portar a terme aquest objectiu ha calgut reorganitzar els fons i racionalitzar els espais, per tal de garantir la conservació i 
preservació de tot els tipus de documents de baix ús i obsolets del CRAI.  

Això ens ha portat a repensar els fons que acullen el Dipòsit de Cervera i el magatzem cooperatiu GEPA. Es pren la decisió d’ubicar 
al Dipòsit de Cervera només les monografies obsoletes i de baix ús del CRAI, a més de preservar-hi tot el Fons UB (Col·lecció Local) 
de tot tipus de suport i format, i preservar al GEPA les publicacions periòdiques de baix ús del fons del CRAI. A partir d’aquest 
moment els CRAI Biblioteques que no tinguin prou espai físic hauran d’actuar així. 

Se segueix apostant per la difusió i la preservació del patrimoni bibliogràfic en un entorn digital per tal de donar accés als 
documents i facilitar l’intercanvi de coneixement. Per garantir aquest procés el CRAI gestiona el Centre de Digitalització de la UB 
(CEDI), en qui confia tot el procés de digitalització i preservació del patrimoni bibliogràfic del CRAI i de la UB.  

Des de la Unitat de Gestió de la Col·lecció s’han portar a terme diferents accions i compres perquè els CRAI Biblioteques que ho 
necessitin disposin del material específic de forma centralitzada. 

Com a fet destacat, s’han instal·lat 4 Data Loggers als CRAI Biblioteques de Dret, Economia i Empresa, Física i Química i Filosofia, 
Geografia i Història. Aquests aparells registren les dades d’humitat i temperatura a través d’una sonda, situada al lloc on s’ha de 
mesurar, i les envia al receptor que està instal·lat en un ordinador on es reben i guarden les dades. 

En col·laboració amb la Unitat de Procés Tècnic, s’ha iniciat la gestió de la compra conjunta de material de preservació d’arxiu per 
a tots els CRAI Biblioteques. 

Altres compres centralitzades han estat: 

Compra de caixes de preservació i conservació del fons 

Compra de paper neutre per elaborar camises  

Compra de cartolina neutra per als punts de llibres  

Compra de cartró de conservació i beta blanca per a les proteccions i fundes dels llibres  

Compra de material especial, Reemay i Melinex, per fer fundes de protecció per als cartells i pergamins  

 
Per altra banda s’ha fet un tractament de desinfecció i neteja de 200 llibres amb fongs, degut a un vessament d’aigua, del Dipòsit 
del CRAI Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història. L’ha dut a terme Ester Turró, restauradora externa, el novembre de 2019. 
 
Finalment assenyalar que s’ha fet la primera de les 3 campanyes d'enquadernació de fons bibliogràfics, especialment dels segles 
XIX i principis del XX i del llegat de l’Institut Cambó del CRAI Biblioteca de Lletres. 

  
Imatge: detall de l’exposició “40è aniversari de les primeres eleccions municipals” 
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7.3.1. Centre de Digitalització (CEDI) 

Malgrat haver estat un any de trasllat i d’entrada de noves màquines, al CEDI s’ha seguit treballant en la digitalització del fons 
patrimonial que custodia el CRAI i que es difon principalment a través del portal del BiPaDi i de la Memòria Digital de Catalunya 
(MDC). 

a) Digitalitzacions 

Aquest any s’ha digitalitzat principalment la col·lecció de manuscrits i fons de cartells de diferents CRAI Biblioteques, especialment 
els rebuts en donatiu. Destaca el Fons Ricart Miracle, que ha servit de base per dissenyar el calendari de l’any 2020 del CRAI.  

S’han seguit digitalitzant les tesis doctorals retrospectives provinents de diferents campanyes de la UB fetes a través del CRAI amb 
material adaptat a persones amb necessitats específiques.  

Es continua digitalitzant el Diario de Barcelona, fruït del conveni firmat entre la UB i l’Institut de Cultura de Barcelona (ICB) el 23 
d’abril de 2015. Aquest any s’han entregat a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona els fitxers generats dels números publicats 
durant els anys 1877-1880.  

Altres digitalitzacions han estat les següents: 

Col·lecció de negatius dels Fons Sabater Pi 

Col·lecció de cartes de restaurants 

Fons patrimonial que el CRAI deixa en préstec per a exposicions 

Sol·licituds de documents que arriben pel préstec interbibliotecari  

Alhora es treballa per avançar en l’objectiu que ens vam proposar fa 2 anys de tenir tot el patrimoni digitalitzat i preservat. Per 
aquest motiu es continuen digitalitzant col·leccions de les quals no es disposa dels arxius de preservació o bé que la qualitat de la 
seva digitalització no és prou bona.   

El CEDI segueix col·laborant i obrint les portes a d’altres serveis de la UB com l’Arxiu Històric i l’Institut de Ciències de l’Educació 
(ICE), i segueix obert a altres projectes de digitalització aliens a la UB. Amb aquest propòsit també s’han portat a terme 
digitalitzacions de particulars.  

Tota la preservació dels fons patrimonials es realitza des del CEDI, 
juntament amb l’Àrea de Tecnologies. El total d’objectes digitals 
preservats el 2019 ha estat de 8.199, que representen un total de 

367.802 fitxers i ocupen un espai en disc de 3,5 TB 

b) Nous estàndards de digitalització 

L’abril de 2017 es va aprovar la Norma ISO 19264, que fa referència a l’estandardització de l’anàlisi de qualitat de la imatge. 
Aquesta norma s’ha desenvolupat per especificar la manera d’analitzar la qualitat global de les imatges digitalitzades mitjançant 
l’escaneig, i les fotografies de còpia d’originals. La Norma ISO 19264 especifica les principals característiques de la qualitat de la 
imatge, les mètriques utilitzades i com s’han de reportar els resultats de les mesures individuals. De fet, especifica un gràfic de 
proves multipatró amb una carta de colors específica per mesurar que les màquines compleixin els requisits de qualitat d’imatge i 
per millorar i controlar la qualitat general de la imatge.  

Els escàners Copybook ONYX-RGB, comprats per la UB l’any 2012, no complien aquesta Norma ISO 19264. Per aquest motiu des de 
2017 es va començar a pensar en la compra d’uns escàners nous que finalment, gràcies a l’ajuda de la Gerència de la UB, ha estat 
possible.   

Els nous escàners són del model CopiBook Open System A2, aeris i manuals, d’alta qualitat, de l’empresa I2S. L’objectiu és entrar 
al 2020 canviant els estàndards de digitalització de les col·leccions patrimonials seguint la Norma ISO 19264.  

c)  Nou emplaçament 

El 8 de novembre de 2019 el CEDI va deixar el seu emplaçament a Can Jaumandreu (Poble Nou) i es va traslladar a la segona planta 
de l’Edifici Baldiri Reixac del Campus Diagonal Sud.  

Es va aprofitar el trasllat per instal·lar els nous escàners i, també, per habilitar una sala fosca per a l’equip fotogràfic amb una 
càmera digital per a gran format, model I2S Eagle de 71 MP.  
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Aquest trasllat facilitarà la gestió de la digitalització del patrimoni del CRAI, a més d’afavorir els fluxos de treball del CEDI amb els 
CRAI Biblioteques i amb la resta d'unitats i serveis de la UB. 

7.3.2. Dipòsit de Cervera 

Enguany, i després de més de 34 anys, la responsable del Dipòsit de Cervera, Esther Font, s’ha jubilat. La substitueix Jordi Balagué 
des de l’última setmana d’abril (vegeu també l’apartat 8.2. Personal). 

Al llarg d’aquest any s’han començat a fer millores al Dipòsit de Cervera per tal de poder donar resposta als nous objectius que 
planteja el Pla Estratègic. El Dipòsit de Cervera comença a treballar amb la resta de CRAI Biblioteques en la col·lecció única de 
publicacions periòdiques del CRAI, però a més també té l’objectiu de buidar totes les seves prestatgeries de revistes per reubicar-
les al GEPA, als CRAI Biblioteques o donar-les de baixa.   

Pensant en tot el moviment de documentació que es preveu durant els propers anys i arran d’una visita del Servei d’Obres, es fan 
un seguit de millores a les instal·lacions que estan detallades a l’apartat 3.2 d’aquest document.  

S’acorda que al Dipòsit de Cervera hi ubicarem:  

Les monografies de baix ús i obsoletes  

Tot el Fons UB (col·lecció local) en qualsevol format  

VHS, CDs, DVDs de baix ús 

Aparells reproductors en funcionament   

Durant l’any hi han entrat monografies del CRAI Biblioteca de Lletres i l’últim enviament de llibres de reconversió de medicina del 
CRAI Biblioteca del Campus Clínic.   

L’últim trimestre de l’any es comença a pensar en la possibilitat de canviar la col·locació dels llibres del Dipòsit de Cervera per tal 
d’optimitzar l’espai al màxim. Abans, però, es demana al Servei d’Obres de la UB que visiti el Dipòsit i doni el vistiplau al nou 
projecte. El canvi suposa passar de la col·locació dels llibres en forma lineal a la col·locació que utilitza el GEPA, l’emmagatzematge 
en caixes i en armaris compactes.   

Documents al Dipòsit de Cervera 2016 2017 2108 2019 

Monografies 104.225 105.758  110.102 110.460 

Publicacions periòdiques 4.955  4.994  4.973 4.897 

 
7.3.3. GEPA 

Aquest any no hi ha hagut cap càrrega cooperativa gestionada pel CSUC. En canvi el CRAI ha començat a enviar càrregues pròpies 
de documents procedents dels CRAI Biblioteques a aquest dipòsit de descàrrega cooperatiu.  
 

En total s’han fet 3 enviaments, amb un total de 500 caixes GEPA, 
que han representat entre revistes i monografies un total de 1.370 

documents enviats 
 

Documents al GEPA 2016 2017 2108 2019 

Monografies 10.710 11.550 12.317 14.942 

Publicacions periòdiques 565 569 774 953 

 
7.3.4. Taller de Restauració 

La majoria de les peces intervingudes al Taller de Restauració aquest 2019 són del CRAI Biblioteca de Reserva, però també s’ha 
actuat sobre peces dels CRAI Biblioteques de Belles Arts, Pavelló de la República, Ciències de la Terra, i Farmàcia i Ciències de 
l’Alimentació - Campus Torribera.  

El nombre d’obres intervingudes pel Taller de Restauració ha estat 
de 198. S’han portat a terme 69 restauracions totals i 90 parcials, i 

s’han executat 39 desinfeccions. De totes les peces destaquen 5 
manuscrits i 1 incunable. Als CRAI Biblioteques s’han restaurat 204 

peces i se n’han reparat 2.607 
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Com sempre, les restauradores han fet el seguiments de les condicions mediambientals i de conservació del fons antic del CRAI 
Biblioteca de Reserva i del CRAI Biblioteca de Dret.  

Aquest any s’hi ha afegit el control del fons del CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació - Campus Torribera i del 
CRAI Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història. En aquest sentit se segueix la tendència dels darrers anys d’ampliar el nombre de 
visites que fan les restauradores als CRAI Biblioteques per tal d’elaborar un informe sobre l’estat del fons i les instal·lacions, 
controlar les condiciones mediambientals i assessorar cada CRAI Biblioteca, segons la seva singularitat, en temes de conservació, 
restauració i reparació de documents.   

El Taller de Restauració va participar a les II Jornadas de Gestión del Patrimonio Bibliográfico, a la Universidade de Santiago de 
Compostela, amb 2 presentacions a càrrec de la Montserrat Florensa i l’Anna Rossell. (Vegeu l’annex 3, Participació en fórums i 
publicació en revistes professionals). 

Imatge: detall de l’exposició “La Segona Guerra mundial al fons del CRAI 
Biblioteca del Pavelló de la República” 



DOTAR-SE DE

RECURSOS_

I m a t g e : a m p o l l e s  d e  v i d r e  r e u t i l i t z a b l e s
V o l e m  u n  C R A I  m é s  s o s t e n i b l e
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8. GESTIONAR I ADMINISTRAR  
L’EQUIP HUMÀ_ 

8.1. Organigrama 
L’organigrama del CRAI no ha sofert variacions respecte l’any anterior. 

 
8.2. Personal 

8.2.1. Dades generals 

Treballen al CRAI 238 persones, de les quals 142 són personal funcionari i 96 són personal laboral. Del total del planter 156 
persones pertanyen als grups A/B i I/II i,  82 persones pertanyen als grups C1/C2 de funcionaris i III/IV de laborals.       
          

8.2.2. Concursos i trasllats 

El 9 de gener es convocà l’anunci d’un contracte temporal de tècnic/a especialista de biblioteca per al Dipòsit de Cervera (6440). 
En data 29 d’abril es va resoldre adjudicar el contracte temporal a Jordi Balagué Linares.  
 
En data 11 de febrer es publicà l’anunci d’interinitat a plaça vacant de tècnic de grau mitjà per a la Unitat de Docència. Després de 
realitzar una prova i entrevistes a 7 persones, es va resoldre adjudicar la plaça, en data 6 de maig, a Eva Sánchez Oliva.   
 
El 25 de febrer es va convocar un concurs específic de mèrits per proveir 4 llocs singulars de treball de PAS (Full informatiu, 214). 
En data 25 de juliol es va resoldre adjudicar les següents places:  

 
Cap de la Biblioteca del Campus Clínic  Rosa Zaborras Gracia 

Cap de la Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació Eva Alba Fernández 

Cap de la Unitat Tècnica d’Automatització de la Unitat de Procés Tècnic Arantxa Cazorla Valencia 

Tècnic de la Unitat de Projectes Antoni Navajas Navarro 
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En data 19 de març es convocà un concurs de mèrits per proveir 207 llocs de treball del PAS funcionari (Full Informatiu, 206). Es 
convoquen 2 places d’administratiu per a la Unitat d’Administració del CRAI. Ambdues places han estat adjudicades, amb efectes 
en data 13 de novembre, a Ana María Gonzálvez Verdaguer i a Maria Rosa Iborra Montells.  
 
Al mes de juliol es va adjudicar la plaça de cap d’Afers Generals de l’Administració del CRAI a Beatriz Ortega Vega. Aquesta plaça 
s’havia convocat en data 19 de desembre de 2018.  
 
En data 28 de juny es convocà un concurs de mèrits per proveir 26 llocs de treball de personal d’administració i serveis (Full 
informatiu, 207). Dins d’aquest concurs hi havia una plaça de gestor tècnic de l’administració del CRAI. La resolució d’aquest 
concurs encara està pendent.   
 
La Direcció del CRAI va proposar la modificació de 14 de places de la Relació de Llocs de Treball (RLT). El Consell de Govern va 
aprovar aquesta modificació en data 23 de març de 2019 i la Comissió Econòmica del Consell Social la va ratificar en data 8 d’abril 
de 2019. 
 
Des del juliol de 2014 no s’havia convocat cap concurs d’ajudants d’arxius i biblioteques. Aquest fet, unit amb la important 
modificació de la RLT, va donar com a resultat que en data 14 de novembre es convoqués un concurs de mèrits per proveir 40 llocs 
de treball de personal funcionari d’administració i serveis del CRAI (Full informatiu, 209).  
 
En data 4 de desembre es convocà el procés selectiu per a l’ingrés a l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques (subgrup A2). 
 
Tant el concurs de mèrits per proveir llocs de treball d’ajudants d’arxius i biblioteques com el procés selectiu estan pendents de 
resolució. 

 
8.2.3. Becaris 

Per al curs 2019-20 des del CRAI s’han convocat les beques següents:  
 

CRAI Biblioteca o unitat Hores setmanals Beques 

CRAI Biblioteques  15 hores setmanals 65 

Servei de Préstec Interbibliotecari  15 hores setmanals 1 

Unitat de Projectes  15 hores setmanals 1 

Unitat de Procés Tècnic 15 hores setmanals 1 

Unitat de Serveis a Usuaris  15 hores setmanals 1 

Arxius de fons personals  15 hores setmanals 1 

Taller de Restauració 15 hores setmanals 3 

Unitat de Recerca 20 hores setmanals 2 
 

 
També s’han convocat les següents beques finançades pel Vicerectorat de Política Docent i destinades a la Unitat de Docència del 
CRAI.  
 

CRAI Biblioteca o unitat Hores setmanals Beques 

Unitat de Docència  25 hores setmanals 10 

Punts de Suport a la Docència (PSD) 25 hores setmanals 2 

 
El Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal (CeDocBiV) convoca 2 beques de 10 hores setmanals, 1 de les quals és a càrrec 
del pressupost del Vicerectorat de Recerca.  
 
D’aquestes 89 beques 7 van quedar desertes o sense llista d’espera i es van haver de convocar extraordinàriament a la 
convocatòria de novembre de 2019. De les 7 beques se’n va cobrir 5 (1 beca per a la Unitat de Procés Tècnic, 2 beques per a la 
Unitat de Recerca i 2 per a la Unitat de Docència). Les altres 2 beques van tornar a quedar desertes. 
 
Tots el becaris han seguit el pla de formació establert a cada plaça. 

 

8.3. Formació del personal 

8.3.1. Formació interna 

Durant l’any 2019 el personal del CRAI ha participat en 63 cursos del Pla de formació del PAS. A més, s’han atorgat 5 llicències per 
a cursos d’anglès en línia. Han participat en algun curs un total de 177 persones (del total de 500 inscripcions).  
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Entre els cursos de formació del PAS destaquen els específics per al personal del CRAI:  
 

Cursos de formació dirigits al personal del CRAI 

Disseny i gestió d’exposicions 

Indicadors bibliomètrics 

Iniciació al disseny gràfic  

Suport en la gestió i edició de revistes en OJS a RCUB 

Cercadors acadèmics i mètriques socials en la comunicació científica (2 edicions)  

Principis bàsics del web semàntic i Linked Open Data (LOD)  

Projectes de recerca: conceptes bàsics i estructura de la sol·licitud  

Open LMS, millorar la docència i l’aprenentatge des del núvol (2 edicions)  

 
 
La UB ha dissenyat un curs intensiu d’anglès dirigit a comandaments que ha tingut 3 inscripcions del personal del CRAI. 

 
8.3.2. Formació externa 

a) Formació al Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya (COBDC) 

Gràcies a l’acord que té el CRAI amb el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya (COBDC), 9 persones van 
poder assistir a cursos organitzats pel Col·legi:   
 

Cursos de formació realitzats al COBDC 

Catalogació i format RDA. Mòdul introductori (febrer) 1 inscripció 

Les mètriques i les xarxes socials per a la recerca (maig) 1 inscripció 

Com desenvolupar la col·lecció en una biblioteca del segle XXI (abril) 2 inscripcions 

Gestió de projectes I. Definició i planificació (novembre i desembre) 2 inscripcions 

Protecció de dades per a bibliotecaris (octubre)  1 inscripció 

Gestió de fons i col·leccions de fotografia (octubre i novembre) 1 inscripció 

 
 

b) Altres cursos realitzats pel personal del CRAI 

Marcial Rubio, de la Unitat de Serveis a Usuaris, va realitzar el curs Elaboración de una memoria conceptual, a la seu del Club de la 
Excelencia en Gestión (Madrid), el 30 de setembre de 2019. 
 
Altres cursos a destacar: 
 

Cursos realitzats pel personal del CRAI 

Gestió de dades en la pràctica científica: el rol dels Data Stewards Novembre de 2019 2 inscripcions 

Introducció a la bibliometria. COBDC Maig-juny de 2019 1 inscripció 

Sessió JBI (OVID). Wolters Kluwer 21 de març de 2019 3 inscripcions 

Scopus Bibliometrics. FECYT 8 d’abril de 2019 1 inscripció 

Base de datos Scopus. FECYT 8 d’abril de 2019 3 inscripcions 

Maquetació multiplataforma. Cibernàrium Gener de 2019 1 inscripció 

Dissenya webs amb els nous mòduls CSS Flexbox i CSS Grid Layout. Cibernàrium Març de 2019 1 inscripció 

Digital Analytics bàsic: mètriques i analítica de dades. Cibernàrium Juny de 2019  1 inscripció 

Digital Analytics avançat. Cibernarium Juny de 2019  1 inscripció 

Hàbits saludables en la vida diària (Projecte Gestió de l’Experiència) 15 d’octubre de 2019 1 inscripció 

Conèixer Barcelona (Projecte Gestió de l’Experiència)  5 de novembre de 2019 1 inscripció 

ERM: Sierra Gestión de Recursos Electrónicos al CSUC Abril de 2019 3 inscripcions 

Formació del mòdul d’adquisicions de Sierra a la Biblioteca de Catalunya Febrer de 2019 3 inscripcions 

Estándares de digitalización para preservación digital: ISO 19264 Abril de 2019 2 inscripcions 

Introducción al manuscrito hispano medieval. Universidad de Zaragoza  Juliol de 2019 1 inscripció 

 
 

8.3.3. Assistència a jornades i congressos 

a) Assistència amb el finançament del CRAI 

El personal del CRAI ha pogut assistir als següents congressos o tallers: 
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Conferencia internacional sobre revistas y humanidades - CRECS 2 inscripcions 

Jornadas Bibliosalud 2019. XVI Jornadas de Información y Documentación en Ciencias de la salud 2019 2 inscripcions 

PKP Conference 2019 1 inscripció 

LIBER 2019 Annual Conference  1 inscripció 

Seminaris del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya 2 inscripcions 
 
 

b) Jornades de Bones Pràctiques del CRAI 

Bona part del personal del CRAI va assistir a les Jornades de Bones Pràctiques del CRAI. Aquest any se’n va programar 2: en horari 
de matí la 7a Jornada, i de tarda la 8a, per tal de facilitar l’assistència a tothom. La participació va ser la següent: 

7a Jornada de Bones Pràctiques. Formació d'usuaris (16/07/2009)  46 assistents 

8a Jornada de Bones Pràctiques. Estades en institucions del CSUC (26/11/2019) 56 assistents 

c) Assistència a altres jornades

XVII Jornadas CRAI: nuevas metodologías de enseñanza y 
aprendizaje: el rol de los CRAI (CRUE-Rebiun). Universidad 
de Sevilla, maig de 2019. Assistència de 2 persones del 
CRAI. 
 
II Jornada de Dades de Recerca de la Universitat de 
Barcelona, 30 d'abril de 2019. Assistència de 8 persones del 
CRAI. 
 
Intensiu Digital 2019. Jornada d’intercanvi d'experiències 
en col·leccions digitals. Facultat d’Informació i Mitjans 
Audiovisuals. 13 de juny de 2019. Assistència de 10 
persones del CRAI. 
 

III Jornades de Biblioteques i Salut de Catalunya. 14 i 15 de 
novembre de 2019. Assistència de 9 membres del CRAI 
Biblioteca del Campus Bellvitge i Campus Clínic. 
 
XXV Campaña Nacional de Herborización de la AHIM. La 
sortida es va realitzar al Sistema Ibèric, al voltant del vèrtex 
on coincideixen les províncies de Conca, Guadalajara i 
Terol, del 3 al 6 de juny de 2019. Hi van assistir 2 membres 
del CeDocBiV i es van recol·lectar més de 160 espècimens.  
 
Podeu veure la resta de jornades i congressos amb 
participació de membres del CRAI a l’annex 9. 
 

 

8.3.4. Participació en programes d’intercanvi 

a) Quinzena d’intercanvis del CSUC   

Durant la primera quinzena de juliol té lloc la primera Quinzena d’intercanvis del CSUC amb l’objectiu principal de potenciar la 
formació i el coneixement de projectes entre biblioteques del CSUC. Hi participen 10 persones del CRAI, que visiten les següents 
institucions o equipaments:  

Institucions visitades pel personal del CRAI en el marc de la Quinzena d’intercanvis del CSUC 

Biblioteca de l’Escola Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (UPC) 

Biblioteca del Campus Diagonal – Besòs (UPC) 

Biblioteca de Catalunya 

Biblioteca de l’Abadia de Montserrat (URL)  

Biblioteca de la Universitat de Vic  

Magatzem cooperatiu GEPA 

Biblioteca de la Universitat de Girona, Campus Montilivi  

Biblioteca de la UOC  

Servei de Biblioteques de la UAB 

Tot el personal del CRAI va redactar una petita memòria de l’estada que es va publicar a la col·lecció Informes quinzena de visites 
d’intercanvi CSUC (CRAI-UB) del Dipòsit Digital de la UB. 

Al CRAI per la seva part rep 21 persones d’altres institucions que visiten els CRAI Biblioteques de Reserva, Pavelló de la República, 
Campus Clínic-EspaiCrea, així com el Centre de Digitalització (CEDI) i la Unitat de Recerca. 

b)  Erasmus+Staff 

Les 7 persones que van resultar beneficiàries del programa d‘intercanvi Erasmus+Staff 2018-19 van poder gaudir de les seves 
estances a les següents institucions:  
  

http://gestioneventos.us.es/30445/detail/xvii-jornadas-crai_-nuevas-metodologias-de-ensenanza-y-aprendizaje_-el-rol-de-los-crai.html
http://gestioneventos.us.es/30445/detail/xvii-jornadas-crai_-nuevas-metodologias-de-ensenanza-y-aprendizaje_-el-rol-de-los-crai.html
https://bibliotecasalut.gencat.cat/CAT/Formacio/jornades-biblioteques-salut-catalunya/IIIJornadesbibliotequesisalutcatalunya/Pagines/default.aspx
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/137718
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/137718
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  CRAI Biblioteca o unitat Institució de destí 

Esther Acereda  CRAI Biblioteca de Lletres Università degli Estudi di Padova (Itàlia) 

Francesca Ropero  CRAI Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història University of Tuzla (Bòsnia i Hercegovina) 

Gemma Masdeu  Unitat de Projectes Rijksuniversiteit Groningen (Països Baixos) 

Isabel Magdaleno  CRAI Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història Siauliu valstybine kolegija (Lituània) 

Joana Ferrer  CRAI Biblioteca del Campus Clínic University of Edinburgh (Regne Unit) 

M. Cristina Bibian  CRAI Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història Lomonosov Moscow State University (Rússia) 

Roberta Boscaro Unitat de Procés Tècnic University of Edinburgh (Regne Unit) 

 
D’altra banda al final es va resoldre la convocatòria del curs 2019-20, en la qual van participar 5 persones del CRAI. 
 
 

8.4. Comunicació interna del personal 

a)  blogs i butlletins electrònics de comunicació interna

Comunicacions de Direcció. Continua l’elaboració i tramesa 
del butlletí intern, que rep tot el personal del CRAI amb 
periodicitat quinzenal al seu correu electrònic. S’han enviat 
24 comunicacions durant l’any.  

RecInfo. Gestionat per la Unitat de Gestió de la Col·lecció, 
recull les informacions i novetats sobre els recursos 
electrònics del CRAI. Té l’objectiu de garantir que tot el 
personal del CRAI disposi de la informació i formació 
necessàries per difondre les novetats en recursos 
electrònics. Serveix per facilitar als usuaris el coneixement i 
l’ús d’aquests recursos. Aquest any ha publicat 58 posts i ha 
aconseguit un total de 91 usuaris subscrits. 

Recercant en obert. Gestionat per la Unitat de Recerca, 
recull totes aquelles informacions i novetats sobre 
polítiques d’accés obert i ciència oberta. 

Cata-CRAI, butlletí dels catalogadors. Elaborat per la 
Unitat de Procés Tècnic on s’informa de tot allò relacionat 
amb les tasques de catalogació. 

Blog del TÀCTIC. A través de l’Espai del TÀCTIC del CRAI, 
mitjançant l’apartat del blog, la Unitat de Docència ha 
continuat fent difusió de les informacions sobre l’ús de les 
eines i els recursos relacionats amb les metodologies 
actives que s’estan aplicant a la UB.

b)     Altres accions destacables

Visites. La directora del CRAI, Judit Casals, ha continuat la 
seva ronda de visites periòdiques a tots els CRAI 
Biblioteques i unitats per reforçar la relació directa i el 
coneixement personal.  

Llistes de distribució. S’ha modificat i actualitzat la gestió 
de llistes de distribució del CRAI amb la implementació 
d’una nova plataforma. El CRAI manté actives 9 llistes de 
distribució, de les quals 1 és genèrica per a tot el personal i 
les 8 restants temàtiques o sectorials. S’ha creat una nova 
llista específica per al col·lectiu de bibliotecaris 
catalogadors. 

Formularis. El CRAI manté vius 22 formularis de participació 
i gestió, tots ells accessibles des de la intranet del CRAI i 
molts d’ells amb gran activitat. De tots destaquem 
l’InnovaCRAI, un formulari on tot el personal pot aportar 
idees o suggeriments que són avaluats per l’equip de 
Direcció i, si són factibles, implementats. 

S’han rebut 7 idees i suggeriments del 
personal del CRAI a través del formulari 

InnovaCRAI

8.5. Col·laboració docent del personal del CRAI 
El personal del CRAI ha col·laborat impartint docència en cursos especialitzats, tallers i diferents assignatures de grau de la UB. 
Podem destacar les següents: 
 
Mireia Casas, de la Unitat de Docència, ha impartint el curs 
Avances, retos y riesgos del uso de la tecnología en la 
práctica e investigación en docència, pertanyent a la VI 
Escuela de Verano - Nuevas generaciones, nuevas 
tecnologías: la enseñanza en el nivel superior y los desafíos 
del escenario digital de la Unión Iberoamericana de 
Universidades. Buenos Aires, 16, 17 i 18 d’octubre de 2019.  
 
Montserrat Tafalla, del CRAI Biblioteca de Dret, juntament 
amb Cristóbal Urbano, professor de la Facultat d’Informació 
i Mitjans Audiovisuals, imparteixen el curs Cómo optimizar 
el perfil personal académico en Internet: ORCID, WoS-
Publons, Scopus ID, Google Scholar Citation, Mendeley y 

otras redes sociales académicas, a la Facultat de Dret de la 
UB. 2 de juliol de 2019. 
 
Núria Hombrabella, de la Unitat de Serveis a Usuaris, ha 
col·laborat en l’assignatura Avaluació i Qualitat, del grau de 
Gestió d'Informació i Documentació Digital de la Facultat 
d’Informació i Mitjans Audiovisuals, parlant sobre gestió de 
dades. Abril de 2019. 
 
Marcial Rubio, de la Unitat de Serveis a Usuaris, ha 
col·laborat a l’assignatura Avaluació i Qualitat del grau de 
Gestió d'Informació i Documentació Digital de la Facultat 

http://citep.rec.uba.ar/escuela-de-verano/
http://citep.rec.uba.ar/escuela-de-verano/
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d’Informació i Mitjans Audiovisuals parlant sobre la gestió 
per processos i la qualitat. 22 de maig de 2019 

Esther Acereda, del CRAI Biblioteca de Lletres, ha fet la 
col·laboració docent en l’assignatura Màrqueting, impartida 
a la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals. 

Anna Rovira, de la Unitat de Procés Tècnic, ha donat el curs 
Introducció a la Catalogació, organitzat pel COBDC en 
modalitat semipresencial. Els materials del curs han estat 
redactats per Rosa Fabeiro i Anna Rovira en 5 mòduls. Del 6 
de març al 4 d’abril de 2019. 

Rosa Fabeiro, Marta Mercader, Anna Rovira i Anna 
Salvador, de la Unitat de Procés Tècnic, han impartit el curs 
Catalogació i format RDA: el nou estàndard. Mòdul 
perfeccionament, organitzat pel COBDC. Del 6 de maig al 3 
de juny de 2019. 

Rosa Fabeiro, Marta Mercader, Anna Rovira i Anna 
Salvador, de la Unitat de Procés Tècnic, han impartit  el 
curs Catalogació i format RDA: el nou estàndard. Mòdul 
perfeccionament, organitzat pel COBDC per encàrrec de la 
Generalitat de Catalunya. Del 28 de maig al 14 de juny de 
2019. 

Jordi Cornet, del CRAI Biblioteca del Campus de Mundet, ha  
impartit 2 tallers a les Jornades de Tardor de Doctorat de la 
Facultat d’Educació de la UB: Els recursos orientats a la 
recerca del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la 
Investigació de la UB i introducció a les bases de dades per 
a la recerca i Introducció a Mendeley, gestor de referències 
bibliogràfiques. 28 i 29 de novembre de 2019. 

Neus Verger, del CRAI Biblioteca de Reserva, ha presentat 
El fons antic de la Universitat de Barcelona. El CRAI 
Biblioteca de Reserva, arran de l’exposició Orient Occident. 
15 de gener de 2019.  
 
Marina Ruiz, del CRAI Biblioteca de Reserva, ha presentat  
Els Antics Posseïdors o ressuscitar els lectors oblidats arran 
de l’exposició La Vida privada dels llibres. 16 de desembre 
de 2019. 
 
Rosa Fabeiro i Anna Rovira, de la Unitat de Procés Tècnic 
han col·laborat al Mini symposium on Authorities & 
Identifiers, organitzat per la secció OCLC Research amb la 
col·laboració del CSUC. 17 de desembre de 2019.  

Gemma Masdeu, de la Unitat de Projectes, va fer una 
xerrada sobre Open Journal Systems (OJS) a la Facultat 
d’Informació i Mitjans Audiovisuals en el marc de 
l’assignatura Sistemes de gestió de continguts al web del 
Màster de Gestió de Continguts Digitals. Gener de 2019. 

Gemma Masdeu, de la Unitat de Projectes, va impartir el 
curs Gestió i Edició de revistes amb OJS a RCUB, destinat al 
PDI de la UB. Activitat acreditada per l’Institut de 
Desenvolupament Professional de la UB. Juny de 2019. 
 
Imma Marín, del CRAI Biblioteca de Lletres, va presentar 
Mendeley: gestor de referències i cites bibliogràfiques al 7è 
Taller de Tesis CRIC. Universitat de Barcelona, Facultat de 
Filologia. 2 de desembre de 2019. 

Roser Guàrdia, del CeDOCBiV, va participar com a docent al 
seminari Registres de Biodiversitat de l'assignatura Botànica 
Farmacèutica del grau de Farmàcia de la UB. 

 

8.6. Reconeixement al personal del CRAI 

Reconèixer la feina ben feta és un valor del CRAI. Com cada any per Nadal, la Direcció fa un petit obsequi a tot el personal amb 
materials de marxandatge. A més, i aprofitant l’aposta del CRAI per la sostenibilitat, s’ha donat a tot el personal una ampolla 
reciclable per fer-ne ús a les fonts d’aigua del CRAI. 

Una altra forma de reconèixer el personal del CRAI és publicant al web del CRAI totes aquelles actuacions remarcables i que 
mostren l’expertesa del personal, ja siguin les seves publicacions en revistes o la participació activa en cursos, congressos o 
qualsevol altra acció remarcable. 

Les 2 Jornades de Bones Pràctiques anuals serveixen també per posar en valor tota la feina feta per personal del CRAI. 

  Imatge: detall de l’exposició “La col·lecció d’autògrafs de Pepita Teixidor a la Universitat de  Barcelona” 
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9. ADMINISTRAR ELS SERVEIS GENERALS, LES 
INFRAESTRUCTURES, ELS  EQUIPAMENTS  
I ELS MATERIALS_ 

9.1. Equipaments i infraestructures 
L’any 2019 s’ha intervingut en la pràctica totalitat de CRAI Biblioteques, en la Direcció del CRAI, al Dipòsit de Cervera, al CeDocBiV, 
al CEDI i al Taller de Restauració per millorar-ne les infraestructures i els equipaments.  
 
Les intervencions les podeu veure desglossades a l’annex 10 d’aquesta memòria. 
 

9.1.1. Nous espais 

Un dels objectius estratègics del Pla Iter2022 és la necessitat de potenciar l’espai físic creant-ne de nous i redissenyant els 
existents. L’any 2019 es van fer les següents actuacions: 

 
Nous espais creats o redissenyats 

Sala Jacint Corbella - espai per a acollir exposicions de petit format (CRAI Biblioteca del Campus Clínic) 

Sala de treball en grup (CRAI Biblioteca de Lletres) 

Àrea informal de lectura (CRAI Biblioteca del Campus Bellvitge) 

CRAILab Baldiri (Edifici Baldiri Reixac)             

Sala de reunions del CRAI Administració (Edifici Baldiri Reixac) 

Zona d’estudi distès (CRAI Biblioteca de Biologia) 

Ampliació de l’espai d’estudi individual (CRAI Biblioteca de Biologia) 

Reestructuració del despatx del personal fent una nova sala de reunions (CRAI Biblioteca del Campus Bellvitge) 

Reestructuració de la Sala Pifarré: eliminació de prestatgeries, esporgada, reparació mínima del parquet i substitució de la 
moqueta vella (CRAI Biblioteca de Lletres) 

Recuperació de la sala A de fotocòpies com a despatx de treball (CRAI Biblioteca de Lletres) 

EspaiCREA (CRAI Biblioteca del Campus Clínic) – inaugurat el 2018 i posat en funcionament el 2019 (vegeu l’apartat 6.4.3) 

 
El CRAI Biblioteca de Lletres, a banda dels espais ja mencionats va treballar en l’elaboració d’un projecte de millora del mobiliari i 
redistribució de la seva secció central. Per a aquesta iniciativa s’hi van presentar 4 projectes. 
 
Per altra part la mateixa biblioteca va començar, el mes de novembre, els treballs previs de reacondicionament del dipòsit, que 
culminaran el 2020. Aquest espai custodia en els seus 3 pisos inferiors fons patrimonials, i en els 3 pisos superiors l'hemeroteca i 
aproximadament uns 70.000 volums de monografies. 
 
El CRAI Biblioteca d’Economia i Empresa també va començar els treballs previs de planificació per a la reconversió del espais del 
Centre d’Aprenentatge de Llengues (CAL) en sales de treball en grup i individuals.   

Finalment el CEDI, en la nova seu de l’Edifici Baldiri Reixac, ha habilitat una habitació fosca destinada a l’equip fotogràfic. 

9.2. Sostenibilitat 
Tot allò que té a veure amb la sostenibilitat cada cop cobra més importància al CRAI. En aquest sentit el 2019 s’ha començat a 
posar fil a l’agulla al futur Pla de sostenibilitat, que veurà la llum el 2020. 
 
El Pla plasmarà tots aquells aspectes potencialment sostenibles en sentit ampli, tal com ens marquen els 17 objectius de 
desenvolupament sostenibles (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. El CRAI tractarà de desenvolupar de forma prioritària 
tots aquells que són més propers a la seva raó de ser i sempre alineats amb l’estratègia de la UB. En aquest sentit Josep Coll, de la 
Unitat de Projectes, va assistir a la Jornada La UB i els objectius de desenvolupament sostenible. Construint l'Agenda 2030 de la UB. 
 
Algunes accions que s’han desenvolupat i que podem destacar són: 
 
Ampolles de vidre. S’ha lliurat al personal ampolles de 
vidre reutilitzables per poder prescindir de gots i envasos 
de plàstic. 
 

Eliminació de plàstics. S’han suprimit els gots de plàstic de 
les fonts d’aigua i, en gran mesura, de les màquines 
expenedores de cafè. 
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Compromís social. L’enquesta de satisfacció als nostres 
proveïdors incorpora preguntes per saber el seu grau de 
compromís social. 
 
Reducció de la despesa en paper. Molts CRAI Biblioteques 
han reduït la despesa en paper amb petites accions. Un 
exemple és el CRAI Biblioteca del Campus de Mundet, que 
ha eliminat el paper dels codis d’accés temporal per accedir 
als ordinadors i al Wi-Fi UB i els ha substituït per cartells 
informatius plastificats als taulells, on s’actualitza el codi en 
curs i els usuaris poden apuntar-lo o fer-ne una fotografia 
 

Canvi a llums LED. Als espais on s’ha incidit ens ha permès 
reduir la potència en un 66% en tot l'enllumenat, amb el 
consegüent estalvi de consum que això suposa. 
 
Nou servei d'impressió. A tots els CRAI Biblioteques i 
unitats. Configurat per defecte en baix consum de tinta, en 
blanc i negre i a 2 cares per tal d’estalviar recursos. 
 
Col·laboració en campanyes. S’ha promogut la participació 
i col·laboració en campanyes d’organitzacions de caràcter 
social (vegeu l’apartat 2.3.4 d’aquesta memòria)

 

9.3. Facilitar les tecnologies de la informació i la 
comunicació 

9.3.1. Vigilància tecnològica 

El personal del CRAI ha participat en diferents jornades per valorar i conèixer les tendències del mercat en tecnologies de la 
informació i la comunicació.

Fira de productes informàtics del CSUC 2019. Assistents: 
Rosa Fabeiro, de la Unitat de Procés Tècnic), Josep Coll, de 
la Unitat de Projectes, Marcial Rubio de la Unitat de Serveis 
a Usuaris i Carlos Palacio de la Unitat de Gestió de la 
Col·lecció. 8 de juliol de 2019. 

Jornada oberta de gestió i difusió de col·leccions 
patrimonials amb Coeli. Assistents: Rosa Fabeiro, Carme 
Masagué i Anna Rovira, totes 3 de la Unitat de Procés 
Tècnic i Roser Guàrdia, del CeDocBiV. 14 de novembre de 
2019. 

Jornada Ex-Libris: la biblioteca en el centro de la 
enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Assistents: 
Rosa Fabeiro i Arantxa Cazorla, de la Unitat de Procés 
Tècnic, Assumpta Pujol, de la Unitat de Gestió de la 
Col·lecció i Marcial Rubio, de la Unitat de Serveis a Usuaris. 
30 d’octubre de 2019. 

Presentació de FOLIO. Assistents: Arantxa Cazorla, Rosa 
Fabeiro i Anna Rovira, totes 3 de la Unitat de Procés Tècnic,  
Josep Coll, de la Unitat de Projectes i Assumpta Pujol, de la 
Unitat de Gestió de la Col·lecció. 16 de desembre de 2019.

 
El personal del CRAI també ha fet visites a institucions acadèmiques i empreses per visualitzar in situ com tenen implementats 
diferents productes tecnològics (vegeu apartat 2.7.2. d’aquesta memòria). 

 
9.3.2. Productes i serveis en prova 

WhatsAppBusiness. Vegeu l’apartat 5.2. 
 
Affluences. Eina que permet conèixer el percentatge 
d'ocupació de les biblioteques a temps real per planificar 
l’arribada dels usuaris en el millor moment. La consulta de 
l’ocupació es pot fer mitjançant una app o directament al 
web de la biblioteca. El CRAI Biblioteca de Filosofia, 
Geografia i Història i el CRAI Biblioteca d’Informació i 
Mitjans Audiovisuals van implementar, en fase de proves, 
aquest producte amb diferents nivells de funcionament. 
 
Lean Library. Presentat a la Fira de productes informàtics 
del CSUC del juny de 2019. A finals del mes de juliol es va 
celebrar una trobada per videoconferència del personal de 

Lean Library amb el personal de les unitats de Procés Tècnic 
i Projectes del CRAI i personal de l’Àrea de Tecnologies de 
la UB. Es va configurar l’eina i durant el mes d’octubre vam 
fer una prova oberta a un grup de personal bibliotecari: 
se’ls va demanar de respondre a una enquesta de valoració 
i elaborar un posterior informe. 
 
Lean library ens permet tenir, amb una sola eina, 2 
funcionalitats: la d’activar el SIRE (pop up Get access) i la 
d’accedir al gestor d’enllaços Fulltext finder (pop up Article 
access). Permet crear missatges a mida per als nostres 
usuaris i té un format amigable. Dona visibilitat als recursos 
subscrits per la institució, fet que fa preveure un augment 
de consultes i descàrregues dels recursos subscrits. 

 

 
  

Imatge: detall de la col·lecció “Psicologia i 
ciències afins” incorporada aquest any a la 

Biblioteca Patrimonial Digital (BiPaDi) 
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10. GESTIONAR LA DOCUMENTACIÓ INTERNA_ 

10.1. Intranet 

El projecte més important d’aquest any ha estat la migració del gestor de continguts Drupal 7 a la versió 8. La nova implementació 
s’ha fet en diferents fases:  

a) Treballs previs a la intranet antiga: de febrer a abril 

 Ampliació de l’espai al servidor UB a la intranet de 4 Gb a 8 Gb 
 Creació d’un espai nou de proves per a la intranet en previsió de la futura migració 
 Instal·lació d’un nou mòdul a fi que les pàgines de codis i contrasenyes no siguin cercables 
 Actualització del full d’estil de la pàgina d’inici a la intranet de proves 
 Revisió i eliminació d’arxius i pàgines obsolets o duplicades 
 Eliminació de rols d’editors personals i actualització de rols genèrics per CRAI Biblioteques i unitats 
 Revisió i correcció de les rutes de les pàgines que eren incorrectes 
 Redisseny de la base de dades de procediments de la intranet simplificant les opcions de cerca i visualització de resultats 
 Actualització i incorporació de nous mòduls de treball 

b) Migració de la intranet Drupal 7 a la intranet de proves Drupal 8: del 6 al 12 de maig 
c) Tasques a la intranet de proves Drupal 8: del 13 al 26 de maig 

Finalment el 27 de maig es va inaugurar la nova intranet i es van resoldre els problemes puntuals que van sorgir. Aquest canvi es 
va acompanyar de l’elaboració, publicació i difusió del nou Procediment per a la gestió de la intranet del CRAI i el Manual de la 
intranet del CRAI. 

Altres millores posteriors han estat:  

• Instal·lació del mòdul Back To Top per desplaçar-se per la pantalla en pàgines llargues 
• Reestructuració de l'arxiu de la intranet perquè segueixi el mapa de processos. 

10.2. SharePoint 
 
Aquesta eina col·laborativa de Microsoft al núvol cada cop està més consolidada dins les dinàmiques de treball del CRAI i el seu ús 
s’ha anat incrementant significativament al llarg de 2019. 
 
El Sharepoint reprodueix l’organigrama del CRAI. Cada CRAI Biblioteca i cada unitat disposa d’un espai propi on pot gestionar la 
seva documentació, els accessos i els permisos de manera autònoma. 
 
Alhora, el SharePoint està pensat com un magatzem de descàrrega dels documents d’arxiu o de baix ús, que abans es trobaven a 
la intranet. Al llarg de 2019 s’ha seguit posant arxius d’aquest tipus procedents de la intranet en aquesta eina. 
 

10.3. Enquestes de satisfacció 
Les enquestes de satisfacció són una eina que el CRAI utilitza per copsar la percepció dels seus usuaris respecte als serveis que 
s’ofereixen. Totes les enquestes les genera, revisa i gestiona el CRAI, excepte la referida als estudiants, als quals se’ls pregunta, 
dins del marc de l’enquesta general de la UB, sobre la satisfacció sobre els serveis, les activitats i les instal·lacions de la UB. En tots 
els casos els resultats es publiquen a la intranet i són accessibles a tot el personal del CRAI. 
 
A banda de l’enquesta feta a l’alumnat, el CRAI fa enquestes de satisfacció a d’altres grups d’interès, com ara al col·lectiu PDI, al 
PAS de la Universitat i als Alumni UB. Així mateix s’ha lliurat l’enquesta sobre clima laboral al personal del CRAI. 
 
De l’enquesta sobre clima laboral al personal del CRAI se’n van disgregar aquelles preguntes referides a l’avaluació de processos i 
es van passar en forma d’enquesta específica, un cop acabada l’avaluació anual el proppassat mes de gener de 2019. 
 
També el 2019 es van fer regularment enquestes al personal nouvingut al CRAI i al desembre es va passar per primera vegada una 
enquesta als nostres proveïdors, els resultats de la qual s’explotaran aquest 2020. 
 
Altres enquestes que també realitza el CRAI són sobre les sessions de formació, als usuaris del Servei d’atenció virtual (S@U) i als 
visitants de les exposicions del CRAI, tan físiques com presencials. També s’han seguit lliurat enquestes als usuaris del Dipòsit 
Digital i als editors de revistes RCUB.  
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Amb motiu de la Jornada Unebook, organitzada per la Unitat de Gestió de la Col·lecció del CRAI, també es va passar la 
corresponent enquesta. 
 
Tots els resultats de les enquestes es fan públics i estan disponibles al web i a la intranet del CRAI. 
 

10.4. Dades i indicadors 
El Quadre de comandament és l’eina de què s’ha dotat el CRAI, d’acord amb el model de gestió per processos. És útil per a la 
planificació, la gestió i el control de la seva estratègia i resultats.  
 
El Quadre s’ha modificat aquest any amb l’actualització dels indicadors procedents del nou Pla estratègic del CRAI i d’acord amb 
els seus eixos i objectius estratègics. 
 
Com cada any la Unitat de Serveis a Usuaris continua aportant indicadors a Rebiun. Aquesta xarxa també ha modificat molts dels 
seus indicadors, n’ha afegit de nous i n’ha eliminat alguns d’obsolets. 
 
El CRAI cada any també genera i aporta dades a d’altres serveis de la UB i a l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

Al web del CRAI se’n publiquen les dades més rellevants a l’apartat El CRAI en xifres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imatge: detall de la col·lecció “Gastronomia i cuina” incorporada aquest any 
a la Biblioteca Patrimonial Digital (BIPaDi) 

http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/estrategia-qualitat/crai-en-xifres
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11. ADMINISTRAR ELS RECURSOS  
    ECONÒMICS_ 

11.1. Pressupost del CRAI 
El pressupost ordinari assignat al CRAI per a l’exercici 2019 ha estat de 6.172.824,67 €, més 31.650,60 € incorporats per ingressos. 
La despesa total ha estat de 5.705.318,39 €.   
 
L’augment del pressupost i els esforços per racionalitzar la despesa han permès un augment generalitzat i molt destacat en les 
inversions:  
 

 Inversions diverses en locals i equipaments. Com ara, l’ajut per a millorar les connexions elèctriques de les taules dels 
CRAI Biblioteques, la modernització i reforma de la instal·lació elèctrica de l’edifici Baldiri Reixac i diverses accions al 
Dipòsit de Cervera (construcció d’una rampa, canvi a bombetes LED, etc.)  

 
 Inversions en mobiliari: s’ha convocat una licitació per al subministrament d’una taula de succió per al Taller de 

Restauració i s’ha començat amb la substitució de les prestatgeries del Dipòsit de Cervera per tal d’optimitzar-ne 
l’espai.  

 
 Inversions en material informàtic: s’han convocat 2 licitacions, una per la compra de 2 escàners per al CEDI i una altra 

per la compra d’ordinadors portàtils per al servei de préstec. També s’ha comprat una càmera d’alta definició per al 
CEDI (vegeu apartat  7.3.1.).  

 
Com a conseqüència de l’entrada en vigor de la nova Llei de contractes de les administracions públiques, s’han hagut d’adaptar 
molts dels procediments de compra. Concretament, pel que fa a la compra de llibres, al gener es va convocar un acord marc per 
regular el subministrament de llibres a la UB i a entitats del Grup UB. També s’ha convocat una altra licitació per al 
subministrament de fonts i ampolles d’aigua per a tot el CRAI. 
 

11.1.1.  Gestió de la despesa 

Despesa en fons bibliogràfic  

Monografies en paper 313.576 € 

Llibres electrònics 247.509 € 

Revistes i sèries en paper 375.061 € 

Revistes i sèries electròniques 2.767.561 € 

Bases de dades 817.046 € 

Multimèdia i altres 23.555 € 

Total  4.544.308 € 

  
Des de fa uns anys treballem per regularitzar la despesa dels recursos bibliogràfics que es compren des del CRAI. Durant el 2019 ha 
finalitzat una primera fase amb la regularització de la facturació, que ha consistit a fer coincidir totes les subscripcions amb l’any 
natural. D’aquesta manera s’augmenta el control de la despesa, ja que en qualsevol moment de l’any podem saber què s’ha pagat 
i què resta per pagar.  
 

Despesa global del CRAI  

Fons bibliogràfic 4.544.308 € 

Funcionament, material i altres                                                   400.306 € 

Pagament CEDRO 125.667 € 

Inversions diverses en locals i equipaments                              152.692 € 

Despeses en TIC (excepte el rènting)                                          185.717 € 

Becaris 296.630 € 

Total 5.705.327 € 

 

  

Imatge: detall de l’exposició “100 anys de l’eclipsi que va donar la raó a Eisntein” 



AVALUAR I

REDIRIGIR_

I m a t g e :  C R A I  B i b l i o t e c a  d ' E c o n o m i a  i  E m p r e s a
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12. AVALUACIONS INTERNES_ 

12.1. Pla de millora anual del CRAI  
A l'avaluació de processos 2018-19 del CRAI, feta els dies del 15 i 16 de gener, es van detectar 94 barreres i punts a millorar.  
 
L'Equip de Direcció ho va analitzar i va decidir que: 
 

 16 barreres o punts a millorar serien tractats al Pla de millora 2019, agrupats en 7 àrees de millora 
 21 barreres o punts a millorar serien desestimats ja que no es pot incidir en ells perquè són barreres externes al CRAI o 

de difícil intervenció (grans costos, etc.) 
 49 barreres o punts a millorar, per als quals es va acordar realitzar petites accions per tal de corregir-los 
 8 propostes que es desenvoluparien dins del marc del nou Pla Estratègic del CRAI, Iter2022. Són a més llarg termini  

i durant cada curs de vigència del Pla se’n desenvoluparà algun aspecte dins les línies i els objectius estratègics 
 

Codi Procés d'on ve Propostes de l'avaluació de processos Àrea de Millora Objectiu a assolir 

AM1-19 Processar i descriure 

Pèrdua de talent i recursos en l’àmbit de la catalogació 
derivada de l’abandó de la tasca catalogràfica o la 
dedicació esporàdica del personal amb perfil 
catalogador Posar en valor la feina 

catalogràfica i analitzar-
ne el rendiment 

Fer un informe on s'analitzarà el 
rendiment de la catalogació entre 
els catalogadors actius als CRAI 
Biblioteques per aconseguir els 
objectius del Pla estratègic 

Poca valoració del perfil de catalogador en la 
distribució de feines del CRAI 

Desigual dedicació o abandó de la tasca de catalogació 
entre el personal amb formació i experiència en 
catalogació 

AM2-19 
Seleccionar, captar i 
adquirir 
Preservar i conservar 

Elaboració de procediments relacionats amb la gestió 
de la col·lecció: sobre el maneig dels fons patrimonials 

Desenvolupar la Política 
de gestió de la col·lecció 

Fer el procediment sobre el maneig 
dels fons patrimonials 

AM3-19 

Administrar els recursos 
econòmics 
Gestionar la comunicació 
externa, les relacions i les 
aliances 

Homogeneïtzar la liquidació de préstec interbibliotecari 

Millorar la gestió 
econòmica dels ingressos  

Fer un procediment sobre la gestió 
econòmica del PI. Fer una nova 
base de dades per facilitar la gestió 
dels convenis 

Manca de normativa CRAI específica de liquidació 
d’ingressos 

Millora de la gestió documental dels convenis 

AM4-19 

Donar suport a la recerca 
Donar suport a la docència 
Gestionar la comunicació 
externa, les relacions i les 
aliances 

Difusió dels serveis de suport a la recerca 

Visibilitzar els recursos i 
serveis que ofereix el 
CRAI en relació a la 
recerca 

Assolir el percentatge del 50% de 
coneixement dels serveis de suport 
a la recerca que ofereix el CRAI 
(QC) 

Visibilitat dels serveis oferts pel CRAI de suport a la 
docència i a l'aprenentatge 

Visibilitzar el serveis 
oferts pel CRAI de suport 
a la docència i a 
l'aprenentatge 

Aconseguir un percentatge del 50% 
de coneixement dels serveis de 
suport a la docència i 
l'aprenentatge que ofereix el CRAI 
(QC) 

Ús dels fons patrimonials per a la docència i 
l'aprenentage 

Millorar l'ús dels fons 
patrimonials del CRAI per 
a la docència i 
l'aprenentatge 

Potenciar l'ús del fons en la 
docència, l'aprenentatge i la 
recerca  

Satisfacció del personal en relació amb la participació 
del CRAI en organitzacions alienes i institucions 
internacionals 

Arribar al 70% de 
satisfacció de la 
participació del CRAI en 
organitzacions alienes i 
projectes nacionals i 
internacionals en 
l'enquesta de clima 
laboral del CRAI 

Augmentar nivell de satisfacció fins 
un 70% del personal del CRAI en 
relació a la participació en 
organitzacions alienes, nacionals i 
internacionals (QC) 

AM5-19 Planificar i desenvolupar 
l'oferta de serveis  

Impulsar un servei de suport bibliomètric més enllà de 
l’oferiment d’informació (estat actual) 

Elaborar un nou servei de 
suport bibliomètric 

Fer una proposta del nou servei de 
suport bibliomètric 

AM6-19 

Gestionar la documentació 
interna 

No assoliment del grau de satisfacció del personal amb 
la intranet 

Millorar la intranet i els 
procediments 

Assolir el 70% de satisfacció amb la 
Intranet a l'enquesta de clima 
laboral 

Desplegar polítiques i 
desenvolupar sistemes de 
gestió 

Baix percentatge de satisfacció del personal respecte 
l'accés als procediments de la intranet 

Assolir el 70% de satisfacció amb la 
descripció i comprensió dels 
procediment a l'enquesta de clima 
laboral 

AM7-19 

Administrar els serveis 
generals, les 
infraestructures, els 
equipaments i els materials 

Accessibilitat per als alumnes amb necessitats 
específiques (mobiliari, però també programari) 

Donar serveis a usuaris 
amb necessitats 
específiques: CRAI 
inclusiu i divers 

Elaborar un informe sobre les 
necessitats, productes i 
possibilitats d'implementació de 
serveis a usuaris amb necessitats 
específiques 
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13. AVALUACIONS EXTERNES_ 
El CRAI de la UB va rebre el 2018 el Segell d’Excel·lència Europea EFQM 500+, reconeixement atorgat pel Club de la Excelencia en 
Gestión, entitat que representa a l’European Foundation for Quality Management (EFQM). La validesa d’aquest reconeixement 
continua vigent el 2019. 
 
El CRAI fa seves les recomanacions fetes pels representants del Club en el seu informe final i les té en compte a l’hora de plantejar 
les diferents àrees de millora anuals. 
 
Per altra banda, al juny el CRAI es va presentar a la III edició del Premi de Bones Pràctiques en Gestió, que té com a objectiu 
reconèixer, fomentar i potenciar la difusió de la gestió excel·lent. A aquest premi s’hi va presentar un complet informe sobre la 
organització, gestió i desenvolupament de les Jornades de Bones Pràctiques del CRAI, com a exemple de treball que fa el personal 
del CRAI per tal d’aprendre i millorar mitjançant les propostes presentades en aquest fòrum. 

 
 

Imatge: detall de la col·lecció “Biografies”, incorporada aquest any a la 
Biblioteca Patrimonial Digital (BIPaDi) 



ANNEX_1
EXPOSICIONS

C E N T R E  D E  R E C U R S O S  P E R  A  L ' A P R E N E N T A T G E  I  L A  I N V E S T I G A C I Ó

I m a t g e :  d e t a l l s  d e  c a r t e l l s  d ' e x p o s c i o n s  d e l  C R A I
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ANNEX 1. EXPOSICIONS_
CRAI Biblioteca de Belles Arts 
 
Presencials 
Transfers i sons. Treballs artístics, empremtes de realitats transformades en matèria pictòrica. Treballs d’alumnat de l’assignatura Projectes de Creació 
Artística de la Facultat de Belles Arts. Abril de 2019 
Temps i mirada. Llibretes-obra d’alumnes de l’assignatura de Projectes de Creació Artística de la Facultat de Belles Arts. Maig de 2019 
 
Presencials i virtuals 
I Guerra Mundial. Centenari de la fi del conflicte (1918-2018). Del 12 de novembre de 2018 al 18 de gener de 2019 
La imatge de la dona a la publicitat. Març de 2019 
Les primeres artistes de la Bauhaus 1919-2019. Del 7 de novembre al 20 de desembre de 2019 
 
En col·laboració 
L’art de la ciència. Jordi Sabater Pi. Museu d’Història de Catalunya. Del 21 de març al 19 de maig de 2019 
Permès fixar cartells. Josep Artigas (1919-1991), cartellista i dissenyador gràfic. Sala Josep Uclés del Centre Cultural El Carme de Badalona. Del 24 d’octubre de 
2019 al 4 de gener de 2020 
 
CRAI Biblioteca de Dret 
 
Presencials 
Dia Mundial de la Justícia Social. De l’11 al 21 de febrer de 2019 
Dia Mundial del Medi ambient. Del 30 de maig al 7 de juny de 2019 
Jordi Solé Tura amb motiu del 10è aniversari de la seva mort. Del 25 de novembre al 6 de desembre de 2019 

 
CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació 
 
Presencials 
Els llibres que han volat. Abril - maig de 2019 
 
En col·laboració 
Del sobresaliente a l’excel·lent. La represa del català a Farmàcia. L’exposició està organitzada entre la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la UB, 
els Serveis Lingüístics de la UB i el Vicerectorat d’Arts, Cultura i Patrimoni de la UB, amb la col·laboració de la Direcció General de Política Lingüística de la 
Generalitat de Catalunya. De l’1 de desembre de 2018 al 5 d'abril de 2019 

 
 
 
 
 
 

Imatge: detall de l’exposició “Les primeres artistes de la Bauhaus, 1919-2019” 

https://crai.ub.edu/ca/primera-guerra-mundial
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-belles-arts/imatge-dones-publicitat
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-belles-arts/primeres-artistes-bauhaus
https://crai.ub.edu/ca/Noticies-butlleti/exposicio-permes-fixar-cartells-josep-artigas-cartellista-i-dissenyador-grafic-a-el-carme-de-badalona
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CRAI Biblioteca d’Informació i Mitjans Audiovisuals  
 
 
Presencials 
Dia de la ràdio. 13 febrer de 2019 
Bibliografia recomanada. Febrer de 2019 
Setmana dels llibres prohibits – Fotos en Flickr. 20 desetembre de 2019 
Exposició interactiva “Open access, Open Drawer”.  Setmana de l’accés obert 2019:  Fotos en Flickr. 21 d’octubre de 2019 
 
Presencials i virtuals 
Dia del bibliobús – Fotos a Flickr. 28 de gener de 2019 
Lectures del fons en femení – Fotos a Flickr. 8 de març de 2019 
Assumpció Estivill: recull bibliogràfic – Fotos a Flickr.  Abril de 2019 
El cicle de gestió de les dades de recerca.  Amb motiu del IX Encuentro Ibérico de la Asociación de Educación e Investigación en Ciencia de la Información de 
Iberoamérica y el Caribe (EDICIC) – Fotos a Flickr. Del 9 a l’11 juliol de 2019 
Història de la recuperació de la informació. Amb motiu del IV Congreso ISKO España-Portugal a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació – Fotos en 
Flickr. De l’11 al 12 juliol de 2019 
 
En col·laboració 

Ephemera: els materials impresos efímers a les col·leccions patrimonials. En col·laboració amb el màster Biblioteques i 
Col·leccions Patrimonials de la UB. De l’11 al 21 juny de 2019 
 
 
CRAI Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica 
 
Presencials 
Una mirada matemàtica a l’obra de Josep Estalella. Del 7 al 31 de gener de 2019 
Enginys matemàtics. Del 4 de febrer al 6 d’abril i del 25 de juliol al 20 de novembre de 2019 
Les matemàtiques que mai t’han explicat. Del 8 al 17 d’abril de 2019 
 
Presencials i virtuals 
Professores de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica (actualització). Accessible a partir del 8 de febrer de 2019 
 
En col·laboració 
José Mª Orts Aracil (1891-1968). Exposició bibliogràfica. Sèrie matemàtics catalans. Accessible a partir del 15 de juny de 2019 
Lluís A. Santaló. De Girona a l’Argentina. Exposició bibliogràfica. Del 20 de novembre de 2019 al 31 de gener de 2020 
 
 
CRAI Biblioteca de Reserva  
 
Presencials 
Paradisini, marques tipogràfiques al jardí. Del 3 de desembre de 2018 a l’11 de gener de 2019 
Homer. De l’11 de març al 5 d’abril de 2019 
Tipus, éssers i barruts. Del 20 de juny al 12 de juliol de 2019 a la galeria del Paranimf de l’Edifici Històric (una part amb reproduccions de caplletres i detalls 
del fons del CRAI Biblioteca de Reserva) 
Pepita Teixidor. Del 4 de juny al 12 de juliol de 2019 
La vida privada dels llibres. De l’11 de desembre de 2019 al 28 de febrer de 2020  
 
Virtuals 
Tricentenari de la mort de Pau Ignasi de Dalmases (1670-1718): en el seu temps, amb els seus llibres 
Joan Solà, bibliòfil 

Presencials i virtuals 
D’Orient a Occident. Del 15 de gener al 27 de febrer de 2019 
 
En col·laboració 
Barcelona capital mediterrània. Saló del Tinell. Del 29 de març al 29 de setembre de 2019 

 
CRAI Biblioteca del Campus Clínic 

Presencials 
Pòsters de les alumnes de l’assignatura Fonaments d’Infermeria. Abril de 2019 
Donatius del curs 2018-19. Juny de 2019 
La malària en el punt de mira. Novembre de 2019-abril de 2020 
 
Presencials i virtuals 
El fil per a cosir la història de la medicina. Maig de 2019 
 
En col·laboració 
Els llibres maltractats o perduts a la biblioteca de Lletres. Abril - maig de 2019 
 
 
 
 

Llibreries i editors. En col·laboració amb el professor Lluís Agustí de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals. Maig-juny de 2019 

https://crai.ub.edu/ca/Noticies-butlleti/la-setmana-dels-llibres-prohibits-al-crai-biblioteca-d-informacio-i-mitjans-audiovisuals
https://www.flickr.com/photos/141900323@N08/48764539908/in/album-72157665853024594/
https://crai.ub.edu/ca/Noticies-butlleti/exposicio-interactiva-open-acces-open-drawer-al-crai-biblioteca-d-informacio-i-mitjans-audiovisuals
https://www.flickr.com/photos/141900323@N08/48902827403/in/album-72157665853024594/
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/131881
https://www.flickr.com/photos/141900323@N08/46179113674/in/album-72157665853024594/
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/129901
https://www.flickr.com/photos/141900323@N08/46585118334/in/album-72157665853024594/
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/131961
https://www.flickr.com/photos/141900323@N08/46697185635/in/album-72157665853024594/
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/136459
https://fbd.ub.edu/edicic2019/
https://www.flickr.com/photos/141900323@N08/48288742807/in/album-72157665853024594/
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/136497
https://fbd.ub.edu/isko2019/ca
https://www.flickr.com/photos/141900323@N08/48288742807/in/album-72157665853024594/
https://fima.ub.edu/noticies/exposicio-ephemera-els-materials-impresos-efimers-les-colleccions-patrimonials
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-matematiques/exposicio-virtual-professores-UB
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-matematiques/matematics-catalans-jose-maria-orts-aracil
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-reserva/dalmases
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-reserva/solabibliofil
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-reserva/solabibliofil
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-reserva/orient-occident
http://crai.ub.edu/sites/default/files/imatges/Noticies/reservamuhba-2.png
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-medicina/exposicio-virtual-fullets
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CRAI Biblioteca de Física i Química  
 
Presencials i virtuals 
100 anys del descobriment del protó: Rutherford, pare de la Física Nuclear. Coincidint amb el centenari del descobriment del protó per Ernest Rutherford, el 
CRAI Biblioteca de Física i Química de la UB organitza durant el curs 2019-20 una exposició basada en els fons bibliogràfics relacionats amb la Física Nuclear. 

 
Històries ocultes dels elements. L'Assemblea General de Nacions Unides ha proclamat el 2019, Any Internacional de la Taula Periòdica, en commemoració del 
150è aniversari del descobriment del Sistema Periòdic per Dmitry Mendeleev el 1869. 
 
100 anys de l’eclipsi que va donar la raó a Einstein. El 29 de maig de 1919 dues expedicions organitzades per la Royal Astronomical Society de Londres van 
fotografiar un eclipsi total de Sol amb la intenció de comprovar la validesa de la teoria general de la relativitat. Amb motiu del centenari d’aquest eclipsi, el 
Departament de Física Quàntica i Astrofísica i el CRAI Biblioteca de les Facultats de Física i Química organitzen l’exposició amb fons documental relacionat 
amb l’esdeveniment. 
 

CRAI Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història  
 
Presencials 
Somnis de Walter Benjamin. Setembre - octubre de 2019 
Cuba 1898. De colònia a nova república. Novembre de 2019 
Iris Murdoch (1919-1999). Desembre de 2019 - gener de 2020 
 
En col·laboració 
Vincent Scully. Biblioteca de l'ETSAV (UPC). Maig - juny de 2019 
Feminisme i creativitat. Biblioteca de l’ETSAB (UPC). Març de 2019  
 
 

CRAI Biblioteca del Campus de Mundet 
 
Presencials 
Mare Nostrum. Organitzat per la Fundació  Solidaritat UB. Del 10 al 31 de gener de 2019 
Gordofòbia. Organitzada per Empar Devís. Del 6 al 26 de març de 2019 
Sentido de comunidad. Forma part del treball pràctic dels alumnes de l’assignatura d’Intervenció Psicològica del grau de Psicologia. Organitzata per Moisès 
Carmona. Del 9 al 22 d’abril de 2019 
Exposició Joan Brossa. Primavera de la llengua. Organitzada per la Xarxa de Dinamització Lingüística Mundet. Del 23 d’abril al 23 de maig de 2019 
Projectes d'Art per la Inclusió social. Curs 2018-19. Organitzada per Ferran Cortés (Escola de Treball Social de la UB). Del 26 de juny al 28 de juny de 2019 
Resilients: de la dificultat a l'oportunitat. Organitzada per Anna Forés (UB) i César Marcos (fotògraf). De l’1 de juliol al 10 de juliol de 2019 
25 imperdibles: exposició-joc de llibres il·lustrats i àlbums per a infants. Organitzada per Emma Bosch i Encarna Beltran (docents dels graus en Mestre d’Educació 
Infantil i Mestre d’Educació Primària de la UB). Del 23 de setembre al 2 de desembre de 2019 
 
 

CRAI Biblioteca de Biologia 

Presencials  
Premi Ramon Margalef d’Ecologia 

 Expositor central: Dr. Ramon Margalef. Del 17 de desembre 2018 al 30 de gener de 2019 
 Expositors laterals: Dr. Stephen R. Carpenter: Premi Ramon Margalef d’Ecologia 2019. Del 17 de desembre de 2018 al 30 de gener de 2019 

Mostra de plaques i làmines del CRAI Biblioteca de Biologia. De l’1 de febrer al 29 de març de 2019 
Dr. Antoni Prevosti. Centenari del seu naixement 1919-2019. Del 8 d’abril al 10 de maig de 2019 
Dr. Ramon Margalef: un ecòleg universal. Exposició homenatge. Del 13 de maig al 28 de juny de 2019 
Papallones: mostra bibliogràfica. De l’1 de setembre al 15 de novembre de 2019 
Dr. Carlos Duarte. Premi Ramon Margalef d’Ecologia. Del 18 de novembre al 20 de desembre de 2019 
Exponatura 2019. Abril - maig de 2019 
Any Ramon Margalef: 1919-2019. Del 13 de maig al 28 de juny de 2019 
El joc de la soca: coneix la successió ecològica del Dr. Ramon Margalef. Del 24 d’octubre al 17 de novembre de 2019 
Carlos Duarte: Premi Ramon Margalef d’Ecologia 2019. Del 18 de novembre al 20 de desembre de 2019  
Exposició de bolets a la Facultat de Biologia. Novembre de 2019 
 
 

CRAI Biblioteca del Campus Bellvitge 
 

Presencials 
Cartell de Sant Jordi a la Universitat. Del 8 d’abril al 14 de juny de 2019 
 
Virtuals 
Del cirurgià barber al podòleg: el naixement d'una professió. Octubre de 2019 
 
Presencials i virtuals 
Cartell de Sant Jordi a la Universitat. Del 8 d’abril al 14 de juny de 2019 
Apunts creatius: mostra de l’alumnat de Ciències de la Salut. Del 12 de setembre al 25 d’octubre de 2019 
 

 

  

https://crai.ub.edu/sites/default/files/ext/evirtuals/rutherford/index.html
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-fisica-quimica/exposicio-virtual-histories-ocultes-dels-elements
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-fisica-quimica/exposicio-virtual-100-anys-de-eclipsi-que-va-donar-la-rao-a-Einstein
https://crai.ub.edu/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-fisica-quimica/exposicio-virtual-100-anys-de-eclipsi-que-va-donar-la-rao-a-Einstein/fons-documental
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-campus-bellvitge/cartell-sant-jordi-a-la-universitat
https://crai.ub.edu/ca/delcirurgiabarberalpodoleg
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-campus-bellvitge/cartell-sant-jordi-a-la-universitat
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-campus-bellvitge/apuntscreatius
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CRAI Biblioteca del Pavelló de la República 
 
Virtuals 
La Segona Guerra Mundial als fons del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República. Novembre de 2019 
50è aniversari del Dia de l'Orgull Gay. Juny de 2019 
40è aniversari de les primeres eleccions municipals. Març de 2019 
8 de març Dia Internacional de la Dona. Març de 2019 
Nou material per a l’exposició virtual sobre la col·lecció de Postals del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República   
Nou material per a l’exposició virtual sobre Partitures musicals del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República  
Nou material per a l’exposició virtual sobre Xapes de la Transició fins als nostres dies 
 
 
CRAI Biblioteca d’Economia i Empresa 
 
Presencials 
Mostra bibliogràfica sobre Economia Feminista. Març de 2019 
 
Virtuals 
Teoria de Jocs. Març - maig de 2019  
50 anys d’Stonewall. Juny – juliol de 2019  
L’estadística ens envolta. Setembre – desembre de 2019  

 
CRAI Biblioteca de Lletres 
 
Presencials 
El “boom” de la traducción de la literatura turca en castellano y catalán. Del 25 de gener al 7 d’abril de 2019  
Còmic en femení, autores i personatges. Març de 2019 
D’Ilíades i Odissees. De l’11 de març al 12 d’abril de 2019 
Los Libros de suertes. Del 17 d’abril al 16 de maig de 2019 
Día das Letras Galegas 2019: Antonio Fraguas Fraguas. Del 17 al 31 de maig de 2019 
40 anys del Laboratori de Fonètica. Del 17 de maig al 28 de juny de 2019 
Mostra bibliogràfica sobre la biblioteca de Carles Miralles. De l’1 de juliol al 30 de setembre de 2019 
Juan Vernet traduït al turc. Del 23 de setembre al 4 d’octubre de 2019 
La Taula periòdica: una icona, científic, social i cultural Del 15 d’octubre al 21 de noviembre de 2019 
De Montserrat a Súmer. L’aportació de Miquel Civil al desenvolupament dels estudis cuneïformes. Del 28 de novembre al 15 de gener de 2020 

 
Virtuals 
D'Ilíades i Odissees. Març de 2019 
Los Libros de Suertes. Abril de 2019 
XL Aniversario del Laboratorio de Fonética. Maig de 2019 
 
 
En col·laboració 
Els llibres maltractats o perduts a la biblioteca de Lletres. Abril - maig de 2019  
Oriol Maspons, la fotografía útil / 1949-1995 MNAC. Del 5 de juliol al 12 de gener de 2020  
Cinc segles d'obres d'economia d'autors catalans. Societat Catalana d'Economia (Institut d'Estudis Catalans). Abril de 2019 

 

 

 

 

  
Imatge: detall de l’exposició “Cartells de Sant Jordi a la Universitat” 

https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-pavello-republica/dia-internacional-dona
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-pavello-republica/xapes
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-pavello-republica/xapes
https://crai.ub.edu/ca/Noticies-butlleti/mostra-bibliografica-sobre-economia-feminista-al-crai-bib-d-economia-i-empresa
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-economia-empresa/exposicio-virtual-teoria-de-jocs
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-economia-empresa/exposicio-virtual-50anysStonewall
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-economia-empresa/exposicio-virtual-50anysStonewall
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-economia-empresa/exposicio-virtual-estadistica-envolta
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-economia-empresa/exposicio-virtual-estadistica-envolta
https://blocdelletres.ub.edu/2019/01/25/traduccion-literatura-turca/
https://blocdelletres.ub.edu/2019/02/11/comic-en-femeni/
https://blocdelletres.ub.edu/2019/03/12/iliades-i-odissees/
https://blocdelletres.ub.edu/2019/04/29/exposicicio-los-libros-de-suertes/
https://blocdelletres.ub.edu/2019/05/17/letras-galegas-2019-fraguas/
https://blocdelletres.ub.edu/2019/05/20/exposicio-40-anys-del-laboratori-de-fonetica/
https://blocdelletres.ub.edu/2019/07/11/mostra-bibliografica-sobre-la-biblioteca-de-carles-miralles/
https://blocdelletres.ub.edu/2019/09/23/juan-vernet-traduit-al-turc/
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-lletres/iliades-i-odissees
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-lletres/libros-suertes
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-lletres/laboratorio-fon%C3%A9tica
https://www.museunacional.cat/es/oriol-maspons-la-fotografia-util
https://blogs.iec.cat/sce/2019/03/27/cinc-segles-dobres-deconomia-catalana-dautors-catalans/
https://blogs.iec.cat/sce/


ANNEX_2
FILMACIONS
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I m a t g e :  f i l m a c i ó  a l  C R A I  B i b l i o t e c a
d e l  C a m p u s  d e  B e l l v i t g e
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ANNEX 2. FILMACIONS_
 
CRAI Biblioteca de Lletres 
 

Títol de la  
producció 

Tipologia de la 
producció 

Productora País d'origen  
producció 

Director Localització Data inici de 
rodatge  

Coca-Cola  Espot publicitari  TF7 TV sl  Espanya  Desconegut  Diferents espais  6 de desembre  

Merlí, Sapere Aude  Sèrie TV  Movistar Veranda 
TV  

Espanya  Héctor Lozano  Diferents espais  30 de juny  

Hanna  Sèrie TV  Amazon  USA  David Farr  et al.  Chica Morena 
Productions S.L.U  

11 d'octubre  

Jorge Herralde. 
Anagrama de un editor  

Programa TV (2, 
Imprescindibles)  

RTVE  Espanya  Arlet Rodríguez   Diferents sales, 
Manuscrits  

20 de juny  

Emilio Lledó  Programa TV (2, 
Imprescindibles)  

RTVE  Espanya  Encarnación 
Navarrete  

Diferents sales, 
Manuscrits  

Diferents  

Cinefília  Exercici Acadèmic  Grau Comunicació 
UB  

Espanya  Alexandre Nicasi i 
altres  

Sala Pifarrer 15 d'abril  

Sense títol  Exercici Acadèmic  CIC UB  Espanya  Ariadna Muñoz  Hemeroteca  13 de març  

Sense títol  Exercici Acadèmic  Audiovisuals UAB  Espanya  Martí Ollé  Sala Torres Amat  19 de febrer  

Sense títol  Exercici Acadèmic  ESCAC  Espanya  Julen Zubiete  Sala d'Hebreu  12 de març  

Entrevista a Claudia 
Piñeiro   

Altres  HEARST  Espanya  Desconegut  Sales biblioteca  1 de febrer  

 
CRAI Biblioteca del Pavelló de la República 
 
 Milicianes. Sense Ficció. TV3 (05.02.2019)  
 La família Barris. BTV. Antonio Baños (08.02.2019)  
 La dona del segle. La gran pel·lícula. TV3 (08.03.2019)  
 La Sagi. Una pionera del Barça. Sense Ficció. TV3 (12.03.2019)  
 España después de la guerra: el franquismo en color. Discovery Max (21.05.2019)  
 Odi. This is Art. TV3 (21.07.2019) 
 Entrevista a Eloy Encisa, director del film Longa Noite. Serveis Informatius de TV3 (02.12.2019)  

  

Imatge: detall de la filmació d’un vídeo dels estudis de grau 
del Campus Bellvitge 



ANNEX_3
PARTICIPACIÓ EN FÒRUMS I PUBLICACIÓ

EN REVISTES PROFESSIONALS

C E N T R E  D E  R E C U R S O S  P E R  A  L ' A P R E N E N T A T G E  I  L A  I N V E S T I G A C I Ó

I m a t g e :  d e t a l l  d ' u n  a r t i c l e  p u b l i c a t
p e l  p e r s o n a l  d e l  C R A I
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ANNEX 3. PARTICIPACIÓ EN FÒRUMS I 
PUBLICACIÓ EN REVISTES PROFESSIONALS_ 

 
Puyal-González, Cristina; Alpáñez López, M. Carmen; Caro-Benito, Conxi; 
Grifol-Clar, Eulàlia; Guardiola Pereira, Elena; Montcusí-Puig, Carme; Roca-
Bonals, Anna; Salas-Ollé, Eva; Vall Casas, Aurora. “Cómo reinventarse 
compartiendo conocimiento: Proyecto GicsExplora”. Pòster presentat a: 
XVI Jornadas Nacionales de Información y Documentación en Ciencias de 
la Salud - Bibliosalud 2019. Hospital Universitario Central de Asturias, 
Oviedo. Abril de 2019. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/139621 
[Consulta 09/09/2019]. 

Adán Puig, Ana; Álvarez Mallol, Conxa; Amador, Juan Antonio; Berger, 
Rita, 1959-; Calderón Garrido, Caterina; Celdrán, Montserrat; Codina, 
Núria (Codina Mata); Colell Mimó, Montserrat; Cornet Hernando, Jordi; 
Corral, María-José; Cunillera, Toni; Ferrer, Marta (Ferrer García); 
Gallardo-Pujol, David; Gilboy i Rubio, Elizabeth; González Conde, Joan; 
Guilera Ferré, Georgina; Jurado, Ma. Ángeles (María Ángeles); Leiva 
Ureña, David; Martínez i Torres, Mercè; Mataró Serrat, Maria; Mayo 
Alesón, Mercedes; Nuño, Neus; Peró, Maribel; Pueyo Benito, Roser; 
Ramon Casas, Marta; Rivero García, María Magdalena; Serrat Fernández, 
Rodrigo Andrés; Tremosa Armengol, Jordi; Via i García, Marc; Vidal i 
Moranta, Tomeu; Zaborras, Rosa. “Formació en la competència 
informacional a Psicologia”. Pòster presentat a: X Trobada de Professorat 
de Ciències de la Salut. 30-31 de gener i 1 de febrer de 2019. Facultat de 
Medicina i Ciències de la Salut, Campus Bellvitge. Universitat de 
Barcelona. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/127797 [Consulta 
01/02/2019]. 

Andrades Màrquez, Tana. La Batalla: Semanario obrero de unificación 
marxista. Órgano del Partido Obrero de Unificación Marxista (1936-
1938). Document de treball publicat al Dipòsit Digital de la UB. Setembre 
de 2019. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/141137 [Consulta 
27/09/2019]. 

Artiga, Alfred; Basomba, Georgina; Gil, Marta; Isern, Concepció; Ramos, 
Noelia; Serarols, Montserrat. “Adopción de las normas de catalogación 
RDA al catálogo colectivo de las universidades catalanas”. Revista 
Catalana de Geografia. IV època, volum XXIV, núm. 59, febrer 2019. 
Disponible a: http://www.rcg.cat/articles.php?id=476 [Consulta 
01/03/2019]. 

Casals, Judit. “Gestió dades de recerca Centre de Recursos per a 
l'Aprenentatge i la Investigació”. Comunicació a: II Jornada de Dades de 
Recerca. Universitat de Barcelona, 30 d'abril de 2019. Disponible a: 
http://hdl.handle.net/2445/136278 [Consulta 02/07/2019]. 

Caballer Albareda, Gemma. “De guardianes a gestores: el valor del 
patrimonio bibliográfico del CRAI Biblioteca de Reserva de la Universidad 
de Barcelona como activo en docencia y en investigación”. Comunicació 
a: II Jornadas de Gestión del Patrimonio Bibliográfico. Universidade de 
Santiago de Compostela, Facultad de Santiago de Compostela. 6 i 7 de 
juny de 2019. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/136718 [Consulta 
08/07/2019]. 

Caballer Albareda, Gemma; Moré, Laura; Muxella, Imma; Nicolau Payàs, 
Anna. “Biblioteques patrimonials a Catalunya (2016-2017)”. Anuari de 
l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. 2018, vol. 5, pàg. 186-216. 
Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/133048 [Consulta 13/07/2019]. 

Corbella i Corbella, Jacint; Cama Socías, Daniel; Jaular Aulet, 
Irene; Alpáñez López, M. Carmen. “El fil per a cosir la història de la 
medicina”. Exposició: Recull del fons antic del CRAI Biblioteca del Campus 
Clínic, gener-abril 2019. Gimbernat: Revista catalana d'història de la 
medicina i de la ciència, volum 71, 2019. Disponible 
a: http://hdl.handle.net/2445/134557 [Consulta 05/06/2019]. 

Fabeiro, Rosa; Masagué, Carme; Rovira, Anna. “Evolució de les dades 
obertes enllaçades (LOD) en el context dels vocabularis controlats”. Item: 
revista de biblioteconomia i documentació, 2018-2019, núm. 65-66, 24 
pàg. [en línia]. Disponible a: 
https://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/353616 [Consulta 
06/05/2019]. 

Florensa, Montserrat; Rossell, Anna. “Digitalizar para no poder 
digitalizar”. Comunicació a: II Jornadas de Gestión del Patrimonio 
Bibliográfico. Universidade de Santiago de Compostela. 6 i 7 de juny de 
2019. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/136663  [Consulta 
08/07/2019]. 
  
Florensa, Montserrat. Restauració del diari La Batalla de la Guerra Civil al 
CRAI Taller de Restauració. Document de treball publicat al Dipòsit Digital 
de la UB. Setembre de 2019. Disponible 
a: http://hdl.handle.net/2445/141138  [Consulta 27/09/2019]. 

Font Canudas, Montserrat. “Estada a la UPC: Biblioteca de l'Escola 
Superior d'Enginyeria de Vilanova i La Geltrú”. Comunicació exposada a la 
8a Jornada de Bones Pràctiques: Estades en institucions del CSUC (CRAI 
de la UB). 26 de novembre de 2019.  Sala d'actes de la Facultat 
d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. 
Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/146261 [Consulta 16/01/2020]. 

Gairín, Gemma. “Estada a la UPC: Biblioteca de l'Escola d'Enginyeria de 
Barcelona. Est. (EEBE), Campus Diagonal-Besòs”. Comunicació exposada a 
la 8a Jornada de Bones Pràctiques: estades en institucions del CSUC (CRAI 
de la UB). 26 de novembre de 2019.  Sala d'actes de la Facultat 
d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. 
Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/146157 [Consulta 16/01/2020]. 

Juana, Concepción. “Estada a la UPC: Biblioteca Rector Gabriel Ferraté”. 
Comunicació exposada a la 8a Jornada de Bones Pràctiques: estades en 
institucions del CSUC (CRAI de la UB). 26 de novembre de 2019.  Sala 
d'actes de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat 
de Barcelona. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/146147 [Consulta 
16/01/2020]. 

Labastida i Juan, Ignasi. “Jornada accés obert. Facultat de Química, 
Universitat de Barcelona”. Comunicació exposada a la Jornada sobre 
publicació "Open Access" a la Facultat de Química. 28 de gener de 2019. 
Aula Magna "Enric Cassassas". Universitat de Barcelona. Disponible 
a: http://hdl.handle.net/2445/127684 [Consulta 30/01/2019]. 

Labastida i Juan, Ignasi. “Analizando el estado del acceso abierto en una 
universidad”. A RUIDERAe: revista de unidades de información, 2019, 
núm. 15, 12 pàg. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/142097 
[Consulta 10/10/2019]. 

Labastida i Juan, Ignasi; Samoilovich, Daniel. “Ábrete, Sésamo: la ciencia 
abierta y la contribución de las universidades al desarrollo social y 
económico”. Part de: Informe CYD 2018, Fundación Conocimiento y 
Desarrollo, 2019. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/141199 
[Consulta 30/09/2019]. 

Marín Queral, Imma. “Estada a la URL: Biblioteca de la Facultat 
Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna”. Comunicació 
exposada a la 8a Jornada de Bones Pràctiques: estades en institucions del 
CSUC (CRAI de la UB). 26 de novembre de 2019.  Sala d'actes de la 
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de 
Barcelona. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/146260 [Consulta 
16/01/2020]. 

Marín Queral, Imma. Ressenya de: Measuring research: what everyone 
needs to know. Oxford University Press. Anales de documentación, 2019, 
vol. 22, núm. 2. Disponible 
a: http://hdl.handle.net/2445/151578 [Consulta 02/03/2020]. 

Masdeu Canyelles, Gemma. “OJS Open Journal System”. Presentació a: 
Màster de Gestió de Continguts Digitals. Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació. 1 de febrer de 2019. Disponible a: 
http://handle/2445/127610 [Consulta 01/02/2019]. 

Nabona, Mina; Manso Santolaria, Aina; Aguirre Moral, Diana; Cloquell 
Villarte, Thaïs; Comellas i Novell, Gemma. “Obtención de referencias 
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bibliográficas para la elaboración de los Trabajos Finales del Grado de 
Farmacia / Obtaining bibliographical references for the elaboration of the 
Final Degree Project of Pharmacy. Jornadas Bibliosalud 2019. XVI 
Jornadas de información y documentación en ciencias de la salud 
2019.  4-5 d’abril de 2019. Hospital Universitario Central de Asturias. 
Oviedo. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/132164 [Consulta 
12/04/2019]. 
  
  
Navajas Navarro, Antoni. “Estada a la UAB: Exposicions virtuals amb 
Omeka”. Comunicació exposada a la 8a Jornada de Bones Pràctiques: 
estades en institucions del CSUC (CRAI de la UB). 26 de novembre de 
2019.  Sala d'actes de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la 
Universitat de Barcelona. Disponible a: 
http://hdl.handle.net/2445/146144 [Consulta 16/01/2020]. 
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Internacionales”. A: Hasta pronto, amigos de España : Las Brigadas 
Internacionales en el 80 aniversario de su despedida de la Guerra civil 
(1938-2018). Albacete: CEDOBI, 2019.  

Prades, Lourdes. “Estada al GEPA-CSUC”. Comunicació exposada a la 8a 
Jornada de Bones Pràctiques: Estades en institucions del CSUC (CRAI de la 
UB). 26 de novembre de 2019.  Sala d'actes de la Facultat d'Informació i 
Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. Disponible a: 
http://hdl.handle.net/2445/146226 [Consulta 16/01/2020]. 

Prades, M. Lourdes. “La Batalla de l’Ebre a la memòria dels brigadistes. 
Records de guerra”. La Batalla de l’Ebre, un riu de sang : edició especial 
80 aniversari. [Corbera d'Ebre] : Consorci Memorial dels Espais de la 
Batalla de l'Ebre, 2019.   

Prades, M. Lourdes. “SIDBRINT y la recuperación de la memòria històrica 
de las Brigadas Internacionales”. Las Brigadas Internacionales 80 años 
después. Albacete : CEDOBI, 2019.  

Prades, M. Lourdes. “El fons del CRAI Biblioteca Pavelló de la República”, 
Seminari del TFM del Màster de Biblioteques Patrimonials (19.06.2019).   
 
Prades, M. Lourdes. "Recuperem la història dels brigadistes. SIDBRINT, un 
projecte viu". Fòrum de l’Associació Gal·les-Catalunya (Sitges) 
(30.09.2019).  
 
Prades, M. Lourdes; Giralt i Esteve, Olga. Fons sobre presons durant el 
Franquisme al CRAI Biblioteca del Pavelló de la República (Projecte 
d’Innovació didàctica – Facultat d’Educació de la Universitat de 
Barcelona). CRAI Biblioteca del Pavelló de la República (novembre 2019).  
 
Prades, M. Lourdes. La lluita per la causa antifeixista s’havia acabat en 
aquell racó del món, en aquesta part d’Europa. La Batalla de l’Ebre a la 
memòria dels brigadistes. Museu de la Mar de l’Ebre - Sant Carles de la 
Ràpita (07.06.2019).  
 

Prades, M. Lourdes. Conferència Internacional “Cultural memory of the 
Spanish Civil War” a la Universitat de Rijeka (Croàcia), inclosa en els actes 
de The battle for Spain is Ours: Collective Memory of the International 
Brigades in Rijeka, durant el mes de juny de 2019.  
 
Prades, M. Lourdes; Naya, Ramon. “Les Brigades Internacionals de la 
Guerra Civil espanyola. Voluntaris i memòria”. Centre Moral i Cultural del 
Poblenou (22.11.2019).  

Prades, M. Lourdes. Presentació del llibre La batalla de l’Ebre: un riu de 
sang. Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa (29.11.2019).  

Rossell, Anna; Florensa, Montserrat. “De la restauración romántica a la 
restauración técnica de la encuadernación”. Comunicació a les II Jornadas 
de gestión del patrimonio bibliográfico. Universidade de Santiago de 
Compostela, Facultad de Santiago de Compostela. 6 i 7 de juny de 2019. 
Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/136719 [Consulta 08/07/2019]. 

Rubio Durán, Marcial. “Estada a la UdG: la formació d'usuaris”. 
Comunicació exposada a la 8a Jornada de Bones Pràctiques: estades en 
institucions del CSUC (CRAI de la UB). 26 de novembre de 2019.  Sala 
d'actes de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat 
de Barcelona. Disponible a:  
http://hdl.handle.net/2445/146259 [Consulta 16/01/2020]. 

Ruiz, Marina; Verger, Neus. “Dels convents a l'acadèmia: els orígens de la 
biblioteca de la Universitat de Barcelona (1835-1881)”. Capítol del llibre 
Elias Rogent i Barcelona: arquitectura, patrimoni i restauració. Edicions 
de la UB, 2019. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/121374 
[Consulta 10/04/2019]. 

Ruiz Fargas, Marina. “Estada a la Biblioteca de Catalunya”. Comunicació 
exposada a la 8a Jornada de Bones Pràctiques: estades en institucions del 
CSUC (CRAI de la UB). 26 de novembre de 2019.  Sala d'actes de la 
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de 
Barcelona. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/146281 [Consulta 
16/01/2020]. 

Universitat de Barcelona. CRAI; Hombrabella, Núria; Zaborras, Rosa; 
Nabona, Mina; Díaz, Max; González, Ana; Caballer, Gemma; Cornet, Jordi; 
Pons, Joan. 7a Jornada de Bones Pràctiques: formació d'usuaris – CRAI de 
la UB. 16 de juliol de 2019. Sala Gabriel Oliver de l'Edifici Històric de la 
Universitat de Barcelona. Disponible a: 
http://hdl.handle.net/2445/137659 [Consulta 26/02/2020]. 

Universitat de Barcelona. CRAI; Navajas, Antoni; Juana, Concepción; 
Gairín, Gemma; Prades, Lourdes; Ruiz, Marina; Rubio, Marcial; Marín; 
Imma; Font, Montserrat. 8a Jornada de Bones Pràctiques: estades en 
institucions del CSUC - CRAI de la UB.  26 de novembre de 2019. Sala 
d'actes de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat 
de Barcelona. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/146126 [Consulta 
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Imatge: detall de la col·lecció “Manuscrits”,  que és la més consultada de la Biblioteca Patrimonial Digital (BIPaDi) 
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ANNEX 4. COL·LABORACIONS AMB 
INSTITUCIONS I ORGANITZACIONS DE 
CARÀCTER PROFESSIONAL_ 
 

 Associación Amigos Brigadas Internacionales (Albacete) 
 Ajuntament d’Arenys de Mar   
 Ajuntament de Barcelona  
 Ajuntament de Batea  
 Ajuntament de l’Escala  
 Ajuntament de Les Franqueses  
 Ajuntament del Masnou  
 Ajuntament de Sabadell  
 Ajuntament de Santa Margarida i el Monjos  
 Arxiu Comarcal del Berguedà  
 Arxiu Fotogràfic de Barcelona  
 Arxiu Històric de Roquetes (Barcelona) 
 Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de 

Aragón  
 Associació de Veïns de la Sagrada Família (Barcelona)  
 Ateneo de Manila. Universitat de Manila (Filipines)  
 Ateneu Barcelonès  
 L’Avenç SL  
 Biblioteca de Catalunya  
 Biblioteca de Santurtzi  
 Biblioteca de l’Ajuntament de Barcelona  
 Biblioteca Nacional (Madrid) 
 Biblioteca Pública Arús (Barcelona) 
 El Born Centre Cultural  
 Casa de Cultura de Girona  
 Caixa Fòrum 
 CEDOBI (Albacete) 
 CEHI – Centre d’Estudis Històrics Internacionals 
 Centre d’Estudis Josep Ester Borràs Berga  
 Centre d’Estudis Llibertaris Federica Montseny (Badalona) 
 Centro de Estudios Andaluces  
 Col·legi d’Arquitectes de Catalunya  
 COMEBE (Corbera d’Ebre) 
 Comissió del Centenari del barri de La 

Prosperitat (Barcelona) 
 Consortium for Advanced Studies Abroad (Barcelona) 
 Cymru-Catalunya Association (Sitges) 
 Diputació de Barcelona  
 Discovery Max SL  
 Editorial Cossetània  
 Editorial Virus  
 Enciclopèdia Catalana  
 Endora produccions  
 Eumo editorial 
 EUROM 
 Fundació Solidaritat UB  
 Euskal Irrati Telebista  
 FELLA (Badalona)  
 Foundation Louis Vuitton (Paris) 
 Fundació Palau Fabra (Caldes d’Estrach)  
 Fundació Pere Coromines (Sant Pol de Mar) 
 Fundació Privada de la Pagesia de Catalunya  
 Fundació Tàpies  
 Fundació Josep Irla  

 Fundació Mies van der Rohe  
 Fundació Roca Galès (Barcelona) 
 Fundación Anastasio de Gracia (AGFITEL)  (Madrid) 
 Fundación Bilbao 700  
 Fundación Cipriano Mera (Barcelona) 
 Fundación Vicente Risco (Ourense) 
 Gobierno Vasco. Departamento de Cultura  
 GRIEGC (Lleida)   
 Hendrix-College Conway  (Arkansas, EUA) 
 Índice Histórico Español  
 Institució Alfons del Magnànim (València)  
 Institució de les Lletres Catalanes  
 Institut Anna Gironella de Mundet (Barcelona) 
 Institut d’Estudis Catalans  
 Institut Menorquí d’Estudis 
 Instituto Cervantes (Tolosa de Llenguadoc) 
 Marge books (Barcelona) 
 Memorial Democràtic  
 Minoria Absoluta  
 Mirmanda Editorial 
 Museu Arqueològic de Catalunya  
 Museu d’Arenys de Mar  
 Museu d’Art Contemporani de Barcelona   
 Museu d’Història de Barcelona  
 Museu d’Història de Catalunya  
 Museu d’Història de Girona  
 Museu de l’Hospitalet  
 Museu de Mataró  
 Museu de Sitges  
 Museu Nacional d’Art de Catalunya  
 Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat  
 Open House Barcelona  
 El País  
 Palgrave Macmillan Publications 
 Palau Güell  
 Palau Robert  
 Parlament de Catalunya  
 Patronat Pro Batea  
 Productora Motif Management  
 Ràdio Associació de Catalunya  
 Sociedad Vasca de Medicina del Trabajo  
 Televisió de Catalunya  
 Tippermuir Books (Regne Unit) 
 Unió de Consells Esportius de Catalunya  
 Universidad de Jaén  
 Università di Bologna  
 Università di Torino  
 Universitat Autònoma de Barcelona  
 Universitat d’Alacant  
 Universitat de Girona. Càtedra Josep Pla  
 Universitat de València  
 Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) 
 Universitat Rovira i Virgili. Col·lecció Atenea 
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ANNEX 5. PRESÈNCIA DEL CRAI ALS  
MITJANS DE COMUNICACIÓ I 
PUBLICACACIONS PROFESSIONALS_ 
 
a) Premsa escrita i digital 
 

 Exposició “Orient Occident", La Vanguardia (01/02/19) 
 Exposición reconoce la faceta de dibujante y fotógrafo del "padre" de Copito, La Vanguardia (21/03/19) 
 Los dibujos naturalistas de Jordi Sabater Pi llegan al Museu d’Història de Catalunya, La Vanguardia, pàg. 34 (25/03/19) 
 Jordi Sabater i Pi: dibuixar la natura, desmitificar l’home, Vilaweb (31/03/19) 
 L’art de la ciència Jordi Sabater Pi, blog Ruta Etològica (02/04/19) 
 La Universitat de Barcelona realiza la mayor migración de servicios a la nube, computing.com (07/11/19) 
 Pintar per empoderar joves en risc, Ara.cat (03/04/19) 
 El arte es una herramienta que consigue fomentar la inclusión social, La Vanguardia (03/04/19) 
 De los murales de Gotemburgo a los de Barcelona: arte urbano contra la exclusión social de los jóvenes, eldiario.es (05/04/19) 
 Els dibuixos científics de Sabater Pi, al Museu d'Història de Catalunya, elnacional.cat (06/04/19) 

SOS: patrimoni bibliogràfic en perill, ara.cat (25/05/19) 
 Diez años sin Jordi Sabater Pi, pionero en el estudio de los grandes simios africanos, ecoavant.com (26/09/19) 
 Exposició "Permès fixar cartells". Josep Artigas (1919-1991). Activitat complementària: conferències “Els personatges publicitaris de Josep Artigas” i 

“Artigas y el cartel de su tiempo”, més una taula rodona, UBTV (19/10/19) 
 “La taula periòdica: Una icona científica, social i cultural”, No val res (15/10/19) 
 Inauguració de l’exposició “Permès fixar cartells. Josep Artigas: Cartellista i dissenyador”. La cultura no val res (23/10/19) 
 La Sala Josep Uclés, del Centre Cultural El Carme, acull des de demà dijous l’exposició “Permès fixar cartells. Josep Artigas (1919-1991), cartellista i 

dissenyador gràfic”, ÀreaBadalona.com (23/10/19) 
 Nova exposició al Carme sobre el cartellista Josep Artigas, eltotbadalona.cat (24/10/19) 
 La Sala Josep Uclés, del Centre Cultural El Carme, acull l’exposició “Permès fixar cartells. Josep Artigas (1919-1991), cartellista i dissenyador gràfic’', 

badanotis.com (24/10/19) 
 Exposición en el centenario del nacimiento de Jose Artigas, catalunyavanguardista.com (25/10/19) 
 El Carme de Badalona commemora en una exposició el centenari del naixement de Josep Artigas, pare del disseny gràfic català, Notícies UB, 

(25/10/19) 
 Sandra Tafalla, Entrevista a Lidia Bartolomé, gestora de las redes sociales en la Biblioteca Municipal de Lloret de Mar, Brainforma (07/11/19) 
 Cartell de Cristóbal Arteche, El País Quadern. Núm 1787. (31/10/2019) 
 “El último bastión de la República”, Tendencias. El Mundo Catalunya. Suplement de Cultura (05/09/2019) 

b) Ràdio 
 

 “Youth Power, l'organització que ajuda als joves en risc d'exclusió social”, entrevista al programa La Linterna de la COPE (27/03/19) 
 

c) Televisió 
 
 Exposició “Orient Occident”, BTV Minut 9:20, (04/02/19) 
 Notícia sobre la inauguració de l’exposició “Permès fixar cartells. Josep Artigas (1919-1991), cartellista i dissenyador gràfic”, BDN Notícies, minut 

18:53, (25/10/19) 
 Vídeo promocional per a la Setmana Internacional dels Arxius (06/06/19)  

 
 

d) Altres mitjans digitals 
 
 “Blackboard nos ha permitido adaptarnos a las necesidades de los alumnos y profesores“,  YouTube incrustat en pàgina web, (04/11/19) 
 “Caso de éxito Seidor y Universitat de Barcelona“, YouTube, (13/11/19) 

 
 

e) Publicacions professionals 
 

 “#Noemratllis“, Publicat a COBDC, Document, (08/05/2019) 
 “Explorar o territorio co Seminario de Estudos Galegos“. Publicat a LG Portal da Lingua Galega, Xunta de Galicia (16/05/2019)  
 “Exposició d’edicions de la Ilíada i l’Odissea“, Publicat per IEC, Societat Catalana d’Estudis Clàssics 
 “Visita al Pavelló de la República “ dins l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris. 2018 (núm. 75, desembre), pàg. 6  

  

https://www.lavanguardia.com/vida/20190201/46156222923/la-ub-ensena-su-fondo-de-libros-antiguos-sobre-tierras-lejanas.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190321/461156577375/exposicion-reconoce-la-faceta-de-dibujante-y-fotografo-del-padre-de-copito.html
http://epaper.lavanguardia.com/reader/15f94183-6312-4d30-93f9-bee2c45c8d91?origin=/la-vanguardia/la-vanguardia-castellano/2019-03-25
https://www.vilaweb.cat/noticies/jordi-sabater-pi-museu-historia-catalunya/
https://rutaetologica.wordpress.com/2019/04/02/lart-de-la-cienciajordi-sabater-pi/
https://www.computing.es/cloud/noticias/1115132046301/universitat-de-barcelona-realiza-mayor-migracion-de-servicios-nube.1.html
https://criatures.ara.cat/adolescencia/Pintar-empoderar-joves-risc_0_2208979213.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190402/461435200410/pintar-murales-inclusion-youthpower-europe.html
https://www.eldiario.es/catalunya/sociedad/insercion-laboral-pintura-Gotemburgo-Barcelona_0_884712299.html
https://www.elnacional.cat/ca/cultura/dibuixos-cientifics-sabater-pi-museu-historia-catalunya_369220_102.html
https://www.ecoavant.com/naturaleza/diez-anos-sin-jordi-sabater-pi_4703_102.html
http://www.ub.edu/ubtv/video/exposicio-permes-fixar-cartells
http://www.laculturanovalres.com/la-taula-periodica-una-icona-cientifica-social-i-cultural-fins-el-21-de-novembre-barcelona/
http://www.laculturanovalres.com/inauguracio-de-lexposicio-permes-fixar-cartells-josep-artigas-cartellista-i-dissenyador-dijous-24-doctubre-badalona/
http://www.areabadalona.com/noticia/11095_la_sala_josep_ucles_del_centre_cultural_el_carme_acull_des_de_dema_dijous_lexposicio_permes_fixar_cartells_josep_artigas_19191991_cartellista_i_dissenyador_grafic
http://www.areabadalona.com/noticia/11095_la_sala_josep_ucles_del_centre_cultural_el_carme_acull_des_de_dema_dijous_lexposicio_permes_fixar_cartells_josep_artigas_19191991_cartellista_i_dissenyador_grafic
https://www.eltotbadalona.cat/nova-exposicio-al-carme-sobre-el-cartellista-josep-artigas/
http://www.badanotis.com/noticia.php?n=16686
https://www.catalunyavanguardista.com/exposicion-en-el-centenario-del-nacimiento-de-josep-artigas/
https://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2019/10/054.html
http://brainforma.com/general/entrevista-a-lidia-bartolome/
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/la-linterna-cope-catalunya-i-andorra/audios/youth-power-lorganitzacio-que-ajuda-als-joves-risc-dexclusio-social-20190327_705402
https://beteve.cat/btv-noticies-73/btv-noticies-73-68/
http://bdncom.alacarta.cat/informatiu/capitol/25-doctubre-de-2019-vespre
http://hdl.handle.net/2445/134585
https://www.blackboard.com/es-es/stories
https://www.youtube.com/watch?v=1ue-tGvxpIc
https://blogs.iec.cat/scec/2019/03/13exposicio-dedicions-de-la-iliada-i-lodissea/
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ANNEX 6. PUBLICACIONS DESTACADES 
ELABORADES AMB FONS DEL CRAI_ 

 
 
Arte de la lengua chio chiu. Edició facsímil del Ms. 1027. [Beijing] : 
National Tsing Hua University Press, [2019].  
 
Barcelona durant la Guerra civil (1936-1939). Barcelona: Ajuntament de 
Barcelona: Fundació Carles Pi i Sunyer, 2018.  
  
Ballester, David. Corre, democràcia, corre: manifestacions i repressió 
policial a la Catalunya de la Transició: (1975-1980). Barcelona : Editorial 
Base, 2019.  
  
Barra, Jordi. Víctimes: 1936-1945. Barcelona: Memorial Democràtic de la 
Generalitat de Catalunya, 2018.  
  
Cabezas, Adrián (coordinador). La Guerra Civil al coll de Balaguer: de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant: 1926-1939. Vandellòs i l'Hospitalet de 
l'Infant: Arola Editors, 2018.  
 
Llorente Espino, Miquel. Primates: biología, comportamiento y evolución. 
Bellaterra: Lynx Edicions, 2019, 978-84-16728-14-5. 
 
Carreres Rodríguez, Manuel. Aeròdroms valencians de la Guerra civil: 
escenaris, elements i memòria d’una xarxa per a la defensa del territori. 
València: Generalitat Valenciana, Conselleria d’Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori, 2018.  
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Imatge: detall del Fons Giratl Miracle, base del Calendari CRAI 2020. Es pot consultar a BiPadi i a la Memòria Digital de Catalunya 
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ANNEX 7. VISITES AL CRAI_ 
a) Visites professional 

25-30/06/2019  
Visita de la filla de la bibliotecària Josefina Viltró i Montserrat (per signar 
autorització de la tesi de la seva mare Biblioteca per a una colònia obrera 
d'una fàbrica de teixits al CRAI Biblioteca d’Informació i Mitjans 
Audiovisuals. 
 
25-30/06/2019  
Màrcio Souza Martins, director de Gestión de Recursos del Sistema de 
Bibliotecas de la Unicamp (Brasil), visita les unitats de Projectes i Serveis 
a Usuaris i el CRAI Biblioteca d’Informació i Mitjans Audiovisuals. 
 
17-19/06/19  
Angélica Casaletti, directora del Sistema de Biblioteca de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaiso, visita les unitats de Projectes, Procés 
Tècnic i Docència. 
 
02/07/2019 
Laurie Bridges, Instruction and Outreach Librarian a l’Oregon State 
University, visita el CRAI Biblioteca d’Informació i Mitjans Audiovisuals 
per al seu projecte de Viquipèdia a les biblioteques. 
 

 
04/10/2019  
María Estela Reaño, de la Universidad Católica del Perú, visita la Unitat de 
Procés Tècnic interessada en la gestió dels fons i col·leccions especials del 
CRAI. 
 
22/10/2019 
Haeng Ran Kim i 11 membres més de la Korea Advanced Institute of 
Science and Technology (KAIST) visiten les unitats de Projectes i Serveis a 
Usuaris 
 
25/10/2019 
Bénédicte Grailles, professora del Màster d'Archives de la Université 
d'Angers i arxivera vinculada al Centre des Archives du Féminisme (CAF), 
visita el CRAI Biblioteca d’Informació i Mitjans Audiovisuals. 
 
07/11/2019 
Miguel Osorio, de la Universidad de Magallanes, visita la Unitat de 
Docència.

 
b) Grups d’alumnes i/o professorat 
 
CRAI Biblioteca de Belles Arts  
11/04/2019 
Visita a la col·lecció de llibre d’artista del grup de participants a la trobada internacional HerbArt: art i ciència en confluència. 
 
CRAI Biblioteca d’Informació i Mitjans Audiovisuals  
18/09/2019 
Visita a la biblioteca de 15 persones de l’Escola de Llibreria. 
 
08/10/2019 
Visita a la biblioteca de 25 persones de la Universitat de la Experiència de la UB. 
 
CRAI Biblioteca del Campus de Mundet  
07/10/2019 
Visita a la biblioteca d’alumnat de la Facultat de Psicologia de la UB provinents de la Universidad Simón Bolívar (Barranquilla, Colòmbia). 

 
CRAI Biblioteca de Dret  
13/02/2019  
Visita del Dr. Juan Enrique Varona, catedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universidad de Cantabria. 
 
21/03/2019 
Visita del Dr. Ferdinando Treggiari, catedràtic de Storia del Diritto Medievale e Moderno, i 20 alumnes del Dipartimento di Giurisprudenza de la Università degli 
Studi di Perugia. Visiten la Secció de Reserva del CRAI Biblioteca de Dret. 
 
CRAI Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica  
28/10/2019 
Visita comentada als assistents a la 3a Jornada de Didàctica de les Matemàtiques. 
 
CRAI Biblioteca Lletres  
09/01/2019 i 02/10/2019 
Visita de 54 alumnes d’intercanvi de les universitats de Califòrnia i Illinois. 
 

  

Imatge: detall d’una reunió científica a la Sala de Manuscrits del CRAI Biblioteca de Reserva, gener de 2019 

https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2184817?lang=cat
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2184817?lang=cat
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c) Altres grups heterogenis que han visitat el CRAI de la UB 
 

 
 Acreditació del màster de Química Analítica 
 Alumnes de la Universitat de l'Experiència 
 Amics de la Unesco 
 ARDIT. Cultures medievals 
 Área de Educación (Mèxic) 
 Associació de bibliotecaris de Rostock (Alemanya) 
 Association internationale de bibliophilie 
 Barcelona pensa 
 Centro de Investigación Forestal de Lourizán  
 Centre Excursionista de Catalunya  
 CFGS de dietètica del centre Formapràctic  
 Col·legi Badalonès (Badalona) 
 Col·legi Mare de Déu dels Àngels (Barcelona) 
 Col·legi Lestonnac-l'Ensenyança (Tarragona) 
 Congrés ISKO 
 Degans de facultats de belles arts d'universitats espanyoles 
 Delegació iraquiana 
 Departament de Relacions Institucionals (Emirat de Sharjha) 
 Dones escriptores d'Esplugues de Llobregat 
 Estudios Hispánicos, representants d'universitats americanes 
 Escola de Restauració de Grameimpuls (Santa Coloma de Gramenet) 
 Escola ICICC 
 Escola Singuerlín (Santa Coloma de Gramenet) 
 Explica’m Barcelona 
 Escola Sol i Lluna (Castellar del Vallès) 
 Expresident del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero 
 Forestal Catalana  
 Grup d’exalumnes de la Facultat de Matemàtiques de la UB 
 Ferrovial Servicios 
 IES Santa Eulàlia (L’Hospitalet de Llobregat) 
 IES J.V. Foix (Rubí) 
 IES Santa Eugènia (Girona) 
 IES Fort Pius (Barcelona) 
 IES Broggi (Barcelona) 
 IES Josep M. Quadrado (Ciutadella, Menorca) 
 IES Príncep de Girona (Barcelona) 
 IES Vázquez Montalbán (Sant Adrià del Besòs) 
 Institut Botànic de Barcelona  
 Institut de secundària d’Andorra 
 Jesuïtes de Bellvitge 
 LERU Education 
 Mestres bibliotecaris 
 Muséum national d’Histoire naturelle (París)  
 Nicolaus Copernicus University of Poland  
 Programa de mobilitat SICUE 
 Rutes d'història per Barcelona 
 Sessions d’acollida d’estudiants estrangers 
 Sessions d’acollida d’estudiants de nou ingrés 
 Síndics de greuges de la Xarxa Vives 
 Sistema de Bibliotecas de la Unicamp (Brasil) 
 Universidad Católica de Perú  
 Universidad de Córdoba 
 Universidad de Medellín 
 Universidade dos Açores  
 Universitat Autònoma de Barcelona  
 Universitat de Bergen  
 Universitat de Budapest  
 Universitat de Lyon  
 Universitat de Pequín 
 Universitat romanesa de Timisoara 
 Xarxa Vives, sèniors de la Universitat de l'Experiència 

 
 

 

  

Imatge: productes de marxandatge del CRAI. Detall 
del porta targetes 
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ANNEX 8. DONATIUS_ 
CRAI Biblioteca de Dret 
S’han integrat 381 exemplars procedents de donatius de diferents departaments i professors de la Facultat de Dret 

 
CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació 
S’han rebut en donatiu 474 llibres, dels quals n’han seleccionat 252. Donants: Anna M. Carmona i Jornet, Francesca Isart, Montserrat Gállego Culleré, Montserrat 
Portús Vinyeta, Laura Vericat Figarola i el Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia 
Rosa Novell Simó ha donat 35 números de la revista Comer cada día 
L’Herbari docent ha incorporat 47 làmines d’algues repartides en 3 noves carpetes 

 
CRAI Biblioteca d’Informació i Mitjans Audiovisuals  
110 documents rebuts 

 
CRAI Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica 
Llibres: 774 rebuts i 310 incorporats 
Publicacions periòdiques: 142 títols d’intercanvi 
Donatiu: 4 títols 

 
CRAI Biblioteca de Reserva  
54 llibres moderns 

 
CRAI Biblioteca del Campus Clínic  
946 documents rebuts 
51 donants 

 
CRAI Biblioteca de Física i Química 
Maite Galcerán (92) 
Ivan Alsina Ferrer (65) 
Núria Barberán (49) 
Joaquim Gomis Torné (37) 
Ramir Bullich Catà de la Torra (23) 
María José Mejón i Xavier Goula (20) 
Gabriel Miguel Gracia (15) 
Laura Aparicio (15) 
S’han catalogat 49 tesis doctorals, 29 de Física i 20 de Química. 
Publicacions periòdiques. S’han gestionat 1674 vols./fascicles, dels quals: 

 880 ens els hem quedat per completar fons, tant d'altres biblioteques -seguint la política de col·lecció única-, com de particulars  
 265 vols./fascicles han estat enviats a d’altres biblioteques (per exemple España... Fomento de la producción, al CRAI Biblioteca d’Economia i 

Empresa; Journal of pharmaceutical sciences, al CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació)  
 529 vols./fascicles han estat desafectats. Alguns eren donatius que ja teníem. D’altres desafectats eren fons nostres que duplicàvem amb la 

biblioteca dipositària de la col·lecció única  (per exemple Teraflop al CRAI Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica). La unificació dels fons ens ha 
portat a llençar la nostra col·lecció i quedar-nos els exemplars enquadernats, o en millor estat, d'altres biblioteques (per exemple Efemèrides 
astronómicas, que ens han donat del CRAI Biblioteca de Lletres, o Técnicas de laboratorio, que ens han donat del CRAI Biblioteca del Campus Clínic) 

 

CRAI Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història  
Donatius de llibres: 2.700 
Donatius/intercanvi de revistes: 366 

 
CRAI Biblioteca de Biologia 
Donatius de llibres: 472 exemplars, procedents principalment de les següents persones i institucions: Dra. Mercè Durfort i Coll, Dr. Xavier Ferrer Parareda, Dr. 
Marià Alemany, Dr. Joan Real, Dra. Vallmitjana, Institut d’Estudis Catalans i les tesis doctorals llegides a la facultat durant l’any 2019 
Donacions de publicacions periòdiques: 273 títols procedents de donatius vius d'editors o de departaments, que corresponen a 3.463 fascicles 

 
CRAI Biblioteca del Campus Bellvitge 
Donacions: 1439 documents procedents de 41 donatius. Destaquen el rebut d’Assumpta Rigol Cuadra, professora de l’Escola d’Infermeria de la UB, el  d’Eduardo 
Chimenos Kustner, professor de Departament d'Odontoestomatologia de la UB,  i el del traspassat Alfons Fernández i Sabaté, professor emèrit de la UB 

 
CRAI Biblioteca de Lletres  
Nombre d’exemplars de revistes: 334  
Nombre d’exemplars de llibres: 2979  

 
CeDocViD 
Llibres: 57 llibres de biodiversitat vegetal donats per les persones següents: J.L. Benito, C. Blanché, X. Font, R. M. Masalles, A. Ribera, J. Riera, E. Velasco i J. Vigo  
Col·lecció de 10 àlbums amb la dissecció de capítols de plantes de la família Asteràcies preparada per O. Hidalgo (en dipòsit) 
Col·lecció de diapositives de fongs (102 capses de 50 diapositives, 11 àlbums i 2 arxivadors) del micòleg A. Rocabruna (22/07/2019) 
Plecs d'herbari: 4300 plecs, majoritàriament de professors de la UB  
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ANNEX 9. ASSISTÈNCIA A JORNADES, 
CONGRESSOS, ETC._ 
 

 Elearnia: 5º Encuentro de Tecnologías emergentes en e-
learning. Juny de 2019. 3 assistents 
 

 “El papel de las bibliotecas biomédicas en el contexto del 
acceso abierto“. Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de 
Salud Carlos III. Madrid. 14 de juny de 2019. 1 assistent 
 

 “Search-a-Thon“. Madrid. 16 i 17 de novembre. 1 assistent 

 
 Seminari CRICC. Centre de Recerca en Informació, 

Comunicació i Cultura: “Avaluació de la ciència”, per Ismael 
Ràfols. 19 de febrer. 2 assistents 
 

 Seminari “Suport i formació d’usuaris a les biblioteques 
universitàries en l’actualitat”.  3 d’abril. 3 assistents 
 

 “Social Network Analysis: una herramienta para 
desenmascarar falsedades en Twitter“, per Mª Luz 
Congosto, 12 d’abril. 3 assistents 
 

 IV Jornades d'Història de l'Edició: les xarxes de negoci del 
llibre a Espanya. Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació, 9 i 10 de maig. 1 assistent 
 

 IX Congreso Ibérico EDICIC 2019, 9-11 de juliol. 2 assistents 
 

 IV Congreso ISKO España - Portugal 2019, 11-12 de juliol. 2 
assistents 
 

 Winter School on Sammelbände, École nationale supérieure 
des sciences de l’information et des bibliothèques, Lió 
(França), 12-13 de desembre. 1 assistent 
 

 Presentació de la traducció catalana de l’LRM. Biblioteca de 
Catalunya, 22 de maig de 2019. 2 assistents 
 

 Jornada Elsevier Ciències de la Salut. 1 assistent 
 

 Jornada Unebook. Febrer. 1 assistent 
 

 Royal Society of Chemistry. Model d’Open Access al CSUC. 
Juliol. 1 assistent 
 

 “Diversitat de matèries i tipologies documentals en 
recerca“. ProQuest One Academic, abril. 1 assistent 
 

 Mini symposium on Authorities & Identifiers, organitzat per 
la secció OCLC Research amb la col·laboració del CSUC. 17 
de desembre. 8 assistents 
 

 “Las Bibliotecas españolas en el centro de la enseñanza, el 
aprendizaje y la investigación“. Seminari organitzat per Ex-
Libris i la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals. 30 
d’octubre. 3 assistents 
 

 Seminari “Comunica com un professional: social media per 
biblioteques i unitats d’informació“. 2 d’abril. 2 assistents 
 

 Seminari “Suport i formació d’usuaris a les biblioteques 
universitàries en l’actualitat“, 3 d’abril. 1 assistent 
 

 Seminari “Analítica web para bibliotecas“, 12 de juny. 1 
assistent 
 

 “Presentación de las prácticas en el CRAI Biblioteca del 
Pabellón de la República“. (Consortium for Advanced 
Studies Abroad). Universitat de Barcelona. Edifici Històric, 
25 de gener. 1 assistent 
 

 “La importància d’un patrimoni documental: el fons 
personal de Xavier Vinader custodiat al CRAI Biblioteca del 
Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona“. 
CRAI Biblioteca del Pavelló de la República, 3 de maig. 2 
assistents 
 

 “URKUND: servei de detecció i prevenció de plagi“. CSUC. 
26 de novembre. 1 assistent 
 

 “Salone del Restauro“. Macrocongrés dedicat a la 
restauració, conservació i gestió del patrimoni cultural en 
totes les seves formes. Del 18 al 20 de setembre. 1 assistent 
 

 Jornada Patrimoni Cultural. UB. 26 de novembre de 2019. 1 
assistent 
 

 Jornadas Corrigere: las sendas paralelas de la corrección. 
28-29 de novembre. 1 assistent

 
 

  
Imatge: llibres esperant ser guardats del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República 

https://www.elearningmedia.es/blog/asi-fue-elearnia-2019-video-resumen-del-evento.
https://fima.ub.edu/noticies/seminari-suport-i-formacio-dusuaris-les-biblioteques-universitaries-en-lactualitat-3-dabril
https://fima.ub.edu/noticies/seminari-suport-i-formacio-dusuaris-les-biblioteques-universitaries-en-lactualitat-3-dabril
https://fima.ub.edu/noticies/categoria/social-network-analysis-una-herramienta-para-desenmascarar-falsedades-en-twitter
https://fima.ub.edu/noticies/categoria/social-network-analysis-una-herramienta-para-desenmascarar-falsedades-en-twitter
https://fima.ub.edu/edicic2019/
https://www.enssib.fr/
https://www.enssib.fr/
https://fima.ub.edu/noticies/seminari-suport-i-formacio-dusuaris-les-biblioteques-universitaries-en-lactualitat-3-dabril
https://fima.ub.edu/noticies/seminari-suport-i-formacio-dusuaris-les-biblioteques-universitaries-en-lactualitat-3-dabril
https://www.salonedelrestauro.com/new/it/programma/convegni.php
https://www.ub.edu/portal/web/dp-fhtlc/detall-novetats/-/detall/jornadas-corrigere-2-las-sendas-paralelas-de-la-correccion
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ANNEX 10. INFRAESTRUCTURES I  
EQUIPAMENTS _ 
 
CRAI Biblioteca de Dret 
Adquisició de 2 carros per a llibres 
Adquisició de 10 cadires de treball per al personal 
Adquisició i instal·lació de 5 taules electrificades amb 6 endolls cadascuna 
Instal·lació d’una nova antena wifi a l’hemeroteca 
Instal·lació de lluminàries en els replans de l'escala i canvi a tecnologia LED  
Pintura i retolació de la bústia de retorn de llibres 
Pintura de part de l’hemeroteca i de l’escala de la biblioteca 

 
CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació 
A totes 2 biblioteques s’han comprat aparells disponibles per als usuaris amb el servei de préstec: ratolins per als portàtils, auriculars, retoladors per a les 
pissarres de les sales d’estudi, calculadores, cadenats per a portàtils, faristols i carregadors de mòbil. 
Campus Diagonal Sud: 
Adquisició d’un prestatge ofert per la Unitat d’Administració del CRAI per al quartet de restauració 
24 nous punts de connexió a la planta baixa de la biblioteca 
Instal·lació d’11 cortines a la planta baixa de la biblioteca 
Compra de 3 lectors de codis de barres 
Canvi de tots els llums a LED 
Campus de l’Alimentació de Torribera: 
Els expositors de novetats de revistes es van enviar al CRAI Biblioteca d’Economia i Empresa, i al seu lloc s’hi col·loquen 3 vitrines facilitades pel Campus que 
s’utilitzen per a exposicions 
Substitució de l’arc antifurt de l’entrada 

 
CRAI Biblioteca d’Informació i Mitjans Audiovisuals 
Adquisició de 2 ordinadors portàtils 
Adquisició de 2 taules de pícnic per al jardí i 2 bancs 
Adquisició de 2 sofàs de 2 places i 2 butaques 

 
CRAI Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica 
Finalització de la neteja extraordinària començada el desembre de 2018 
Instal·lació del sistema d’extracció d’aire als 3 lavabos  
Ampliació del servei de préstec d’ordinadors amb 2 ordinadors comprats a càrrec del CRAI 
Adquisició d’una taula per a 12 persones 
Reparació i pintura d’una paret de l’hemeroteca 
Reparació del terra de la sala 1 de l’hemeroteca 
Pintar la porta interior d’accés 
Emmarcar 3 recursos matemàtics de gran format: Elements d’Euclides, Historia de las matemáticas i Poliedros: arte y vida, per situar a l’entrada de la biblioteca i 
a la sala 2 de l’hemeroteca  
Emmarcar 7 cartells de difusió de les exposicions bibliogràfiques fetes entre 2008 i 2018 
 

CRAI Biblioteca de Reserva 
Neteja de fongs per l’empresa DEPEC de la totalitat de les plantes primera i segona del dipòsit. Gener-maig 
Substitució de les caixes d’amiant dels fullets per caixes de cartró neutres (30 caixes) 
Al mes de desembre es disposa d’un nou espai expositiu a la Sala Piferrer del CRAI Biblioteca de Lletres 
Adquisició de 9 cadires noves per als usuaris 
Adquisició de cartrons neutres tallats per fer proteccions als llibres amb enquadernacions soltes, fetes per una persona de Treballs en Benefici a la Comunitat 
(TBC) 
Es posen 81 llibres en caixes neutres fetes a mida 
Col·locació d’un nou sensor de temperatura i humitat a la sala de manuscrits 
Adquisició d’un nou portàtil per a tasques internes o usuaris 

 
CRAI Biblioteca del Campus Clínic 
1 calefactor 
Regletes d’endolls 
Cortines 
Reforma del lavabo d’homes i un nou lavabo adaptat 

 
CRAI Biblioteca de Física i Química 
Pintura i condicionament d’una sala de treball i l’aula d’ordinadors 
Adquisició i instal·lació d’un projector a la sala on es fa la formació 
Augment del nombre de deshumidificadors al dipòsit 

 
CRAI Biblioteca del Campus de Mundet 
Adaptació elèctrica per a ús d’ordinadors portàtils de la sala de llibre de text, instal·lació de 2 torres de 5 endolls cadascuna 
Instal·lació d’una prestatgeria nova, amb 36 prestatges en total, per a la sala de llibre de text 
Electrificació de les taules de la sala de llibre de text 
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Equipament nou a les sales de treball en grup amb la instal·lació de 3 pissarres blanques 
Reparació del torniquet comptador 
Reparació de la màquina d’autopréstec 
Instal·lació de 2 màquines de vènding al vestíbul 
Instal·lació d’una màquina de reprografia (fotocopiadora, impressora i escàner) al vestíbul de l’entrada, en col·laboració amb els serveis de reprografia del 
Campus 

 
CRAI Biblioteca de Biologia 
35 cadires noves 
16 taules d’estudi individuals 
8 pufs i 8 tamborets   

 
CRAI Biblioteca de Campus Bellvitge 
Renovació de la bateria d’un lector de codis de barres 
Instal·lació de 2 punts nous de xarxa a la sala de lectura de la planta 1 
Instal·lació d’1 punt nou de connexió telefònica al despatx del personal 
Tercera i darrera fase d’instal·lació de filtres de protecció solar (làmines a les finestres de la sala de lectura de la planta baixa) 
Nova zona de desconnexió a la planta 1, decorada amb un mural en grafit que la diferencia de les altres zones d’estudi 
Instal·lació de 25 altaveus repartits entre les 2 plantes de la biblioteca 
Instal·lació d’un amplificador al taulell de préstec 
Reparació i pintura de zones malmeses de la planta 1 
Adquisició de 2 pissarres magnètiques per a les sales de treball 
Adquisició de 2 faristols i 2 calculadores científiques per al servei de préstec 
Instal·lació d’un monitor de televisió a l’aula d’ordinadors de la biblioteca 
Electrificació de 5 taules de la planta 1 amb la instal·lació de 20 endolls 
Ampliació de la retolació de la zona de silenci de la planta 1 
Adquisició de 2 pufs per a l’espai de desconnexió CRAIOFF 
Ampliació de la zona de silenci absolut amb 8 nous punts de lectura 
Trasllat del mobiliari de la sala de reunions al despatx del personal 
Trasllat del fons de reserva a l’antiga sala de reunions de la biblioteca. Adaptació dels mobles al nou espai i reubicació del fons 
Adquisició de 3 pilotes inflables per als usuaris dels ordinadors de consulta de la planta 0 
Obres de millora dels aparells sanitaris de la biblioteca 

 
CRAI Biblioteca del Pavelló de la República 
Adquisició de pantalles d’ordinador  
Instal·lació de filtres solars a una part de la sala de lectura 

 
CRAI Biblioteca d’Economia i Empresa 
Renovació d’1 cadira del personal   
Adquisició de 4 tamborets-escala  
Adquisició d’1 carret porta-llibres de fusta d’una cara  
Adquisició d’1 moble expositor multimèdia   
Adquisició de 2 kits lectors de codis de barres portàtil Datalògic  

 
CRAI Biblioteca de Lletres 
Folrat amb cartró i neteja a fons del 3r pis del dipòsit  
Restauració de les vitrines d’exposició (vidres, fustes i rodets de tancament)  
Pintura de tot el 1r nivell de la sala de consulta (entrada Lletres Central)  
Renovació del sistema d'il·luminació de la sala de Grec (zona inferior, col·leccions)  
Substitució dels vidres de l’entrada de Romàniques i col·locació de barres antixoc per evitar topades 
Substitució de les bombones de gas antifoc del dipòsit de la biblioteca (el treball es demorà 4 mesos). Descripció:    
Desmuntatge de les bombones del nivell superior, que s’emmagatzemaran a les gàbies buides 
Muntatge de les bombones noves al nivell superior 
Desmuntatge de les bombones del nivell inferior, que s’emmagatzemaran a les gàbies buides 
Muntatge de les bombones noves al nivell superior 
Millores al sostre de Romàniques per evitar filtracions i goteres  
Intent (fallit) de reparació del sistema d’aire condicionat. Compra de diferents peces, inclòs un termòstat nou i el seu programari 
Substitució de la cortina de la Sala Piferrer per una de nova amb motor  
Renovació de ventiladors, columnes d’aire i pingüins de diferents seccions  
Intent d’instal·lar un sistema de comportes del climatitzador del dipòsit central. Finalment no va funcionar  
Trasllat del mobiliari i tot el material sobrant per a les millores de la Sala Piferrer 
Substitució o renovació del mobiliari de les sales de treball de Romàniques i altres zones de treball (cadires, pissarres, taules, carrets, projectors, etc.) 
Començament de les obres al dipòsit. 1. Folrar amb plàstic els pisos inferiors. 2. També els pisos superiors (implicarà tallar els accessos als usuaris fins a nou 
avís)  
Trasllat de 6 deshumidificadors del dipòsit central al dipòsit d’Aribau per millorar l’estructura actual 

 
CeDocBiV 
Instal·lació de l'aire condicionat a la nova sala de briòfits, finançat entre el Vicerectorat de Recerca, el Vicerectorat d'Art, Cultura i Patrimoni, i el CeDocBiV  
Trasllat dels equipaments que hi havia a la sala 208 de la segona planta (premsa, congelador i material divers) a la sala 213 de davant de la secretaria del 
CeDocBiV 
Canvi de 2 ordinadors propis a 2 ordinadors de rènting. Un d'ells és el que feia de servidor de les consultes en línia del CeDocBiV  
Instal·lació d'una impressora en el marc del projecte d’estalvi i racionalització dels serveis i sistemes d’impressió de la UB 
Renovació de l'ordinador portàtil per un nou ordinador portàtil que el CRAI Belles Arts ens ha cedit en préstec  
Trasllat de la pica d’aigua, que havia quedat al que actualment és la recepció de l'herbari al soterrani, a la sala del pis de dalt (en fase d’execució)  
Nou cablejat del climatitzador des de la sala de màquines del soterrani, finançat pel CRAI. Es fa aquesta intervenció arran d'un petit incendi que es va produir al 
mes de juliol i que va permetre detectar, sense greus conseqüències, el mal estat del cablejat (en fase d’execució)  
Donació de 2 prestatgeries del Servei d'audiovisuals, per poder conservar el material fotogràfic i les preparacions en millors condicions  
Donació de 10 cadires del Barcelona Institut d’Emprenedoria (BIE) de la UB  
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Dipòsit de Cervera  
Col·locació d’una rampa amb baranes a l’entrada del Dipòsit per facilitar l’accés i salvar els 3 esgraons  
Instal·lació, actualització i revisió dels extintors distribuïts entre les 2 naus  
Senyalització dels extintors a tot el Dipòsit   
Com ja s’havia fet en alguna altra ocasió, es contracta un servei de neteja perquè netegi el terra, les prestatgeries buides i faci una neteja a fons del despatx   
Aprofitant el trasllat del CEDI, s’envia tot el mobiliari sobrant al CRAI Dipòsit, on es reorganitza tot el mobiliari del despatx aprofitant millor la llum  
La il·luminació del Dipòsit, que malgrat haver-se ampliat els darrers anys patia de poca potència, i amb la visita del Servei d’Obres, es fa un estudi per solucionar 
el problema. Finalment se substitueixen 160 tubs fluorescents i 7 bombetes per lluminàries tipus LED. La nova potència instal·lada és de 2.552W, és a dir, que la 
potència s’ha reduït en un 66% en l’enllumenat. L’estalvi de consum que això suposa dependrà de les hores de funcionament. No obstant, serà un 66% inferior 
del que hagués estat de mantenir els fluorescents i bombetes incandescents  
Canvi de la connexió d’internet, de mòdem a fibra òptica 
 

Taller de Restauració  
Instal·lació dels filtres de l’aigua per eliminar partícules metàl·liques i residus orgànics  
Col·locació de porexpan a la caixa de l’aspirador i compressor per minimitzar el soroll  
Instal·lació d’un regulador de pressió de l’aigua i els filtres  

 

 

Imatge: detall del nou espai CRAI OFF al CRAI Biblioteca del Campus Bellvitge 
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