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Memòria de l’any 2015 
 
 
Els projectes i realitzades durant l’any 2015 pel CRAI-Biblioteca de Matemàtiques es 
presenten agrupats en tres grans grups: 
 
 

1. Gestió econòmica 
2. Gestió de la col·lecció 
3. Gestió de l’edifici, instal·lacions 

a. Millores 
b. Visites 

4. Gestió de la informació 
5. Gestió del personal 

 
 
Gestió econòmica: 
 
Adquisició de monografies: 
 Pressupost inicial 2015: 6.737 € 
 Despesa efectuada:  6.476, 19€ 
 Saldo:    + 260,81 € 
 
Adquisició de material fungible, manteniment, etc.  
 Pressupost inicial 2015: 4.490 € 
 Despesa efectuada:  4.631,49, 19€ 
 Saldo:    - 141,49 € 
 
 
 
Gestió de la col·lecció: 
 
. Donatius:  
 
Obres incorporades: 

Griselda Pascual       154 obres 
Josep Pla       204 obres incorporades als fons 
Grup de Recerca        12 obres 
Centre de Recerca Matemàtica (UAB)  7 obres 
Joan Girbau       OC de Gauss en 12 volums 
Associació catalana d’Intel·ligència  

Artificial      4 obres 
Màster en matemàtica avançada    20 obres 
Altres        29 obres 
 

Total donatius 2015:      431 obres incorporades 
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Obres reenviades: 
 

A altres biblioteques de la Universitat de Barcelona  77 obres reenviades  
A altres universitat (UPC i UAB)     195 obres reenviades 

           
Total obres reenviades:       272 reenviades 
 
 
. Reconversió: 
 Cervera i altres procedències    49 obres catalogades  
 American Mathematical Society of Translations 12 obres catalogades 
 
Total reconversió 2015:     61 obres catalogades 
. Reubicacions: 
 Del CRAI-Bca. Medicina   11 obres 
 Del CRAI-Bca. Lletres   32 obres 
 Del CRAI-Bca. Campus Mundet   1 obra 
 Del CRAI-Bca. Filosofia-Geografia i  
  Història     1 obra 

 
Total reubicacions  2015:    45 obres reubicades 
 
 
. Canvi d’exemplars 1940-1945 a exclosos de préstec 
S’han retirat de les prestatgeries de sala i s’han incorporat al fons antic les monografies 
publicades entre  1940 i 1945. 
A cada una de les monografies s’ha canviat el tipus de préstec, l’estat, etc. 
 
. Col·lecció BIPADI. Matemàtiques, amb 67 exemplars de la Biblioteca de 
Matemàtiques 
S’han preparat dos lots de llibres per digitalitzar amb un total de 67 volums que, un cop 
ajuntats amb els lots de la biblioteca Reserva, han format la col·lecció Matemàtica del 
Bipadi. 
A cada volum s’ha revisat l’estat físic, la catalogació i classificació, etc. 
Quan ha estat necessari s’han realitzat tasques de restauració, conservació i consolidació 
i, excepcionalment, d’enquadernació. 
 
. Compactació del fons de l’Hemeroteca 
S’ha duta terme la compactació dels fons de l’Hemeroteca per recuperar l’espai previst 
pels propers de les revistes en paper que han passat a electròniques o han quedat 
inactives. 
 
. Aplicació de criteris per reclassificar els topogràfics 00 i 00-01 
S’han segregat les obres de contingut general de matemàtiques de les obres de contingut 
general d’una matèria específica de matemàtiques que s’han incorporat a la seva matèria 
corresponent. 
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. Esporgada de títols amb molts exemplars d’alguns topogràfics  
Per esporgar d’exemplars repetits els topogràfics 01, 03, 05, 08 i 11, s’ha procedit a la 
localització d’exemplars duplicats, triplicats i següents.  D’aquestes obres s’ha revisat: 
si són BR, el número de préstecs en els darrers anys i l’estat de conservació. 
Els exemplars descartats s’han retirat de les prestatgeries i es destinaran a altres 
biblioteques on siguin BR, al Dipòsit de Cervera, o al magatzem del GEPA. 
 
. Revisió segones còpies  i següents d’obres que no són BR 
Aquesta tasca s’ha fet per localitzar exemplars d’obres que han estat BR d’akguna 
assignatura però que ara ja no ho són.  
S’ha procedit a la comprovació al catàleg bibliogràfic, físicament als llibres i quan ha 
estat necessari s’ha canviat l’estat dels llibres a ‘disponible’, s’han retirat gomets verds i 
s’han substituït teixells. 
 
. Reorganització dels topogràfics de les obres sobre programació per separar els 
llenguatges de programació de la programació. 
S’ha procedit a la revisió de totes les obres dels topogràfics 68N1 que fins ara contenia 
les obres sobre llenguatges de programació i les obres sobre programació amb l’objectiu 
de separar-les.  Les obres sobre programació s’han conservat al topogràfic 68N1 i les 
obres sobre llenguatges de programació al topogràfic 68N1 seguit de les tres lletres 
primeres del nom del llenguatge.  
 
. Tramesa al GEPA 
S’ha realitzat una tramesa de llibres al GEPA amb un total de vuit títols. 
 
. Recuperació del CRAI-Dipòsit de Cervera 
S’han recuperat fins a una setantena d’obres del dipòsit de Cervera de matemàtiques que 
estaven sense catalogar, entre ells alguns volums que han completat obres dels Fons 
antic. 
Amb aquestes obres s’ha procedit a revisar el seu interès i idoneïtat segons el seu 
contingut per la Biblioteca de Matemàtiques.  La majoria han estat incorporats al Fons 
Antic i la resta, exemplars repetits o no procedents pel seu contingut s’han catalogat i es 
retornaran a Cervera. 
També han estat revisats físicament i, cas de ser necessari, restaurats. 
 
. Recuperació del CRAI-Biblioteca de Lletres 
Relacionat amb el projecte de col·lecció Matemàtica del Bipadi i amb la recuperació de 
volums de Cervera, s’han recuperat diverses obres dels fons del CRAI-Biblioteca de 
Lletres. 
S’han recuperat fins a una cinquantena obres d’aquesta biblioteca totes relacionades 
amb les matemàtiques, algunes de les quals han completat obres dels Fons antic. 
Amb aquestes obres s’ha procedit a revisar el seu interès i idoneïtat segons el seu 
contingut per la Biblioteca de Matemàtiques.  La majoria han estat incorporats al Fons 
Antic i la resta, exemplars repetits o no procedents pel seu contingut s’han catalogat i 
seran enviats a Cervera. 
També han estat revisats físicament i, cas de ser necessari, restaurats. 
 
 
 
 



5 
 

. Solucionar i eliminar errades de topogràfics 
S’ha procedit a esmenar les errades der topogràfics als teixells i al catàleg i a solucionar 
incoherències de topogràfics aprofitant les revisions i reclassificacions de topogràfics, 
revisions de còpies. Etc. 
També s’ha procedit a eliminar del catàleg la informació de segons topogràfics i 
següents. 
 
. Eliminació dels enregistraments vídeos (format VHS) amb disc DVD disponible a 
la biblioteca 
S’ha procedit a l’eliminació dels enregistraments vídeos en suport cinta de vídeo VHS 
de les que es disposi de la còpia de conservació en DVD. 
S’han eliminat un total de 135 cintes.. 
 
. Revisió, retirada de teixells i col·locació de teixells-punts de llibre nous del Fons 
Antic (1820-1945) 
S’ha procedit a les tasques necessàries per la bona conservació del fons antic amb les 
següents tasques: retirada dels teixells, neteja de cobertes, reparació d’estrips, retirada 
d’elements externs al llibre: clips, papers, etc.  
El teixell ha quedat substituït per un punt d llibre de cartolina de ph neutre. 
 
. Enquadernació d’obres procedents de donatius  
S’han enquadernat vint-i-vuit volums procedents dels donatius de Griselda Pascual i 
Josep Pla, i algun altre donatiu menor, que s’han tractat i incorporat als fons durant tot 
l’any 2015.   
Entre els volums enquadernats destaquen dues obres d’Alberto Lista editades els anys 
1822, 1823 i 1838. 
 
 
 
 
Gestió de l’edifici, instal·lacions 
 

a. Millores: 
 
. Revisió de mesures de la Biblioteca en metres quadrats i lineals 
S’ha procedit al recompte total dels metres quadrats de les instal·lacions, dels metres 
lineals del conjunt de prestatgeries i dels punts de lectura. 
 
. Neteja extraordinària 
S’ha demanat una neteja extraordinària de tots els espais del CRAI-Biblioteca de 
Matemàtiques: sales, dipòsits, despatxos del personal i zones comunes. 
La despesa ha estat assumida per l’Administració de centre. 
 
. Substitució de les portes i finestres del cantó terrat 
S’han  substituït les dues portes i les dues finestres del cantó del claustre. 
La despesa ha estat assumida per la Facultat de Matemàtiques i l’Administració de 
centre. 
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Les portes noves tenen més superfície de vidre i per tant deixen entrar més llum a la 
Biblioteca.  Els vidres de les portes i finestres són opacs per fora i amb tractament 
antisolar. 
 
. Substitució de l’aparell d’alarma acústica de la porta d’emergència 
Per poder substituir la porta d’emergència de la Biblioteca, s’ha substituït l’alarma 
acústica  
 
. Substitució de l’armari gran del fons antic 
S’ha substituït l’antic armari metàl·lic del fons antic per un armari de fusta de doble cos, 
encarregat a mida per l’espai disponible. 
 
. Endreça de cables dels ordinadors i altres aparells 
S’ha procedit a l’endreça i organització dels cables dels aparells informàtics amb tubs 
organitzadors. 
 
 
 
Gestió de la informació: 
 
. Visites 
. Jornada de portes obertes (25 de març)  

. Visita de Miquel Bosch, Cap d’estudis del Grau de Matemàtiques amb 25 
alumnes 
. Visita del Departament de Matemàtica que l’Institut Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet de Llobregat. Grup compost per un professor i vuit alumnes. 

. Visita del professor jubilat de la Universitat de Barcelona sr. Manuel Castellet (10 de 
juny) 
. Visita del professor jubilat Dr. Joaquim Ortega Aramburu i dotze companys d’estudis 
amb motiu de la celebració dels cinquanta anys de llicenciatura (12 de juny) 
. Visita del Comitè d’avaluació externa per a l’acreditació dels graus de la Facultat de 
Matemàtiques.  Grup compost per 15 persones entre avaluadors externs, deganat, cap de 
departament i caps d’estudi (19 de novembre). 
 
 
. Gestió, aplicació i redacció del procediment per a la millora de la publicació dels 
TFG i TFM 
El CRAI-Biblioteca de Matemàtiques ha realitzat una intervenció per millorar la 
publicació dels Treball de Final de Grau (TFG) i els Treball de Final de Màster (TFM) 
que ha estat impulsada, ideada i duta a terme per personal d’aquesta biblioteca.  Els 
objectius de la intervenció del CRAI-Biblioteca de Matemàtiques han estat: assegurar la 
publicació dels TFG i els TFM al Dipòsit digital de la UB, millorar la qualitat del TFG i 
TFM, i augmentar la visibilitat de la UB. 
 
S’ha comptat amb la col·laboració amb els agents implicats, professors coordinadors de 
TFG o TFM i el personal de la Secretaria d’Estudiants i Docència, i el coneixement del 
Deganat i de la Direcció del CRAI.  Un cop posada en pràctica la millora i amb resultat 
d’èxit, s’ha redactat i validat el procediment. 
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. Jornada de bones pràctiques 
Participació a la Jornada de bones pràctiques del CRAI amb la comunicació “La 
biblioteca integrada. Millora en la publicació del Treball de Final de Grau (TFG) i del 
Treball de Final de Màster (TFM)” 
 
. Redacció i disseny de la Guia abreviada 
S’ha dissenyat, redactat i reproduït una guia abreviada amb la informació sobre els 
serveis, la ubicació, l’horari, etc. d ela biblioteca i els requeriments necessaris per l’ús 
dels serveis.  La Guia abreviada, en versió català i anglès, es destina als alumnes ´de 
nova incorporació als estudis de la Facultat de Matemàtiques. 
 
. Revisió d’arxius, carpetes i documents a la intranet 
 
S’ha realitzat una revisió dels arxius, carpetes i documents de la intranet del CRAI-
Biblioteca de Matemàtiques amb l’objectiu d’eliminar documentació obsoleta o 
duplicada i alleugerir la capacitat d’espai necessari. 
 
. Revisió d’arxiu d’imatges  a la intranet (excepte Exposicions) 
 
S’ha procedit a la revisió dels arxius, carpetes i documents dels discos U i del disc T 
amb motiu del tancament dels primers i el traspàs d’informació a la unitat comuna.  
S’han eliminat documents obsolets i duplicats i s’ha reorganitzar les carpetes amb 
l’objectiu de fer més assequible la seva consulta. 
 
. Canvi d’aplicació per gestionar la signatura digital UB 
 
El mes d’octubre, el CatCert ha canviat l’aplicació de la certificació digital.  Per 
adaptar-se a la nova manera de treballar ha calgut la formació de les dues persones que 
tenen la responsabilitat d’emetre certificats digitals al CRAI-Biblioteca de 
Matemàtiques, una d’elles es formà directament a CatCert. 
 
. Difusió d’activitats 
 
D’acord amb el procediment de tramesa d’informació al professorat i personal 
investigador d ela Facultat de Matemàtiques. S’han realitzat tres trameses d’informació 
amb l’objectiu de difondre projectes i activitats del CRAI-Biblioteca de Matemàtiques. 
 
. Publicació de notícies als webs de la Universitat de Barcelona: 
Publicació de sis notícies als web dels CRAI i de la Facultat de Matemàtiques: 
  

. 150 anys de la publicació d’Alícia al país de les meravelles al Blog del CRAI-
Biblioteca de Matemàtiques 
. Donació de les obres completes de Carl Friedrich Gaüss al CRAI-Biblioteca de 
Matemàtiques 
. El CRAI Biblioteca de Matemàtiques finalitza la incorporació del donatiu 
Griselda Pascual 
. Digitalitzada la tesi de José Mª Planas Corbella, primera tesi llegida a la . 
Universitat Autònoma de Barcelona 
. La Biblioteca de Matemàtiques a la Jornada de bones pràctiques del CRAI 
. Horaris especials de la Biblioteca 
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.  Blog de Matemàtiques 
Durant l’any 2015 s’han publicat 51 apunts al Blog de Matemàtiques, repartits de la 
següent manera:  
 
gener 4 
febrer 3 
març 8 
abril 8 
maig 3 
juny 5 
juliol 1 
agost 0 
setembre 4 
octubre 1 
novembre 9 
desembre 5 
total 51 
 
El nombre de visites que ha rebut el Blog de Matemàtiques és de 21.465 visites al llarg 
de l’any 2015, repartides de la següent manera:  
  
gener 2496 
febrer 4217 
març 3495 
abril 1349 
maig 1251 
juny 1542 
juliol 1089 
agost 599 
setembre 1185 
octubre 1254 
novembre 1668 
desembre 1320 
total 21465 
 
 
Gestió del personal: 
 
. Treballs en benefici de la comunitat, amb la col·laboració de tres persones 
assignades pel Departament de Justícia, amb l’acolliment de tres persones assignades 
que han realitzat tasques de suport en la retirada de teixells del fons antic i revisisó i 
reordenació dels fons bibliogràfics. 
 
. Cursos, jornades, etc.: 

. Comportament informatiu del professorat de les universitats catalanes, 
organitzada per l’Observatori de la Recerca de l’Institut d’Estudis Catalans.  
Assistents: Montserrat Garrich, Ana Martínez i Marta Massegur (29 de gener) 
. Gestió de la informació científica, organitzada per l’Observatori de la Recerca 
de l’Institut d’Estudis Catalans.  Assistent: Ana Martínez (maig) 
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. Nexo. Gestió de sumaris, organitzat per Dialnet.  Assistent: Ana Martínez (4 de 
juny) 
. Actualització en la Informació bibliogràfica: revisió de fons. Assistent: Marta 
Massegur (8 al 12 de juny) 
. Formació en la nova aplicació d’emissió de certificats digitals, organitzada per 
CatCert. Assistent: Elena Jacas (13 d’octubre) 
 

. Reunions 
 . Reunions del personal de la Biblioteca.  Total: 6 reunions 

  Data: 2 de febrer, 24 de març, 27 de maig, 16 de juny, 13 d’octubre i 17 de    
desembre de 2015. 

 
. Reunions de la Comissió de Biblioteca de la Facultat de Matemàtiques: Total: 1 
reunió. Data: 11 de març de 2015 
 
. Juntes de Facultat de Matemàtiques. Total: 8 Juntes 
. Reunions entre la Degana de la Facultat de Matemàtiques i la Cap del CRAI-
Biblioteca de Matemàtiques.  Total: 4 reunions. 

 
 
 
Universitat de Barcelona 
CRAI-Biblioteca de Matemàtiques 
 
 
Barcelona, 3 de febrer de 2016 


