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1. LES BIBLIOTEQUES DE L’ÀREA  
 
1.1 Àrees de coneixement que atenen  
                

HUMANITATS :  Antropologia cultural 
Arqueologia                                                    
Dibuix 
Disseny i Imatge  
Escultura 
Geografia Física 

 Geografia Humana 
Història antiga 
Història contemporània 
Història d’Amèrica i Àfrica 
Història de l’Art 
Història medieval 
Història moderna 
Música, Teatre, Cinema 
Paleografia i Diplomàtica 
Pintura 
Prehistòria 

  
       PAVELLÓ REPÚBLICA : Història contemporània   

 
    FILOSOFIA  :    Estètica 
     Ètica 

Filosofia de la Cultura 
Filosofia del Dret 
Filosofia del Llenguatge 
Filosofia teorètica i pràctica.  
Història de la Filosofia 
Història i Filosofia de la Ciència 

     Lògica 
 

1.2 Dies i hores  anuals d’obertura  
         

 CENTRES                                 DIES HORES 
   
Humanitats        ** 340 3.889 
Pavelló República 259 2.841 
Filosofia 259 3.104 
   
TOTALS  9.834 

 
 
** La  biblioteca  d’Humanitats, ubicada a l’edifici de  Baldiri  Reixac, obre els caps de  setmana 
i festius, durant tot l’any. 
 

 



 
1.3 Usuaris 

 
a) Nombre mensual d’usuaris per centres    
  

Humanitats 
gen      febr. març  abril  maig juny juliol agost setem octub  nov  des TOTAL 
             
66.406 42.712 37.437 46.774 77.788 80.720 11.589 20.387 35.973 45.523 47.832 47.992 561.133 

 
 
  Pavelló  República 

gen febr març abril maig juny juliol agost setem octub  nov  des TOTAL 
             
  1.036   1.017     862     963     945     957     957     457     786   1.149   1.080     907 11.116 

 
 
  Filosofia 

gen  febr març abril maig juny juliol agost setem octub  nov  des TOTAL 
             
40.389 22.837 16.319 40.298 42.708 41.929 10.038   5.629 10.288 23.400 19.760 22.314 295.909 

 
                                                
                                             TOTAL USUARIS  ÀREA   2002 :    868.158 
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b) Mitjana diària d’usuaris per mesos i anual  
 
 Humanitats 

gen febr març abril maig juny juliol agost setem octub nov des MITJA 
             

2.887 2.670 1.970 2.339 3.382 4.248 1.054 971 1.799 1.821 1.913 2.823 2.323 
 

Pavelló  República 
gen febr març abril maig juny juliol agost setem octub nov des MITJA 

             
49 51 48 46 47 50 42 22 41 50 54 50 46 

 
 Filosofia 

gen febr març abril maig juny juliol agost setem octub nov des MITJA 
             

1.923 1.142 907 1.919 2.248 2.329 436 268 541 1.017 988 1.174 1.241 



 
 
 

2. SERVEIS 
 
 

2.1   PRÉSTEC  
 
a)   Nombre mensual de préstecs per biblioteca  

 
Humanitats 
gen febr març abril maig juny juliol agost setem octub nov des TOTAL 

             
8.022 6.831 7.909 9.805 10.786 6.381 3.820 3.784 4.563 8.900 9.504 8.829 89.134 

 
 
Filosofia 
gen febr març abril maig juny juliol agost setem octub nov des TOTAL 

             
3.215 3.020 3.185 3.874 4.340 2.592 1.675 1.649 2.305 4.007 3.944 3.875 37.681 

 
 
Pavelló de la República 
gen febr març abril maig juny juliol agost setem octub nov des TOTAL 

             
34 46 36 22 55 38 44 57 29 82 109 81 633 

 
 
TOTAL  PRÉSTECS ÀREA  2002   :   127.448 
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    Préstec de les Biblioteques de l’Àrea en relació al préstec de la BUB :    
                                      Geografia/ Història / Art :   15,21% 
                                      Filosofia :     6,49% 
   Pavelló de la Republica : 0,12%  * 
 
* Per l’especificitat de la Biblioteca, el 80% del fons està exclòs de préstec. 
 
 
 
 



 
b) Resum anual per biblioteques , per tipus de préstec i per categoria d’usuaris     
 

 
 BIBLIOTECA Total anual Renovació Professors Alumnes P.A.S CBUC Altres 
        
Humanitats 89.134 32.648 7.487 65.882 13.020 1.132 1.613 
Filosofia 37.681 16.629 5.114 25.056 6.480 551 480 
Pavelló República      633 173 287 166 146 21 13 
        
Total Àrea 127.448 49.450 12.888 91.104 19.646 1.704 2.106 
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2.2   FOTOCÒPIES GRATUÏTES   
 
Les estadístiques d’ús d’aquest servei són: 
 
 

BIBLIOTECA Sol.licituds rebudes 
  

Humanitats 507 
Filosofia 93 

Pavelló República 54 
  

Total Àrea 654 
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2.3    FORMACIÓ  D’ USUARIS  
 
a) sessions dedicades a usuaris de nou ingrés  

Contingut :  funcionament  de les biblioteques, funcionament de catàlegs  BUB i CBUC, 
                    bases de dades, CD’Roms , etc 
 
                     
1)  sessions personalitzades de més d’una hora de durada :  assistents: 26 
2)  sessions col.lectives proposades per la biblioteca  :    11  :  assistents: 120 
3) sessions col.lectives demanades pels professors com a complement d’assignatures 
concretes 6    :  assistents:  140 
4) sessions informatives per als professors de l’àrea :    14     : assistents: 82   



 
b) cursos d’Extensió Universitària  
 

Nom del curs Nombre de cursos Assistents 
   
Fonts d’informació  bibliogràfica en Geografia i Història               1 28 
   
Fonts d’informacio bibliogràfica en Art               2 48 

Total               3 76 
 
c) A més, el personal de la Biblioteca del Pavelló de la República va col.laborar en:  

• 2 cursos de Doctorat d’Història Contemporània de la UB (Prof. Antoni Segura) 
• 2 cursos d’estudiants de 2n cicle d’Història Moderna i Contemporània de la UAB 

(Prof. Sebastià Riera) 
• 1 curs de 45 estudiants de l’Ecole de Paris-Val-de Seine (Prof. José Fernández-

Rodríguez) 
• 1 visita guiada de 50 estudiants de l'IES J.R. Benaprès de Sitges 
• 1 visita guiada de 3 professors i 45 estudiants de l'Escola d'Arquitectura de Paris-

Val-de Seine 
• 1 visita guiada de 10 estudiants de l'Escola d'Arquitectura d'Alcalá de Henares 
 

 
2.4  INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA   
 
Des d’aquest servei, amb el suport i col.laboració del  personal  de les seccions, s’han dut a 
terme les següents tasques : 
 
- manteniment de la secció AGENDA  on es relacionen els esdeveniments culturals 

relacionats amb les temàtiques de la nostra àrea.  
 
- manteniment de les pàgines web pròpies de la nostra Àrea. Aquest any s’ha continuat la 

col.laboració amb la Unitat de Tecnologies de la Informació de la BUB per acabar el canvi 
de l’estructura de les pàgines web de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona.  

 
- tasques d’assessorament als professors que utilitzen el programa de dossiers electrònics com 

a suport a la docència  
 
- manteniment, revisió o creació de 567 dossiers electrònics de les assignatures de l’Àrea 

amb la incorporació de material complementari, entre el qual cal destacar, a més de 
múltiples imatges i nombrosos articles de revista:  

 
- algunes pel.lícules de la primera època del cinema 
- música digitalitzada  

 
- manteniment i creació d’un nou fons temàtic sobre la Guerra Civil Espanyola (1936-1939), 

sobre el 25 aniversari de les primeres eleccions democràtiques del 15 de juny de 1977 i 
sobre Gernika, amb motiu de la inauguració de la reproducció fotogràfica del Gernika al 
Pavelló de la República   

 
- incorporació a catàleg de nous recursos electrònics  
 
 
 
 



3. FONS BIBLIOGRÀFICS 
 
 
3.1  MONOGRAFIES  
 
Increment anual de monografies i material no llibre 
Total d’exemplars introduïts al catàleg: 19.956 documents, dels quals corresponen a compra: 
- 944  a Filosofia  
- 1.754  a Humanitats (Antropologia, Arqueologia, Art, Geografia i Història)   
- 74  al Pavelló de la República.  
 
La resta (17.184 registres d’exemplars) corresponen a monografies entrades per Dipòsit Legal, 
donatius i obres catalogades del fons retrospectiu. 
 
Donatius  
 

A partir de donacions de professors, autors,  institucions, etc. es van incorporar al fons de 
les biblioteques de l’àrea un total d’ 11.719 documents (237 a Geografia, 2.341 a Història, 
5.542 al Pavelló de la República, 1.772 a Art  i  1.827 a Filosofia)  

 
- Els donatius més importants han estat:  

-  el de la Sra. Flora Klein-Andreu, professora a la Columbia University, NY, i neta del 
Dr. Slavador Andreu. D’aquest donatiu en cal destacar, a més de nombroses 
monografies, la col.lecció d’enregistraments sonors (discos de pedra i vinil) 
col.leccionats en 90 àlbums que contenen gravacions de música clàssica (òpera i 
concerts) fetes per les cases Polydor i La Voz de su Amo i que representa una valuosa 
aportació al fons d’història de la música de la nostra biblioteca. 

 
- el de la  Sra. Valverde que ha llegat al CEHI tot l’arxiu i fons bibliogràfic del seu marit, 

el Dr. José Maria Valverde, i que s’ha repartit entre les diferents seccions de la Bilioteca 
de la Universitat. Cal destacar-ne el material d’arxiu (895 documents dipositats a la 
Biblioteca del Pavelló de la República) i les més de 700 monografies dipositades a la 
Biblioteca de Filosofia.  

 
 

3.2 PUBLICACIONS PERIÒDIQUES   
 

D’acord amb la política de la Direcció de la Biblioteca, recolzada pel Rectorat de la UB, 
s’ha canviat la subscripció de l’edició impresa de tots aquells títols de revista que, sense 
suposar un increment en la despesa, permeten l’accés al text complet en format electrònic.  
 
A la Biblioteca d’Humanitats s’ha dut a terme un gran esforç per posar tota la col.lecció de 
revistes al dia i actualitzar la descripció del fons al catàleg automatitzat de la BUB. Durant 
els últims anys l’Hemeroteca havia patit la falta de personal dedicat al manteniment de la 
col.lecció. S’ha fet la revisió i control de tota l’Hemeroteca, tant la d’accés lliure com la de 
reserva. El diferents punts del procès han estat: 

 
 control dels històrics   
 detecció dels títols duplicats (filosofia, humanitats i arqueologia) 
 inici del procés de catalogació dels títols encara no integrats al catàleg  

informatitzat. 
 nova senyalització als expositors i armaris. 

 
S’ha continuat el manteniment de les pàgines de sumaris electrònics i s’ha fet la revisió 
continuada de les revistes electròniques de l’àrea, amb la incorporació de nous títols. 



4. PERSONAL, PRESSUPOST I EQUIPAMENTS 
 
 
4.1   PERSONAL  
 
A finals de maig es va jubilar el Sr. Emerenciano Salvador Vega, auxiliar de Biblioteca a la 
Secció de Filosofia, i va ser substituït pel Sr. Ramon Anglada Lara.  
 
Amb data 31 de juliol es va jubilar la cap de la Biblioteca de Geografia i Història, Sra. Maria 
Forn Homar, i va ser substituïda per la Sra. Blanca Bas Payan sense assumir-ne les funcions de 
cap. Aquesta jubilació ha servit per fer una reestructuració interna del personal de la Biblioteca. 
Les funcions de cap de biblioteca les ha assumides l’antiga cap de la Biblioteca d’Art que, a 
partir del mes d’agost, és la nova cap en funcions de la Biblioteca d’Humanitats, biblioteca que 
dóna servei als usuaris de les facultats de Belles Arts i Geografia i Història.  
 
Amb motiu de la baixa laboral del nostre company Fausto Pardo, des del dia 10 de juny fins el 
31 d’agost, la Sra. Rosa Manresa va treballar d’ajudant de biblioteca a la Biblioteca 
d’Humanitats.   
 
Per la baixa laboral (des del 6 de maig) de la nostra companya Rosa Porta, la bibliotecària 
temàtica d’Història Antiga i Arqueologia és la Sra. Rosa Podadera.   
 
Fins al mes d’agost va treballar a la biblioteca de Filosofia la Sra. Roser Novella que es va 
ocupar, bàsicament, a les tasques de catalogació i dossiers electrònics. 
 
Del 4 de març al 31 de maig la biblioteca de Filosofia va comptar amb la col.laboració d’una 
becària de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació que va participar en l’elaboració del 
futur protocol de revistes. 
 
Des de primers de setembre la bibliotecària de la tarda de Filosofia, Sra. Maria Àngels Barons, 
s’ha acollit a la reducció d’un terç de la jornada i no s’ha fet cap nou contracte de reforç per a 
solventar el greu problema de falta de personal que ja pateix, des de sempre, aquesta biblioteca.    
  
 
 
Formació 
 
La cap d’Informació Bibliogràfica de l’àrea va fer un curset de formació sobre revistes 
(impreses i en format electrònic) a tot el personal de l’àrea, repartirt en dues sessions, una de 
matí i una de tarda per al personal que treballa en cada un d’aquests torns.   
 
El  personal de l’Àrea també ha assistit als cursos de Formació oferts per l’Oficina de Formació 
de la UB i  també a algun curs organitzat per altres institucions 
 
 
Cursos de formació externa  
 
Denominació del curs   Assistents 
The Changing Nature of Collection Management in Research 
Libraries  

1 

Electronic Collection Development: Collecting and Organizing 
Web Resources 

1 

  
TOTAL 2 
 



 
Cursos de formació interna realitzats pel personal de les biblioteques de l’ Àrea.   
 
Denominació del curs Assistents 
  
Adobe Acrobat    1 
Anglès Elementary III   1 
Anglès Intermedi I   1 
Anglès Preintermedi I   1 
Anglès Tècnic Intermedi-Superior III    1 
Aplicacions Tractament Imatge   1 
Aplicacions Tractament Imatge Digital i Text II   1 
ACCESS 97 Basic  3 
Bibliotecari temàtic   14 
Català: nivell de suficiència    1 
Confecció de fulls web: Frontpage    2 
Conflictes amb els usuaris    1 
Dreamweaver    2 
Internet i Correu electrònic  3 
Mòdul Medi Ambient    2 
Redacció assistida de documents administratius    1 
Taller pràctic del PC    11 
Vigilància de salut: primers auxilis   1 
Word I   1 
Word II    2 
  
TOTAL 51 

 
 
4.2  PRESSUPOST  
 
Assignat a l’Àrea    per a  monografies :   82.062,20 € 
                                per a publi.periòd. :   94.087,13 € 
                                per a material :   51.127,00 € 
 
                                        TOTAL :   227.276,33 € 
 
a) Distribució del pressupost per a monografies i altre material no llibre   
 
 
 BIBLIOTEQUES 

 
Pressupost 

ordinari 

*  
Pressupost 

extraord.  BUB 

** 
Pressupost 

extraord.  Divisió 

 
TOTAL 

     
         Filosofia 28.079,29  2.300 30.379,29 
Geografia / Història  32.316,42 1.045 15.793,75 49.155,17 
             Art 20.163,96             10.706,25 30.870,21 
  Pavelló República   1.502,53               1.500 3.002,53 
     
         TOTAL 82.062,20 1.045 30.300 113.407,20 
 
* de col.leccions especials, concedit per la Biblioteca per a la compra de monografies per al fons 
Iniesta (Història i antropologia d’Àfrica) 



** concedit per la Divisió de Ciències Humanes i Socials per a l’adquisisció de monografies. 
Inclou un pressupost extraordinari de la Divisió de 8.300 €  destinat a la compra de material 
cartogràfic. 
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b) Pressupost per a Publicacions Periòdiques  
  
Cost de les subscripcions per a 2002  :   94.087,13 € 
 
 
c) Pressupost per a material i funcionament   
 
Assignat  :      51.127 € 
 
Despeses efectuades  :   
 
Biblioteca      Despeses 
  
Geografia / Història     27.526,80 
Àrea     16.953,95 
Pavelló  República       6.869,36 
Art       5.323,78 
Filosofia       2.975,98 
  
TOTAL    59.649,87 € 
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4. 3  EQUIPAMENT 
  
- Es van instal.lar 5 nous ordinadors per a la consulta a la Biblioteca de Filosofia   
 
- Es van instal.lar dos ordinadors nous per a treball intern i dos més destinats als usuaris de la 

Biblioteca d’Humanitats.    
 
- Reestructuració de tota l’àrea del Servei de Préstec i del Servei d’Informació Bibliogràfica a 

la Biblioteca d’Humanitats.   
 
- Trasllat de 6 punts de connexió informàtica a la segona planta de la Biblioteca d’Humanitats 

per a guanyar espai per a prestatgeries.      
- Compra de dos cossos de prestatgeries per a la Biblioteca d’ Humanitats i dos més per a la 

Biblioteca del Pavelló de la República    



 
- Compra de prestatgeries noves per al magatzem de la segona planta de la Biblioteca 

d’Humanitats   
 
- Compra de noves cadires per al desptax de la primera planta de la Biblioteca d’Humanitats.   
 
- Es va fer el canvi de la fotocopiadora de la Biblioteca de Filosofia per una de nova amb 

tecnologia més actual i també s’hi va instal.lar un targeter que permet la compra i la 
recàrrega de les targetes de fotocòpies sense necessitat de desplaçar-se fins a la Biblioteca 
d’Humanitats. 

 
- El mes d’agost va deixar de funcionar el Servei assistit de fotocòpies per a professors i PAS 

que hi havia a la Biblioteca d’Humanitats. A canvi, s’hi van instal.lar dues fotocopiadores-
impressores que permeten enviar documents per imprimir des de qualsevol ordinador de la 
Biblioteca i una nova fotocopiadora amb tecnologia avançada.   

 
 
 
5.  ACTIVITATS   
 
- La Biblioteca d’Humanitats va acollir l’estada de la Sra. Irma Carrasco, Directora del 

Departamento de Bibliotecas de la Universidad de Santiago de Chile, des del dia 27 de maig 
fins al dia 4 de juny.     

 
- La Secció d’Art va participar en projectes de formació: 

 
- l’Institut Universitari de Formació de Mestres(IUFM) de Grenoble entre els dies 27 de 

maig al 31 de juny 2002. La biblioteca de la secció d’art va atendre el període de 
pràctiques del 31 de maig al 14 de juny l’estatge d’un dels professors en pràctiques de 
l’especialitat d’art. 

 
- Dins els programa de pràctiques de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 

també la biblioteca va acollir, en període de pràctiques, una alumna de la llicenciatura 
de Documentació la qual ha participat, essencialment, en el projecte d’imatges d’art 
IMAGO. Tres van ser els nivells de participació: 1) visualització i anàlisi del buscador 
d’IMAGO instal·lat temporalment en proves; 2) aprenentatge del procés de gestió de la 
bbdd d’IMAGO i col·laboració en l’actualització de la nova presentació; 3) cerca de 
recursos d’art a internet. 

 
- La cap de l’àrea va elaborar un informe sobre la Cartoteca General de la UB que va 

presentar, amb un professor de Geografia, al president de la Divisió I i, posteriorment, al 
vicerector de Sistemes d’Informació i Documentació.   

 
- El dia 10 de juny la cap de l’àrea i la cap de la Biblioteca d’Art, van assistir, amb la cap del 

departament d’Història de l’Art i dos professors del mateix departament, a una reunió per 
establir un conveni de col.laboració entre la Universitat de Barcelona i l’Institut Amatller.   

 
- La cap de l’àrea va elaborar un estudi comparatiu del pressupost ordinari de monografies i 

revistes de les diferents àrees de la BUB en relació als alumnes matriculats a cada divisió 
per fer evident la desproporció del repartiment del pressupost entre les diferents àrees de la 
Biblioteca. La secretària de la Divisió, Dra. Maria Teresa Garcia Castanyer, el va presentar 
al vicerector de Sistemes d’Informació i Documentació i va demanar que es dugués a terme  
una revisió del repartiment del pressupost de la Biblioteca destinat a la compra de fons 
bibliografic.    

 



 
 
 
- La Facultat de Belles Arts de la UB va concertar una visita amb la secció d’art per a un grup 

de professors-bibliotecaris de la Hungarian University of Craft and Design, el dia 29 de 
novembre de 2002.  

 
- A més del seguiment i manteniment dels recursos d’art a internet, s’han incorporat dos 

epígrafs nous en la guia temàtica dels recursos d’art/l’art per temes: Conservació i 
restauració i Dones i art. 

 
- S’ha continuat el manteniment de la base de dades IMAGO amb la incorporació de 2.325 

diapositives (Cal destacar la col·laboració del Departament d’Història de l’Art de la Facultat 
de Geografia i Història de la UB en la selecció d’imatges d’art català del segle XIX i dones 
artistes (impressionistes i prerafaelites), unes 400 imatges). També s’ha fet el canvi de la 
pàgina principal i s’hi ha incorporat millores generals de presentació. 

 
- Amb motiu de la inauguració al Pavelló de la República de la reproducció del “Gernika” de 

Picasso, es va fer una pàgina de recursos web sobre el quadre.   
 
- La Biblioteca del Pavelló de la República ha col.laborat en  els següents programes de 

televisió:  
 

• "Programa Terra" (TV3) 
• "Memòria de Catalunya" (TV3) 
• "Veus ofegades : cartes d'un exili a França" (TV3) 
• "El món en flames" (TV3) 
• "Tarasca" (TV3) 
• "Històries de la clandestinitat" (Televisión Española) 
• "Víctimes de la transició" (TV3) 
• Programa sobre Camillo Berneri (TV3) 
• "Joan Peiró" (TV3) 

 
També ha participat en les exposicions següents:  
 
• "...i obrirà solcs l'Esquerra Catalana" : "ERC 1931-2001" (itinerant) (Barcelona) 
• "L'art conceptual espanyol en la col.lecció Rafael Tous" (l'Hospitalet de Llobregat) 
• "Gabriel Casas : fotomuntatges" (Barcelona) 
• "Els sentits del vi" (Barcelona) 
• "UCD : venim d'un passat ple de futur" (Barcelona) 
• "Arquitecte Josep Lluís Sert" (Toulouse) 
• "Los albores de la hemoterapia en España" (Barcelona) 
• "Programa Catalunya Hoy" (Barcelona) 
• "Ramon Vinyes" (Berga) 
• "Premsa de l'exili català i republicà (1939-1975)" (Barcelona) 

 
I en la creació de les següents pàgines Web: 
 
• "Barcelona Atracción 1928-1929" (UB. Facultat de Belles Arts. Dept. Escultura) 
• "Web Junceda"  

 
 
 
 
 
 



 
6.   PLA ESTRATÈGIC DE GESTIÓ  
 

D’acord amb els objectius generals de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, l’àrea de Ciències 
Humanes i Socials s’ha plantejat els objectius que es relacionen a continuació per dur a terme durant 
l’any 2002  

 
 

A L’OBJECTIU GENERAL I: Elevar el coneixement dels recursos que els ofereix la 
biblioteca  

 
Objectiu 1: Organitzar cursos d’informació sobre les pàgines web i els diferents serveis de la 
BUB als Departaments de les Facultats de Belles Arts, Filosofia i Geografia i Història  

 
      Accions:  
 

Projecte dels cursos   
 Programa i calendari  
 Difusió dels cursos 
 

      Indicadors:  
 

Cursos impartits:  un total de 14 cursos sobre digitalització, pàgines web i dossiers electrònics 
Nombre d’assistents: 82 

 
 Responsable: Montse Font 
 
 
   A L’OBJECTIU GENERAL 3: Facilitar la utilització dels fons i dels serveis de la BUB  
 

Objectiu 2: Reconversió del fons i incorporació al catàleg automatitzat de tots els llibres d’Història 
d’Europa 

 
 Accions: 
 
 Programar la reconversió  
 
 Indicadors: 
 

Nombre de volums introduïts al catàleg: 1.100 registres bibliogràfics amb els seus corresponents 
registres d’exemplars i 300 registres d’exemplars més. 
 
 RESULTATS 
 

  S’ha programat la reconversió i s’ha catalogat: 
- tot el fons d’Història d’Àsia   (300 documents) 
- totes les històries generals i totes les històries generals d’Europa  (600) 
- s’ha començat la història del Regne Unit  (200) 
S’ha introduït al catàleg: 
- tots els exemplars del fons de reconversió d’Història que ja tenien un registre 

bibliogràfic al catàleg de la BUB  (aproximadament 300 exemplars) 
 

S’ha fusionat tot el fons CEDDIG (uns 900 documents) amb el fons existent a la 
Biblioteca d’Humanitats d’Història de la Dona i Gènere.   
 
En total s’han introduIt al catàleg  1.100 registres bibliogràfics amb els seus 
corresponents registres d’exemplars i 300 registres d’exemplars més. 

 
 Responsables: Maria Forn 
 



Objectiu 3:  Preveure l’eliminació de les col.leccions de revistes duplicades a la Biblioteca 
d’Humanitats i a la Biblioteca de Filosofia   

 
 Accions:  
 

Establir uns criteris per determinar en quina de les dues biblioteques es queda la col.lecció 
 
 Indicadors:   

Nombre de revistes avaluades  
 

RESULTATS 
 

S’han establert els criteris per a determinar la ubicació de cada col.lecció i s’ha fet la 
relació dels títols duplicats. S’ha decidit postposar la unificació fins el moment del 
trasllat de les dues biblioteques al nou edifici Antoni Caparrós.   

 
 
Responsables: Carme Cambrodí, Maria Forn, Maria Manadé i Ginesa Martínez 
 
Objectiu 5:  Realitzar una revisió dels fons del Dipòsit d’Art i determinar quins documents 
s’envien a l’àrea de Reserva 

 
  Accions: 
 
 Fer uns estudi de totes les obres del fons del Dipòsit  
  
 Indicadors: 
 
 Nombre de documents enviats a l’àrea de Reserva:  53 
 

RESULTATS 
 
  S’han enviat 53 documents (anteriors al 1820) a l’Àrea de Reserva de la BUB 
  
 Responsable:   Maria Manadé 
 
 

A L’OBJECTIU GENERAL 5:  Millorar la pròpia organització  
 

Objectiu 6:  Establir protocols de funcionament intern de diversos serveis de les biblioteques 
de l’àrea  

 
  Accions: 
 
 Prioritzar els serveis que necessiten un protocol de funcionament amb més urgència  
  
 
 
 Indicadors: 
 
 Nombre de protocols establerts :  19 
 

RESULTATS 
 

Totes les seccions, juntament amb el servei d’informació bibliogràfica i la cap de l’àrea, 
han elaborat un total de 19  protocols de funcionament de diferents serveis i processos 
que es donen a les biblioteques de l’àrea. 

  
 Responsable: Carme Cambrodí 
 



 
A L’OBJECTIU GENERAL 6:  Potenciar els serveis a les altres biblioteques i a la societat  

 
Objectiu 7:   Fomentar l’ús de les col.leccions patrimonials (exposicions), a la Biblioteca del 
Pavelló de la República 

 
  Accions:  
 

Contactar amb entitats que necessitin fons documental de la biblioteca per fer exposicions 
 Oferir servei de préstec o reproducció d’aquest fons 
 
 Indicadors: 
 
 Nombre d’exposicions en les quals s’ha col.laborat: 19 
 Nombre d’unitats documentals prestades: 104 
 Nombre d’unitats documentals reproduïdes: 213 
 

RESULTATS 
 

 Nombre d’exposicions en les quals s’ha col.laborat: 19 
 Nombre d’unitats documentals prestades: 104 
 Nombre d’unitats documentals reproduïdes: 213 

 
 Responsable:  M. Lourdes Prades 
 


