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OBJECTIU 1 Promoure la Biblioteca com el centre cultural de referència especialitzat en la promoció i difusió del 
patrimoni escrit, musical, sonor, audiovisual, gràfic i editorial 

ÀMBIT ACTUACIÓ INDICADORS RESULTATS 

1.1 
L’Espai 

Realitzar i aprovar el Pla Director de l’edifici 
de l’ Hospital de la Santa Creu 

Realitzat estudi de viabilitat dels espais d’acord amb les administracions implicades com 
a pas previ a la concreció del Pla i del Projecte d’obra 

1.2  
Proximitat al 
ciutadà 

Jornada de Portes Obertes 2.280 visitants dels quals 1.414 han 
fet visites guiades (49 grups) + 663 assistents només 
als concerts 

En conjunt, increment del 10% 
respecte al 2014  

Llegim al jardí. Lectura i Wifi al jardí per als 
usuaris, exposició sobre l’edifici i la seva 
història 

20.292 usuaris  
23.539 usos 

23 %  d’increment d’usuaris 
respecte al 2014 
45 % d’increment d’usos respecte 
al 2014 

Visites concertades a grups a la BC 
 1.294 visitants 

75 visites 

0,8 % de decrement de visitants 
respecte al 2014 
14 % d’increment en nombre de 
visites respecte al 2014 

Visites concertades a grups a l’Arxiu Joan 
Maragall 

Visites generals: 228 assistents 
Visites escolars: 1.018 assistents 

21 % d’increment de visitants 
generals respecte al 2014 
14 % menys de visitants d’escoles 
respecte al 2014 

Ampliació  visita virtual per a dispositius 
mòbils  amb codi QR 

Per manca de recursos no s’ha ampliat 

Ampliació  realitat augmentada sobre 
alguns objectes/espais 

Per manca de recursos no s’ha ampliat 

1.3  
Proximitat als 
entorns acadèmics 
 

Visites, sessions “a mida” i acolliment de 
classes pràctiques per a grups d’estudiants 
d’universitats, escoles, instituts i escoles 
d’adults. 

2.877 assistents 
103 grups 
 

4,3 % menys d’assistents respecte 
al 2014 
0,8 % de decrement de grups 
respecte al 2014 

Tallers didàctics adreçats a Instituts i 
escoles sobre escriptura, il·lustració, 
enquadernació, música ... 

145 assistents 
6 grups 

20%  d’increment respecte al 2014 
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OBJECTIU 1 Promoure la Biblioteca com el centre cultural de referència especialitzat en la promoció i difusió del 
patrimoni escrit, musical, sonor, audiovisual, gràfic i editorial 

ÀMBIT ACTUACIÓ INDICADORS RESULTATS 

Projecte sobre la Mancomunitat en relació 
amb treballs de recerca d’instituts 4 grups, 108 assistents, presentació documentació i fons a la BC 

1.4  
Exposicions de petit 
format (60-70 
peces) a l’Espai Zero  

- Barcelona capital de la Sardana. 
- Pietat Fornesa 
- Arxiu Editorial Gustavo Gili 
- Setmana de la poesia 
- Fons Verrié  
- 50 anys del butlletí  d’Òmnium Cultural 
- Cinquè centenari naixement Teresa de 

Jesús  
- Barberà 
- Josep Soler, 80 aniversari  
- Carlos Barral  
- Fons d’Àngel Puigmiquel. 

- Sardanes Amunt! 
- La col·lecció infantil Verrié: una "biblioteca de 

resistència escolar catalana" 
- Editorial Gustavo Gili, l'excel·lència de l'editor 
- Vèncer el temps: poetes recuperats 
- Pietat Fornesa i els principis d'Hokusai 
- Butlletí de la DEC - Escola Catalana 50 anys 
- Santa Teresa de Jesús en la cultura catalana 
- Joan Barbarà i la bibliofília 
- Microcosmos Josep Soler 
- Carlos Barral, poeta-editor-memorialista 
- Puigmiquel 

100% compliment de previsions 

1.5  
Exposicions de mig 
format (90-110 
peces) a la Sala 
d’exposicions+ 
versions en format 
d’exposició virtual 

- Daniel Blanxart i el món de la pianola. 
50 anys de la seva mort. 

- Josep Valls. El retorn  
- Biblioteca Aguiló. 7 segles de llibres 

antics i curiosos  
- Catalunya en el temps a través dels 

mapes 

- Daniel Blanxart, la passió per la música 
- Josep Valls, el retorn 
- La Biblioteca Aguiló, el primer tresor 
- Les fronteres de Catalunya 
454 Peces exposades 
1.979 visitants. La principal diferència respecte 
2014 rau en que l’expo sobre el 1714, va tenir ella 
sola més de 1.900 visitants 
 

100% compliment de previsions 

1.6 
Recursos 

Actualització del Delicious amb selecció de 
recursos d’interès 

616 recursos d’interès  
Revisió i eliminació de recursos obsolets 

100% compliment de previsions 
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OBJECTIU 1 Promoure la Biblioteca com el centre cultural de referència especialitzat en la promoció i difusió del 
patrimoni escrit, musical, sonor, audiovisual, gràfic i editorial 

ÀMBIT ACTUACIÓ INDICADORS RESULTATS 

d’informació i accés 
als documents 

Revisió i actualització de les obres de lliure 
accés en l’àmbit de les humanitats i 
especialment pel que fa a cultura catalana.  

S'han incorporat a la sala general 74 monografies i 
18 a la sala de reserva. 
S’han renovat 120 capçaleres de publicacions 
periòdiques i 10 recursos electrònics. 

48% menys en monografies per 
Sala General, respecte al 2014, per 
manca de pressupost. 
La resta de dades es mantenen 
respecte al 2014 

Recollida de feedback a través de les 
enquestes a entrevistes personals 

Informe a 
http://www.bnc.cat/content/download/99657/152
9986/version/1/file/2015_Resultats_enquestes_usu
aris_valoracio_web.pdf  

100% compliment previsió quant a 
enquestes 
 

Millora i increment del préstec a nivell 
cooperatiu: 
- Amb el CSUC, préstec consorciat (PUC) 
- Amb les biblioteques públiques, Servei 

Nacional de PI 

S’han gestionat 7.023 préstecs cooperatius. 
S’han prestat 214 documents per a exposicions 
externes 

7’8 menys de préstecs cooperatius 
respecte al 2014 
58% d’increment d’obres 
prestades per a exposicions 
externes respecte al 2014 

Servei de lliurament de còpies des de la 
xarxa de la BC, per a ús d’investigació i 
comercial 
 

Posposat al 2016 per manca de recursos humans suficients. 

1.7 
Videos a Youtube 

Vídeos sobre les exposicions, les activitats i 
de divulgació 
 

15 vídeos publicats: 10 d’exposicions i un sobre 
normativa RDA 
http://www.bnc.cat/Coneix-nos/Videos-de-la-
BC/Videos-d-anys-anteriors/2015    

94% de compliment de previsions 
en d’exposicions 
50% compliment en temàtics 
 

1.8  
Presència a les 
xarxes socials 

Difusió d’activitats i informació d’interès a 
Facebook i Twitter 

117 entrades web d’ activitats i notícies 
277 entrades a Facebook – 2.595 seguidors 
1722 piulades acumulades a Twitter (332  noves) – 
4.876 seguidors 

100% compliment previsió 

Blog de la BC 24 entrades al blog 100% compliment previsió 

http://www.bnc.cat/content/download/99657/1529986/version/1/file/2015_Resultats_enquestes_usuaris_valoracio_web.pdf
http://www.bnc.cat/content/download/99657/1529986/version/1/file/2015_Resultats_enquestes_usuaris_valoracio_web.pdf
http://www.bnc.cat/content/download/99657/1529986/version/1/file/2015_Resultats_enquestes_usuaris_valoracio_web.pdf
http://www.bnc.cat/Coneix-nos/Videos-de-la-BC/Videos-d-anys-anteriors/2015
http://www.bnc.cat/Coneix-nos/Videos-de-la-BC/Videos-d-anys-anteriors/2015
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OBJECTIU 1 Promoure la Biblioteca com el centre cultural de referència especialitzat en la promoció i difusió del 
patrimoni escrit, musical, sonor, audiovisual, gràfic i editorial 

ÀMBIT ACTUACIÓ INDICADORS RESULTATS 

Imatges a Flickr 273 imatges noves publicades i identificades 500% d’increment sobre la 
previsió 

Taulells a Pinterest 3 nous taulells: Publicitat; Ciència; La vida i la mort 
877 seguidors 

100% compliment previsió 

1.9 
Actes/Conferències/
Concerts/Presentaci
ons 

Reproducció d’un rotlle de pianola 2 dies a 
la setmana a la Sala de Llevant, i 
enregistrament digital del so 

60 rotlles reproduïts i enregistrats 100% compliment previsió 

Entre d’altres: 
- Concerts Festival Josep Soler 
- Concert Ramon Serrat Fajula   
- Concerts Barcelona Festival of Song 
- Concert 80è aniversari de Burrull 
- Concert Josep Bassal 
- Acte-concert Centenari Benejam i Any 

Vinyoli 
- Concert del Día del Paraguai 2015 
- Concert Tomeu Moll-Messiaen 
- Barcelona capital de la sardana 2014-

205. Grup de poesia viva 
- Setmana de la Poesia 2015  
- Commemoració  Escola Superior de 

Disseny i d'Art Llotja 
- Any de la biblioteca 
- Biblioteques  x molts anys. 
- Trobada de Biblioteques públiques 

 
Tipus d’acte Nombre Assistents 

Concerts 32 2.055 
Presentacions 25 1.335 

Conferències 18 518 

Inauguracions 8 420 

Rodes de 
premsa 4 140 

Recitals i 
narracions 3 180 

Altres 16 722 
 106 5.370 

 

8’8 per mes (promig). Es manté el 
mateix promig del 2014 
El 64% dels actes en col·laboració 
amb institucions, creadors, i 
entitats 
El 20% són de la BC 
16% són externs (lloguer d’espais) 
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OBJECTIU 1 Promoure la Biblioteca com el centre cultural de referència especialitzat en la promoció i difusió del 
patrimoni escrit, musical, sonor, audiovisual, gràfic i editorial 

ÀMBIT ACTUACIÓ INDICADORS RESULTATS 

1.10 
Teatre 

Conveni amb LaPerla29 
  
Maragall a Casa 
 
 
 

LaPerla29: 
- Una giornatta particolare 
- Incendis 
- Al nostre gust 
Maragall a casa 
- Conveni signat, 12 funcions 

100% compliment previsió 

1.11 
Publicacions 

La impremta a Barcelona (1501-1600) de 
Montserrat Lamarca 
Àngel Puigmiquel 
2 publicacions de música 
2 publicacions multimèdia; Ramon 
Muntaner i Ramon Llull 

Publicades: 
- La impremta a Barcelona (1501-1600), de 

Montserrat Lamarca (pdf) 
- Les cròniques  catalanes, i Ramon Llull a la 

Biblioteca de Catalunya (aquest darrer es 
presenta al febrer de 2016) (llibres electrònics 
multimèdia) 

- Àngel Puigmiquel: una aventura gràfica, coeditat 
amb Diminuta (imprès) 

- Haidé. Estudis maragallians (Núm. 4, 2015) (pdf) 

5 publicacions fetes; dues en 
preparació que es publicaran el 
2016 
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OBJECTIU 2 Identificar i completar el patrimoni bibliogràfic  
i documental de Catalunya 

ÀMBIT ACTUACIÓ RRHH INDICADORS 

2.1 
Increment de la 
col·lecció 
patrimonial 

Contactar amb creadors catalans de 
totes les disciplines  per adquirir els 
seus arxius personals  

Entre d’altres: Fons del pintor i Il·lustrador Josep Obiols (material gràfic i correspondència); 
Matrius i estampes de Rosa Mirambell; Obra gràfica original de Carme Solé Vendrell; Fons de la 
poeta i traductora Montserrat Abelló (arxiu i biblioteca) (poeta i traductora); donació de Manuel 
Espiau de llibres de bibliòfil; Col·lecció musical d’Oscar Peña; Fons del compositor Josep Garcia 
Gago (compositor); Fons d’obra gràfica, arxiu  i biblioteca dels artistes Albert Ràfols-Casamada i 
Maria Girona.   

Patrimoni literari. Continuar la 
col·laboració amb l’ILC per contactar 
amb escriptors i assessorar 
l’organització de fons 
Portal de Patrimoni d'editors i editats: 
identificació i adquisició d’arxius i 
ampliació del portal 

Fons editorials del Grup 62 (Edicions 62 i Empúries) i de 
l’Editorial i Llibreria Millà. 
Presentació pública del Portal de Patrimoni d’Editors i 
Editats. http://www.bnc.cat/Editors-i-Editats-de-
Catalunya 

100% compliment previsions 

Col·lecció del còmic: identificació i 
adquisició de fons+ presentació del 
portal 

Portal en proves preparat. 
S’ajorna per problemes en la col·laboració externa 

100% compliment previsions 

2.2  
Actualització i 
compleció del fons 

Compleció i actualització de les 
diferents col·leccions de la Biblioteca: 
històriques, modernes  i referencials, 
i les subscripcions de publicacions 
periòdiques 

150 matrius per completar el Fons Jaume Pla i Pallejà; 8 retrats d’artistes de Pau Audouard; 
dibuixos originals  i estampes d’aiguaforts de Joan Barbarà; fils sonors del fons Lluís Carreras; 
edició anotada de La paraula en el vent de Josep Carner; manuscrit de La infanticida de Caterina 
Albert; conjunt de cartes originals de diversos autors (Josep Carner, Josep Maria de Sagarra, 
Carles Cardó, Josep M. Junoy, Pere Ribot, Josep F. Ràfols, Just Cabot, etc). 

2.3 
Dipòsit Legal de 
docs electrònics 

Gestió i dipòsit de publicacions 
electròniques en línia (diferents de 
llocs web) a COFRE. 
Servei de còpia al núvol 

Aplicació en producció. Al setembre comença una prova 
pilot amb diversos editors de documents nascuts digitals 

100% compliment previsions 

2.4 
Identificació de 
centres amb fons 

Actualització de les dades de l’ 
Inventari de centres catalans amb 
fons patrimonial bibliogràfic i 

5 enquestes enviades (a nous centres) 
2 respostes positives rebudes i ingressades al Cens 
3 sense resposta 

http://www.bnc.cat/Editors-i-Editats-de-Catalunya
http://www.bnc.cat/Editors-i-Editats-de-Catalunya
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OBJECTIU 2 Identificar i completar el patrimoni bibliogràfic  
i documental de Catalunya 

ÀMBIT ACTUACIÓ RRHH INDICADORS 
patrimonials documental 
2.5 
Identificació de 
fons patrimonials 
de sèries 

Actualització de les dades de l’ 
Inventari de publicacions periòdiques 
digitalitzades a Catalunya i canvi 
plataforma Web 
 

S’han eliminat 337 registres que no són pertinents  
Registres actuals 2.133. 
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OBJECTIU 3 Posar al dia i a l’abast de tothom el patrimoni bibliogràfic 
 i documental de Catalunya preservat 

ÀMBIT ACTUACIÓ INDICADORS RESULTATS 

 
3.1 
Catalogació corrent 
i retrospectiva 

Catalogació cooperativa BNE (llibres) 4.396 documents procedents del DL catalogats. 
33,3 estalvi costos 
Qualitat adequada 

100% compliment previsions 

Catalogació del fons de l’Hospital de 
la Santa Creu 

632 documents. Amb aquests finalitza la catalogació del Fons de l’Hospital. 

Catalogació i inventari de documents 
de diversa tipologia: pergamins, 
material gràfic i cartogràfic, 
monografies modernes i antigues, 
publicacions en sèrie, 
enregistraments sonors i vídeo, 
partitures i manuscrits. 

Nombre de documents catalogats (inclòs retrospectiu i 
corrent) (les obres en volums comptades com 1 
document): 95.458 
• Monografies: 28.599 
• Números de publicacions en sèrie: 78.240 
• Duplicats: 2.816 
Nombre de documents desestimats (triplicats, malmesos, 
...): 37.911 
Total documents processats: 147.566 documents 

3,1 % d’increment respecte al 2014, 
però en números de revistes i 
desestimats  

3.2 
Dipòsits 

Creixement de l’espai de la BC al 
CEPSE 

Nou espai assignat.  
Metres lineals addicionals disponibles 

Pendent per al 2016 

3.3 
Conservació i 
preservació de la 
col·lecció 

Accions de restauració, 
enquadernació, ... 

Restauració interna de 291 documents 
Enquadernació interna de 402 documents 

80% d’increment de restauracions 
respecte al 2014 
20% de decrement respecte al 2104 
per disminució plantilla 

3.4 
Eines cooperatives 
per a la catalogació 

CANTIC (Catàleg d’Autoritats Nom-
Títol de Catalunya). Continuar 
creixement , incrementant  la creació 
de registres d’entitat. 

9.292 registres nous 
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OBJECTIU 3 Posar al dia i a l’abast de tothom el patrimoni bibliogràfic 
 i documental de Catalunya preservat 

ÀMBIT ACTUACIÓ INDICADORS RESULTATS 
CANTIC (Catàleg d’Autoritats Nom-
Títol de Catalunya). Revisió dels 
registres realitzats per catalogadors 
de la BC i de les institucions 
col·laboradores 

18.973 registres revistats fets per altres institucions i per catalogadors de la BC. 
 

Butlletí d’actualitzacions de la LEMAC 6 butlletins publicats: 
Novembre - Desembre 2015 
Setembre - Octubre 2015 
Juliol - Agost 2015 
Maig - Juny 2015 
Març - Abril 2015 
Gener - Febrer 2015 

100% compliment previsions 

Formació i seguiment de nous 
participants al CANTIC 

S’han incorporat 4 institucions noves: Universitat Ramon Llull, COAC, VINSEUM i Parlament de 
Catalunya 

Reunió i acords de la Comissió 
Assessora de Catalogació (CAC) 

Reunió anual realitzada l’11 de desembre 
Acords presos:  
• La  Biblioteca de Catalunya realitzarà  2 o 3 cursos de 

formació en  RDA  per formadors de les institucions, a 
partir del 2n. Semestre de  2016,  ajustats als calendaris 
d’implementació. 

• La Biblioteca de  Catalunya gestionarà la llicència 
nacional per  accedir a la traducció  catalana una vegada 
incorporada al Toolkit, a  partir del 2017. 

http://www.bnc.cat/Professionals/Catalogacio/Comissio-
Assessora-de-Catalogacio/Acords-2015  

100% compliment previsions 

http://www.bnc.cat/lemac/files/201511-201512.pdf
http://www.bnc.cat/lemac/files/201509-201510.pdf
http://www.bnc.cat/lemac/files/201507-201508.pdf
http://www.bnc.cat/lemac/files/201505-201506.pdf
http://www.bnc.cat/lemac/files/201503-201504.pdf
http://www.bnc.cat/lemac/files/201501-201502.doc
http://www.bnc.cat/Professionals/Catalogacio/Comissio-Assessora-de-Catalogacio/Acords-2015
http://www.bnc.cat/Professionals/Catalogacio/Comissio-Assessora-de-Catalogacio/Acords-2015
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OBJECTIU 3 Posar al dia i a l’abast de tothom el patrimoni bibliogràfic 
 i documental de Catalunya preservat 

ÀMBIT ACTUACIÓ INDICADORS RESULTATS 
Web dedicada al canvi a les RDA 
Traducció  i publicació de les RDA 

Web creada amb el títol Cap a RDA 
http://www.bnc.cat/Cap-a-RDA  
Es finalitza la traducció el 2015 i es penja a la web el gener 
del 2016. RDA Resource Description & Access.Traducció 
d’Assumpció Estivill Rius fins a l’actualització d’RDA 
d’octubre de 2015. Edició preliminar. 
http://www.bnc.cat/Cap-a-RDA/RDA-Traduccio-catalana  

100% compliment previsions 

http://www.bnc.cat/Cap-a-RDA
http://www.bnc.cat/Cap-a-RDA/RDA-Traduccio-catalana
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OBJECTIU 4  Internacionalitzar: oferir al món una porta d’accés als continguts  
digitals patrimonials catalans. 

ÀMBIT ACTUACIÓ INDICADORS RESULTATS 

4.1  
Dipòsits digitals de 
fons catalans a 
Internet 

Creixement ARCA 363 títols (1.305.753 pàgines) 
Col·laboració de 30 institucions o entitats 
S’han publicat 22 nous títols, 36.010 pàgines. 
No s’ha pogut canviar el programari per manca de recursos 

300% per sobre de previsions de 
títols publicats 
11% de decrement de consultes 
respecte al 2014 per les limitacions 
del programari. 

 

Creixement i millora MDC 6 col·leccions noves: 
- Catàlegs discogràfic: 193 documents (10.363 imatges) 
- Etiquetes d’hotels: 8.163 etiquetes = 702 documents  
- Música manuscrita de Ramon Serrat i Fajula: 243 

documents (2.316 imatges) 
- Cadastre d’Aparici: 1000 documents (6.869 imatges) 
- Fons Josep Aparici: 163 documents (12.662 imatges) 
- Fons personal d’Àngel Guimerà: 369 documents (5412 

imatges) 
Creixement de col·leccions existents: 
- Cartells: 286 documents (sense creixement) 
- Dibuixos d'en Cesc: 104 conjunts de documents (10.198 

imatges)(sense creixement) 
- Enquadernacions artístiques: 182 (sense creixement) 
- Fons fotogràfic Balears:208 (sense creixement) 
- Fons Frederic Mompou: 352 (sense creixement) 
- Fons Històric Hospital: 166 documents (113.499 imatges) 

(sense creixement) 
- Fons Maragall: 822 conjunts de documents (3 nous) (8.513 

imatges) 
- Fons Marcel·lí Gausachs: 348 documents (sense 

creixement) 

4.319 documents nous. 44% 
d’increment de previsions 
11% d’increment de consultes 
respecte al 2014.  
220% per sobre previsions 
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OBJECTIU 4  Internacionalitzar: oferir al món una porta d’accés als continguts  
digitals patrimonials catalans. 

ÀMBIT ACTUACIÓ INDICADORS RESULTATS 
- Fons personal Marià Aguiló: 874 conjunts de documents 

(15.511 imatges) (sense creixement) 
- Fons Salvany: 9.777 (sense creixement) 
- Impresos. S. XIX-XX: 283 documents (82.692 imatges) 

(sense creixement) 
- Impresos. S. XVI-XVIII 378 documents (5 nous) (68.212 

imatges)  
- Incunables: 584 documents (3 nous) (169.609 imatges) 
- Manuscrits: 1.879 documents (23 nous) (215.878 imatges) 
- Mapes: 503 documents (sense creixement) 
- Materials gràfics: 432 documents (sense creixement) 
- Partitures: 220 documents (47 nous) (19.732 imatges) 
- Pergamins: 14.789 documents (29.861 imatges) (sense 

creixement)  
- Fons musical Catedral de Barcelona 1962 documents (1568 

nous) (108.870 imatges) 
- Fons de cilindres sonors: 60 objectes (60 mp3) 
- Fons Isaac Albéniz: 145 documents (1035 imatges i 45 URL) 

Portal de mapes antics 
georeferenciats 

Georeferenciació de 50 mapes addicionals No s’ha fet per manca de recursos 

4.2 
Programaris d’ús 
compartit a 
Catalunya 

Manteniment de la traducció de 
programaris i interfícies 
(Millennium, Europeana, ...) 

No hi ha hagut traduccions per a actualitzar 

4.3 
Participació a 
Europeana i a  
World Digital 

Difusió del patrimoni, la llengua i la 
cultura catalana 

- La BC actua com a facilitadora/validadora per a l’actualització de les col·leccions de 23 institucions 
catalanes de la Memòria Digital de Catalunya, de l’ICC i de la Diputació de Barcelona. Contingut: 
79.836 objectes digitals (fotografies, llibres, pergamins, segells, mapes, cartells ...) entre documents 
de la Memòria Digital de Catalunya, la Cartoteca Digital de l’ICC, i el repositori Trencadís de la 
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OBJECTIU 4  Internacionalitzar: oferir al món una porta d’accés als continguts  
digitals patrimonials catalans. 

ÀMBIT ACTUACIÓ INDICADORS RESULTATS 
Library Diputació de Barcelona. D’aquests, 31.393 són de la Biblioteca de Catalunya 

http://www.europeana.eu/portal/search?page=2&q=europeana_collectionName%3A+919*  
-  62 documents publicats a la World Digital Library (digitalització+descripció). 
https://www.wdl.org/en/search/?institution=national-library-catalonia  
 

4.4 
Informació de la BC 
a fons d’informació 
en xarxa 

Continuar l’increment de continguts 
a Viquipèdia/Wikipèdia/Wikipedia 

5 articles nous i 66 modificacions/ampliacions; 4 traduccions a altres llengües 

 4.5 
Participació a 
fòrums 
professionals locals 
i internacionals 

Participació en comissions o grups 
de treball  d’organismes (IFLA, 
LIBER, IIPC, IASA, AEDOM...) 

- AEDOM. Comisión de Archivos Sonoros y AV. Margarida 
Ullate  

- IFLA. Committee on Copyright and other Legal Matters. 
Núria Altarriba  

- EBLIDA. Expert Group on Information Law (EGIL). Núria 
Altarriba  

- Europeana Network. Eugènia Serra  
- Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Representants a 

Grups i Comissions: Gisela Cabarrocas, Imma Ferran, Rosa 
Montalt, Núria Fullà i Eugènia Serra.  

 

100% compliment previsions 

Presentar actuacions i fons de la BC 
en entorns professionals mitjançant 
articles de revista i contribucions a 
congressos 

- Escobedo, Joana; Anna Gudayol. “Aproximació a la 
bibliografia d’Amadeu-Jesús Soberanes i Lleó”, Estudis 
romànics, 37 (2015), p. 495-506. 
http://raco.cat/index.php/Estudis/article/view/291828  

- Gudayol, Anna. Fuentes manuscritas e impresas sobre la 
Inquisición en la Biblioteca de Catalunya. A: III Simposio 
internacional de Estudios inquisitoriales. Universidad de 
Alcalá de Henares, 12 de juny de 2015 

280% per damunt de les previsions 

http://www.europeana.eu/portal/search?page=2&q=europeana_collectionName%3A+919*
http://raco.cat/index.php/Estudis/article/view/291828
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OBJECTIU 4  Internacionalitzar: oferir al món una porta d’accés als continguts  
digitals patrimonials catalans. 

ÀMBIT ACTUACIÓ INDICADORS RESULTATS 
- Gudayol, Anna.  Aproximació a les tipologies de caplletres 

en els manuscrits tardomedievals i la seva projecció en la 
tipografia catalana modernista i noucentista. A: Art 
medieval en joc . Universitat de Barcelona 6 de maig de 
2015 

- Gudayol, Anna. “Documentació sobre vaixells i navegació a 
la Secció de Manuscrits de la Biblioteca de Catalunya”,  
Drassana,  22 (2014) [2015], p. 7-34 

    http://raco.cat/index.php/Drassana/article/view/292269 
- Losantos, Marga et al. Biblioteques: de l'Escola de 

Bibliotecàries al llibre electrònic. Barcelona: Fundació 
Carulla, 2015. 

- Montalt, M. Rosa. Recerca musical en l’era digital: 
catalogació i bases de dades.  Societat Catalana de 
Musicologia, IEC 

- Navarro, Navarro. Col·leccions fotogràfiques de la BC a la 
Memòria Digital de Catalunya. A: III Jornada de fotografia a 
museus, arxiu i biblioteques. Museu Marítim de Barcelona. 
4 novembre 

- Perez, Karibel. Taula rodona L'experiència catalana en 
preservació digital. A: XV Congrés d'Arxivística de 
Catalunya (maig, Lleida) 

- Pintó, Roser. “Fotografies de Prats de Molló per Josep 
Salvany i Blanch”, Costabona, 4(2015) 

- Serra, Eugènia. Taula rodona Biblioteques i llibre 
prohibit. A: Setmana del Llibre Prohibit . Born CC (juny) 

- Serra, Eugènia. Taula rodona L’avaluació externa dels 
equipaments culturals: experiències en la seva 

http://raco.cat/index.php/Drassana/article/view/292269
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OBJECTIU 4  Internacionalitzar: oferir al món una porta d’accés als continguts  
digitals patrimonials catalans. 

ÀMBIT ACTUACIÓ INDICADORS RESULTATS 

aplicació. A: Jornada “Avaluació estratègica: com mesurar 
la gestió dels equipaments culturals?”. CoNCA (abril) 

- Serra, Eugènia. Taula rodona Les polítiques públiques de 
preservació digital. A: XV Congrés d'Arxivística de 
Catalunya (maig, Lleida) 

- Ullate, Margarida. “El col·leccionisme discogràfic i la 
Discoteca de la Universitat de Barcelona: un maridatge 
històric  que demana continuïtat”,  Sonograma, 26 (abril 
2015) http://sonograma.org/historia-discografica      

Difusió de les presentacions 
professionals per Slide Share 

10 presentacions publicades 

http://sonograma.org/historia-discografica
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OBJECTIU 5  Promoure la participació dels ciutadans i dels agents  
del patrimoni a través dels continguts digitals 

ÀMBIT ACTUACIÓ INDICADORS RESULTATS 
5.1 
Crowsourcing per 
millorar continguts i 
facilitar la seva 
recuperació 

Transcriu-me!! noves col·leccions  És una iniciativa de col·laboració (crowdsourcing) impulsada per la BC per a millorar l’accés als 
continguts digitals que publica la Biblioteca de Catalunya i altres institucions. Les institucions 
digitalitzen documents històrics manuscrits i la gent els transcriu en línia.  
3 col·leccions noves el 2015:  
- Manuscrits literaris d’Àngel Guimerà (Biblioteca de Catalunya) – 120 documents  
- Testimonis Bibliotecaris (Servei de Biblioteques- Generalitat) – 30 documents 
- Juntes literàries del Reial Col·legi de Cirurgia (UB) – 69 documents 
 

5.2 
Crowsourcing per la 
recuperació de la 
memòria col·lectiva 
(familiar) 

Fem memòria  
Preparació d’una campanya nova 
entorn un altre focus temàtic 

S’ha desestimat la realització d’una nova campanya 
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OBJECTIU 6 Consolidar d'un sistema de  
preservació digital nacional 

ÀMBIT ACTUACIÓ INDICADORS RESULTATS 
6.1 
Arxiu web 

PADICAT. Selecció, captura i difusió 
de la web catalana en les seves 
versions. 
Ampliació web local 

En procés d’indexació de les captures. Sense dades 

6.2 
Preservació digital 

COFRE. Repositori de preservació 
digital. 

BC:  68.256 documents que ocupen 16,81 TB 
Ateneu Barcelonès: 11.611 documents que ocupen 6,74 TB 

 
 


