
EIX ESTRATÈGIC 1: ESPAI CULTURAL 

ACTUACIÓ INDICADORS RESULTATS 
1. Pla d’usos de l’edifici de l’Hospital de

la Santa Creu per ocupar l’espai
deixat per l’Escola Massana

Nou canvi d’interlocutors a l’ICUB, fet que ha suposat que s’hagi fet només una reunió de seguiment. A la tardor, les 
negociacions resten aturades amb l’aplicació del 155 i la marxa a l’exili del Conseller.   

2. Jornada de Portes Obertes En ser diumenge, es fa horari reduït de 10 a 15 h.  
1.978 persones. Més de 400 es quals fan visita guiada. Proporcionalment al nombre d’hores, representa un 5% 
menys que el 2016 i un 5% més que el 2015 

3. Llegim al jardí. Lectura, jocs i Wifi al
jardí

16.218 usuaris 
15.850 usos 

5,7% de decrement d’usuaris i 20% de decrement 
d’usos. És una fluctuació que no depèn de la BC en 
tractar-se d’un espai urbà municipal. 

4. Visites concertades generals a grups a
la BC

85 grups de públic generalista, professionals i escoles d’adults, 
amb 1.531 assistents 

41% d’increment en nombre de grups 
 53% d’increment en el nombre d’assistents 

5. Visites concertades a grups a l’Arxiu
Joan Maragall

1.576 visitants 9,5% d’increment del nombre de visitants 

6. Expos Espai Zero
- Joan Saura
- BABEL
- 100 anys del TBO
- Manuel Blancafort
- Xavier Benguerel
- 36 anys de MiniPrint
- Diari de Barcelona
- Plaza&Janés
- Alicia de Larrocha
- Edicions 62

10 exposicions 
- Joan Saura Martí (Molins de Rei, 1954 - Barcelona, 2012): 

Samplers, música improvisada i experimental 
- BABEL: la diversitat lingüística a les col·leccions de la BC 
- 100 anys del TBO: una gran revista 
- MANUEL BLANCAFORT família, amistat i paisatge 
- Xavier Benguerel: perfil musical 
- 36 anys de Mini Print: una antologia de premis 
- Diario de Barcelona: una empresa periodística (1792-2009) 
- Plaza & Janés, llibres per a tothom 
- Alícia de Larrocha en l'any Enric Granados 
- Edicions 62: de l'original al llibre 

100% de compliment de previsions 
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EIX ESTRATÈGIC 1: ESPAI CULTURAL 

ACTUACIÓ INDICADORS RESULTATS 
7. Sala d'expos

- Humorístiques: revistes il·lustrades,
satíriques, polítiques, eclèctiques, 
càustiques, ... 

- Jaume Pla-Camilo José Cela 
- 100 anys de la Secció de Música de 

la BC 

- Humorístiques: revistes il·lustrades, satíriques, polítiques, 
eclèctiques, càustiques, xafarderes, festives, de bon geni i 
millor humor, gastant ínfules de literàries des de 1841 fins al 
1939 

- Jaume Pla i Camilo José Cela: units per la bibliofília 
- Música i estudi. Cent anys de la Secció de Música de la 

Biblioteca de Catalunya 
2.704 visitants 
328 peces exposades 

100% de compliment de previsions 
6% d’increment del nombre de visitants 

S’ha passat a fer 3 exposicions/any enlloc de 
quatre, però s’ha allargat la seva durada. 

8. Vídeos sobre les exposicions, les
activitats i de divulgació

10 vídeos de les exposicions de l’Espai Zero 
14 vídeos corresponents als diferents àmbits de les 3 exposicions 
de la Sala d’Exposicions 
No s’ha realitzat cap vídeo temàtic 

100% de compliment quant a exposicions. 
No s’ha complert la previsió quant a vídeos 
temàtics 

9. Concerts, conferències,
presentacions, etc, entre les quals:
- Barcelona Festival of Song
- Concerts BPA
- Certamen Llobet
- Dia de les dones
- Festival Josep Soler
- Concerts Josep Bassal

36 Concerts, 2.004 assistents 
15 Presentacions, 595 assistents 
18 Jornades, cursos i conferències, 514 assistents 
3 Inauguracions, 137 assistents 
3 Rodes de premsa, 34 assistents 
5 Recitals i narracions, 285 assistents 
5 Activitats d’altre tipus, 138 assistents 

TOTAL: 85 actes, 3.707 assistents 

7,1 per mes (promig) 
El 65% dels actes són en col·laboració amb 
institucions, creadors i entitats 
El 22% són organitzats només per la BC 
El 13% són externs (lloguer d’espais) 
>100% compliment de previsions 

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

Totes les activitats distribuïdes a la web de la BC, Facebook i 
Twitter  

100% de compliment de previsions 

11. Difusió de les col·leccions i fons
personals a Facebook a partir de les
efemèrides

584 accions a Facebook – 3.369 seguidors 
678 accions a Twitter- 7.026 seguidors 

+ del 60% d’increment promig de continguts 
14% d’increment promig de seguidors 
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EIX ESTRATÈGIC 1: ESPAI CULTURAL 

ACTUACIÓ INDICADORS RESULTATS 
12. Blog de la BC 24 entrades 100% de compliment de previsions 

13. Imatges a Flickr 334 imatges d’activitats de la BC publicades i identificades >100% de compliment de previsions 

14. Taulells a Pinterest 3 nous taulells: Cal·ligrafia artística, Fets històrics, i Humor 
Gràfic- 1.047 seguidors 

>100% de compliment de previsions 

15. Representacions de teatre a la BC LaPerla 29 ha representat:  
- L’Hostalera 
- Un obús al cor 
- Bodas de sangre 
- Boscos 
No s’ha pogut obrir la licitació a l’espera de l’aprovació del nou pla d’usos de l’Ajuntament de Barcelona i la 
conseqüent autorització del Districte de Ciutat Vella per fer teatre a l’espai de la BC 

16. Teatre a l’Arxiu Maragall. Maragall a
casa

14 representacions amb 425 espectadors 
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EIX ESTRATÈGIC 2: PATRIMONI 

ACTUACIÓ INDICADORS RESULTATS 
17. Contactar amb creadors catalans de

totes les disciplines  per adquirir els seus
arxius personals

Entre d’altres: fons personal de l’escriptora M. Antònia Oliver; fons personal del crític d’art Sebastià Gasch; fons 
de l’escenògraf i dibuixant J. J. Guillén; dibuixos originals d’Alfons López i de J. L. Martín; fons musical del 
compositor i flautista Jep Nuix i del compositor Manuel Gomila i Aymerich; matrius i estampes de Carme Glòria 
Canals; 660 ex-libris de Marià Casas; dibuixos originals de Baldomer Gràcia Cardús.  18. Patrimoni literari. Continuar la

col·laboració amb l’ILC per contactar
amb escriptors i assessorar l’organització
de fons

19. Patrimoni d'editors identificació i
adquisició d’arxius

Fons de l’editorial Alpha de la Fundació Cambó; compleció de 
matrius i maquetes de les Edicions de la Rosa Vera 

100% de compliment de previsions 

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

Entre d’altres: nou lliurament del fons de l’escriptor Josep M. Benet i Jornet; 330 cartes d’Oriol Folch i Camarasa 
administrador-secretari de Rafael Patxot; conjunt d’estampes i nadales; 3 vinyetes originals del TBO; 
correspondència entre Salvador Espriu i Felip Cid; Butlletí AQEIC; revista Jordi; 350 dibuixos i esbossos de Francesc 
Riart; dues cartes de Puig i Cadafalch a Pau Verrié; documentació vinculada amb  Josep Carner i J. V. Foix; 12 
manuscrits d’Amadeu Vives 

21. Gestió i dipòsit de publicacions
electròniques en línia (diferents de llocs
web) a COFRE.

S’han dipositat 434 documents. 156 publicacions periòdiques, 53 documents gràfics, 1 partitura, 198 llibres i 26 
documents audiovisuals. 

22. Protocol de repositori segur per a
repositoris externs

Protocol i model de conveni aprovat per l’Assessoria Jurídica 100% de compliment de previsions 

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

S’han actualitzat dades de fons de 4 centres 

24. Actualització de les dades de l’ Inventari
de publicacions periòdiques
digitalitzades a Catalunya

S’ha posposat a 2017 per manca de recursos 
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EIX ESTRATÈGIC 2: PATRIMONI 

ACTUACIÓ INDICADORS RESULTATS 
25. Catalogació cooperativa del DL amb la

BNE
S’han catalogat 5.275 registres bibliogràfics de documents 
arribats per DL (preu unitari per a la BC, 5,12 €). 
Suposa un 25,4% d’estalvi respecte al preu de catalogació 
sense conveni. Qualitat adequada. El 2017 s’ha incrementat 
el preu unitari, després de 3 anys, per no perdre qualitat. 

100% compliment de previsions 

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

Nombre de documents catalogats (inclòs retrospectiu i 
corrent) (les obres en volums i els reculls comptats com 1 
document): 118.668 

• Monografies: 33.315
• Números de publicacions en sèrie: 76.680
• Duplicat: 8.673

Nombre de documents desestimats (triplicats, malmesos, ...): 
27.986 
Total documents processats: 146.654 documents 

De l’arxiu històric s’ha continuat amb la descripció de 
diversos fons, entre els quals:  
- Fons Joan d’Amat: 21 caixes (2,56 metres lineals).       
- Fons Alòs-Moner i altres fons: 11 caixes (1,32 metres 

lineals) i pergamins.  

Pràcticament es manté el nombre de documents 
processats respecte a 2016 

Cal tenir en compte que s’ha implementat una 
nova normativa (RDA) a la qual s’han hagut 
d’adaptar els catalogadors  
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EIX ESTRATÈGIC 2: PATRIMONI 

ACTUACIÓ INDICADORS RESULTATS 
27. Catalogació de fons patrimonials de

biblioteques dels Sistema Bibliotecari de
Catalunya per al CCPBC

- Biblioteca Lambert Mata de Ripoll: tancament de la 
catalogació dels manuscrits: 9 registres (tots nous). 

- Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès: 1066 registres (878 eren 
duplicats, dels quals un 8% han estat millorats). 

- Biblioteca episcopal de Vic (conservació i integració del 
fons del s. XVI): 529 registres (330 eren duplicats, dels 
quals un 56% han estat millorats). 

- Arxiu Provincial de l’Escola Pia de Catalunya: 335 registre 
(217 eren  duplicats). 

- Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi: 225 registres (169 
eren duplicats, dels quals un 45,5% han estat millorats). 

- Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona: 
(integració dels manuscrits dels s. XIV-XVIII): 119 registres 
(tots nous). 

- Biblioteca Pública Provincial de Tarragona (fons 
d’Escornalbou): 108 registres (103 eren duplicats, dels 
quals un 39% han estat millorats) 

2.389 documents processats 

28. Creixement de l’espai de la BC a
l’Hospitalet

Sense nous espais, continuen les converses amb la Direcció de Serveis per trobar-hi solucions 

29. Electrificació de compactus de la planta -
3 

A mode de prova pilot, s’han instal·lat 12 dispositius per a 
automatitzar l’obertura dels armaris compactus del dipòsit, 
que fins ara eren manuals, per tal de minimitzar l’impacte i 
esforç físic que representa per a les persones que fan 
lliurament i retorn de documents dels dipòsits. 

El funcionament dels dispositius ha estat 
satisfactori, en  funció de la disponibilitat de 
pressupost, es continuaran instal·lant els 
dispositius, progressivament, a la resta de 
compactus. 
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EIX ESTRATÈGIC 2: PATRIMONI 

ACTUACIÓ INDICADORS RESULTATS 
30. Restauració, enquadernació i protecció

de documents de diversa tipologia:
llibres, pergamins, material gràfic i
cartogràfic, partitures i manuscrits...

300 enquadernacions 
178 intervencions de restauració 

Es manté el nombre d’enquadernacions respecte 
al 2016 
Decrement de les restauracions, per la 
complexitat dels documents restaurats el 2017 

31. Restauració i digitalització de cilindres
de cera

S’han digitalitzat 11 cintes magnètiques d’àudio amb contingut relacionat amb Enric Granados, i la col·lecció de 
cilindres de cel·luloide i de cera de Manuel Valls i Gorina. 

32. Seguiment de les condicions ambientals
dels Dipòsits de documents

Informes realitzats. El 2017 per primera vegada en molts anys , no hi 
hagut cap incidència de fongs o altres patologies 
al dipòsit de l’Hospitalet 

33. Reproducció d’un rotlle de pianola 2 dies
a la setmana i enregistrament digital del
so

S’han reproduït i enregistrat 51 rotlles de pianola Pràcticament es manté el nombre de rotlles 
reproduïts 

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

 338.580 captures de 86.241 webs, que suposen 493 milions de fitxers i ocupen 19,9 TB d‘espai. 

35. COFRE. Repositori de preservació digital.  La BC ha carregat a COFRE 30.425 documents, que corresponen a 399.195 fitxers i 7,53 TB.
El contingut acumulat a COFRE és:  
- BC: 106.899 documents, que comprenen 14.980.457 de fitxers i ocupen 28,30 TB 
- Ateneu Barcelonès: 12.004 documents, que comprenen 3.779.175 fitxers i ocupen 6.96 TB 
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EIX ESTRATÈGIC 3: CONEIXEMENT I RECERCA 

ACTUACIÓ INDICADORS RESULTATS 
36. Sessions docents i acolliment de

classes pràctiques per a grups
54 sessions de docència universitària, 1.128 alumnes 5,8 d’increment en el nombre de sessions 

Nombre d’assistents a les sessions 
3,6% de decrement en el nombre d’alumnes 

37. Participació en Grups i Projectes
de Recerca

Participació d’experts de la BC 
- UAB. Prosopografía del "homo scholasticus" en la Cataluña altomedieval. Segunda parte: los obispados de 

Barcelona, Urgell y Vic (s. X-XI) 
- UB. La dispersión del arte europeo  dentro y fuera de sus fronteras: colecciones, exposiciones, comercio del arte. El 

dialogo artístico y cultural con América,   1900-1989”. 
- UB. programes murals dels palaus barcelonins del darrer quart del segle XVIII. 

38. Acolliment d’estudiants en
conveni de pràctiques de diverses
disciplines

8 estudiants en pràctiques: 
- ESMUC. Inventari i descripció d’àlbums de documents del fons Joaquim Homs. 
- Grau d’Història de la UB. Revisió de transcripcions de Transcriu-me!! (pergamins d’Organyà) 
- Grau d’Humanitats de la UAB. Portal del Patrimoni d’Editors i Editats. 
- Grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals de la UB. T Conservació-restauració de documents gràfics. 
- Grau de Geografia de la UB. Georeferenciació de mapes antics per al portal CartoCat. 
- Màster d’Estudis Avançats en Història de l’Art de la UB. Ajudes de cerca del fons de postals de Joan Gustems. 
- Màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials de la UB. Estudi del fons audiovisual del compositor Joan Saura 

Martí. 
- Màster en Peritatge, Avaluació i Anàlisi d’Obres d’Art de la UdL. Classificació i catalogació de fulletons i de dibuixos 

del fons Ribot, i elaboració d’una guia de consulta. 
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EIX ESTRATÈGIC 3: CONEIXEMENT I RECERCA 

ACTUACIÓ INDICADORS RESULTATS 
39. Beques de treball remunerades

per a professionals nou titulats
10 becaris (titulats recents) 
- 1 a Unitat Gràfica;  
- 1 a Unitat de Sonors i Audiovisuals 
- 2 a Unitat Bibliogràfica. Col·leccions Generals 
- 2 a Unitat Bibliogràfica. Música; 1 a Unitat Bibliogràfica. Manuscrits 
- 1 a SEPIC. Tallers 
- 1 a Àrea de Difusió 
- 1 a Unitat de Digitalització 
Període juny-desembre (2 becàries van finalitzar abans: octubre i novembre) 

40. Tallers didàctics adreçats a escoles 3 grups, 70 alumnes  100% de compliment de previsions 

41. Visites d’alumnes d’escoles i
instituts en general

48 grups, 1.578 alumnes El mateix nombre de grups 
14% d’increment en el nombre d’alumnes 

42. Visites d’alumnes d’escoles i
instituts a l’entorn del projecte
Llibres en mans de dones

12 visites, 437 alumnes 71% d’increment en el nombre de grups 
70% d’increment en el nombre d’alumnes 

43. Actualització del Delicious amb
selecció de recursos d’interès

Al llarg del 2017 s’ha procedit a canviar de gestor de recursos del Delicious a Tagpacker 

44. Portal Patrimoni d’Editors i Editats
de Catalunya

S’han incorporat  3 editorials, 27 autors, 1 editor literari, 4 col·leccions, 1 premi i 4 revistes. 
El contingut total del portal és: 
- 43 Editorials 
- 9 Editors literaris 
- 645 Autors 
- 91 Il·lustradors 
- 361 Col·leccions 
- 39 Revistes 
- 40 Premis  
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EIX ESTRATÈGIC 3: CONEIXEMENT I RECERCA 

ACTUACIÓ INDICADORS RESULTATS 
45. Portal de la Il·lustració i el Còmic El portal compta amb informació de 32 il·lustradors. S’ha recollit informació de 8 col·leccionistes privats.

S’ha ajornat la presentació pública al 2018 
46. Jornades 100 anys del TBO 53 inscrits. 

5 conferències i 1 taula rodona amb 3 ponents. 
100% de compliment de previsions 

47. Cicle de Conferències “El Quixot
sense fronteres”

107 assistents. 
4 conferències, 1 mostra de documents i un recital de músiques de 
l’època 

100% de compliment de previsions 

48. Jornada Pedrelliana 53 inscrits. 
3 taules rodones amb 11 ponents i un debat-col·loqui, del qual 
s’han fet  públiques les Conclusions. Coma resultat de l’èxit de la 
jornada, la BC es compromet a donar-hi continuat com a fòrum de 
debat. 

100% de compliment de previsions 

49. Publicació del darrer volum de
l’Opera omnia de Johannis
Cabanilles

La revisió de continguts no està acabada. S’ajorna la publicació al 
2018 

No s’han complert les previsions 

50. Publicació de l’Àlbum naturalista
de micologia

Publicació feta i distribuïda, amb un tiratge de 400 exemplars 
S’han fet dues presentacions públiques a la BC (una general i l’altra 
per a la Societat de micologia de l’IEC) + nota de premsa 

100% de compliment de previsions 

51. Publicació de l’obra Felip Pedrell:
cinc peces breus ...de la col·lecció
Els nostres músics (transcripcions
de partitures)

Publicació feta i distribuïda, amb una tiratge de 200 exemplars. S’ha 
difós una nota de premsa. 

100% de compliment de previsions 
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EIX ESTRATÈGIC 3: CONEIXEMENT I RECERCA 

ACTUACIÓ INDICADORS RESULTATS 
52. Publicació de 2 llibres electrònics

de la col·lecció Escrits i Memòria:
Dels trobadors a Ausiàs March i
Felip Pedrell (números 4 i 5 de la
col·lecció)

53. Preparació dels continguts d’el 3r
volum de la mateixa col·lecció.

- Dels trobadors a Ausiàs March: el patrimoni de la Biblioteca de 
Catalunya 

Acabat i publicat a les plataformes Google Play i Itunes; feta la 
presentació i nota de premsa  
- Felip Pedrell a la Biblioteca de Catalunya 
Acabat dins el 2017; la publicació a les plataformes, la presentació i 
nota de premsa s’ha fet al gener del 2018 

100% de compliment de previsions 

Preparació del tercer volum (número 6 de la col·lecció) en curs 
54. Publicació del núm. 6 de la revista

Haidé
S’ha finalitzat la revista dins del 2017. La presentació pública s’ha 
fet al gener del 2018 

100% de compliment de previsions 

55. IV premi Haidé Premi atorgat a Irene Roig-Francolí Roselló amb el treball titulat 
"Adalaisa. Els alter ego de Joan Maragall dins «El comte Arnau». 
Lliurat el gener de 2018 

100% de compliment de previsions 

56. RACO RACO conté 487 revistes. El comitè editorial -del que forma part la BC- ha aprovat, el 2017, la incorporació de 15 títols 
nous 
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EIX ESTRATÈGIC 4: SERVEI 

ACTUACIÓ INDICADORS RESULTATS 
57. Revisió i actualització de les obres

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

Incorporacions a Sala general, 169  monografies i 5 a la sala de reserva. D’aquestes 174 monografies, només 45 són 
noves adquisicions; la majoria provenen del fons del dipòsit general de la biblioteca, donat que la situació econòmica no 
permet adquirir noves publicacions. 
S’ha renovat la subscripció als 96 títols de revista que arriben a les sales de lectura. Han arribat 429 números de revista. 

58. Compliment dels compromisos de
la Carta de serveis

96,7% de compliment de la carta de serveis. 
Informe complet a 
http://www.bnc.cat/content/download/109613/1665769/version/1/file/Indicadors_2017_carta_serveis.pdf 

59. Grau de satisfacció dels usuaris Valoració global de 9 sobre 10 a partir de les enquestes realitzades. És manté la valoració de l’any anterior. Informe 
complet a 
http://www.bnc.cat/content/download/109615/1665788/version/1/file/2017_Resultats_enquestes_usuaris.pdf  

60. Documents consultats Des dels repositoris en línia: 1.070.081 
Des de la BC: 68.718 (a les sales de lectura i subscrits d’accés restringit a la BC) 

61. Documents reproduïts 130.112 reproduccions (fotocòpies en paper, imatges digitals i fotografies) 

62. Préstec personal 4.987 documents 

63. Préstec in situ 6.498 transaccions de documents 

64. Préstec consorciat (PUC)

65. Préstec per a exposicions 125 documents per a 21 exposicions 

66. Servei nacional de préstec
interbibliotecari

8 documents prestats 

67. Servei de còpia amb dispositius
mòbils

1.072 documents reproduïts (el màxim permès és de 20 pàgines per document) 
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EIX ESTRATÈGIC 4: SERVEI 

ACTUACIÓ INDICADORS RESULTATS 
68. Servei de venda en línia de còpies

d’alta qualitat
488 imatges (inici del servei a 1 de febrer) 

69. Implementació de la nova eina de
descobriment i del nou programari
de gestió bibliotecària

Implementació realitzada del nou programari de gestió 
bibliotecària, així com les sessions de formació. L’eina de 
descobriment està instal·lada, però s’obrirà la públic el 2018 

100% compliment previsions 

70. Canvi de plataforma ARCA i
migració de dades

Plecs aprovats, però el bloqueig pressupostari patit a partir de l’octubre impedeix convocar la licitació, que s’ajorna al 
2018 

71. Creixement ARCA ARCA acaba l’any amb 373 títols (2.330.045 pàgines);  s’ha 
incrementat en 7 títols nous que representen 340.205 pàgines. 
El nombre de consultes ha estat de 835.925  

>100% de compliment de previsions 
S’han incrementat 2 títols més dels previstos 
Les consultes han crescut un 2,5% 

72. Creixement MDC S’han incorporat 58.560 imatges noves 
El nombre de consultes ha estat de 234.156 consultes 

>100% de compliment de previsions 
Les consultes han baixat un 8,8 % 

73. Portal de mapes antics
georeferenciats

Ajornat. L’ICGC amb qui es col·labora en aquest projecte està buscant solucions tecnològiques que permetin continuar 
amb la col·laboració. 

74. Web dedicada al canvi a les RDA  Recull la normativa, accions, fòrums, etc. vinculades al canvi a RDA. S’han actualitzat, entre d’altres:
- Implementació d’RDA: full de ruta per al canvi i formació [PDF, actualització juny 2017] 
- Resum de l’actualització de la traducció catalana d’octubre de 2017  
- Conjunt d’elements bàsics d’RDA per als registres bibliogràfics [PDF, rev. abril 2017] 
- Manual per a l’aplicació dels designadors de relació en els registres bibliogràfics [PDF, abril 2017]  
-  Directrius per a l’aplicació dels designadors de relació en els registres d’autoritat [PDF, juny 2017] 
- Recomanacions per a l’ús dels nous camps MARC 21 en els registres bibliogràfics [PDF, actualització juny 2017] 

75. Llicència nacional d’accés a les
RDA en català

Llicència del 2018 contractada 100% de compliment de previsions 

76. Assignació de DL 35.475 números de DL assignats 0,69% d’increment respecte 2016. No depèn de la 
BC 

77. Assignació d’ISSN 625 números d’ISSN assignats 80% d’increment respecte 2016. No depèn de la 
BC 
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http://www.bnc.cat/content/download/106132/1617518/version/2/file/rda_full_ruta_201706.pdf
http://www.bnc.cat/content/download/107073/1625518/version/1/file/Resum_actualitzacio_octubre2017.pdf
http://www.bnc.cat/content/download/95178/1465983/version/4/file/bib_basics_final_2017.pdf
http://www.bnc.cat/content/download/106076/1616920/version/2/file/rb_designadors_final.pdf
http://www.bnc.cat/content/download/106588/1621259/version/1/file/ra_designadors_final.pdf
http://www.bnc.cat/content/download/95180/1465989/version/6/file/bib_nouscamps_final_act_201706.pdf


EIX ESTRATÈGIC 4: SERVEI 

ACTUACIÓ INDICADORS RESULTATS 
78. Registres CIP 151 registres CIP creats. 36% d’increment respecte 2016. No depèn de la 

BC 
79. Assessorament al sistema

bibliotecari de Catalunya
1.483 accions 0,95% de decrement respecte 2016. No depèn de 

la BC 
80. Increment del catàleg d’autoritats

nacional CANTIC
23.344 registres creats, dels quals 15.599 per la BC 
7.745 registres revisats fets per catalogadors externs (el decrement 
dels externs no depèn de la BC) 

59% d’increment respecte 2016 dels creats per la 
BC 

81. Formació i seguiment de nous
participants al catàleg d’autoritats
nacional CANTIC

No s’ha incorporat cap institució més a CANTIC. S’ha renovat el conveni amb la Universitat de València. El total 
d’institucions participants a CANTIC és de 26 (inclosa la BC). 

82. Formació en restauració i
enquadernació

S’ha organitzat el curs Introducció a la restauració de documents i obra gràfica sobre paper a la manera japonesa, al que 
han assistit 11 professionals del sector. 
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EIX ESTRATÈGIC 5: COOPERACIÓ 

ACTUACIÓ INDICADORS RESULTATS 
83. Comissió Assessora de

Catalogació (CAC)
La Comissió Assessora de Catalogació es va reunir el 29 de novembre 
de 2017 
Els acords presos i publicats a la web de la BC són: 
- Es dona per finalitzada la tasca de la Subcomissió Tècnica d’RDA.  
- La BC farà l’encàrrec de la traducció del LRM 

100% de compliment de previsions 

84. Cooperació en projectes d’àmbit
estatal (CCB, Matriz d’AEDOM,
etc)

- AEDOM. Comisión de Archivos Sonoros y AV. Margarida Ullate 
- Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB). Representants a 

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

- Participació a la base de dades Matriz 
d’AEDOM. http://www.aedom.org/matriz 

- Informes dels grups de treball del CCB. 
http://www.ccbiblio.es/grupos-de-
trabajo/estables/  

85. Consorci de Serveis Universitaris
de Catalunya

Participació en Comissions i Grups : Eugènia Serra, Karibel Pérez, 
Esther Vilar, M. del Tura Molas, Marga Losantos, Imma Ferran, M. 
Josep Aragonès, Ramon Sunyer 

Resultats a la Memòria del CSUC 
http://csuc.cat/sites/default/files/docs/ma17.pdf 
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http://www.aedom.org/matriz
http://www.ccbiblio.es/grupos-de-trabajo/estables/
http://www.ccbiblio.es/grupos-de-trabajo/estables/
http://csuc.cat/sites/default/files/docs/ma17.pdf


EIX ESTRATÈGIC 5: COOPERACIÓ 

ACTUACIÓ INDICADORS RESULTATS 
86. Convenis de col·laboració amb

entitats per diferents finalitats
Convenis nous: 
- Consorci per a la Normalització Lingüística. Activitats de foment cultural per a alumnes del CPNL. S’han fet 9 visites i 1 

activitat 
- Fundació Nous Horitzons. ARCA 
- Seminari Conciliar de Barcelona. Catalogació de fons patrimonials. 
Convenis vigents: 
- Abadia de Montserrat. ARCA 
- Ajuntament de Barcelona. ARCA 
- Arxiu Provincial Escola Pia de Catalunya. ARCA 
- Associació Joan Manén. Recuperació i divulgació del patrimoni musical 
- Ateneu Barcelonès. CANTIC 
- COAC. ARCA  
- COAC. CANTIC 
- Consorci de les Drassanes. ARCA 
- Diputació de Barcelona. ARCA 
- Fundació DAMM. Mecenatge per a catalogació. 
- Fundació Folch i Torres. ARCA 
- Fundació GIN. Impulsar el portal Humoristan 
- Fundació Josep Irla. ARCA 
- Fundació Nous Horitzons. ARCA 
- ICUB-Arxiu Històric de la Ciutat. ARCA 
- Institut Català de les Dones. CANTIC 
- Institut Català de les Empreses Culturals (Filmoteca). ARCA 
- Institut Català de les Empreses Culturals. CANTIC 
- L’Observatori de l’Ebre. ARCA 
- Parlament de Catalunya. CANTIC i ARCA 
- UAB. Recerca i divulgació. Cicle de conferències a la BC 
- Universitat Ramon Llull. CANTIC 
- VINSEUM. CANTIC 
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EIX ESTRATÈGIC 5: COOPERACIÓ 

ACTUACIÓ INDICADORS RESULTATS 
87. Transcriu-me!! projecte de

participació ciutadana
El mes de juliol s’obre per transcriure la col·lecció Correspondència 
d`Àngel Guimerà, que conté 1.052 aplecs de cartes i 13 cartes soltes 

En acabar 2017 falta acabar de transcriure 3 
aplecs de cartes. 
El 2017  Transcriu-me!! ha estat guanyador de la 
1a convocatòria del segell CCB 

88. Col·laboració en actes culturals - 55 actes en col·laboració amb altres entitats o institucions, xifra
que representa un 64,7 % del total d’actes. 

- 33 entitats col·laboradores 

>100% de compliment de previsions 
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EIX ESTRATÈGIC 6: INTERNACIONALITZACIÓ 

ACTUACIÓ RESULTATS 
89. Participació en comissions o

grups de treball  d’organismes
(IFLA, LIBER, IIPC, IASA ...)

‒ IFLA. Committee on Copyright and other Legal Matters. Núria Altarriba 
‒ Europeana Network. Eugènia Serra 
‒ VIAF. Imma Ferran 
‒ RSC-RDA Translations Working Group . Ida Conesa 
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EIX ESTRATÈGIC 6: INTERNACIONALITZACIÓ 

ACTUACIÓ RESULTATS 
90. Presentar actuacions i fons de la

BC en entorns professionals
mitjançant articles de revista i
contribucions a congressos

14 participacions i/o presentacions. >100% compliment de previsions 
• Gudayol, Anna; Montalt, Rosa. “Música litúrgica a la Biblioteca de Catalunya. I: llibres de cant litúrgic manuscrits” dins:

Miscel·lània Litúrgica Catalana, núm. XXV (2017), p. 137-289.
https://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=r&subModuleName=&idColleccio=111

• Montalt, Rosa; Ullate, Margarida. “Robert Gerhard a la Biblioteca de Catalunya” dins: Robert Gerhard (Valls, 1896 –
Cambridge, 1970) Patrimoni Humà. Valls: Institut d’Estudis Vallencs, 2017, pàg. 133-139.

• Montalt, Rosa. “100 years of Music Collections in the Biblioteca de Catalunya” dins: XIII. Internationale Begegnung der
Musik. Bozberg

• Montalt, Rosa. Mesa redonda. Jornadas Académicas sobre gestión del Patrimonio Musical, FADOC, Universidad
Complutense de Madrid.

• Pintó, Roser. Presentació. Cartells catalans. Òpera, teatre i espectacles 1890 -2015. Barcelona: Enciclopèdia Catalana,
2017. 

• Serra, Eugènia. “La colaboración abierta en las instituciones de la memoria” dins: Xornadas O patrimonio de todos?
Colaboración aberta e institucións da memoria. Santiago de Compostela.
http://www.youtube.com/watch?v=fk8c59fQhjg

• Serra, Eugènia Serra. “El depósito legal nacido digital en Catalunya” dins: A preservación do patrimonio documental en
liña: o novo reto do depósito legal.
https://bibliotecadegalicia.xunta.gal/sites/default/files/documents/adjuntos/dl_nacido_dixital_catalunya_14122017.pdf

• Serra, Eugènia. Entrevista dins “La cooperació entre biblioteques, arxius i museus en la conservació, la preservació i la
difusió del patrimoni a Catalunya”. Item. 62 (2017).

• Serra, Eugènia. Taula rodona. A: VII Fòrum del Patrimoni Literari. Els papers dels escriptors.
• Serra, Eugènia. “Patrimoni d'editors i editats de Catalunya” a: III Jornades d'història de l'edició: La publicitat del llibre a

Espanya (18-19 de maig de 2017).
• Serra, Eugènia. Taula rodona Conservació, tractament i accessibilitat a la premsa històrica de Barcelona. Història de la

premsa diària de Barcelona. XV Congrés d’història de Barcelona. Octubre de 2017
• Ullate, Margarida. “Alicia de Larrocha i Granados: enregistraments per descobrir”, a Sonograma, núm. 36 (Octubre 2017)

http://sonograma.org/2017/10/alicia-de-larrocha-i-granados-enregistraments-per-descobrir/
• Ullate, Margarida. “Spanish music for piano In the Biblioteca de Catalunya. Sound and video collections” a XIII.

Internationale Begegnung der Musik. Bozberg
• Ullate, Margarida. Reutilización de documentos sonoros y audiovisuales en el ámbito digital, a II Congreso Internacional

de Archivos Digitales: “Conectando los saberes de las Bibliotecas, Archivos, Museos y Galerías para la Preservación 
Digital” Morelia (México). 
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https://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=r&subModuleName=&idColleccio=111
http://www.youtube.com/watch?v=fk8c59fQhjg
https://bibliotecadegalicia.xunta.gal/sites/default/files/documents/adjuntos/dl_nacido_dixital_catalunya_14122017.pdf
http://sonograma.org/2017/10/alicia-de-larrocha-i-granados-enregistraments-per-descobrir/


EIX ESTRATÈGIC 6: INTERNACIONALITZACIÓ 

ACTUACIÓ RESULTATS 
91. Europeana, la biblioteca digital

europea
101.738 documents de 23 institucions (inclosa la BC). La BC actua com a facilitadora per a la incorporació aquests continguts 

a Europeana. 
El nombre de documents que hi ha de cada institució és: 
- Biblioteca de Catalunya     (32.638) 
- Centre de Documentació de l'Orfeó Català    (10.640) 
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya    (9.409) 
- Centre Excursionista de Catalunya    (7.066) 
- Universitat de Barcelona    (5.063) 
- Universitat Pompeu Fabra (3.720) 
- Universitat de Lleida (2,915) 
- Biblioteques de la Diputació de Barcelona (2,762) 
- Filmoteca de Catalunya (1,752) 
- Universitat Politècnica de Catalunya (1,467) 
- Ateneu Barcelonès (1,406) 
- Universitat Autònoma de Barcelona (977) 
- Centre de Documentació i Museu Tèxtil (647) 
- Institut d'Estudis Ilerdencs. Servei d'Arxiu i Llegats (224) 
- Universitat de Girona. Biblioteca (209) 
- Casa Àsia, Museu de la Música (164) 
- Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona - ICAB (2.395) 
- Associació de Mestres Rosa Sensat (83) 
- Centre de Lectura de Reus (69) 
- Biblioteca de l'Esport de la Generalitat de Catalunya (60) 
- Biblioteca Museu Víctor Balaguer (49) 
- Fundació Bosch i Cardellach ; Gremi de Fabricants de Sabadell (2) 

92. World Digital Library 62 documents publicats a la World Digital Library (digitalització+descripció). El 2017 no s’ha incrementat el contingut. 

20

Pla Operatiu de la Biblioteca de Catalunya 
2017. Resultats 



EIX ESTRATÈGIC 6: INTERNACIONALITZACIÓ 

ACTUACIÓ RESULTATS 
93. Viquipèdia/Wikipèdia/Wikipedia Traduccions d'articles al castellà 2

Traduccions d'articles a l'anglès 1 
Modificacions d'articles 6 
Nombre d'enllaços interns 19 
Nombre d'enllaços externs 19 

94. VIAF. Catàleg internacional
d’autoritats

184.072 registres d'autoritats CANTIC lliurats (amb els 3.41.7367 registres bibliogràfics associats del CCUC) 

95. Difusió de les presentacions
professionals per Slide Share

Total de 18 presentacions accessibles. El 2017 no se n’ha afegit cap. 
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