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MEMÒRIA - 2018 

 
 
 
 
I. DADES GENERALS DE LA BIBLIOTECA - 2018 

 
 

Adquisició de llibres 6.780 
Assignatures Bibliografia recomanada 2.523 
Articles introduïts en Dialnet 3.549 
Consultes de propietat intel·lectual 495 
Consultes al repositori institucional 576.653 
Documents digitals en el repositori 45.768 
DOI assignats a llibres electrònics 500 
Entrades a l’edifici de la Biblioteca 968.399 
Formació d’usuaris i usuàries (inscrits) 3.887 
Índexs d’impacte realitzats 80 
Llibres en el catàleg de la Biblioteca 628.140 
Llibres electrònics (Summon) 127.873 
Préstec de llibres, portàtils, etc. 124.730 
Préstec interbibliotecari (SOD) 3.060 
Revistes en paper 741 
Revistes electròniques (Summon) 76.896 
Recursos Portal Coneixement Obert 48.000 
Telepréstecs 2.965 
Visites guiades a la biblioteca 65 
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Un fet que cal destacar durant l’any 2018 ha estat el canvi d’equip rectoral. 
Com a resultat de les eleccions de maig, Eva Alcón, rectora de la Universitat 
Jaume I, dona un nou impuls i suport a la biblioteca. 
 
Esmentarem algunes iniciatives i activitats dutes a terme al llarg del 2018: 
El 30 de gener es va inaugurar a l’edifici Menador una biblioteca digital que 
està oberta a tothom. El Dia del Llibre, 23 d’abril, es va presentar a tota la 
comunitat universitària El Portal del Coneixement Obert que recull tots els 
recursos en obert. Al juny de 2018 el CDE, l'empresa Ernst & Young, 
contractada per la Comissió Europa, va veure  que "Arxiu Digital Espanya- 
Unió Europea" (SEDAS), del Repositori Institucional UJI,  és un exemple de 
bones pràctiques a tota la Unió Europea. Al desembre es va adquirir, 
juntament amb l’Escola de Doctorat, el programa antiplagi “IThenticate”	
que es gestionarà des de Biblioteca i permetrà analitzar i elaborar informes 
de les tesis que s’han de llegir; els articles que van a publicar-se en les 
revistes de nostra institució, així com els articles dels nostres investigadors 
i investigadores per a revistes científiques d’àmbit nacional i internacional 
que tenen com a requisit passar els seus articles per un programa antiplagi.  
 
La Biblioteca UJI continua prestant suport a tota la comunitat universitària 
a través del serveis convencionals (consulta, préstec a domicili, préstec 
interbibliotecari, informació...) als quals cal afegir els nous de suport a la 
investigació (assignació de DOI, índex d’impacte, propietat intel·lectual, 
etc.).  Sobre propietat intel·lectual i drets d’autor hem tingut prop de 500 
consultes i totes s’han resolt en el mateix dia. A més, hem recolzat al 
personal investigador en els sexennis amb l’elaboració d’informes sobre els 
índexs d’impacte de la seua producció científica. També hem presentat, a  
proposta del Vicerectorat d’Investigació, la creació de l’Observatori de la 
Recerca. 
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II.PERSONAL 
 
A part del personal funcionari i contractat que desenvolupa les seves 
tasques a la biblioteca hem comptat amb altre personal col·laborador com: 
becaris, contractats per salari jove, estudiants en estades en pràctiques, 
etc. 
 
Personal funcionari de carrera i interí que ha treballat a la Biblioteca UJI 
durant l’any 2018: 
 
      Persona                                 Data Inici     Data final  Categoria 

ABELLA RIUS, MIGUEL 1/6/01   Auxiliar de serveis bibliogràfics 
AGUT ANDRÉS, JOAQUÍN VICENTE 1/3/17   Auxiliar de serveis bibliogràfics 
AGUT ANDRÉS, MARIA ESTHER 1/6/98   Cap del Negociat d' Adquisicions de Biblioteca 
AIXA NAVARRO, MARÍA TERESA 1/6/08   Tècnic/a especialista de biblioteca 
ALBERT LIZANDRA, ALEJANDRO 25/5/17 31/12/18 Auxiliar de serveis bibliogràfics 
ALEIXANDRE BAEZA, ELVIRA 1/11/95   Tècnic/a mitjà/na documentalista 
ALEIXANDRE CASTELLANO, JOSÉ FRANCISCO 1/4/09   Auxiliar de serveis bibliogràfics 
ANDRÉS BALAGUER, JOAN ANTONI 22/1/14   Ajudant/a d'Arxius i Biblioteques 
BABILONI PALAU, TERESA LIDON 10/9/14   Tècnic/a especialista de biblioteca 
CABEDO GARCIA, LAURA 9/1/17   Tècnic/a especialista de biblioteca 
CAMPO MARTÍN, ANA BELEN 16/1/18 31/1/18 Auxiliar de serveis bibliogràfics 
CARBÓ VITORES, MARÍA ISABEL 1/11/95   Ajudant/a d'Arxius i Biblioteques 
CATALÁN BALFAGÓ, DAVID 1/3/05   Administratiu/va 
CEBRIAN CAMPOS, CRISTINA 1/4/10   Auxiliar de serveis bibliogràfics 
CEJUDO BORREGA, ALFREDO 1/8/07   Tècnic/a especialista de biblioteca 
DOLZ TENA, OLIVIA 1/10/11   Administratiu/va 
ESTANISLAO AGOST, INES 1/5/15   Auxiliar de serveis bibliogràfics 
FABREGAT VARGAS, BELÉN 5/2/18   Auxiliar de serveis bibliogràfics 
FALOMIR DEL CAMPO, VICENTE 1/11/94   Cap del Servei de Biblioteca 
GARCÍA GOZÁLVEZ, JORGE ESTEBAN 1/12/03   Tècnic/a especialista de biblioteca 
GARCÍA SALMERÓN, ANTONIO 6/2/18 28/2/19 Tècnic/a especialista de biblioteca 
GARRIDO ESTAN, PALOMA 1/7/01   Cap de Secció de Biblioteca 
GIL CARBONELL, ARCADI 1/4/09   Auxiliar de serveis bibliogràfics 
GIL LLAMAS, MARÍA DEL MAR 1/3/17   Auxiliar de serveis bibliogràfics 
GÓMEZ ALBIÑANA, ROSA MARIA 19/12/03   Ajudant/a d'Arxius i Biblioteques 
LLOP MOLES, VICENTE MIGUEL 1/7/15   Auxiliar de serveis bibliogràfics 
MARCO PÉREZ, ANA 1/6/01   Auxiliar de serveis bibliogràfics 
MARTÍNEZ ABAD, MARIA CONSUELO 6/11/17   Auxiliar de serveis bibliogràfics 
MARTÍNEZ CUADRADO, CARMEN VICENTA 1/2/04   Administratiu/va 
MARTÍNEZ SABORIDO, CRISTINA 1/12/15   Administratiu/va 
MATILLA PAEZ, MARIA 1/11/15   Auxiliar de serveis bibliogràfics 
MOLÉS PINTOR, CLAUDIA 1/12/15   Auxiliar de serveis bibliogràfics 
MOLES VERA, GLORIA 15/8/14   Tècnic/a especialista de biblioteca 
MONTEAGUDO CORDOBA, CONCEPCIÓN 1/3/19   Tècnic/a especialista de biblioteca 
NEBOT GRANELL, MANUEL 1/11/16   Tècnic/a especialista de biblioteca 
OLUCHA PIÑÓN, MARTA 1/12/16   Ajudant/a d'Arxius i Biblioteques 
PARÍS FOLCH, LIDIA LUCÍA 10/9/14   Ajudant/a d'Arxius i Biblioteques 
PARÍS FOLCH, MARÍA DE LIDÓN 9/12/97   Arxiver/a 
QUERAL GOMIS, SALVIA 2/10/17   Auxiliar de serveis bibliogràfics 
RAMÍREZ CALATAYUD, EVA MARÍA 1/8/14   Tècnic/a especialista de biblioteca 
RAMÍREZ TERRON, DAVID 1/3/05   Administratiu/va 
ROGLA LENGUA, MATEO 21/5/01   Tècnic/a especialista de biblioteca 
VICIANO PRADAS, FERNANDO 1/3/05   Administratiu/va 
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Personal col·laborador: 
 
Alberto Bellés, contractat dins el programa EMCUJU de la Generalitat 
Valenciana de foment de l’ocupació (salari jove) a l’Ajuntament de Culla,  
juliol 2018 - juliol 2019. 
 
Rebeca Blasco Belles, contractada dins el programa EMCUJU de la 
Generalitat Valenciana de foment de l’ocupació (salari jove) a l’Ajuntament de 
Vilafamés, agost 2017 - juliol 2018 
 
Raquel Clemente Moliner, contractada dins el programa EMCUJU de la 
Generalitat Valenciana de foment de l’ocupació (salari jove) a l’Ajuntament de 
Vistabella agost 2018 - juliol 2019 
 
Maite Guillén Sánchez (Grau en Humanitats). Estudianta en practiques a 
la Biblioteca, des de febrer - juliol 2018 
 
Azahara López Rubí, becaria del programa Experience de la FUE, per a 
desenvolupar tasques a la Fundació Caixa Benicarló, novembre 2018 - 
febrer 2019. 
 
Marta Masip Ventura, contractada dins el programa EMCUJU de la 
Generalitat Valenciana de foment de l’ocupació (salari jove) a l’Ajuntament de 
Vistabella, agost 2017 - juliol 2018 
 
Antoni Marzal Masip, becari del programa Experience de la FUE per a 
desenvolupar tasques a la Fundació Caixa Benicarló, des d’octubre 2017 a 
gener 2018 
 
Alejandro Pedrós Mestre (becari Docimoteca des del 26 de novembre de 
2018 al 15 de juliol de 2019) 
 
Marta Perelló Lara (Grau en Història i Patrimoni). Estudianta en practiques 
a la Biblioteca, des de febrer - maig 2018 
 
Nuria Roca Eixarch: contractada dins el programa EMCUJU de la Generalitat 
Valenciana de foment de l’ocupació (salari jove) a l’Ajuntament de Culla, 
gener-juliol de 2018 
 
Lucia Rosa García (becaria de la Docimoteca des del 20 d’octubre de 2017 
a 30 de juny de 2018)  
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III. COMISSIÓ DE BIBLIOTECA 
 
El 19 de febrer vàrem realitzar la comissió de biblioteca on varen participar 
una representació dels departaments, i personal dels diversos col·lectius 
(professorat, personal d’administració i estudiants) de la comunitat 
universitària. Els temes tractats foren: informe del president de la comissió 
i la distribució del pressupost entre els departaments. 
 
 
 
IV. SERVEIS 

 
Adquisicions bibliogràfiques 
 
L’any 2018 la biblioteca ha incorporat al seu fons un total de 6.780 llibres. 
D’aquests, 3.888 volums van ser per compra, dels quals 3.777 es van 
adquirir en format paper i representen un 97%,  i 111 en format digital, el 
3% del total.  
 
Dels 3.888 volums ingressats per compra 2.545 són nacionals (65%) i 
1.343 internacionals (35%). 
 
Pel que fa a les donacions hem rebut un total de 2.687 volums (93%) i per 
intercanvi amb altres institucions hem comptabilitzat 205 volums (7%).  
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Procés tècnic 
 
L’estat del catàleg de la biblioteca a 31 de desembre de 2018 és el següent: 
 

406.178 registres bibliogràfics. 
628.140 registres d’exemplar. 
8.834 registres de hòlding.  
46.392 registres d’autoritats. 
Durant aquest any s’ha incrementat el catàleg de la Biblioteca amb 
11.362 exemplars. 
 

 

 
 
 
S’ha actualitzat la «Bibliografia recomanada» per tal de reflectir en el catàleg 
de la biblioteca la disponibilitat dels llibres recomanats al SIA (Sistema 
d’Informació Acadèmica) de l’UJI pel professorat de la Universitat.  
 

2.545

1.343

nacionals internacionals

NACIONALITAT	VOLUMS	PER	COMPRA	
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Les dades són: 
Assignatures introduïdes: 2.523 
Registres associats: 11.530 
 
La biblioteca participa en el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de 
Catalunya i en el catàleg REBIUN, juntament amb totes les biblioteques 
universitàries espanyoles, amb l’aportació dels nostres registres 
bibliogràfics a ambdues bases de dades i participant en els grups de treball 
corresponents a catalogació i control d’autoritats. 
 
Durant tot aquest any hem treballat amb el personal de les biblioteques 
de la UV, UA i UMH en el projecte d’adquisició d’una nova plataforma de 
serveis bibliotecaris conjunta. S’ha decidit que la proposta de contractació 
es llançarà des de la Universitat Jaume I, i perquè siga possible, s’ha 
redactat un conveni entre les quatre universitats que està a hores d’ara 
en procés de signatura. 
 
Les dades de la nostra participació en Dialnet l’any 2018 són: 
 
Total de documents introduïts per la biblioteca de l'UJI l'any 2018: 3.549 
(s'inclouen tots els articles de revistes, llibres i capítols de llibres i tesis). 
 
Per tipus de documents: 2.992 articles de revista, 436 llibres i capítols de 
llibre i 121 tesis 
 
Nombre de pàgines visitades: 54.966 
 
Nombre de cerques de documents: 27.692 
 
Nombre de descàrregues: 20.127 
 
Nombre acumulat d'usuaris i usuàries registrats en actiu: 1.576 
 
 
Formació d’usuaris i usuàries 
 
En 2018 hem realitzat 147 activitats de formació d’usuaris i usuàries 
(sessions de formació a les aules i visites a la biblioteca, principalment) 
i el total de persones que han participat en aquestes sessions i visites 
a la biblioteca ha sigut de 3.887. 
 
Hem efectuat sessions a les aules, per donar a conèixer els recursos 
bibliogràfics a l’estudiantat en les diferents etapes de la seua formació 
universitària. També hem fet, com en altres ocasions, tallers específics 
sobre l’ús ètic de la informació, com evitar el plagi acadèmic, confecció de 
citacions i referències bibliogràfiques i eines de citació. 
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Hem continuat amb formacions específiques per a investigadors i 
investigadores, orientades a facilitar la creació del codi ORCID, la 
signatura digital i perfils de personal investigador en diferents 
plataformes.  
 
S’han fet 65 visites guiades a la biblioteca per a conèixer les nostres 
instal·lacions i millorar l’ús de les infraestructures i de les col·leccions. 
Moltes d’aquestes visites s’han fet en coordinació amb l’USE. 
 
Respecte a les formacions externes, destaquem les següents: 
 

Del 12 al 16 de febrer va tindre lloc el “Primer cicle de formació online del 
Web of Science” impartit per personal de la FECYT. 
 
El 21 de maig varem organitzar dos tallers (nivell bàsic i avançat) sobre la 
base de dades Scopus, dins del programa de formació de la FECYT. 
 
El 12 de juny es va fer una sessió sobre la eina d’avaluació de la recerca 
Incites, integrada en el Web of Science. Va estar impartida per Sebastien 
Vellay, de l’empresa Clarivate. 
 
Del 15 al 18 de gener personal de biblioteca va participar, com en anys 
anteriors, en el curs de formació transversal de l’Escola de Doctorat, 
“Eines d’informació bibliogràfica per a la investigació”, en versió en línia 
i presencial. 
 
Del 30 de gener fins el 18 de juny de 2018 la Biblioteca va organitzar la 
tercera edició del curs de postgrau propi, modalitat en línia, “Noves 
Tendències en Gestió de la Informació”. Va estar impartit per onze 
professors de les Universitats de Barcelona, Oberta de Catalunya i Jaume 
I. En aquesta tercera edició s’inscrigueren 23 alumnes. 
 
També, el 23 de novembre, varem participar en les  XXIII Jornades de 
Foment de la Investigació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, 
amb el taller “La gestió bibliogràfica: com gestionar la bibliografia científica 
amb Mendeley i com trobar articles a Scopus i xarxes acadèmiques 
(Academia.edu i Researchgate) de Mendeley i xarxes d’investigadors”.  
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Propietat intel·lectual i drets d’autoria 
 
La biblioteca va rebre l’encàrrec d’assessorar, juntament amb el CENT, en 
l’ús d’una eina desenvolupada en la nostra Universitat per a obtenir dades 
de l’ús de les obres en docència. Aquesta ferramenta permet l’adscripció 
dels diferents fitxers que el professorat incorpora a l’Aula Virtual en 
diferents opcions segons si conté o no materials protegits pels drets 
d’autoria. 
 
La biblioteca ha atès al llarg de l’any 2018, un total de 495 consultes, a 
través de la bústia compartida dretsautor@uji.es  
 
 
Secció d’Obtenció de Documents / Préstec Interbibliotecari 
 
 
Durant aquest any 2018, la Secció d’Obtenció de Documents (SOD) de la 
Biblioteca ha tramitat un total de 3.060 comandes de préstec 
interbibliotecari.  
 
 
Si fem uns anàlisis d’aquestes dades, observem que de les 3.060 comandes 
un total de 2.265 corresponen a sol·licituds realitzades pels nostres usuaris 
i usuàries a altres biblioteques (74%) i la resta, 795 comandes (26%) 
corresponen a sol·licituds rebudes des de l’exterior. 
 
 
Fent una anàlisi de les dades, observem que de les 2.265 comandes fetes 
a altres biblioteques, 1.957 un 87% del total han tingut una resposta 
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positiva i la resta de comandes no han estat satisfetes per tractar-se de 
documents exclosos de préstec i que formen part de col·leccions especials. 
 
Del total d’aquestes comandes, 1.096, un 48,4%, es refereixen a préstecs 
de documents originals com ara llibres, pel·lícules o tesis doctorals, la resta 
fan referència a documents obtinguts en còpia. 

 
El  tipus de material demanat apareix reflectit en la gràfica següent: 
 

 
Pel que fa al sistema de tramesa a la persona sol·licitant observem que les 
còpies de documents es deixen al  servidor de GtBib-SOD perquè siga el 
mateix usuari o usuària qui hi accedisca, o s’envien per correu electrònic; 
sols s’envien en paper les còpies que per motius legals no es poden fer 
arribar electrònicament a l’usuari o usuària final.  
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Hem de fer constar que un 85% del material sol·licitat arriba a mans de la 
persona sol·licitant amb una mitjana de sis dies. 
 
Els nostres principals subministradors de documents són la Universitat de 
Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, la Universitat 
Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona i la Universitat de Lleida, 
totes dins del Consorci de Biblioteques Universitàries Catalanes i amb més  
de 150 documents servits per cadascuna, i la Universitat de Granada, la 
Universitat de València, la Universitat de Navarra, la Universitat de Sevilla, 
la Universitat de Deusto, les biblioteques del CSIC i la Biblioteca Nacional, 
així com les universitats de la resta de l’Estat.  
 
A més, ha augmentat significativament el nombre de comandes servides 
des de biblioteques no universitàries com és el cas de la biblioteca del 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, la de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Barcelona, o la del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
 
Pel que fa a l’estranger el consorci alemany de SUBITO, del qual formen 
part les biblioteques de les universitats d’Hamburg, Köln, Tübingen, Munich 
i altres,  encapçala el llistat juntament amb la Bibliothèque National de 
France, la Biblioteca Centrale di Roma a Itàlia, la Trinity College Library i 
les biblioteques de la University of Cambridge al Regne Unit o la Koninklije 
Bibliothek (Biblioteca Nacional d’Holanda), entre d’altres. 
 
 
Pel que fa a les comandes que hem rebut d’altres biblioteques observem 
que de les 795 peticions rebudes n’hem servit positivament un total de 655 
(83%), la resta es corresponen amb documents exclosos de préstec o 
pertanyents a col·leccions especials i també a documents que en el moment 
de la petició estaven prestats. 
 
Hem de comentar que durant l’any 2018 s’ha invertit la tendència i per 
primera vegada el nombre de comandes de préstec d’originals és menor 
que el nombre de documents servits com a còpia. 
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El tipus de material documental que ens demanen apareix reflectit en la 
següent gràfica: 

 
 
Pel que fa al temps de resposta, hem de dir que el 95% de les comandes 
se serveixen en menys de dos dies, la qual cosa suposa que complim amb 
escreix els acords de préstec interbibliotecari del CSUC i també de REBIUN. 
 
Els principals sol·licitants de documents de la nostra col·lecció són la  
Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat de Vic, la Universitat 
Autònoma de Barcelona,  la Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu 
Fabra, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya,  
totes membres del CBUC, i altres com la Universitat de València, la 
Universitat Carlos III de Madrid, la Universitat Pública de Navarra, la 
Universitat Politècnica de València, la Universitat de Granada, la Universitat 
d’Alacant o la Universitat de les Illes Balears, entre d’altres. 
 
També ens han sol·licitat còpies o préstec d’originals des de institucions 
com el Parlament de Catalunya o la Biblioteca del Senat, a Madrid. 
 
Hem rebut comandes, tant de còpies de documents com de préstec 
d’originals, d’universitats estrangeres com l’Arizona State University (EUA), 
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la National and University Library Zagreb, la Helsinky University Library 
(Finlàndia), La University College London (Regne Unit) o la Universidad 
Nacional del Nordeste (Argentina) 
 
Pel que fa al  tipus d’usuaris i usuàries, hem de dir que augmenta a poc a 
poc el nombre d’estudiantat que fan ús del servei, tant de grau com de 
màsters i doctorat. 
 
La Secció d’Obtenció de Documents continua implementant totes les 
novetats i millores tècniques que proporciona el sistema del GtBib –SOD i 
que puguen esdevenir una millora en el servei que donem als usuaris i 
usuàries de la biblioteca. 
 

 
 
 
Telepréstec 
	
El servei de telepréstec de la biblioteca de la Universitat Jaume I ha 
gestionat durant el curs acadèmic 2018 un total de  2.965 comandes de 
telepréstec, fetes majoritàriament per personal docent i investigador (PDI). 
 
Si fem un estudi de les comandes per centres veiem que:  
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques    1.511 comandes. 
Facultat de Ciències Humanes i Socials   1.085 comandes. 
Facultat de Ciències de la Salut                                   19 comandes. 
Escola de Tecnologia i Ciències Experimentals          313 comandes 
Personal d’administració i serveis (PAS)        37 comandes 
 
Pel que fa a la tipologia de les comandes trobem que un 65% corresponen 
a peticions de préstec de llibres i DVD, i el 35% restant a peticions de còpies 
d’articles de revista o capítols de llibres. 



 	
14	

 
La tramesa de documents es fa per correu intern i els articles s’envien per 
correu electrònic o es pengen al servidor GtBib. 
 
 
Docimoteca 
 
Al llarg del 2018 s’han realitzat un total de 826 préstecs del fons de la 
docimoteca. D’aquests, 235 corresponen a alumnat de grau; 83 
préstecs a alumnat de màster; 151 a professorat i 357 préstecs a 
professionals externs que utilitzen aquest servei. 
 
La docimoteca ha estat gestionada pel grup de tècnics i tècniques 
bibliotecaris i han estat assistits per un becari o becària que sol ser 
estudiantat dels graus o màsters de psicologia o educació. 
 
 
Centre de Documentació Europea (CDE) 
 
El Centre de Documentació Europea (CDE) ofereix els serveis propis de la 
biblioteca amb un fons especialitzat a la comunitat universitària i a la societat 
de Castelló. Actualment treballem en la documentació del procés d'integració 
europea en "Accés Obert". El CDE forma part de la xarxa de centres 
d'informació de la Unió Europea des de 1993. 
 
Al juny de 2018 l'empresa Ernst & Young, contractada per la Comissió 
Europa, va detectar que comunitat digital "Arxiu Digital Espanya- Unió 
Europea" (SEDAS), és un exemple de bones pràctiques a tota la Unió 
Europea. Es van posar en contacte i van realitzar una entrevista a la 
responsable del CDE, Elvira Aleixandre, per a realitzar una fitxa exhaustiva 
per la Comissió Europea. SEDAS va ser creada pel CDE de l'UJI, que lidera 
aquest treball en el qual participen 22 universitats espanyoles, la 
Representació de la Comissió Europea i la Secretaria d'Estat per a la Unió 
Europea. Ens han confirmat que s'ha exposat i es faria públic sobre el mes 
de març de 2019. 
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Logotip  “Archivo Digital España-Unión Europea (SEDAS)”  

del Repositori UJI 
 
 
Al juny de 2018 es va iniciar, des del Vicerectorat d'Investigació i 
Transferència, la renovació del conveni de la Universitat Jaume I amb la 
Comissió Europea per a continuar amb l'estatus de Centre de Documentació 
Europea a través d'una convocatòria d'interès publicada per la Comissió 
Europea. El Conveni es va signar per ambdues parts amb data de 22 
d'octubre de 2018. 
 
En 2018 s'ha renovat el certificat ISO que evidencia la conformitat del 
sistema de gestió de la qualitat del CDE com a servei de la Biblioteca. Pel 
que fa al procés tècnic del fons documental, s'ha catalogat i classificat el 
100% del material bibliogràfic que rebem de la Comissió Europea a 
Brussel·les. 
 
El CDE continua col·laborant amb el Comitè Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana, amb seu a Castelló, en l'elaboració de la secció sobre 
dret comunitari que es publica a la Revista de treball, economia i societat. 
 
Els dies 3 i 4 de maig va tenir lloc una Reunió del Comitè Tècnic de SEDAS, 
a la seu de la Representació de la Comissió Europea, institució que va 
finançar la reunió, com ve fent des de 2014. El CDE va presentar les 
novetats tècniques, entre altres, l'actualització del programari a la versió 
5.4 de DSpace, atribució de noves llicències Creative Commons, la inclusió 
del codi ORCID "Open Researcher and Contributor ID" i la instal·lació del 
mòdul avançat d'estadístiques. 
 
Els dies 27 i 28 de novembre va tenir lloc una reunió de tots els membres 
de SEDAS, no només del ComitèTtècnic, on a petició del CDE de l'UJI es va 
incloure una sessió de formació sobre drets d'autor i llicències per a 
dipòsits, que va impartir Ignasi Labastida de la Universitat de Barcelona. 
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Arran d'aquesta formació específica hem actualitzat les peticions de 
permisos a autors i autores i editorials per a publicar documents en obert. 
 
El 2018 hem consolidat el procediment d'importacions de metadades de 
documents a SEDAS consensuat amb l'empresa d'Informàtica Ibai, ja que 
les importacions des dels dipòsits institucionals d'altres universitats són 
més freqüents. Fins al moment s'han realitzat importacions des de la 
Universitat Carlos III, la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat 
de Múrcia, CEU San Pablo de Madrid, la Universitat de Salamanca, la 
Universitat de Valladolid i estem en tràmits amb la Universitat de Girona. 
 
El mòdul avançat d'estadístiques del Repositori UJI (funciona des el 17 
d'octubre de 2017) ens proporciona informació detallada i fiable de les 
descàrregues i vistes dels documents, així com rànquings. Hem extret 
algunes estadístiques per a aquesta memòria. 
 
La xifra total de fitxers descarregats, el 2018 és de: 33.239 
 
La xifra total de fitxers vistos el 2018 és de: 13.597 
 
Total: 46. 836 
 

 
 

Fitxers descarregats i vistos l’any 2018  
 
Col·laboració amb la Generalitat Valenciana, Europe Direct de Presidència. 
al Diàleg amb els Ciutadans "Jornada de debat amb la ciutadania: el futur 
d'Europa i de la política de cohesió de la Unió Europea" que va tenir lloc el 
28 de març a la Casa dels Caragols. 
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Els dies 17 i 18 de maig de 2018 va celebrar la segona reunió del Comitè 
tècnic de SEDAS finançada per la representació de la Comissió Europea a 
la seua seu a Madrid. 
 

Col·laboració amb la Generalitat Valenciana, Europe Direct de Presidència, 
en el Diàleg amb els Ciutadans "Els grans reptes per a una Europa més 
Social", que va tenir lloc el 6 de novembre a la Casa dels Caragols. 
 

El 4 de desembre de 2018, assistència a la taula redona sobre el futur 
d'Europa, organitzada per la Universitat de València i la Generalitat 
Valenciana dins del cicle "Desembre Europeu". 
 
 
Arxiu General 
 
L’Arxiu General té com a finalitat desenvolupar el sistema de gestió 
documental de la Universitat, tant pel que fa a la documentació amb 
vigència administrativa com a la documentació de caràcter històric. 
 
La finalitat de la present memòria és deixar constància de les activitats 
dutes a terme per l’Arxiu General durant l’any 2018 atenent les seues 
funcions,  tant els projectes programats en el pla de treball per a 2018 com 
aquelles altres activitats realitzades que no consten en dit pla. 
 
Serveis: transferències, préstecs i consultes 
 
Els principals serveis que ofereix l’Arxiu General als seus usuaris són la 
gestió de transferències de documents des de les diferents unitats 
administratives així com el préstec o còpia de documents a les unitats 
productores i la consulta de documents tant per part del PAS com del 
personal investigador. Els fons documentals que es poden consultar, 
respectant sempre els nivells de confidencialitat, són: Fons UJI, Fons 
Col·legi Universitari Castelló, Fons Magisteri, Fons Soler i Godes, còpies 
digitals dels expedients sumaríssims de Castelló, Fons del Centre de 
Recursos de Didàctica de les Matemàtiques-Guy Brousseau. 
 
Les dades d’aquests serveis són les següents: 
 
Servei Nombre de sol·licituds 
Transferències documentals 40 (1103 caixes) 
Préstecs  509  
Consultes i còpies 173 
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Gestió documental i digitalització 
 
Complint amb els terminis i compromisos derivats de la certificació ISO 
9000, s’han actualitzat els documents i registres i s’han mesurat els 
indicadors corresponents. 
 
S’ha continuat treballant amb l’actualització periòdica de la intranet de la 
Biblioteca i les diverses bases de dades de l’Arxiu. 
 
D’altra banda, s’han digitalitzat diversos llibres i material documental bé 
per a la seua preservació  o  per a la seua difusió en obert en el Repositori 
UJI. 
 
Pàgines digitalitzades 49.148 

Documents digitalitzats 1.973 
 
 
En l’àmbit de la gestió documental, s’ha treballat en la catalogació del 
material d’arxiu del Fons Soler i Godes. També s’ha continuat amb el treball 
de buidatge dels expedients sumaríssims per tal de completar la informació 
existent en l’actual base de dades, atenent les consultes i necessitats dels 
investigadors i investigadores. Així, en els camps existents s’afegeix 
informació sobre: poble d’origen de la persona, treball, data d’inici i data 
final de l’expedient sumaríssim, resolució final. 
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Formació 
 
En l’àmbit de formació, s’han tutoritzat dos alumnes en pràctiques, 
procedent de les titulacions en: Humanitats i Història i Patrimoni, els quals 
han après les diferents tasques que es porten a terme en l’arxiu i Biblioteca, 
com ara digitalització i procés tècnic.  
 
Cooperació arxivística 
 
Respecte a la cooperació arxivística, com en anys anteriors, l’arxiu ha 
coordinat el grup de treball de Pla Estratègic de la CAU (Conferencia de 
Archiveros de las Universidades Españolas) i ha participat en el grup de 
treball de comunicació i en el grup de treball de formació.  Els resultats de 
treball d’aquests tres grups van ser presentats en les jornades anuals de la 
CAU (Universitat de Salamanca, octubre de 2018). 
 
S’ha col·laborat amb els ajuntaments de Culla, Vistabella i Cabanes, així 
com amb la Fundació Caixa Benicarló per a la digitalització de fons històrics 
i fotografies, disponibles en accés obert al Repositori UJI.  
 
Difusió 
 
Com en anys anteriors, s’ha fet difusió d’esdeveniments i novetats en les 
xarxes socials de la Biblioteca periòdicament. 
 
Altres activitats de difusió: 
Hem participat amb un capítol sobre preservació digital en el Llibre blanc 
d’arxius valencians, editat per l’Associació d’Arxivers i Gestors de 
Documents Valencians. 

 
Comunicació  a les XXIV Jornadas de la Conferencia de Archiveros 
Universitarios Españoles/ ICA-SUV 2018 Annual International Conference, 
Universidad de Salamanca: “Innovando desde el pasado: reto y 
oportunidades para el Archivo de la Universitat Jaume I”. 
 
Xarrada i visita al Fons Soler i Godes dels participants en el Congrés MCEP-
PV, 13 juliol 2018. 

 
Xarrada i visita al Fons Soler i Godes en les Jornades d’Investigadors 
Quaderns Freinet, el 30 de novembre de 2018. 
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Repositori institucional UJI 
 
El contingut del Repositori UJI  en xifres: 
 
- Nombre total de documents al Repositori UJI en 2018: 45.768 
- Nombre de documents en accés obert: 35.343  
- Percentatge de documents en accés obert sobre el total de documents: 

78% 
 
Aquests documents estan distribuïts en les següents comunitats: 
- Arxiu Digital Espanya - Unió Europea: 5.155 
 
- Arxiu Digital de Castelló:  13.752 Conté llibres d’autors castellonencs, 
documents d’arxiu, fullets, revistes, imatges i audiovisuals dels diferents 
pobles així com imatges 3D i 4D de jaciments arqueològics de la província. 
Tot, en accés obert. 
Cal destacar la incorporació de 561 documents històrics (pergamins i 
llibres) de l’Arxiu Municipal de Vilafamés, i també documents de l’Arxiu 
Municipal de Vistabella, l’Arxiu Municipal de Culla i de Cabanes.  
 
- Societat Espanyola d’Història Agrària: 501 
 
- UJI: Documents institucionals: 655 
 
- UJI: Investigació: 9.956 
És la principal comunitat ja que recull la producció científica generada pels 
departaments, instituts i grups d’investigació, des de 2008. Un 65,6 % està 
en accés obert. Aquestes publicacions s’incorporen al Repositori UJI, en la 
versió legal corresponent, en un termini de dos-tres mesos des de la seua 
publicació, complint així amb la Llei de Ciència i els requisits d’H2020 i 
altres agents finançadors. 
 
Dins d’aquesta comunitat es troben també les tesis doctorals llegides a 
l’UJI. Complint amb el RD 99/2011,  les tesis s’incorporen al repositori 
cooperatiu TDX i al nostre repositori, així com l’enllaç corresponent en 
TESEO en un termini màxim d’un o dos mesos des de la seua lectura. A 
totes les tesis se’ls assigna un DOI. D’altra banda, continuem amb la 
introducció retrospectiva de les tesis llegides a l’UJI. Actualment, comptem 
amb 769 tesis doctorals. 
 
- UJI: Publicacions: 4.093 
Es tracta de les revistes i llibres en accés obert editats per la Universitat 
Jaume I. 
 
- UJI: Recursos docents: 711 
Recull tots els recursos educatius en obert: cursos OCW (resultat de la 
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convocatòria anual de suport a l’elaboració i publicació de materials docents 
lliures), MOOC finalitzats i materials d’aprenentatge. Tots en accés obert. 
 
- UJI: Treballs acadèmics: 11.349 
 
Recull els TFG (treballs de final de grau) i els TFM (treballs de final de 
màster) defensats a l’UJI. El 38% d’aquests documents estan en accés 
obert, i la resta, en accés embargat o restringit, per decisió de l’autor o 
autora. 
 
En 2018 hem començat a treballar amb un nou mòdul d’estadístiques que 
presenta dades més acurades i variades per mesurar l’ús i contingut del 
Repositori UJI.  
 
A nivell d’ús, durant 2018, el Repositori ha rebut un total de 576.653 
visites.  
 
Per tal de donar major visibilitat i promoure la lliure difusió del coneixement 
a l’UJI el 23 d’abril, coincidint amb el Dia del Llibre, es va presentar el Portal 
del Coneixement Obert de l’UJI: http://pco.uji.es. 
 
Es tracta d’un punt d’entrada als diferents recursos en accés obert creats 
per la comunitat universitària i allotjats en el Repositori UJI, 
majoritàriament, però també en altres plataformes, que sumen 48.000 
recursos UJI. També permet accedir a altres eines i recursos externs en 
accés obert i ofereix notícies, novetats i recomanacions per a fomentar el 
coneixement obert. 
 
Un altra acció per promoure l’accés obert a l’UJI, a més de notícies periòdiques 
en les xarxes socials de la Biblioteca (Facebook, Twitter, blog, Pinterest...), 
durant la Setmana de l’Accés Obert (octubre, 2018), es va realitzar la segona 
edició del micro-MOOC sobre accés obert. La Biblioteca va participar 
juntament amb altres deu biblioteques universitàries en aquesta innovadora 
activitat de formació i difusió. Aquest micro-MOOC és un curs impartit 
íntegrament per mitjà de Twitter per a difondre conceptes i nocions bàsiques 
sobre l’accés obert amb l’etiqueta #OAMOOC i amb unes vint piulades diàries 
publicades a @moocmicro. Enguany es va fer en català i en anglès. 
 
 
Servei de suport a la investigació científica i a la docència 
 
Amb l’objectiu de donar suport als investigadors i investigadores en la difusió 
de la seua producció científica, s’han portat a terme diferents accions: 
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Pel que fa sexennis, trams d’investigació, el personal de la biblioteca ha 
participat i col·laborat en la confecció dels índexs d’impacte de la producció 
científica del personal docent i investigador. En total s’han realitzat 80 
informes per al CENAI de l’ANECA i per a l’AVAP. 
 
Pel que fa a les consultes realitzades pel professorat sobre propietat 
intel·lectual i drets d’autoria. En total s’ha donat resposta, com ja hem indicat 
anteriorment, a 495 consultes formulades. 
 
Des de Biblioteca s’ha realitzat l’assignació de DOI (Digital Object 
Identifier) a les publicacions electròniques de l’UJI: llibres, articles de 
revistes i tesis. En total, hem gestionat l’assignació de 500 DOI. 
 

 
 
 

V. QUALITAT i BIBLIOTECA 
 

La Biblioteca compta amb el certificat ISO 9001 des de l’any 2004. Tots els 
anys realitzem les auditories pertinents per veure si els procediments i la 
documentació està tot en ordre. 

L’any 2018 vam incorporar nova documentació i vam establir un nou 
enfocament al sistema de gestió. Vam realitzar la transició de la norma ISO 
9001:2008 a la norma ISO 9001:2015.  
Els dies 26 i 27 de febrer vam tenir l’auditoria interna.  
El 9 de maig es va efectuar la revisió per la direcció. 

Els dies 18 i 19 de juny ens van realitzar l’auditoria externa. 
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L’auditoria externa va detectar un parell de no conformitats menors que calia 
millorar: establir accions davant les amenaces i als punts dèbils del DAFO i 
identificar les parts interessades i expectatives de cadascun dels processos. 
Aquestes dues no conformitats han estat resoltes i s’han aportat les evidencies 
i documentació pertinent. 

 
VI. ACTIVITATS 

 
Estades del personal de biblioteca en altres institucions: 
 
Al març de 2018, a través del Programa Erasmus + de l'UJI, la responsable 
del CDE va visitar la Université Jean Jaurès de Toulouse, la secció "Collex 
Etudes iberiques" que acull un gran fons documental sobre Espanya i 
Portugal, amb l'objectiu de promoure la col·laboració entre biblioteques, ja 
que s'havien donat contactes anteriors. 
 
Lidón París, va participar en el Programa Erasmus+ de mobilitat de PAS 
amb estada a la Universidade do Minho (Portugal) del 7 al 12 de maig. 
 
Des del 27 de juliol fins el 5 d’agost, Ester Agut va estar, dins del programa 
d’Ajudes de mobilitat per al PAS, a la Dublin City University. 
 
Lidón París va impartir el curs de formació PAS: “Sistemas institucionales 
de archivos”, a la Universitat d’Extremadura, als campus de Càceres y 
Badajoz, al setembre de 2018. 
 
Paloma Garrido va participar en la MUST Week, Masaryk University Staff 
Training Week for Librarians, del 3 al 7 de setembre, a Brno, República 
Txeca. Aquesta activitat s’emmarca en el programa d’intercanvi per a PAS 
Erasmus+. 
 
Del 22 al 23 de desembre, Elvira Aleixandre va assistir a un seminari de 
formació organitzat i finançat per la Comissió Europea a Brussel·les on 
experts van tractar temes com l'Estat de la Unió Europea o la regulació de 
la protecció de dades, entre d'altres, i altres de caràcter tècnic com els 
serveis de l'Oficina de Publicacions de la Unió Europea per als CDE o 
recursos electrònics presentats per la Biblioteca Central de la Comissió 
Europea. 
 
D’una altra banda, hem rebut la visita a la nostra biblioteca, dins el 
Programa de Mobilitat Internacional Stella, Maria Blassioli Moraes, arxivera 
de la Univesidade Estadual Paulista, UNESP (Sao Paulo, Brasil), que va 
estar a la nostra biblioteca del 22 al 30 d’octubre. 
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Comissions i grups de treball 
El personal de la Biblioteca formem part dels següents grups de treballs i 
comissions: 
Comissió Tècnica del CSUC (Consorci de Serveis Universitaris Catalans). 
Pla Estratègic de REBIUN, Línia 3. 
Grup de Treball de Repositoris de les universitats públiques valencianes. 
Grup de Treball de Repositoris del CSUC. 
Grup de Treball de Repositoris REBIUN. De les diferents accions proposades 
per a aquest any, la Biblioteca UJI ha participat en l’elaboració d’un informe 
sobre l’estat dels recursos educatius en obert i unes recomanacions per a 
promoure el seu ús.  
Grup de Treball Relectro del CSUC. 
Grup de Treball d’Interlocutors de Catalogació del CSUC. 
Grup de Treball SEDAS.  
 
Publicacions 
 
“Els tresors bibliogràfics de la Universitat” article de premsa al diari 
Mediterraneo, 22 d’abril de 2018. 
 
 “Construyendo el patrimonio digital de Castellón” en: Ecosistemas del 
Acceso Abierto, Ediciones Universidad de Salamanca, 2018. 
 
 “Preservació dels documents digitals” en el Llibre Blanc dels Arxius de la 
Comunitat Valenciana, editat per l’Associació d’Arxivers i Gestors de 
Documents Valencians, presentat al desembre de 2018. 

 
Comunicació en les XXIV Jornadas de la Conferencia de Archiveros 
Universitarios Españoles/ ICA-SUV 2018 Annual International Conference, 
Universidad de Salamanca: “Innovando desde el pasado: reto y 
oportunidades para el Archivo de la Universitat Jaume I”. 
 
 
Cursos de formació específica 
 
Curs d’atenció al públic, impartit per José Luis Lozano, consultor 
professional. Van assistir personal de biblioteca, durant la segona 
quinzena de gener. 
 
Curs sobre serveis innovadors i continguts bibliotecaris, impartit per Julio 
Alonso Arevalo, director de la Biblioteca de la Facultat de Traducció de la 
Universitat de Salamanca. Aquest curso va estar adreçat al personal de 
Biblioteca i es va realitzar durant els dies 14 i 15 de juny. 
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Curs “Humanitats digitals i biblioteques”, 15 de març. Organitzat pel 
CSUC. Assistiren a Barcelona, Lidón i Lidia París. 
 
Curs sobre treball en equip, impartit per José Luis Lozano. Va tenir lloc els 
dies, 12, 13 i 17 de desembre a la Facultat de Ciències Humanes i Socials. 
 
 
Conferències 
 
15 de gener – Conferència-col·loqui – “Todo suma: una cifra, un lector, una 
mención, un tuit”, impartida per Nieves González-Fernández Villavicencio, 
professora de la Universitat Pablo Olavide (Sevilla) i facultativa d’Arxius i 
Biblioteques de la Universitat de Sevilla. Aquest acte va tenir lloc a la sala 
d’actes de l’edifici de Postgrau. 
 
20 de novembre- Dia del Llibre Valencià-, xarrada a càrrec d’Irene Rodrigo 
presentadora del programa de llibres “Una habitació pròpia” en À Punt 
Media. Aquest acte va tenir lloc a la sala d’actes de l’edifici de Postgrau. 
 
 
Exposicions 
 
El fons cartogràfic de la Universitat Jaume I es va exposar a l’Ajuntament 
de Morella, durant els dies 24 de març fins el 6 de maig: “De les terres del 
senyor Rei d’Aragó”.  
 
Exposició “Nou atles il·lustrat”, des de el 15 d’abril fins 30 de juny. 
 
Exposició bibliogràfica de la Fundació Germà Colón, es van mostrar 36 
obres editades per aquesta Fundació, a més de llibres de Colón. Va estar 
exposada a la primera planta de la biblioteca des de l’1 de juliol fins al 31 
d’octubre. 
 
Exposició cartogràfica de la província de Castelló. Des de principis de 
novembre a finals desembre. Aquesta mostra va estar a la primera planta 
de la biblioteca. 
 
 
Convenis i contractes 
 
 
Encàrrec de serveis amb el CSUC (Barcelona, 25 de juliol de 2018). 
 
Encàrrec per mandat d’actuació amb el CSUC (Barcelona, 25 de juliol de 
2018). 
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Addenda de 2018 al Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i 
el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (abans CBUC), signat el 
23 de juliol de 2003 (Barcelona, 25 de juliol de 2018). 
 
Acord d’adhesió a la contractació conjunta de la subscripció a les revistes 
electròniques Elsevier, Springer, Nature i Wiley per al 2019 (Barcelona, el 
26 de juliol de 2018). 
 
Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i 
l’Ajuntament de Cabanes (Castelló de la Plana, 14 de setembre de 2018). 
 
Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i 
l’Ajuntament de Vilafamés (Castelló de la Plana,  14 de setembre de 2018). 
 
Protocol general de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i 
l’Ajuntament de Vistabella del Maestrat (Castelló de la Plana, 14 de 
setembre de 2018). 
 
Conveni de col·laboració entre la Comissió Europea i la Universitat Jaume I 
de Castelló per a continuar amb l’estatus de Centre de Documentació 
Europea. Aquest conveni va estar signat a Castelló el 22 d’octubre de 2018 
i a Madrid el 13 de desembre de 2018. 
 
Contracte entre la FECYT i la Universitat Jaume I per a l’accés a les bases 
de dades Web of Science, Propietat de l’entitat Clarivate Analytics (Madrid, 
7 de novembre de 2018) 
 
 
Altres actes 
 
30 de gener: inauguració de la Biblioteca Digital del Menador amb la 
presencia del rector i tot el seu equip rectoral, així com l’alcaldessa de la 
ciutat de Castelló. També va estar present el director territorial d’Educació 
de Castelló. 
 
22 de març: la Biblioteca va participar y col·laborar en Firujiciencia 2018, 
la mostra científica, amb llibres y publicacions sobre temes científics. 
 
11 d’abril: reunió a la Universitat de Valencia de les direccions de biblioteca 
de les cinc universitats públiques valencianes per iniciar les gestions i 
tramitació per a la compra consorciada d’un programa de gestió 
bibliotecaria.  
 
18 d’abril: personal de la Biblioteca va participar en la I Jornada de difusió 
de la recerca i criteris de qualitat de les revistes científiques, aula magna 
de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. 
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23 d’abril: Dia del Llibre. Vam presentar el Portal de Coneixement Obert a 
tota la comunitat universitària a la sala de premsa de l’edifici del Rectorat. 
També es va fer la presentació al hall de la biblioteca de les novetats 
bibliogràfiques i la lectura pública. 
 

 
 
 
17 de maig: posada en marxa del Club de Lectura Virtual de la Universitat 
Jaume I. Com a iniciativa de la nova biblioteca digital del Menador. L’obra 
que es va debatre fou Las hijas del Capitán, de María Dueñas. 
 
7 de juny: assistència de personal de la Biblioteca (Lidia París i Jordi Garcia) 
a les Jornades CRAI que tingueren lloc a la Universitat de Valencia. 
 
2 de juliol: va estar a la nostra universitat, invitat per la Biblioteca, el 
professor Miquel Termens, per a presentar un pla de preservació de la 
documentació. A aquesta reunió va estar present la secretària general de 
l’UJI, l’arxivera, un tècnic de l’Oficina d’Auditoria i el director de la 
Biblioteca. 
 
9 de juliol: visita de Núria Balague, sotsdirectora de la Biblioteca de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, per a tractar temes de qualitat entre 
les dues biblioteques (Autònoma i Jaume I) en vistes a un treball 
d’investigació conjunt, així com per a enllestir unes jornades de qualitat en 
l’àmbit de l’Estat invitant totes les institucions bibliotecàries i arxivístiques 
que comptem amb sistemes de gestió de qualitat basat en l’ISO 9001. 



 	
28	

 
Del 22 al 26 d’octubre: vam participar amb altres universitats catalanes en 
la Setmana de l’Accés Obert en la segona edició del micro-MOOC sobre 
accés obert. 
 
15 de novembre: es va tornar a activar el Club de Lectura Virtual de la 
Universitat Jaume I amb l’obra La societat literària i del pastís de pela de 
patata de Guernsey. 
 
Del 19 al 30 de novembre: va tenir lloc la XVII Setmana Enric Soler i Godes. 
La Biblioteca va participar en els diversos actes, així com en el suport de la 
documentació als assistents a aquesta Jornada amb el fons bibliogràfic 
Soler i Godes. 
 
 

 
 
 
 
 


