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RESULTATS
A continuació es presenten els resultats assolits durant el 2017, en funció dels objectius i de les línies estratègiques
plantejades. També s’han afegit altres resultats que considerem interessants:

Catalogació :
Fons a Sierra :
Dies d’obertura :
Total de visites :
Préstec :
Desiderates de
compra :
Préstec PUC :
(set. 2016-ago. 2017)
Préstec Llull :
(set. 2016-ago. 2017)
Nous usuaris :

Objectiu
4.000 ítems
Aprox. : 360.507 ítems
(+5.267)
230

Assolit
5.267 ítems (+1.267)
165.192 bibliogràfics (+4.772)
226.163 ítems (+5.267)
230
17.995 (+3.938)
78 usuaris/dia
4.019
(tot l’any 2017)
60 peticions (+5)
581 peticions (-85)
16% del total de la URL (-1%)
200 peticions (-10)
6% del total de la URL (+1%)
138 (-21)
47 externs (+9)
27 ISCREB (-3)
12 FAG (-5)
9 FFC (-12)
38 FTC (-10)
0 PAS (-2)
5 Propedèutic (+2)

% èxit Observacions
131,68
62,73
100,00
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Convenis de
pràctiques i de
catalogació :

Amb la UB
Amb la UOC
Amb la BC

1
0
1

100,00 0,00
100,00
-

Biblioteca Digital :
Continguts web :

Pròpia (BPEBDigital)
MDC
Web:

Web de l’apadrinament
Apadrinament:

Continguts web :

Continguts web :

Twitter

Pàgina al Facebook

0
0
44 notícies publicades (+9)
111.202 visitants (+71.655)
855.988 pàgines vistes (+595.275)
1.654 visitants
9.555 pàgines vistes
2 llibre sencers apadrinats (+2)

523 piulades (+381)
375 seguint (+130)
277 seguidors (+112)
Impressions : 60.081
Nov.’17 : 8.200
Engagement : 1,75%
Abr.’17 : 3,00%
9.605 persones d’abast (+9.385)
1.326 interaccions (+1.285)
139 publicacions (+118)
92 seguidors (+76)
4 sobre 5 de valoració (=)

Es signa un conveni amb el Màster de Biblioteques
Patrimonials de la Facultat de BiD de la Universitat
de Barcelona, però la estudiant en pràctiques no
inicia la seva estada fins el gener de 2018.
Conveni de catalogació de manuscrits signat amb la
Biblioteca de Catalunya, signat el mes de maig. El
dia 20/12/2017 retornen els 100 primers
manuscrits ja catalogats, i incorporats al catàleg.

0,00
0,00

40,00 -

El projecte comença el mes de setembre de 2017
S’aconsegueixen apadrinar 2 llibres sencers, dels 5
que es van posar inicialment.
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Continguts web :

Google Business

219.511 cerques (100%)
(+157.379)
211.437 de descobriment (96,3%)
8.074 directe pel nom (3,7%)
440.000 visualitzacions
(+341.500)
219.700 cerca a Google
221.400 a Google Maps
3.970 accions (+3.056)
893 visites a la web
2.936 indicacions per arribar
141 trucades
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2.310 sol·licituds per arribar en
cotxe des de Barcelona
4,1 sobre 5 de valoració
Publicacions pròpies :
Activitats :

0
-

-

-

17 de novembre al 17 de desembre : recaptació de
llibres solidaris per a La Marató de TV3 (3r any que
es fa) : 277€ recaptats.
15 de novembre : participació en l’acte d’entrega
del Fons Chesterton a la URL i a la Facultat de
Filosofia.
7 de novembre : visita de la Universitat de
l’Experiència de la UB
30 d’octubre : visita d’uns bibliotecaris hongaresos
mitjançant la URL.

Formació donada :

3 accions de formació donada

-

-

Formació rebuda :

7 accions de formació rebuda

-

-

-

-

Col·laboracions :

1 col·laboració online

-

Maig-juny : realització de la primera enquesta de
satisfacció de la Biblioteca.
22 de novembre : sessió de formació d’usuaris en
el marc de la 4ª Hora
7 de juny : ponència “Les biblioteques a la
Barcelona de principis del segle XX: l’exemple de la
Biblioteca Pública Episcopal del Seminari”, a càrrec
de Daniel Gil, Imma Guzmán i Helena Fàbregas, a
les Jornades Elias Rogent.
9 i 10 de març : ponència de Daniel Gil a les
Jornades de l’ABIE celebrades a Madrid.
19 de desembre : curs de formació per a
adminsitradors de G Suite.
Novembre-Desembre : Curs d’anglès Nivell Bàsic.
Impartit per Conversia – Imma, Daniel i Helena.
13, 14 i 15 de setembre : Curs “El llibre antic: del
llibre manuscrit al llibre imprès”. Organitzat per
ABIE, el Monestir de Sant Pere de les Puel·les i la
BPEB – Imma, Daniel i Helena.
6 i 7 de juny : Jornades sobre Elies Rogent.
Organitzat: UB i Seminari – Imma, Helena i Daniel
30/03 al 28/04 : Curs Gestión i Organización de
Recursos Electrónicos (en línia). Organitzat per
SEDIC – Daniel.
30/03 al 28/04 : Curs Planificación y gestión de
bibliotecas digitales (en línia). Organitzat per SEDIC
– Helena.
4 i 18 d’abril : Curs sobre les RDA al Col·legi de
Bibliotecaris (formació a mida per a totes les
biblioteques de la URL). – Daniel, Helena, Imma.
Gener : Participació en el projecte #1Lib1Ref
impulsat per la Wikipedia de millora d’articles amb
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3 cessions de material per a
exposicions
-

-

-

-

Donacions rebudes :

14 donacions rebudes

-

referències bibliogràfiques. S’ha millorat l’article
referent a la Biblioteca.
25 de febrer, 22 d’abril, 30 de setembre, 25 de
novembre : obertura de la Biblioteca per la
Jornada presencial de l’ISCREB.
Cessió de material per a l’exposició Horitzons de
Rei: l’epopeia mediterrània de Carles de Borbó. Sala
d’Exposicions del Palau del Lloctinent de
Barcelona. Del 29 de maig a l’1 d’octubre de 2017.
Cessió de material per a l’exposició : Imatges per
creure : Barcelona I el gravat religiós d’època
moderna (segles XVI-XVIII). MUHBA Saló del Tinell,
del 4 de maig al 5 de novembre de 2017.
Cessió de material per a l’exposició Passejant amb
Gaudí. Museu Diocesà de Barcelona
Donació de Mn. Brufau
Donació de Mn. Valls
Donació de Mn. Morlans
Donació de Daniel Palau
Donació d’Isabel de Riquer
Donació de Maria Martinell I Teixonera
Donació de Madaleine Taradach
Donació de la Fundació Pere Farnés
Donació de la Parròquia de Sant Joan d’Horta
Donació de Benigno Benabarre Vigo, OSB
Donació de Josep Coroleu i Inglada
Donació d’Artur Arnau
Donació de M. Teresa Trallero - RR Jesús-Maria
Donació d’Enric Ximenis
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