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INTRODUCCIÓ 

La Biblioteca de l’Escola Politècnica 
Superior  d’Enginyeria  de Vilanova i la 
Geltrú vol, 
 
 facilitar el desenvolupament de 

professionals que contribueixin a la 
millora de la societat. 

 
 ser l’espai de trobada i motor 

impulsor de nou coneixement pel 
progrés del campus UPC Vilanova. 

 
En aquesta memòria es recullen les dades 
i les actuacions més rellevants de 
l’activitat de la Biblioteca de l’EPSEVG 
durant l’any 2017. 
 
 

Biblioteca de l’EPSEVG 
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USUARIS 1.305 usuaris 
potencials 

72.712 visitants 
anuals  

Aquest any la biblioteca ha obert 2.339 hores i ha rebut 72.712 
visitants, 5.819 més que l’any passat. L’horari d’obertura és de 8.30 
a 20 hores. 
 
Principalment es concentren en els mesos de gener, maig, juny i 
novembre coincidint amb l’obertura en caps de setmana. Durant 
aquests períodes van venir 4.120 persones. En cap de setmana la 
biblioteca obre de 10.30 a 20 hores. 

2.339 hores 
obertura 

4.120 visitants en 
caps de setmana 

507 seguidors 

782 seguidors 

158 seguidors 



ESPAI I EQUIPAMENT 284 llocs 
de treball 

La biblioteca té 1.540 m2 i 284 llocs de treball. 
 

Aquest any s’han realitzat canvis importants en la distribució dels 
espais de la biblioteca: s’ha instal·lat una nova senyalització; s’ha 
equipat la sala polivalent amb taules abatibles; s’han col·locat més 
pissarres, entre elles una de mòbil; s’ha creat un espai de descans; 
s’ha obert una cuina i s’han redistribuït les taules i prestatges per 
crear zones de treball més privades. Els prestatges també s’han 
reduït. 
 

Pel que fa a l’equipament enguany s’han adquirit dues tauletes 
digitals i s’ha millorat la cobertura wifi en tots els espais de la 
biblioteca. 

29 llocs de 
descans 

11 pissarres 

6 sales de 
treball en grup 

1 cuina 

1 sala 
polivalent 

5 pantalles TV 

2 tauletes digitals 

8 portàtils 



COL·LECCIONS 

1.133 exàmens 

12.200 
monografies La col·lecció de la biblioteca està formada per 12.200 monografies 

i enguany s’han adquirit 84 llibres nous. A causa de la redistribució 
de l’espai, es va retirar un fons no utilitzat de 4.500 llibres.  
 

Pel que fa a la col·lecció local digital, aquest any s’ha donat un 
impuls important. S’han carregat 1.133 exàmens nous al Dipòsit 
d’exàmens de l’EPSEVG que ara ja en té 3.496. També s’han 
introduït 591 TFG, dels quals 172 són de l’any 2017 i 419 d’anys 
anteriors. Actualment hi ha 1.859 treballs acadèmics de l’EPSEVG a 
UPCommons. A GEOCommons, existeixen 434 geolocalitzacions i 
302 col·laboracions. 

591 TFG 

21 vídeos  

També s’han incorporat 21 
vídeos nous a la comunitat del 
Campus UPC Vilanova que té 
un total de 164. 
 

708 llibres 
consultats a 
la biblioteca 



SERVEIS 2.906 reserves de les 
sales de treball en grup  

1.256 préstecs 
d’ordinadors portàtils  

Enguany s’han fet 2.906 reserves de les sales de treball en grup, 237 
més que l’any passat. És el servei més utilitzat de la biblioteca. 
 

A continuació se situa el servei de préstec de llibres amb un total de 
1.899 documents i el segueix el servei de préstec d’ordinadors portàtils 
amb 1.256 o el de petits equipaments (auriculars, calculadores, 
carregadors, etc.) amb 300.  
 

També s’han realitzat 13 sessions presencials de formació i una formació 
en línia amb un total de 349 persones assistents. Aquesta formació dona 

1.899 préstecs 
i renovacions 

de llibres  

13 sessions 
349 assistents 

300 préstecs 
d’equipaments 

suport a l’adquisició de la competència 
transversal Ús solvent dels recursos 
d’informació. 
 
La biblioteca ha participat i organitzat 
12 activitats de dinamització cultural. 
Per facilitar l’ús de la biblioteca com a 
espai cultural del campus, s’ha posat 
en marxa un sistema d’autoreserva 
d’espais: https://reservarecursos.upc.edu/epsevg/ 

12 activitats de 
dinamització 



SUPORT A LA RECERCA 
Aquest any s’han realitzat entrevistes a 6 grups de recerca per 
conèixer les seves necessitats.  
 
Durant la IX Setmana Internacional de l’Accés Obert, la biblioteca 
va organitzar la conferència “L’Open Access i la divulgació de la 
recerca a les xarxes socials” a càrrec de Javi Polinario. 
 
També s’han realitzat 336 revisions d’activitats de producció 
científica a DRAC.  

336 revisions DRAC 

67 investigadors de 
130 amb ORCID 

6 entrevistes 

24 documents Servei 
d’Obtenció Documents 

16 llibres catalogats 
per departaments 



GESTIÓ 3 bibliotecàries 
3 tècnics de suport 
1 becari 

L’equip de la biblioteca està format per 7 persones: 3 
bibliotecàries, 3 tècnics de suport i un becari que fa 20 hores a la 
setmana.  
 

Durant aquest any, 4 persones de l’equip han rebut 14 cursos i/o 
visites de formació. També s’ha participat en 16 iniciatives 
col·laboratives amb altres serveis, sigui perquè es forma part de 
grups de treball transversals o perquè s’han coorganitzat activitats i 
projectes concrets.  
 

La despesa realitzada a la Biblioteca durant l’any 2017 ha estat de 
17.313,95€. Aquest pressupost prové del Servei de Biblioteques, 
Publicacions i Arxius (10.746,02 €) i de l’Escola Politècnica Superior 
de Vilanova i la Geltrú (6.567,93 €). Enguany s’ha pogut comptar 
amb dos pressupostos extraordinaris que s’han invertit 
principalment en millores de l’espai. 4.175,68 €  SBPA 

532,90 € EPSEVG 

3.293,68 € SBPA 
3.733,46 € EPSEVG 

3.276,66 € SBPA  
2.301,57 € EPSEVG 

Becaris 

Fons 

Despeses 
corrents 

14 cursos 

16 col·laboracions 

Distribució 
despesa 



Rambla Exposició 37 
08800 Vilanova i la Geltrú 

biblioteca.epsevg@upc.edu 
938967712 

http://bibliotecnica.upc.edu/epsevg 

@BibliotecaEPSEVG 

@BibUPCVILANOVA 

@bibupcvilanova 
Data d’elaboració: Abril 2018 
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