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El mes de gener ha comen~at amb les vacances de Nada!. La Biblioteca 

ha obert només pel matí i així s'han pogut establir dos torns de personal. 

He anat a veure el Gerent de la Universitat amb tot el paquet de fac

tures que es deuen de la Biblioteca i dels Departaments. S'ho ha quedat i 

ha dit que quan es liquidi el pressupost es pagara tot. L'import total pu

java 5,049.287'4 pesetes. 

Durant aquest mes s'ha organitzat unes conferencies sobre el SCIENCE 

CITATION INDEX. Es va donar a coneixer a tots els Degans i tots els coordi 

nadors de les Biblioteques de les Facultats de Ciencies. Per part de la F.§: 

cultat es va avisar als caps de Departament i als membres de la Junta de 1 

la Biblioteca. 

La conferencia es va impartir per Mr. Kimberley i Mr. D.P. Lonchay, 

de l 'ISI. 

Durant el mes de gener la Directora Dolors Lamarca va proposar-nos un 

metode de seguretat,pels !libres, de la casa PARMA, que funciona amb ones 

de radio. La Universitat esta interessada ~n que fem la prova per veure com 

funciona. 

Definitivament aquest mes ens hem quedat amb una fotocopiadora. Aixó 

ha representat un transtorn per les tardes, ja que, corn:\1.1la Facul tat no té 

servei de fotocopies, s'acumula molta gent a la Biblioteca. Hi ha~hagut 

algunes queixes i he parlat amb Fidel Cunill, vice-dega d'assumptes econo

mics, que va dir que intentaria trabar alguna solució. 

El servei de guarda-roba durant~quest mes s'ha vist colapsat, degut a 

la gran afJluencia de gent a la Biblioteca. La Sra. Cavalcante s 'ha queixat 

de feina i ha calgut l'ajut del porter, ja que el subaltern que esta a la 

porta de la Bifulioteca no podia estar constantment sortint per anar a aju

dar-la. S'ha tornat a parlar de les taquilles, pera la Facultat de Física 

no sembla disposada a accedir-hi. 
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Degut al temps tan .., fred que hem tingut, ha calgut comprar unes estufes 

per caldejar la Biblioteca. 

Durant aquest mes hem tingut du,.Q.S noies de practiques de l'Escola de 

Biblioteconomia i Documentació que realment ens han ajudat molt. 

El saluda atentament 

Anna Mª Planet 
Coordinador de la Biblioteca 
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Durant aquest mes, i tal com ho reflecteixen elsnúúmeiDOsedels comptes, 1 

les aportacipns per part de la Indústria han estat ben minces. No he pogut de 

dicar-m'hi gaire i aixó de seguida es nota. 

Per partt de la Facul tat de Química tampoc se' ns ha pagacen<tap de les 

llistes que tenim pendents. Ara quasi ens deuen 400.000 pesetes. Cada vegada 

és:mJÍlÉB complicat cobrar. 

Hem rebut finalment, de la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat, 

la confinnació de que ens han concedit 230.000 pepetes en concepte de difus&ill 

del Servei de Telecopia. Vaig trucar al Dr. Bladé perque m'expliqués la for -

ma de cobrar aquests diners i em va dir que ho ingressaran a la Universitat. 

Durant aquest mes, i degut a les reunions del 6laustre, ha estat del tot 

impossible poder contactar amb el Dr. Torrent. Sort que vosté l'ha pogut veu

re i trananetre-li l éangoixa de les bibliotecaries al no ha~er cobrat des cLel 

octubre. Per altm banda, els coordinarlors ens varem reunir per trobar alguna 

solucd!ói de cara al cobrament de les coordinacions. Varem decmdir demanar hora 

al Dr. Torrent, pero com he dit abans, ha estat del tot impossible. 

La gran afiliuencia d'estudiants, no tan sols de Física i Química, sinó de 

les Facultats vetnes (i ara també de medicina), ha fet que periodicament ti~ 

guem que demanar carnets de Facultat per a l'entrada a la Biblioteca. Hi ha 

queixes de totes bandes : els estudiants es queixen de que no hi caben i els 

professors de que estigui plena d'estudiants amb els seus apunts. Ja se sap 

que en mesos d'examens els alumnes venen més a la Biblioteca i cal tenir mol

ta paciencia. 

La Laura, la Isabel i jo, hem anat a Tarragona per veure itá nova Biblio"s 

teca, convidades per l'Angels Massíssimo. 

Amb la Laura Miró, el 27 de febrer varem visitar la Biblioteca del Insti 

tut Nordamerica, a fi de poder p BnEire nota de les obres de Referencia i al 

mateix temps veure si teniel'I\ alguna edició antiga que ens poguéssin donar. Va 

rem aconseguir 3 directoti:s i el compromms de la bibliotecaria d'anar-nos 

passant tots els llibres dels quals en rebin una nova edició. 
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A la Rosa Espinós se li ha fet un contracte laboral per sis mesosaahb la 

qualificació de tecnica-especialista. No és el que esperavem pe:rO de moment 

representa una certa estabilitat i estar afil~ada a la Seguretat Social. 

El saluda ben atentament 

Anna Mª Planet 
Coordinadora de la Biblioteca 
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Li adjunto els comptes del mes de mar9 i abril. Cal resaltar 
que durant aquests mesos hem rebut el pressupost per llibres per 
l'any 1985. Ha estat de 12.000.000.- conjuntament física i quími
ca. M'han indicat que el pressupost s'ha confeccionat en base a 
les despeses de l'any anterior. 

Hem demanat a la Fundació Mª Francisca Roviralta un ajut per 
adquirir un ordinador personal IBM així com la maquina CANON que 
faci d'impresora. 

La bibliotec a ria de l'Institut d'Estudis Nordamericans ens 
va visitar el mes de mar9. Al mateix temps ens va fer donatiu 
d'unes publicacions que ells tenien duplicades. 

La Facultat no acaba de resoldre el pagament de les fotoco
pies. Cada vegada ens deuen mes diners. Sembla que estan buscant 
la manera de poder pagar-nos factures en lloc de donar-nos els di-
ners. 

Durant el mes de mar9 es va donar un seminari de Mecanització 
de Biblioteques a ~ l'Institut d'Estudis Nordamericans al qual vaig 
assistir. 

Hem anat al Servei de Publicacions de la Universitat per de
manar que ens facin un tríptic : de propaganda dels Serveis de Te
l ec opia i Te ledocumentació . Han dit que ho estudiaran i ens d i ran 
quelcom. 

Durant aquest mes de mar9 i degut a que les noies que tenen 
contracte eapecífic (Marta, Laura i Enriqueta) no han cobrat des 
d'octubre, ha calgut que la Biblioteca els fes un prestec fins i 
tant no cobrin. L'administració d'aquesta Universitat és tant len
ta que les coses s'enderrereixen mesos. 

Durant el mes d'abril hi ha hagut les vacances de Setmana San
ta i la Biblioteca només s'ha obert pels matins. 

He continuat perseguint al Dr. Torrent, la Padilla i els de 
Caixa per veure si cobren les noies abans esmentades. 

La Rosa Espinós ha tardat també ~olt en cobrar. 
Han vingut a visitar-nos altre cop els bibliotecaris i pro

fessors de la Universitat de Saragossa. Sembla que els va fer 
molt bona impressió la nostra Biblioteca i han tornat per prendre 
nota del funcionament, i de la catalogació que s'esta fent centra
litzada a la Universitat. 

Hi ha hagut banstant enrenou per la distribució dels diners 
de la Biblioteca. La Facultat de Física no volia acceptar que en 
el repartime~t hi sortissin perdent. De fet la Biblioteca de Quí
mica de sempre havia tingut unes despeses molt mes elevad ~ s i e l 
que~~ s pot fer és retallar les subscripcions d'obres en s e rie . Ha 
calgut fer reunions amb els dos vicedegans d'afers economics, tru 
car al Geíe~r de la Universitat, parlar entre vosté i el Dr. 
Pascual i tot un seguit de converses per arribar a la conclusió de 
que cadascú gasti segons les seves necessitats ( que en realitat 
és dir proporcionalment al que es va fer l'any passat ). 

S'ha comen9at l'adquisició i catalogació centralitzada i me
canitzada de llibres . 

Continuo assistint a les reunions de la Coordinadorp de Bio
medicina. Ara es pret é n fer un cataleg de publicacions periodiqu es 
de totes les Biblioteques que en formen part amb els any s de cada 
revista. Sembla que la CIRIT ajudara econ o micament. 

Atentament 
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Durant els mesos de Maig i Juny hi ha hagut forc;:a enrenou a la Biblio
teca. 
~0C • 

En primer lloc hem dut a terrne una vaga de tres setmanes reivindicant 
el cobrament dels complements d'equiparació de sous (diferents coeficients) 
i les jefatures que no es cobraven des d~Octubre passat. Hi ba hagut una s~
rie d'enfrontaments amb ambdues Facultats,tot plegat for9a desagradable. Fi
nalment el Rectorat s'ha compromés a accelerar les oposicions i reclassifica
cions del personal el més aviat possible, l a qual cosa ha fet que es parés la 
vaga. Aquesta vaga, a més de les molesties que ha supossat pels lectors i es
tudiants, ha comportat també un endarreriment de tota la feina, el que entre 
d'altres coses, ha fet que l'adquisició de llibres per part de Química i Físi
ca no comencés fins el mes de Maig. 

Aquestes adquisicions, en la seva novalrhodalitat ens ha11representat molta 
feinada. Tots els llibres que fins ara compraven els departaments, els tenen 
que demanar a la Biblioteca i nosaltres portem el control de les despeses, ja 
que el pressupost s'ha dividit entre els departamen~ de Física1de Química, la 
Biblioteca d'estudiants i el que era l'antic Seminari de Química. Hem tingut 
que explicar als professors i secretaries dels departaments tot el nou funcio
nament. Per altra_banda, els llibres que arriben a e*amen, en !el cas de que in
teressin, ens encarreguem de baixar-los a la central, perque els paguihi els 
cataloguin. Es un enrenou de llibres amunt i avall. De fet és el primer any i 
no es pot dir res fins que passiu6ert temps. De tota manera, segur que signifi
cara un cert retard. 

La Fundació Mª Francisca Roviralta ens ha concedit el IBM, PC que varem de
manar. El que no ens han concedit ha estat la maquina d'escriure CANON, pero 
veient que hi han diners en el compte del Terminal s'ha cregut convenient ad
quirir-la arnb aquests diners. 

S'ha configurat el Consell de Direcció, que es qui conjuntament arnb la Di
rectora de la Biblioteca, marcara la política de biblioteques de la Universi
tat. Hi ha una persona per cada divisió ~ i per cada servei de la Biblioteca 
Universitaria. Jo hi vaig en representació de les Facultats de Ciencies. Ja 
hem tingut tres reunions . El primer que ha calgut fer es l'el.laboració d'una 
plantilla del personal de la Biblioteca Universitaria. 

Hem fet tarnbé, un llistat de totes les publicacions periódiques que han bai
xat dels departarnents a la Biblioteca, i s'ha enviat a totes les indústries 
col.laboradores, a més d'enviar-ho als departaments de la Facultat. 

Com es pot veure pels resums de comptes, s'han trasvassat diners del termi
nal al compte de la Biblioteca pera poder demanar talo~ d'import elevat, ja 
que la Caixa de Barcelona ens posava pegues a l'hora de proporcionar-nos-els. 

/ 

Darrerament es fa servir molt més la telecópia. Es utilitzada principalment 
per les indústries, pero també per Tarragona i Palma de Mallorca. Aquests da
rBers ens varen fer un dipósit de 200.000 pessetes per a poder demanar fotocopies. 

Atentament, 

Anna Mª Planet 
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. Barcelona, 16 setembre 1985 

Quatre ratlles per acompanyar els comptes dels mesos de juliol i 

agost. 

Durant el mes de juliol hi ha hagut una reunió del Consell de Di

recció de Biblioteques per parlar de l a plantilla que s'esta fent i de les 

dedicacions exclusives que s'han convocat. Vaig assistir-hi com a represen

tant ·de l'Area de Ciencies. 

El dia 4 vaig assistir a una xerrada sobre programes de Biblio 

teques en microordinadors. Eren programes pensats per a Biblioteques peti

tes pero va ser interessant. 

L' Associació de Bibliotecaris de Catalunya m'ha demanat de for

mar part del Consell de Redacció del Butlletí que publiquen. 

La Rosa, l'Anna GOmar, l'Is abel, la Laura i jo hem assistit a un 

curset sobre el maneig del IBM PC. Ha durat una setmana, tres hores diaries. 

Ha estat una introducció per poder aprendre posteriorment a manejar tots 

e l s programes i sob1:~etot el W0rd St::> · · ''~ . que és el que de moment utili tzarem. 

La CIRIT ha enviat a una persona per comprovar que tots els lli ·

bres que hem comprat amb les seves subvencions estan a la Biblioteca. 

Jo he fet les vacances d'aquest any en part el juliol i en part a 

l'agost. 

Com l'any passat, també aquest any la Biblioteca ha estat oberta 
\¡\~ 

durant el mes d'agost. Per cert, ha hagut bastants lectors. 

Com es pot veure en els comptes del mes de juliol, BANESTO ens 

proporciona talons pel Servei de Teledocumentació. És per aixó que hi ha in 

gressos i sortides sota el nom de Terminal. 
/ 7 
El saluda ben atentament 

' \ 

Anna Mª Planet 

Bibliotecaria 
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Em plau adjuntar-li els comptes de setembre a desembre. 

El resum d'activitats el faré per mesos perque així és més facil de 

recordar . 

. - SETEJ\ffiRE Durant aquest mes es va demanar hora per parlar amb el Dr. 
\,?.. 

Martí Parellada, president de Fundació Bosch Gimpera, a fi de poder concertar 

un contracte amb la Fundació. D'aquesta manera, en lloc d'ingressar els di

ners al Banc podem ingressar- los a la Fundació,que al mateix temps de ser l~ 

gal , suposa més facilitats pel nostre funcionament economic. Si ingressessim 

els diners al Banc d'Espanya, se sumaríen amb el pressupost de la Facultat i 

aixó fa més complicada la gestió. 

Durant aquest més ha tingut lloc la primera tanda del curset que 

ens va donar voste a totes les bibliotecaries sobre el maneig del programa 

Word Star de tractament de textos. Hi assistiren l 'Anna Gomar , la ROsa Espi

nós, la Laura Miró i jo mateixa. 

Durar1t aquest mes hem decidit que a l 'Anna Gomar li pagarem hores 

extraordinaries perque només en fa c i nc i no es pot acabar la feina. Així fa 

set hores com tothom. 

Segons els comptes hi ha entrades pel Tenninal i sortides per les 

Bases de Dades. Aixó és degut que Banesto no posa ent~ebancs a l'hora de con

cedir talons de moneda estrangera d'import e l evat. 

.- OCTUBRE Es va donar l a 2ª tanda del curset sobre tractament de textos 

a Enriqueta Fors , Isabel Parés, Gárme Navajas i Mirian Barons. 

Ja s'ha conc retat que els diners de la Biblioteca, és adir , el que 

s'obté de les indústries ipel Tenninal , anira a la Fundació Bosch Gimpera. 

Hem adquirit amb diners de la Biblioteca un microordinador de la ca 

sa Hispano Olivett i. Ens hem acollit a una oferta de preu especial que s ' ha 

fet a la Facultat. Aquest ordinador sera pel servei de teledocument ació i 

l'Apple es cedira a la secretaria de Química. 

Pensant anar al 9e ONLI NE MEETING de Londres pel desembre , he t rucat 

al Brit ish Council (Institut Britanic) per demanar una entrevist a. Els varem 

Atentament 
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demanar que ens organitzessin unes visites a centres semblants al nostre_¡per 

poder aprofitar més el viatge. El director de l'Institut Britanic ens va re

bre i molt cordialment ens va dir que intentarien possar-se en contacte amb 

1.Dndres i organitzar unes visites que estessin relacionades amb les bibliote-

ques i el treball nostre. Ens varen demanar el currículum 

i els coneixements d 'angles que tenim. 

Durant aquest mes hi ha hagut l a Convocatoria de beques de Col.lab~ 

ració de Biblioteques. Hem tingut les dues reunions per decidir les beques 

d'ambdues Facultats. Ha estat , com altres anys, tres becaris per Química i 

tres per Física. 

Hem rebut la visita deJs alurmes de Metal. lúrgia i de Química Analí 

tica de la Facultat. A tots ells se'ls ha fet una explicació del funcionament 

de la Biblioteca i del Serve is. 

Amb el comen9ament del curs han comen9at també a venir les noies de 

practiques de l'Escola de Bibliotecaonomia i Documentació. Aixó és una feina 

per nosaltres i en cap moment representen un ajut , sino tot a l contrari . ja 

que s'ha de vigilar constantment el que fan. Pero creiem que aquest és un cen 

tre prou important per que s'hi facin practiques . 

S'ha rebut entre d'altres l a visita de les bibliotecaries del Con

sorci d 1 Informació i Documentació. Sembla que s 'han d 1:1nsta\ .ta.Y- en uns locals 

nous i han vingut per informar-se . 

. - NOVEMBRE Durant aquest mes s'han fet gestions per aconseguir que quan 

s 1 acabi la beca de 1 1 Anna Gomar, Miriam Barons i Judi th Casals , se' ls faci 1 , 

algun tipus de contracte. Ens han dit que se'ls fara una beca fins i tant no 

es facin les oposicions, pero no hi ha res segur. La Laura, l'Enriqueta i la 

Marta tenen contracte fins al desembre. Ens han dit que se'ls fara un altre 

contracte pero s'ha d'insistir. Ara aquestes gestions es dirigeixen a Dolors 

Lamarca , que és qui ho tramita amb el Dr. Torrent. 

Finalment la Rosa Espinós ha aconseguit la pla9a de El fixe.. i aixo 

dona una certa tranquilitat al veure que a\jnenys es resol alguna cosa. 

Ens han trucat del Servei d'Adquisicions de llibres i Revistes per 

dir- nos que es poden comprar més llibres , ja que no hem esgo tat el pressu

post. Tot seguit hem enviat una carta als Departament . per tal de fer saber 

que es poden fer més comandes . 
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S'han fet 64 noves subscripcions per l 'any 1986. Tot aixo s 'ha acon 

seguit perque teniem unes llistes d'espera a punt i ben argumentades. 

Amb els diners que ens va cedir la Generalitat per donar publicitat 

al Servei de Telecopia s'ha fet un póster titulat l'Auca del Telefax, el qual 

s'ha distribuit per indústries i centres que disposen de t elecopiadora. 

S'ha enviat a la Indústria un llistat de noves adquisicions de re

vistes per l'any 1986, així com les que han estat cedides pels Departaments. 

El dia 19 d'aquest mes vaig visitar la Biblioteca dels laboratoris 

del Dr. Es teve , un dels millors usuaris i col.laboradors nostres. Fou for~a 

interessant. 

S'ha decidit tancar els dos comptes que tenim a l a Caixa i Banc , i 

per tant calia resoldre el pagament del telefon (les dues línies directes de 

que disposem). Sembla que la Facultat de Química ens ho pagara a compte de 

les fotocopies per part dels Departaments. 

El Dr. Santiago Alvarez ens ha fet donatiu d'unes revistes. 

Hem rebut una visita del Departa~ent de Química Tecnica de Tarrago

na i ' a l 'igual que els de la nostra Facultat , se'ls va fer una explicació ge

neral del funcionament de la Biblioteca. 

També ens han visitat els alurnnes d'un Institut de Sants- Les Corts . 

. - DESElVIBRE Durant la 1ª setmana de desembre la Rosa Espinós i jo varem 

anar a Londres, al ONLINE MEETING. Aquest compren unes conferencies, uns 11 pr~ 

duct Reviews" (que és una manera d'explicar novetats de forma curta) i una Fi 

ra que és on es pot parlar amb els subministradors de bases de dades i on es 

poden consultar tot tipus de dubtes i obtenir informació. 

Intercalat amb l'ONLINE MEETING, varem assistir a tres visites 

- Science Reference Library 

- Central Information System 

- Biblioteca del Politecnic de Hatfield. 

De les tres, la més interessant és la darrera , ja que és una Biblio 

teca semblant a la nostra i que manté relacions amb la Indústria. Els Serveis 

que s 1ofereixen són també · els mateixos que els nostres , pero sempre hi ha as 

pectes interessants a veure. Sobretot varem interesar-nos pel servei de foto

copies, ja que ací no estem del tot satisfets de . la manera que 'f\lnciona. 



S 1ha demanat varíes vegades a Secretaria que facin venir a algú 

per fer un pressupost del que costaría barnissar el suro del terra de la Bi -

blioteca. Ja fa dos anys que es va posar i caldria donar-li un repas. 

El dia 10 de desembre es va celebrar a la Biblioteca els 80 anys de 

Maria Serrallach. Varem avisar a les indústries i als Directors de Departa -

ments, així com als membres de la Junta de Biblioteca. Se li va fer un regal 

i va resultar un acte simpatic. 

S'ha demanat a un professor de Química Organica , Jaume Farras , que 

fés un programa per la gestió del Servei d'Obtenció de Documents. De moment 

només hi ha hagut converses entre ell , la ~sabel Parés i jo, a fi d 1 explicar

li exactament en que consisteix el Servei i que és el que necessitem. 

Aquest any s'han pogut comprar tots els llibres que els Departaments 

ens han demanat, ja que al passar les obres més valuoses al capítol de revis

tes (Beilstein , Gmelin , etc) hi ha hagut més pressupost per llibres. 

Es continúa insistint amb Patrimoni sobre els mobles de Dinamar--

ca que ens falten a la Biblioteca. El Ricard Boada té sempre la mateixa res

posta : 11que ho té present pero que depen dels diners i de les gestions a fe r!' 

Sense res més el saluda cordialment 

Arma Mª Pl anet 

Coordinadora de la Biblioteca 


