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Resum 

 
A començament del segle XXI algunes biblioteques universitàries catalanes van 
detectar una necessitat per la manca d'espais i la reconversió de les 
biblioteques físiques dins el nou panorama educatiu europeu. Amb el mateix 
esperit de cooperació que caracteritzava anteriors programes i serveis del 
CBUC (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya), el Consorci va 
engegar un projecte per fer front a aquesta necessitat. Un estudi inicial va ser 
encarregat el 2002 i el 2003 es va trobar un emplaçament adequat (una antiga 
caserna militar) a Lleida. La inauguració oficial va tenir lloc el 2008. 
 
El GEPA (Garantia d'Espai per a la Preservació de l'Accés), és un magatzem 
cooperatiu que té com a objectius conservar els documents de baix ús, 
garantint la seva preservació futura i la seva accessibilitat immediata quan 
alguna biblioteca ho requereixi, convertir espai per a llibres en espais per als 
usuaris de les biblioteques, i fer-ho estalviant espai i diners.  
 
El document presenta una breu introducció històrica sobre la gestió física de les 
col·leccions de les biblioteques, i una breu descripció dels dipòsits de biblioteca 
d'alta densitat d’arreu del món com a resposta a l’urgent problema de la manca 
d'espais. Els principals objectius de la comunicació són comentar el projecte 
arquitectònic i les seves implicacions bibliotecàries, i mostrar com l’equipament 
GEPA ha permès l’adaptació dels espais a les biblioteques universitàries de 
Catalunya. 
 
D'una banda, el document tracta la selecció d'un vell edifici que havia de ser 
reformat, la determinació de les necessitats bibliotecàries, el sistema de 
d’emmagatzematge en compacte triat per guardar els documents a l'edifici, la 
relació entre l'espai físic i la gestió de la informació, i la logística necessària per 
a la càrrega de documents de baix ús de les biblioteques cap a l’equipament. 
D'altra banda, mostrarem alguns exemples dels canvis físics a biblioteques 
catalanes després de càrregues de documents al GEPA. 
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1. De l’off-campus a les col·leccions col·lectives: panorama històric de 
l’emmagatzematge de les col·leccions de les biblioteques  

 
L’any 257 abans de Crist la primera biblioteca d’investigació universal, a 
Alexandria, començà a “desafiar la pròpia capacitat d’emmagatzemar”. La 
biblioteca d’Alexandria va desenvolupar un pla d’emmagatzematge remot, amb 
una “biblioteca afillada” al Temple de Serapeu, on es guardaven almenys 
48.000 pergamins, i a uns magatzems de gra al port, on es diu que hi havia uns 
40.000 volums2. 
 
La gestió de les col·leccions va ser un tema clau en la biblioteconomia entre 
finals de la 2a guerra mundial i mitjans dels anys 80. Fremont Rider va calcular 
que les col·leccions de les biblioteques de recerca tendien a duplicar el nombre 
d’exemplars cada setze anys3. Al creixement de les col·leccions s’hi ha fet front 
tradicionalment amb ampliacions de les biblioteques existents o amb la 
construcció de nous edificis. Però, com que això no es pot fer sempre, la 
segona solució ha estat dipositar els documents potencialment amb menys ús a 
espais amb una accessibilitat no tant immediata com els prestatges oberts de la 
biblioteca, és a dir a magatzems. La construcció de magatzems va començar 
els anys 504.  
 
Els magatzems per l’emmagatzematge remot de documents bibliotecaris ha 
passat des de llavors per diferents estadis que intentarem resumir aquí. La 
primera solució va ser l’emmagatzematge de part de la col·lecció d’un 
biblioteca ‘fora del campus’. Però, un cop una biblioteca decidia que part de la 
seva col·lecció no estava accessible de forma immediata es feia evident que el 
magatzem remot que usava podia ser compartit amb altres biblioteques de la 
mateixa regió (el millor exemple d’això serien els cinc magatzems que 
serveixen a les 14 universitats d’Ohio). En aquest cas les biblioteques 
comparteixen els costos de tenir un magatzem exterior, però no gestionen la 
col·lecció de forma cooperativa. Això responia encara al paradigma sota el qual  
gairebé tot el món en el sector de les biblioteques estava d'acord que existia 
una correlació positiva entre l'estatus d'una biblioteca i la mida de la seva 
col·lecció5. 
 
L’any 2002, O’Connor, Wells i Collier  descrivien diferents tipus de magatzems i 
distingien entre magatzems institucionals, cooperatius o col·laboratius. Referent 
a aquests darrers, “l’emmagatzematge cooperatiu és essencialment la posada 
en comú d'un espai dins d'un local, mentre que l'emmagatzematge col·laboratiu 
implica un enfocament comú de la col·lecció en termes de creixement, forma, 
gestió i accés”. Un estudi anterior dels mateixos autors repassava alguna de les 
iniciatives pioneres a Austràlia, Canadà, els Estats Units, Finlàndia, França i el 
Regne Unit i donava pinzellades dels grans temes de gestió d’aquestes6.  
 

                                                             
2 Alberto Manguel. A history of reading. New York: Knopf, 1996 
3 Fremont Rider. The Scholar and the Future of the Research Library. New York City: Hadham Press, 1944 
4 Jarmo Saarti, Pentti Vattulainen. Management of and Access to Print Collections in National and Repository Libraries 
in Europe: collection for use or for preservation. Library Management  34, no. 4-5 (2013), 273-280 
5 Daryl Yang.  UK Research Reserve: A Sustainable Model from Print to E? Library Management  34, no. 4-5 (2013), 
309-323 
6 Steve O'Connor, Andrew Wells, Mell Collier. A study of collaborative storage of library resources. Australia: CAVAL 
Collaborative Solutions, 2001. 



 4 

El 2006 OCLC inicia una sèrie d’estudis que tenen per comú veure les 
col·leccions bibliotecàries des d’una perspectiva de sistema 7. Entre aquest cal 
incloure-hi el de Lizanne Payne8 sobre magatzems cooperatius que 
assenyalava:  

“A juliol de 2007, existeixen almenys 68 equipaments als Estats Units i 
Canadà, emmagatzemant més de 70 milions de volums en total. La 
majoria d’equipaments d'emmagatzematge de biblioteca a Amèrica del 
Nord (79% o més) són operades per institucions de manera individual, 
proporcionant una solució local a un problema d'espai local. En alguns 
casos en què ja existia algun tipus de relació consorciada o podia 
desenvolupar-se fàcilment, diverses biblioteques comparteixen un edifici 
d’emmagatzematge conjunt. No obstant això, les solucions 
d'emmagatzematge cooperatiu continuen sent relativament poc 
freqüents, representant només 14 (21%) de les 68 instal·lacions que es 
descriuen aquí. Fins i tot en els acords de consorcis, l’equipament 
compartit funciona més sovint com a prestatgeries secundàries per a les 
biblioteques membres individuals, que no com una col·lecció de propietat 
conjunta.” 

 
La conclusió de Payne era que “aquest és el moment òptim per a les 
comunitats acadèmica i bibliotecària per aprofitar aquesta capacitat col·lectiva 
per desenvolupar un enfocament més ampli, de tot el sistema, per mantenir les 
col·leccions impreses més enllà de les fronteres institucionals”. Això sembla 
que es confirma amb el sorgiment en els darrers anys de diferents projectes de 
conservació col·lectiva de les col·leccions impreses sigui en forma virtual o amb 
magatzems cooperatius. L’ascens de les revistes i llibres digitals portarà un 
descens de l’ús de les col·leccions impreses, aquests, però, no deixaran de 
tenir una importància cabdal per a la recerca tal com assenyalava ja fa uns 
anys Lorcan Dempsey ja que, accessibles de forma conjunta, formaran una 
“long tail” que subministrarà molta de la informació requerida pels usuaris de 
les biblioteques de recerca9.  
 
Cada vegada més es veu l’emmagatzematge cooperatiu com la solució més 
pràctica i efectiva per continuar proporcionant un servei eficient de 
subministrament de materials impresos de baix ús i per solucionar els 
problemes de l’espai limitat que tenen les biblioteques10 11. Un estudi d’OCLC  
ha anat un pas més enllà examinant la duplicitat de fons entre alguns 
magatzem cooperatius i el repositori digital HathiTrust; aquesta combinació 
permetria que les biblioteques de recerca deleguessin la funció de proporcionar 
accés a materials de poc ús en una combinació formada per magatzems 
cooperatius de materials impresos i repositoris digitals de manera que les 

                                                             
7Lorcan Dempsey [et al.]. Understanding the collective collection: towards a system-wide perspective on library print 
collections. Dublin, Ohio: OCLC Research, 2013. http://www.oclc.org/research/publications/library/2013/2013-09.pdf 
[Consulta: 15-06-2014]. 
8 Lizanne Payne. Library storage facilities and the future of print collections in North America. Dublin, Ohio: OCLC, 2007 
9 Lorcan Dempsey. Libraries and the Long Tail: Some Thoughts about Libraries in a Network Age. D-Lib Magazine 12, 
no.4 (2006). http://www.dlib.org/dlib/april06/dempsey/04dempsey.html [Consulta: 15-06-2014]. 
10 Peter Sidorko, Linda Lee. JURA: a collaborative solution to Hong Kong academic libraries storage challenge. Library 
Management 35, no. 1-2 (2014), 46-68. 
11 Constance Malpas, Brian Lavoie. Right-scaling stewardship: a multi-scale perspective on cooperative print 
management. Dublin, Ohio: OCLC Research. 
http://www.oclc.org/content/dam/research/publications/library/2014/oclcresearch-cooperative-print-management-
2014.pdf [Consulta: 15-06-2014]. 
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biblioteques tinguessin l’oportunitat de fer estalvis significatius en espai i costos 
de processament12. Lorcan Dempsey reforça aquesta idea considerant que la 
gestió col·lectiva (a nivell d'un consorci, estat o regió, o país) dels materials 
impresos serà la norma i suggereix que aquesta coordinació s’ha d’estendre a 
escala internacional13. 
 
Pel que fa a les característiques tècniques dels magatzems off-campus, 
l’objectiu sempre és dissenyar un equipament que pugui guardar el major 
nombre possible de documents al menor cost. Els principals elements a tenir en 
compte són: 
• Localització. Les experiències existents d’emmagatzematge remot en 

alguns casos consisteixen en un annex força proper i en d’altres en un 
edifici més llunyà, les distàncies des del campus principal varien d’un a 150 
quilòmetres.  

• Emmagatzematge. La majoria dels projectes utilitzen les característiques 
de disseny del sistema de dipòsit de la Universitat de Harvard, el primer 
magatzem bibliotecari d’alta densitat.  Aquestes estructures solen ser grans 
naus amb sostres alts que permeten prestatges alts, graduables, i oberts.  
Els volums enquadernats es guarden en cubetes, segons les seves mides 
mentre que els prestatges estan dissenyats en funció dels contenidors dels 
documents. 

 
Compact shelving: documents in trays, by size (GEPA) 

 
• Distribució d’espais. És imprescindible dedicar la major part a 

l’emmagatzematge dels materials, però també cal incloure zones per 
processar-los i reservar sales de consulta per als usuaris. En alguns 
casos es reserven parts de l’equipament per ubicar les col·leccions 
especials que requereixen un sistema de seguretat específic. 

• Localització d’exemplars. La majoria de projectes identifiquen els 
materials emmagatzemats al seu catàleg i els enllacen a la seva 
localització exacta amb codi de barres o números de control d’inventari. 
Alguns equipaments utilitzen sistemes de control d’estocs independents 

                                                             
12 Constance Malpas. Cloud-sourcing research collections: managing print in the mass-digitized library environment. 
Dublin ,Ohio: OCLC Research, 2011. http://www.oclc.org/research/publications/library/2011/2011-01.pdf [Consulta: 15-
06-2014]. 
13 Lorcan Dempsey. Thirteen ways of looking at libraries, discovery, and the catalog: scale, workflow, attention. 
Educause review online, December 10, 2012. http://www.educause.edu/ero/article/thirteen-ways-looking-libraries-
discovery-and-catalog-scale-workflow-attention [Consulta: 15-06-2014]. 
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però també es pot gestionar l’inventari a través del mateix programari de 
gestió de biblioteques. 

• Condicions ambientals. Hi ha consens tècnic que un clima constant 
(en temperatura i humitat) allarga la vida dels materials de les 
col·leccions bibliotecàries. Els projectes existents posen èmfasi en 
mantenir fluctuacions diàries de no més d’1 o 2 graus i d’un 5% en la 
humitat relativa. La llum també pot perjudicar els materials de la 
biblioteca i els locals ben condicionats disposen sistemes amb poca llum 
i amb limitació del temps d’encesa de la llum artificial. 
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2. GEPA, la planificació de l’equipament  

El Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) va néixer el 
1996 amb l’objectiu de crear i mantenir el Catàleg Col·lectiu de les Universitats 
de Catalunya (CCUC), però ha estat una entitat que ha sabut crear nous 
programes de cooperació a partir dels que ja tenia en funcionament. El 2002 el 
CBUC tenia en funcionament els programes de Préstec Interbibliotecari, el de 
compra consorciada de recursos electrònics i havia posat en funcionament un  
primer repositori digital per a tesis doctorals. La finalitat del CBUC era millorar 
els serveis bibliotecaris a través de la cooperació, i formava part de la seva  
tradició el proposar nous programes cooperatius. Va ser així com es va 
plantejar fer un magatzem cooperatiu on guardar-hi materials documentals de 
baix ús de manera que es garantís la seva conservació i es fes amb un màxim 
d’eficiència. 
 
Els orígens del GEPA es troben en les necessitats de la Biblioteca de la 
Universitat de Barcelona (UB), per dos motius. En primer lloc, la UB, per 
dimensions, era de les poques biblioteques espanyoles que gestionaven 
magatzems externs per a documents poc usats (a Cervera). En segon lloc, la 
que llavors n’era la seva directora, Dolors Lamarca, és de la generació de 
bibliotecaris espanyols que van quedar profundament impressionats per 
l’eficàcia i eficiència de la British Lending Division a Boston Spa (més tard: 
British Library Document Supply Centre), i que van viure com un projecte de 
modernització bibliotecària a nivell espanyol la Biblioteca Nacional de Préstamo 
14, projecte que, malgrat comptar amb locals i personal, mai no va veure la llum. 
 
Una altra constant del CBUC ha estat basar sòlidament els seus projectes en la 
realitat internacional. Per tal de tenir una visió clara de en què podia consistir el 
projecte, el 2002 es va encarregar un estudi a Joan Roca, Dean of Library 
Service de la Minnesota State University a Mankato. L’informe (“L’opció de 
magatzem col·laboratiu: un estudi per a les biblioteques catalanes”15), és d’abril 
de 2003 i va ser examinat i aprovat per la Comissió Tècnica del Consorci el 18 
de juny del mateix any. 
 
L’estudi de Joan Roca presentava un resum històric dels sistemes 
d’emmagatzematge de documents remots. També presentava els resultats d’un 
estudi elaborat l’any 1999 per l’Association of Research Libraries (ARL), 
l’associació internacional de biblioteques de recerca, que és la font més 
important d’informació sobre aquestes iniciatives d’emmagatzematge remot. 
L’informe tractava les característiques físiques dels magatzems bibliotecaris, 
les qüestions de gestió relacionades amb el seu funcionament i els serveis que 
proporcionen, i representava una instantània de com les biblioteques de l’ARL 
utilitzaven magatzems remots i subratllava les tendències en el seu disseny, 
condicions ambientals, i serveis. Alguns resultats eren que ja en aquell any la 
majoria de biblioteques membres de l’ARL emmagatzemaven una gran 
quantitat de material a naus remotes (“off-campus”) i el ritme de noves 
construccions o renovacions d’estructures existents per fer magatzems s’havia 

                                                             
14 Alícia Girón. Situación actual de la Biblioteca Nacional de Préstamo. Boletín de la ANABAD, no. 4 (1986), 645-651 
15 Joan Roca. L’opció de magatzem col·laboratiu: un estudi per a les biblioteques catalanes. Barcelona: CBUC, 2003. 
http://www.recercat.net/handle/2072/47 [Consulta: 15-06-2014]. 
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accelerat durant l’última dècada. La nova construcció típica consistia en una 
nau d’emmagatzematge fred que aprofitava al màxim l’ús de l’espai amb 
prestatgeries d’alta densitat. 
 
Les biblioteques del CBUC van acordar crear un magatzem conjunt que va 
rebre el nom de GEPA (Garantia d’Espai per preservar l’Accés) i que havia 
d’ajudar a acomplir dos objectius: guardar i conservar documents de baix ús, 
garantint la seva accessibilitat futura per a quan es necessitin, i, convertir 
espais per a llibres en espai per a usuaris a les biblioteques. Des del punt de 
vista tècnic es va acordar admetre materials en dos modalitats: documentació 
pròpia i cooperativa, però també primer la col·lecció cooperativa a la qual se li 
dedica la major part d’espai (un 70% de l’equipament). Es va decidir també que 
la col·lecció cooperativa no duplicaria exemplars, a no ser que això fos requerit 
per determinades circumstancies d’ús. 
 
El següent pas que es va emprendre va ser la cerca d’un possible 
emplaçament. L’estudi d’en Joan Roca mostrava que els millors resultats per a 
magatzems com el previst s’obtenen amb edificis nous, però també que les 
característiques dels mateixos fan que siguin candidats d’aprofitar edificis ja 
existents. En el nostre cas, i prèviament a la localització del lloc, s’havia pres la 
decisió d’aprofitar un edifici ja existent. Amb l’ajuda de l’arquitecte català Josep 
Benedito, després de considerar diferents possibilitats es va optar per una de 
les antigues casernes del Turó de Gardeny, a la ciutat de Lleida. 
 
Entre el 2004 i el 2005 es va concretar el projecte de rehabilitació i s’acordà el 
finançament de les obres de rehabilitació, a càrrec del d’aleshores Departament 
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i del Departament de Cultura.  
Cal dir que la implicació financera d’aquest darrer al projecte provenia del fet 
que el Govern de la Generalitat havia aprovat un Acord per la millora del 
sistema bibliotecari de Catalunya que buscava afavorir el treball cooperatiu i a 
“iniciar els estudis per a crear serveis bibliotecaris d’àmbit nacional, en àmbits 
com el préstec interbibliotecari o la creació d’un magatzem col·lectiu per a 
llibres obsolets”. El gener de 2007 s’havien iniciat les obres i el 8 d’octubre de 
2008 es va inaugurar l’equipament. 
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3. GEPA: un espai per a garantir la conservació i l’accés dels documents 
de baix ús  
 

L’equipament GEPA té una superfície construïda total de 5.412 m2, dels què 
més de 3.700 m2 es destinen a arxiu, en 12 mòduls d’emmagatzematge. 
Aquests mòduls d’emmagatzematge tenen sistemes independents de control 
de les condicions ambientals i estan equipats amb un sistema automàtic de 
detecció i extinció d’incendis per aigua nebulitzada. Quan arribi a la seva 
capacitat màxima està previst que es podrà desar, de manera compacta, uns 
43 quilòmetres dels actuals prestatges de les biblioteques. L’edifici compta amb 
dues sales de treball per a processament de documents, una a la planta carrer i 
una altra a la segona, i disposa d’una sala de consulta amb dotze places de 
lectura, una sala de reproducció de documents i una sala de reunions. 

 
L’equipament GEPA 

Com s’ha comentat, el GEPA està situat a unes casernes militars que havien 
estat considerades com una possible expansió de la Universitat de Lleida. Bona 
part de les casernes van passar a ser l’embrió de l’actual parc tecnològic, el 
Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, mentre que algunes 
quedaven lliures. Va ser fàcil implicar la Universitat en el projecte i que 
l’Ajuntament veiés aquest equipament d’escala catalana com un actiu important 
i la cedís com a magatzem de documents de baix ús. L’emplaçament del GEPA 
a un dels edificis de la caserna d’infanteria de Gardeny va acordar-se després 
que un estudi tècnic determinés que l’edifici era adequat pel propòsit. 

 
Soldats davant de la caserna 
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Antiga caserna abans de ser rehabilitada 

 
Amb l’emplaçament determinat, es van iniciar els treballs per a la redacció de 
l’avantprojecte de rehabilitació de la caserna militar, cosa que es va fer a partir 
de les indicacions de l’estudi fundacional de Joan Roca. Es va convocar un 
concurs públic per a la redacció del projecte de rehabilitació i la direcció de les 
obres de l’edifici de Gardeny per al GEPA. El febrer de 2006 s’adjudicà a Albert 
Benet i Ferran, arquitecte de Lleida. 
 
L’Albert Benet afrontava el repte de conjugar les necessitats bibliotecàries amb 
l’aprofitament d’una construcció existent, edifici que tenia bona salut estructural, 
però que, degut als anys d’abandonament, presentava problemes en quant a 
cobertes, revestiments interiors i exteriors, fusteria i les instal·lacions. El 
projecte tenia per objectiu l’habilitació del màxim nombre d’espais de dipòsit, 
conjuntament amb àrees de suport com són les sales de manipulació, les de 
consulta dels documents, els despatxos i altres serveis i instal·lacions 
necessàries. 

 
Els antics dormitoris de l’edifici 
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El projecte de rehabilitació de l’edifici fou concebut per crear unes condicions 
ambientals òptimes de conservació del paper imprès. Concretament, gran part 
de la inversió de la rehabilitació es va destinar a l’aïllament de l’edifici.  Per 
protegir els documents contra la llum es va respectar la imatge exterior de les 
façanes però cegant totes les finestres per dins en els àmbits dels mòduls 
d’emmagatzematge. 
 
La documentació s’emmagatzema al GEPA seguint el model concebut l’any 
1984 per la Universitat de Harvard, amb el High Density Book Shelving System 
o també anomenat emmagatzematge compacte. Alguns conceptes a tenir en 
compte d’aquest sistema són: 
• Classificació dels materials segons el seu tamany: Classificar els documents 

per la seva mida i crear diferents alçades de prestatgeria elimina l’espai 
vertical no utilitzat als prestages de les biblioteques.  

• Emmagatzematge en contenidors dels documents de la mateixa mida. El fet 
d’utilitzar contenidors, en el cas que ens ocupa safates o caixes de cartró 
obertes, permet l’ocupació dels prestatges en perpendicular, cosa que 
resulta en un augment de la densitat de l’espai emprat. 

 

 
Emmagatzemant els documents segons el seu tamany 

 
• La relació entre l’espai físic i la gestió de la informació. Coordinació de les 

mides dels prestatges amb les dels contenidors utilitzats i els documents 
que els ocupen, buscant la màxima ocupació de les prestatgeries, tant pel 
que fa a l’alçada com a l’amplada dels prestatges. 

• Utilització de vehicles de servei a gran alçada. L’accés als passadissos de 
prestatgeries amb alçades que poden arribar a més de deu metres es veu 
optimitzat (i ergonòmicament millorat), amb vehicles mecànics anomenats 
de “picking”. 
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4. D’espai per a llibres a espai per a usuaris a les biblioteques 

universitàries de Catalunya 

El franquisme va deixar una infraestructura bibliotecària molt pobre que va 
caldre suplir amb les mesures preses a partir de la Ley de Reforma 
Universitaria de 1983. Com a efecte de la modernització de la universitat 
espanyola, la dècada que va del 1985 a 1995 va ser un moment molt intens de 
renovació organitzativa, de creació de serveis i de construcció d’edificis per a 
les biblioteques universitàries espanyoles16. 
 
A l’inici de la dècada del 2000, des de les biblioteques del CBUC es veien 
clares dues coses que van influir en la creació del GEPA: que no seria fàcil 
obtenir diners per ampliar les biblioteques creades feia poc de deu anys i que 
començaven a estar saturades degut als documents acumulats, i que la 
digitalització de les revistes era un moviment imparable que acabaria reduint la 
necessitat de tenir còpies físiques a l’abast dels usuaris. 
 
Tot i això, hi va haver un tercer factor que va tenir gran influència en la creació 
del magatzem: la voluntat de transformar els espais bibliotecaris per tal de 
permetre que aquests acollissin activitats de treball en grup i amb equipaments 
especials.  
 
L’any 2002, REBIUN (l’associació espanyola de biblioteques universitàries) va 
aprovar un Pla Estratègic que suposava un canvi organitzatiu per a l’associació 
així com l’establiment de noves prioritats17. La primera línia estratègica del pla 
volia impulsar “la construcción de un nuevo modelo de biblioteca universitaria, 
concebida como parte activa y esencial de un sistema de recursos para el 
aprendizaje y la investigación”. Aquesta nova orientació va impulsar una 
profunda transformació de les biblioteques en CRAIs (Centes de Recursos per 
a l’Aprenentatge i la Investigació). 
 
Els CRAIs tenen com a principal característica la d’integrar a la biblioteca  
serveis i recursos bibliotecaris, tecnològics i audiovisuals18, cosa que obliga a 
canviar el disseny interior de les biblioteques. Si abans aquestes es 
dissenyaven per a usar llibres, ara es dissenyen per tal que les persones 
puguin interactuar entre elles al voltant dels recursos i serveis que té la 
biblioteca. 
 
Aquesta nova orientació de les biblioteques no es podia plasmar en nous 
edificis ja que aquests havien estat construïts recentment. Per fer-ho, no hi 
havia altra alternativa que transformar els espais existents. El GEPA està 
essent un auxiliar en la tasca de transformació dels espais de biblioteca, ja que 
permet que els documents de menys ús s’hi incorporin alliberant així espais 

                                                             
16 Lluís Ma. Anglada i de Ferrer, Margarita Taladriz Mas. Pasado, presente y futuro de las bibliotecas universitarias 
españolas. Arbor 157, no. 617-618 (1997) http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/1836/1982 [Consulta: 
15-06-2014]. 
17 Cabo, Mercè; Celestino, Sonsoles; Guerra, Carmen; Taladriz Mas, Margarita (2003). «Un puente hacia el futuro : el 
Plan Estratégico de REBIUN». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, juny, núm. 10. 
http://bid.ub.edu/10cabo2.htm [Consulta: 15-06-2014]. 
18 Mª Isabel Domínguez Aroca. La biblioteca universitaria ante el nuevo modelo de aprendizaje: docentes y 
bibliotecarios, aprendamos juntos porque trabajamos juntos. RED: Revista de Educación a Distancia, núm.  monogràfic 
IV (2005) http://www.um.es/ead/red/M4/dominguez9.pdf [Consulta: 15-06-2014]. 
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que abans es dedicaven a llibres i permetent que ara els ocupin persones. A 
continuació mostrarem alguns exemples de com l’equipament GEPA ha facilitat 
que s’hagin produït canvis als espais de biblioteques universitàries de 
Catalunya.  
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a. Adaptació a EEES, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 2009-
2010 

L’any 2009 la UAB, dins de les seves tasques per a l’adaptació arquitectònica a 
les necessitats derivades del procés de Bolonya, va executar obres a algunes 
de les seves biblioteques. Va necessitar de la col·laboració del GEPA per fer 
front a urgències d’emmagatzematge de la Biblioteca de Ciència i Tecnologia 
(BCT), de la Biblioteca Universitària de Sabadell i de la Biblioteca Universitària 
de Medicina de l’Hospital del Mar. Fruit d’aquesta actuació, per exemple, es va 
crear una sala de formació d’usuaris a  la BCT. 

 
Abans: espai per a llibres (Biblioteca de Ciència i Tecnologia, UAB) 

 
Durant:espai sense llibres (Biblioteca de Ciència i Tecnologia, UAB) 
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Després: espais per a usuaris (Biblioteca de Ciència i Tecnologia, UAB) 
 
 
 

 
Després: sala de formació d’usuaris (Biblioteca de Ciència i Tecnologia, UAB) 
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b. Remodelació d’un campus universitari, Universitat Politècnica de 
Catalunya, 2010 

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és la major universitat 
d'enginyeria de Catalunya. Amb més de 25 facultats, es troba a diverses 
ciutats, com Barcelona, Castelldefels o Terrassa. El Campus Nord, situat a 
Barcelona, és un dels campus principals de la UPC. El 2010 la UPC va iniciar 
treballs de remodelació en alguns dels edificis, entre ells la biblioteca 
(Biblioteca Rector Gabriel Ferraté, BRGF). El GEPA i la UPC van treballar 
plegats per al trasllat de materials de la biblioteca.  
 

 
Abans: remodelació, planta baixa (BRGF) 

 

 
Abans: espais per a llibres, 3a planta (BRGF)  
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Després: sala d’usuaris, planta baixa (BRGF) 

 
 

 
 

Després: espai per a usuaris, 3a planta, i espais d’aprenentatge, 2a planta (BRGF) 
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c. De biblioteques a CRAI: Universitat Rovira i Virgili, 2013 

L’any 2013 es va dur a terme una estreta relació entre les biblioteques de la 
URV i el GEPA. Per una part, la Biblioteca de la Facultat de Medicina i Ciències 
de la Salut va emprendre una remodelació d’espais per a la seva adaptació al 
CRAI de la URV. El CRAI del Campus Bellissens necessitava fer una actuació 
d’urgència per al trasllat de fons de baix ús del seu dipòsit. I el CRAI Campus 
de Sescelades va comptar amb la col·laboració del GEPA per a la càrrega de 
fons que permetien la remodelació d’algun dels seus espais. 

 
Abans: espai per a llibres, dipòsit (Biblioteca de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut)  

 
Durant: documents en caixes GEPA (Medicina i Ciències de la Salut)  
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Després: espais per a usuaris, aula d’informàtica i factoria (Medicina i Ciències de la Salut)  

 

 

 
Després: espais per a usuaris, nou CRAI URV 

 

 


