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Resum: 

En matèria d’informació ambiental, a Catalunya hi ha una coordinació entre més d’una 

vintena de centres de documentació gestionats per la Diputació de Barcelona i la 

Generalitat de Catalunya des del 1994, amb un conveni de col·laboració entre 

ambdues administracions signat el 2004 i reeditat el 2014. També, des del 2002, es 

col·labora molt estretament amb altres centres de documentació ambiental d’Espanya 

—integrats a la xarxa RECIDA—, que el 2015 compta amb 108 centres de 15 

comunitats autònomes.  

Aquesta col·laboració s’ha ampliat aprofitant la reedició del nou conveni entre 

administracions catalanes, l’any 2014, que va propiciar la 1a Jornada sobre 

Documentació Ambiental a Catalunya: Gestió, Difusió i Cooperació (#DocAmbCat), 

amb el concurs de diferents administracions implicades, l’aval del COBDC i la 

implicació de l’IEC. Els resultats van ser molt positius, amb 135 centres localitzats i 73 

assistents amb propostes que han servit als organitzadors per plantejar-se objectius a 

curt i mitjà termini, com ara l’elaboració d’un directori únic, formació o difusió conjunta.  
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Resumen: 

En materia de información ambiental, en Cataluña hay una coordinación entre más de 

una veintena de centros de documentación gestionados por la Diputación de 

Barcelona y la Generalitat de Cataluña desde 1994, con un convenio de colaboración 

entre ambas administraciones firmado el 2004 y reeditado en 2014. También, desde 

2002, se colabora muy estrechamente con otros centros de documentación ambiental 

de España -integrados en la red RECIDA -, que en 2015 cuenta con 108 centros de 15 

comunidades autónomas. 

Esta colaboración se ha ampliado aprovechando la reedición del nuevo convenio entre 

administraciones catalanas, en 2014, que propició la 1ª Jornada sobre Documentación 

Ambiental en Cataluña: Gestión, Difusión y Cooperación (#DocAmbCat), con el 

concurso de diferentes administraciones implicadas, el aval del COBDC y la 

implicación del IEC. Los resultados fueron muy positivos, con 135 centros localizados 

y 73 asistentes que hicieron propuestas que han servido a los organizadores para 

plantearse objetivos a corto y medio plazo, como la elaboración de un directorio único, 

formación o difusión conjunta. 

 

Paraules clau: centres de documentació ambiental, biblioteques especialitzades, 

col·laboració bibliotecària, DocAmbCat, RECIDA 

Palabras clave: centros de documentación ambiental, bibliotecas especializadas, 

colaboración bibliotecaria, DocAmbCat, RECIDA 

1. Síntesi històrica i antecedents de col·laboració 

En l’àmbit ambiental internacional, el 1948, any de fundació de la UICN (Unió 

Internacional per a la Conservació de la Natura), és una data que marca l’inici del 

reconeixement de la importància de la gestió de la informació ambiental. A més, les 

problemàtiques comunes en matèria d’informació en espais protegits es van repetint 

en diferents congressos i publicacions de referència com la Declaració de Rio, Parks 

for life, la Guia de l’Agenda XXI, el Plan de acción d’Europarc-España, el Conveni 

d’Aarhus, els congressos mundials de Parcs, la legislació sobre l’accés a la informació 

ambiental, etc., i les organitzacions ambientals han creat xarxes d’informació i 

biblioteques virtuals. En destaca la iniciativa de coordinació de la UICN, a l’abril del 

1996, de creació de The Information Management Task Force (IMTF) amb l’objectiu de 



millorar com es recollia, gestionava, s’accedia, es difonia i s’aplicava la informació a 

les àrees protegides. 

En el camp bibliotecari espanyol, consta el 1986 com la primera iniciativa de 

col·laboració/coordinació entre el Centro de Documentación Ambiental i la Biblioteca 

General del MIMAM, del mateix departament. 1 

A Catalunya hi ha hagut una certa consciència de la importància que té la gestió i 

conservació de la documentació ambiental, i així ho demostrà l’aposta de 

l’administració per la progressiva aparició, des de principis dels anys 80 del segle 

passat, dels centres de documentació dels parcs de Catalunya i del Centre de 

Documentació de Medi Ambient el 1991. 

Coincidint amb un interès generalitzat per la temàtica ambiental i una època de 

prosperitat econòmica, es va produir una ampliació de centres, un interès per la 

cooperació i formació conjunta, una modernització i un augment de recursos als 

nostres centres. És en aquest marc que sorgeix el primer fet que incideix directament 

en una millora de la coordinació entre centres de documentació de parcs a Catalunya: 

el 1994 es van iniciar a la Garrotxa les Sessions de treball de centres de 

documentació d’espais naturals protegits, per tractar la temàtica documental i 

d’espais naturals, però també les perspectives de futur d'un treball en comú entre 

centres.  

<Dossier de la 1a Sessió de treball el 24 de novembre de 1994 i foto de grup de la sessió al Parc Natural dels Ports, el 

2004. Fotos: Xarxa CDENPC. 

Més informació a b.Cronologia bàsica..., 2015. 



 

19 professionals de 16 centres de documentació existents aleshores van iniciar la 

formació conjunta entre centres de documentació de parcs de la Generalitat i de la 

Diputació de Barcelona. Aquest va ser el naixement de la xarxa (en principi informal) 

entre aquests centres, que ha mantingut la formació de manera periòdica a diferents 

espais protegits de Catalunya. També ha elaborat documents de referència com el 

Document marc de les funcions i necessitats bàsiques d'un centre de documentació 

d'un espai natural protegit. 1994 (actualitzat el 1998 i 2002), que són pautes generals 

comunes a partir de les quals cada centre va poder fixar els seus objectius, funcions, 

tipus de documents recollits, recursos necessaris, característiques del personal, tipus 

d'usuaris, etc. 

L’any 1998, a més, alguns centres de la Generalitat es van incorporar al CCUC 

(Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya) i, a partir de l'any 2002, tots els 

centres de la Generalitat, al catàleg BEG (Biblioteques Especialitzades de la 

Generalitat). En el cas de la Diputació de Barcelona, també ha tingut catàleg col·lectiu 

des del 2012, i així, totes les bases de dades de cada centre de la Xarxa de Parcs 

Naturals que aquesta administració gestiona es poden consultar de forma conjunta a 

Internet. 

El 1998 es van iniciar des de Catalunya alguns intercanvis amb centres de 

documentació d’espais naturals protegits d’Itàlia o de França, i el maig de 1998 hi va 

haver l’intent de posar les bases per a la creació d’una xarxa de centres de 

documentació d’espais protegits més enllà de l’àmbit català, en col·laboració amb 

Europarc-España2. Aquest fet va coincidir amb l’elaboració, el 1998, el primer directori 

de centres de documentació ambiental d’Espanya, on es constatava descoordinació 

entre centres, el desconeixement dels fons i dels serveis existents i l’augment 

considerable de la informació ambiental, a vegades poc accessible pel seu caràcter 

inèdit o per la difusió per canals no comercials. I s’uniren esforços. 

El 2001 va sorgir la possibilitat de participar activament en l’organització d’uns nous 

seminaris permanents de formació anual entre centres de documentació ambiental i 

d’espais naturals protegits d’àmbit espanyol; seminaris liderats i coordinats pel Centro 

Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 

Medi Ambient amb la col·laboració fixa del Centre de Documentació del Parc Natural 

2
 Vegeu l’informe d.«Proyecto Docuparc», 1999. 



de la Zona Volcànica de la Garrotxa (Generalitat de Catalunya) i altres 

administracions.  

El 2002 sorgeix el Seminario anual de Centros de Documentación Ambiental y 

Espacios Naturales Protegidos,3 on s’ha gestat i creat a partir de 2004 la xarxa 

RECIDA (Red de Centros de Información y Documentación Ambiental), que agrupa 

més de 100 biblioteques i centres de documentació ambiental i d’espais naturals 

protegits (108, el 2015) de 15 CCAA de l'Estat espanyol. RECIDA ha estat un segon  

factor decisiu per ampliar la col·laboració de centres de documentació ambiental dins i 

fora de Catalunya. 

A dalt, assistents al I Seminario de CDMAENP (Segovia, 

2002). Foto: E. Primo. A l’esquerra, pòster de RECIDA, 

guanyador a les XIV Jornadas Españolas de 

Documentación #FESABID15 de Gijón. A sota, Alice Held 

(Biblioteca de la UICN) fent la presentació al IV Seminario 

de CDMAENP (Catalunya, 2005). Foto: M. Grabolosa. 

3
 Vegeu més informació sobre RECIDA i els seus projectes a les citacions e (2015) i f (2009) de la 

bibliografia.  



Aquesta xarxa té com a missió afavorir la col·laboració i l’experiència de projectes, 

compartir recursos que optimitzin les inversions i formar experts en gestió de la 

informació i documentació ambiental, amb la finalitat de promoure la coordinació i 

col·laboració entre els seus membres per millorar els serveis als usuaris seguint 

directrius d'organismes internacionals. RECIDA té llista de distribució pròpia, pàgina de 

Facebook, Twitter i també un portal homònim creat amb Drupal (programari lliure). 

També compta amb programa d'actuació i memòria, i funciona amb línies 

estratègiques sorgides dels objectius fixats pels seus membres.  

 

RECIDA és actualment la xarxa més important i de referència de centres de 

documentació ambiental dins l’àmbit espanyol, i ha presentat ponències, pòsters, 

mostra de materials, etc. a múltiples jornades ambientals com l’Europarc 2004, el 

Volcandpark (2012 i 2015), el CONAMA (2014), etc. i també a jornades d’àmbit 

documental com ara FESABID (2005, 2015) o la IFLA (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII Seminario CDAENP, Segovia 2014. Foto: M. Grabolosa. Diagrama de funcionament de RECIDA, 2015. 

Un tercer factor que ha propiciat la millora de la coordinació entre centres de 

documentació ambiental a Catalunya ha estat la signatura del conveni de 20044 

(reeditat el 2014) entre els departaments de Territori i Sostenibilitat (TES) i 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat (DAAM) 

amb la Diputació de Barcelona per a la col·laboració i coordinació de centres, la 

4
 Vegeu text del conveni a a.Conveni... 2014. 

 

Comissió Assessora 
RECIDA: 

•  Isidro Aguillo 
(CCH-CSIC) 

•  Elena Primo 
(Instituto de 
Salud Carlos III) 

•  Jesús Tramullas 
(Universidad de 
Zaragoza) 

•  José Pino 
(Universidad de 
Granada) 

Membre  honorària 
• Carmen Pérez 

(INIA) 

Grups territorials  

Universitats, institucions  
mediambientals o 
d’investigació… Grups de treball 

2015: 

Petites 
biblioteques i 
PPNN 

OPACS 

Màrqueting 



compartició de recursos i la formació, atenent a les necessitats i finalitats comunes de 

tots.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fullets antic i nou dels CDPN. Foto: M. Grabolosa. 

La signatura d’un conveni que actués com a marc global per ajudar els centres de 

documentació ambiental a l’adaptació a la nova realitat canviant i virtual que vivim, 

més enllà de la formació habitual conjunta que ja es portava a terme, ha afavorit una 

millor gestió dels centres, l’optimització de recursos i l’elaboració de documents 

conjunts, independentment de l'administració de què es depengui. Fruit del conveni en 

destaca l’edició de materials en col·laboració, com ara el Fullet de la Xarxa de Centres 

de Documentació dels Espais Naturals Protegits de Catalunya, del qual se n'han fet 

dues edicions el 2004 i 2005 (disponible en català i castellà). També s'ha traduït al 

francès i l'anglès. I a principis de 2016 es preveu també la publicació d’un nou tríptic 

amb dades actualitzades. 

 

I també fruit d’aquest conveni de col·laboració es va posar fil a l’agulla, i al XIII 

Seminari de Centres de Documentació Ambiental i d’Espais Naturals Protegits 

(Segovia, abril 2014), representants de les tres administracions signants d'aquest 

conveni, liderats pel Departament de TES, van proposar de portar a terme un seminari 

de centres de documentació ambiental de Catalunya per tal d’elaborar un inventari de 

centres que treballen amb informació ambiental a Catalunya, proposar col·laboracions i 

línies conjuntes i liderar-ne la coordinació. 



A més, d’acord amb l’article 2 de la Llei 27/2006 per la qual es regulen els drets 

d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de 

medi ambient, es va concretar el concepte d’informació ambiental, relatiu a l’estat dels 

elements del medi, els factors que l’afecten, les mesures, la legislació, etc. i també a 

aspectes com la seguretat alimentària de les persones. L’ampliació de concepte 

d’informació ambiental ha fet més evident i necessària la coordinació 

interdepartamental, i amb diversitat de centres i d’institucions que necessiten suport 

per gestionar i donar visibilitat al seu fons documental.  

 

2. #DocAmbCat, punt d’inflexió en la coordinació entre centres de documentació 

ambiental de Catalunya 

La I Jornada sobre Documentació Ambiental a Catalunya (#DocAmbCat): Gestió, 

difusió i cooperació,5 que es va portar a terme a l’octubre de 2014, tenia tres 

objectius estratègics: a) augmentar la visibilitat dels fons i serveis dels centres de 

documentació, biblioteques i centres amb informació ambiental a Catalunya, b) 

fomentar la cooperació i els intercanvis entre les diferents administracions, entitats, 

organismes i col·lectius que disposen 

de fons i informació de temàtica 

mediambiental, i c) posar en comú 

experiències i bones pràctiques 

existents en centres de documentació, 

biblioteques, entitats, etc. (vegeu més 

informació a b.1a Jornada DocAmbCat, 

2014) 

 

 

<Moment de la presentació de la Jornada. Foto: J. Melero. 

L’activitat estava organitzada pels departaments de Territori i Sostenibilitat i 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de 

Catalunya, per la Diputació de Barcelona i tenia el suport del Col·legi Oficial de 



Bibliotecaris i l’Institut d'Estudis Catalans, que va cedir les seves instal·lacions per fer 

la trobada. 

La ponència marc va ser a càrrec del degà de la Facultat de Biblioteconomia i 

Documentació de la Universitat de Barcelona, Ernest Abadal.  

Seguidament, Francesc Camps, cap del Servei d’Informació Ambiental de la 

Generalitat de Catalunya, va presentar una primera prospecció, anàlisi i estudi de la 

situació de la informació i dels centres amb informació i documentació ambiental a 

Catalunya. 

Va continuar amb tres grups de treball conduïts per Eugènia Serra, directora de la 

Biblioteca de Catalunya (sobre Documentació digital); Carme Fenoll, cap del Servei de 

Biblioteques de la Generalitat de Catalunya (sobre Cooperació i intercanvi ) i Josep 

Melero, cap de la Unitat de Programació Pedagògica i Divulgativa d'Espais Naturals de 

la Diputació de Barcelona (sobre Difusió dels centres). Les conclusions de cada grup 

van ser llegides i comentades en sessió plenària moderada per Josep Planas, 

sotsdirector d'Informació i Educació Ambiental del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que va cloure la jornada amb la voluntat 

de donar continuïtat a aquestes trobades anualment. 

La participació de persones lligades a centres vinculats a la gestió de documentació 

ambiental va ser considerable: 73 assistents. Es va constatar que la situació dels 

centres i les biblioteques amb documentació ambiental està molt diversificada tant pel 

que fa a l’estat de descripció dels fons com a les eines utilitzades, i va quedar palès 

l’interès i la necessitat de cooperació entre els diversos centres, per la qual cosa 

pensem que la celebració de properes jornades pot ser positiva per aportar 

coneixements i reforçar el treball cooperatiu. 

Pel que fa al perfil dels assistents, les etiquetes d’identificació 

que se’ls demanava que es pengessin a la solapa per saber amb 

què s’identificava cadascú ens permeten dibuixar prou clarament 

la tipologia d’assistents.  

<Solapa d’una assistent amb les etiquetes identificatives. Foto: M. Grabolosa. 



Les etiquetes més utilitzades van ser la del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i 

Documentalistes de Catalunya (23 persones), seguida de la xarxa RECIDA (Red de 

Centros de Información y Documentación Ambiental) (22 persones), Diputació de 

Barcelona (21 persones), Generalitat de Catalunya (18 persones), Espais naturals 

protegits (18 persones), Biblioteques Especialitzades de la Generalitat (17 persones), 

Universitats (12 persones), Ajuntaments (10 persones), Museus (8 persones), 

Consorcis (4 persones), Periodisme ambiental (4 persones), CSIC (3 persones), ONG 

(2 persones), Associacions (1 persona) i Altres col·legis professionals (1 persona). 

Les valoracions dels participants van ser molt positives, tal com demostren els 

resultats de les 43 enquestes d’avaluació recollides, que van puntuar amb una mitjana 

de 7 la cobertura d’expectatives personals, i una mitjana de 8 la valoració global de la 

Jornada.  

<Moment de la Jornada al pati de l’Institut d’Estudis 

Catalans. Foto: S. Mulet. 

 

 

Els debats i grups, l’horari, les 

instal·lacions i el fet de compartir 

experiències i informació van ser 

considerats els punts forts de la Jornada, i com a punts febles es van assenyalar la 

informació prèvia, la diversitat de centres, la curta durada de la jornada i l’excés de 

teoria. El correu electrònic directe i les xarxes socials van ser les vies més utilitzades 

per assabentar-se de la Jornada.              

 

 

<Coordinadors a l’exposició final dels grups de 

treball. Foto: M. Grabolosa. 

 



Pel que fa als aspectes que caldria tractar en futures jornades, molts tenen a veure 

amb crear o intensificar lligams de col·laboració, i es va suggerir aprofundir en les 

conclusions extretes, fer treball previ de col·laboració, establir accions concretes en 

centres, fer xarxa i aproximar-se al públic, crear grups de treball, cercar exemples 

internacionals com a referent i també el tractament de la informació digital i repositoris. 

3. De propostes dels grups de treball a objectius operatius 

Són remarcables les propostes dels grups de treball que es van constituir durant la 

jornada, que han estat la base perquè els organitzadors ens fixem objectius estratègics 

i operatius que cal aconseguir a curt, mitjà i llarg termini. 

3.1. Augmentar la visibilitat dels fons i serveis dels centres de documentació, 

biblioteques i centres amb informació ambiental a Catalunya. 

3.1.1. Crear un directori únic de centres amb informació ambiental. 

3.1.2. Disposar d’un portal únic o web corporatiu per cooperar, difondre i facilitar 

l’accés a la informació ambiental i donar visibilitat als centres. 

3.1.3. Sol·licitar a les institucions titulars dels centres els mitjans necessaris (recursos 

econòmics, tecnològics i humans) per aconseguir el manteniment de la xarxa de 

centres i que els fons siguin accessibles a través dels catàlegs col·lectius de les 

BEG i del CCUC. 

3.1.4. Crear eines de difusió (butlletins, llistes de distribució, grups de difusió, compte 

de Twitter de documentació ambiental) per potenciar els continguts de la xarxa. 

 

Storify de la Jornada elaborat per la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. TES. Generalitat, 2014 

(https://storify.com/mediambientcat/1a-jornada-sobre-documentacio-ambiental-a-cataluny) 

https://storify.com/mediambientcat/1a-jornada-sobre-documentacio-ambiental-a-cataluny


3.2. Fomentar la cooperació i els intercanvis entre les diferents administracions, 

les entitats, els organismes i els col·lectius que disposen de fons i informació de 

temàtica mediambiental. 

3.2.1. Treballar de forma transversal i cooperativa a través d’una xarxa de centres de 

documentació ambiental de Catalunya, xarxa DocAmbCat. 

3.3. Posar en comú experiències i bones pràctiques existents a centres de 

documentació, biblioteques, entitats, etc. 

3.3.1. Reforçar la formació dels tècnics i el suport amb tècnics itinerants o 

catalogacions centrals. 

3.3.2. Elaborar un document model per a la cessió de drets de divulgació per part 

dels autors dels documents generats per les mateixes administracions, encarregades a 

externs o produïdes per subvencions. 

3.3.3. Crear una llista de preguntes més freqüents que facilitin la resolució de 

problemes. 

3.3.4. Creació d’un repositori corporatiu temàtic liderat per la Generalitat que permeti 

la difusió en obert de la documentació digital. 

Alguns dels assistents de la Jornada. Foto: Organització DocAmbCat. 



4. Què hem aconseguit fins ara? 

La xarxa de centres de documentació de parcs, amb més de 20 anys de rodatge, és 

un bon punt de partida per a la xarxa de centres de documentació ambiental de 

Catalunya, perquè es consolida la coordinació existent entre els centres de 

documentació dispersos per la geografia catalana, i això ens permet que siguin 

observatoris vius interessants per a l’anàlisi i peces clau en accions territorials. 

Cal dir, a més, que s’ha fet i s’està fent un gran esforç d’adaptació a les noves 

realitats, amb canvis no només tecnològics, sinó metodològics, acompanyats 

d’ampliació i de diversificació de públics i serveis per servir el millor possible a un 

públic cada cop més exigent. 

Precisament per atendre les demandes d’informació i de documentació, per facilitar 

l’accés a la informació ambiental tal com marca la llei i difondre-la adequadament, les 

administracions fan esforços per utilitzar Internet i les xarxes socials per arribar a 

l’usuari i interaccionar-hi.  

Els centres de documentació de parcs són biblioteques especialitzades que recullen, 

organitzen i difonen informació, documentació i tot tipus de materials relacionats amb 

espais naturals protegits i medi ambient, i participen en xarxes catalanes i espanyoles 

de centres de documentació ambiental. 

<Sessió de didàctica al Centre de Documentació i 

Recursos Educatius del Parc de Collserola. Foto: 

CDREPC. 

 

El seu objectiu és donar respostes 

específiques a mida, facilitar l’accés a 

informacions especialitzades i fer 

d’enllaç amb una extensa xarxa 

d’experts en diversos temes relacionats amb espais protegits i medi ambient. 

Bàsicament per difondre informació ambiental i donar suport a la recerca per mitjà de 

múltiples serveis, com ara respostes personalitzades presencials i en línia, préstecs, 

donacions i intercanvis de documents, informació sobre els recursos de l’espai, 

publicacions pròpies i elaboració de catàlegs temàtics, promoció de programes de 

divulgació i d’informació ambiental, suport a la gestió dels parcs, suport i 



assessorament a la recerca. Serveis avalats, en molts casos, per sistemes de qualitat 

com la ISO 9002, la CETS o la Q de Qualitat Turística en alguns centres gestionats per 

la Generalitat de Catalunya, o bé associats a segells de qualitat com el SICTED o la Q 

de Qualitat Turística en alguns dels centres gestionats per la Diputació de Barcelona. 

A desembre de 2015, el Centre de Documentació de Medi Ambient i 12 d’aquests 

centres que pertanyen al Departament de Territori i Sostenibilitat tenen uns 50.000 

documents catalogats, amb fons documentals virtuals cada cop més accessibles a 

Internet i també físics ubicats arreu del territori i localitzables gràcies al catàleg 

col·lectiu de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya i al CCUC. 

La Diputació de BCN també té 12 centres de documentació d’espais naturals, la 

majoria ubicats a l’entorn de Barcelona, amb més de 30.000 registres i un catàleg 

propi de consulta que, en molts casos, permet també descarregar-se el document 

referenciat en format PDF si es disposen dels permisos adients. 

5. #DocAmbCat comença a funcionar 

En primer lloc, els organitzadors de la Jornada (que actualment són el Departament de 

Territori i Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona) han proposat la creació d’una xarxa 

informal, anomenada #DocAmbCat, que compti amb grups de treball creats segons 

els temes d’interès, assessorats per diverses institucions reconegudes en l’àmbit 

bibliotecari i 

documental de 

Catalunya,  

 

 

 

Mapa de situació de 

les més de 100 

biblioteques i centres 

de documentació amb 

informació ambiental 

obertes al públic. 

 

 

 



Pel que fa a l’objectiu estratègic d’augmentar la visibilitat dels fons i serveis dels 

centres de documentació, biblioteques i centres amb informació ambiental a 

Catalunya, es treballa pel compliment de les peticions dels grups de treball, i durant el 

2015 ja s’han tirat endavant algunes accions com ara: la localització i recollida de 

dades dels 135 centres de documentació o biblioteques ambientals inventariats (108 

oberts al públic), per a l’elaboració d’un directori únic de centres, biblioteques, entitats i 

organismes dedicats a recopilar, catalogar i difondre documentació ambiental a 

Catalunya. 

Pel que fa a l’objectiu de fomentar la cooperació i els intercanvis entre les diferents 

administracions, entitats, organismes i 

col·lectius que disposen de fons i d’informació 

de temàtica mediambiental, per al 2015, i 

aprofitant que era l’Any de les biblioteques, 

es va proposar la celebració conjunta de quatre 

efemèrides ambientals entre les biblioteques, 

els arxius, els centres de documentació, les 

institucions, etc. que volguessin difondre el seu 

fons documental ambiental (Dia del Medi 

Ambient, Dia del Turisme Sostenible, Dia dels 

Ocells i Dia de les Muntanyes).  

Amb participació desigual segons l’efemèride i 

les zones, és una acció que es mantindrà el 2016 perquè es considera interessant de 

potenciar per crear també lligams entre arxius, biblioteques públiques i 

especialitzades. 

I amb referència a l’objectiu de posar en comú experiències i bones pràctiques 

existents en centres de documentació, biblioteques, entitats, etc., ja s’han recopilat 

diversos models d’exemple per a la gestió del fons i, gràcies a la col·laboració del 

Departament de Cultura, es va poder oferir a més d’una vintena de centres de 

documentació ambiental de Catalunya un curs de disseny de productes de màrqueting 

(cartell, punt de llibre i opuscle) amb el programa Inkscape. 



Durant el 2015 els organitzadors de la Jornada DocAmbCat han fet reunions 

periòdiques per tal d’avançar en els compromisos adquirits, i per al maig del 2016 s’ha 

previst una nova edició d’aquesta jornada tècnica bianual. Les accions relacionades 

amb la visibilitat, com pot ser la creació d’un portal únic o l’accessibilitat dels fons 

documentals, son alguns dels reptes plantejats a mig termini. Altres, com fomentar la 

cooperació entre centres involucrant-los amb actuacions conjuntes, proporcionant 

eines i estratègies per millorar el funcionament intern i la gestió documental dels 

centres, són de consecució més senzilla. La creació d’un repositori cooperatiu és un 

repte molt demanat a la darrera Jornada DocAmbCat i que es pretén tirar endavant. 

6. I el futur? 

La cooperació és essencial en el món actual i en el futur, i aquesta necessitat obre 

moltes possibilitats de treball conjunt, també en temàtica ambiental, amb coordinació 

entre biblioteques, centres de documentació, arxius i tothom que generi o gestioni 

documentació ambiental. Els coordinadors del projecte i les institucions a les quals 

pertanyen volen oferir als centres de documentació ambiental de Catalunya un 

paraigua comú que els representi i els ajudi en la seva tasca, aportant solucions per 

millorar el seu funcionament i optimitzant els recursos que permetin la difusió de la 

informació ambiental amb eines del segle XXI. Si s’aconsegueixen els objectius fixats, 

no només haurem aconseguit millorar la conservació documental, la gestió i l’accés a 

la informació ambiental al nostre país, sinó també revalorar el paper de les 

biblioteques i els centres de documentació com a «ponts» del coneixement ambiental, 

com a gestors, difusors i dinamitzadors de la informació ambiental. 
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