
   

 

 
CELEBREM CINC ANYS! 

 
 

 

 

 

 

Qui som? 
 
 
L’ interès i el treball sobre les publicacions en sèrie van fer que el novembre de 2009 una 

colla de professionals de diferents biblioteques i centres de documentació es trobessin en 

un curs organitzat pel Col∙legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya 

(COBDC). D’aquesta trobada va sorgir la idea de crear un grup de treball, llavors inexistent 

al Col∙legi, que des d’aleshores es va reunint de forma periòdica per intercanviar 

experiències i treballar conjuntament en la confecció de productes d’interès per als i les 

professionals. 
 
 
D’això ja en fa 5 anys; ens vam constituir el 14 de febrer de 2010 i actualment el grup el 

formem 12 persones: Meritxell Albet, Miriam Balboa, Trini Castillo, Núria Gavarró, Mònica 

Gonzàlez, Joan Carles Graupera, Nuara López, Gemma Masdeu, Sònia Monegal, Marta 

Perpiñán, Mònica Pulido i Gemma Nández com a coordinadora del grup. 
 
 
 
Com treballem? 

 
 
El grup intenta tractar i difondre a través dels seus canals (blog, Twitter i Facebook) tot tipus 

de  notícies  relacionades  amb  les  publicacions  en  sèrie,  des  de  la seva gestió a les 

biblioteques fins a d’altres informacions relacionades com l’impacte que tenen en la recerca 

o bé les novetats de revistes que van apareixent al mercat. 
 
 
Sobre aquest darrer aspecte, col∙laborem des dels inicis amb Treball Bibliogràfic del Servei 

de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. Fem la cerca, seleccionem i ressenyem les 

revistes noves que van naixent en diferents àmbits i matèries, dirigides a les biblioteques 

públiques, amb el doble objectiu de facilitar tant nous títols que poden ser d’interès pels 

usuaris, com la gestió de la subscripció als responsables de les biblioteques públiques 

d’arreu de Catalunya. Aquesta tasca queda reflectida al document bimestral que porta per 

títol Bibliografia selectiva: novetats. 
 
 
La nostra metodologia de treball es basa en la col∙laboració conjunta de tot el grup en les 

diferents feines.  Degut a la diversitat de procedència dels membres, sovint aquest treball es 

fa a distància gràcies a l’ús de les eines 2.0 (Google Drive, Doodle, Canva, …). Disposem 

d’un manual que inclou informació sobre el grup, les eines i la metodologia de treball 

emprada en cada cas. 



   

 

Tot el grup participa en les tasques i activitats però quan això no és possible i algun membre 

no pot col∙laborar ho comunica a la resta; és per aquest motiu que el correu electrònic i el 

WhatsApp són eines molt eficients per a nosaltres. Les trobades virtuals es complementen 

amb les presencials que tenen lloc al COBDC, fent dos tipus de reunions periòdiques: les 

ordinàries,  per  definir  i  valorar  els  objectius anuals, i les extraordinàries, per tractar i 

desenvolupar temes concrets com per exemple com podem treballar el blog, el treball de 

selecció i ressenyes de revistes, la participació a les Jornades, les visites, etc. Totes les 

actes de les reunions les enviem al COBDC. 
 
 
On som i què hem aconseguit? 

 
 
Creiem que el Grup de publicacions en Sèrie, després de 5 anys, s’ha consolidat i ha 

aconseguit a través de les xarxes socials un cert impacte entre els professionals del sector. 
 
 
De la col∙laboració amb Treball Bibliogràfic de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya 

han sorgit dos grans fruits: la selecció i ressenya de les novetats bimestrals de revistes, que 

ja hem comentat anteriorment, i el document que porta per títol Revistes,80+20 

imprescindibles. Aquest darrer consta de dues parts: les ressenyes de 80 revistes 

imprescindibles que cal tenir en tota biblioteca (com una hemeroteca bàsica per diferents 

àrees temàtiques) i 20 recursos electrònics que faciliten la cerca de nous títols per 

augmentar la col∙lecció. 
 
 
Del Grup també n’ha sorgit la gran experiència de visitar hemeroteques. Algunes de les 

visites han estat exclusives per als membres del Grup, mentre que d’altres han estat obertes 

als col∙legiats del COBDC. Hem visitat l’Hemeroteca de la Biblioteca de Catalunya, 

l’Hemeroteca de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (Casa de l’Ardiaca) i la seu i la 

biblioteca del Parlament de Catalunya. També hem gaudit d’una visita comentada per la 

seva comissària a l’exposició “Revistes catalanes: esplendor a l’entorn dels moviments 

modernistes, noucentistes i d’avantguarda”, organitzada per la Biblioteca de Catalunya el 

novembre de 2014. 
 
 
El darrer projecte en el que estem treballant és un document que porta per títol Controlant 

les revistes en paper: casos pràctics a diversos tipus de biblioteques, un recull 

d’experiències de com des de diferents àmbits de treball tractem les revistes, des del control 

i  l’ordenació  passant pel préstec i l’esporgada. L’objectiu d’aquest text és explicar les 

nostres tasques per si pot ser d’utilitat a d’altres professionals. 
 
 
Què volem fer en un futur? 

 
 
Després de 5 anys estem contents de poder seguir en aquesta tasca voluntària que implica 

dedicació, esforç i temps. Seguim amb il∙lusió i amb periodicitat actualitzada contínuament! 
 
 
El  nostre  futur  no  el  coneixem, com el de tantes revistes; només sabem el que ens 

agradaria:



   

 

 

● continuar col∙laborant amb Treball Bibliogràfic pel que fa a les novetats bimestrals de 

publicacions periòdiques i altres projectes; 

● programar noves visites (quan sigui possible obertes als col∙legiats del COBDC)  a 

hemeroteques rellevants de Catalunya per conèixer com treballen i aprendre; 

●   participar en jornades i trobades del sector per donar més visibilitat al grup; 
 
 
i  sobretot…  arribar  a  esdevenir  un  referent  entre  els  professionals  del  “món”  de  les 

publicacions en sèrie, per poder ajudar i col∙laborar en el seu treball, la nostra raó d’existir! 
 
 
Podeu seguirnos i contactar amb nosaltres: 

 
 
 

 serie@cobdc.org 
 
 
 
 

http://www.cobdc.net/publicacionserie/ 

 @GTserie  

https://www.facebook.com/GrupdeTreballdePublicacionsenSerie3835280983

58448/ 
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