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Inscripció Codi   
  
La inscripció és gratuïta. És indispensable que la 
formalitzeu enviant un correu a 

CEJFE: 90/09/13/2010 
npf@gencat.cat

 
 
 
 

El marc legal de les biblioteques  
a Catalunya 

4a. Jornada 
 

La Qualitat 
a les Biblioteques 
Especialitzades  

de la Generalitat de Catalunya 
 

 fins al 24  
de novembre de 2010 inclòs amb totes les dades següents: 

 
 
Dia i hora - Assumpte del missatge: nom de la jornada 
 - Nom i cognoms (1r. i 2n.) tal com consten al vostre 

document oficial d’identitat Divendres 3 de desembre de 2010, de 9 a 14.15 h 
- Número de DNI (amb lletra) o NIE  
- Estudis/formació i professió exercida actualment  

Lloc - Direcció general de la qual depeneu si treballeu al 
Departament de Justícia; si treballeu en algun altre 
departament de la Generalitat o en una altra administració, 
indiqueu-ho 

 
Centre d’Estudis Jurídics 
i Formació Especialitzada 

- Nom exacte i complet del lloc de treball (sense 
abreviatures ni sigles, indicant àrea, unitat, etc.) 

Carrer Ausiàs Marc, 40 
08010 Barcelona 

- Adreça completa de la feina: codi postal, apartat de 
correus, etc.  

Tel. 93 207 31 14 
http://www.gencat.cat/justicia/cejfe

 - Telèfons de contacte (fix de la feina i mòbil particular) 
- Adreça individual de correu electrònic de la feina (per 

rebre-hi correctament les notificacions personals relatives a 
la jornada) 

 
 

  
 A més, ens és molt útil per poder mantenir el contacte que ens 

comuniqueu les vostres dades personals:  
- Adreça del domicili personal (amb codi postal)  
- Telèfon fix personal  

 
 

- Adreça de correu electrònic personal 
 

  

 Tractament de dades 
La base de dades del CEJFE és d’ús estrictament intern, no 
es comunicaran les vostres dades personals a tercers; només 
les farem servir per enviar-vos la documentació relativa a la 
jornada. 

  
Barcelona   

3 de desembre de 2010    Les places són limitades. Rebreu una resposta a la vostra 
sol·licitud per correu electrònic uns quants dies abans de 
l’activitat. 

  
  

   
 

mailto:npf@gencat.cat
http://www.gencat.cat/justicia/cejfe


 
Presentació 
 
Fruit de la col·laboració entre el Centre d’Estudis Jurídics  
i Formació Especialitzada del Departament de Justícia i la 
Subdirecció de Biblioteques del Departament de Cultura   
i Mitjans de Comunicació, es presenta aquest cicle de 
jornades professionals que aborda els diferents aspectes 
legals relacionats amb les biblioteques.  
 
L’objectiu d’aquest cicle de jornades, que s’adreça al 
personal de totes les biblioteques del país, és 
proporcionar elements de coneixement i de reflexió sobre 
la legislació aplicable en el camp de les biblioteques. 
S’inicia el setembre de 2009 i s’ha allargat fins al 2010. 
 
 
Destinataris 
 
- Bibliotecaris de biblioteques especialitzades i de centres 
de documentació de la Generalitat de Catalunya 
- Personal bibliotecari en general 
- Altres persones interessades de l’àmbit de la 
biblioteconomia i la documentació  
 
 
 
 

 Programa 
 
9-9.30 h 
Acreditacions i lliurament de documentació 
 
9.30-10 h  
Presentació  
Sra. Carme Renedo Puig 
Subdirectora general de Biblioteques del Departament 
de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Sr. Jesús Martínez Marín  
Responsable de Nous Programes Formatius del Centre 
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  
 
10-11 h  
Ponència 
La gestió de la qualitat aplicada a les biblioteques 
especialitzades de la Generalitat de Catalunya 
Sr. Sebastià Rodríguez Espinar 
Professor del Departament de Mètodes d’Investigació i 
Diagnòstic en Educació de la Universitat de Barcelona  
 
11-11.30 h 
Pausa 
 
11.30-13 h  
Taula rodona  
Bones pràctiques sobre la qualitat a les biblioteques 
Sra. Pilar Roqué Castella 
Cap de la Biblioteca del Departament de Salut 
Sra. Mireia Bo Gudiol 
Bibliotecària de la Biblioteca de l’Arxiu Nacional de 
Catalunya 
Sra. Rosa Cruellas Serra 
Responsable de qualitat i del Servei d’Informació,  
referència de l’Arxiu Nacional de Catalunya 
Sra. Carme Sans Moya 
Bibliotecària de la Biblioteca del Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa 
Sra. Dolors Saumell Calaf 
Directora de la biblioteca pública de Tarragona 
Sra. Àngels Dalmases Guillén 
Cap del Centre de Documentació del Museu de la 
Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
 
 

 Taula rodona  
Bones pràctiques sobre la qualitat a les biblioteques 
(continuació) 
 
Modera 
Sra. Carina Rey Martín 
Professora de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de 
la Universitat de Barcelona  
 
13-14 h  
Proposta de línies de treball per al futur 
Sr. Albert Basart Capmany 
Gestor de projectes de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya 
 
14-14.15 h  
Cloenda 
Sra. Anna Planet Rabascall 
Cap de la Secció de Cooperació Bibliotecària del Departament 
de Cultura i Mitjans de Comunicació 
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