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El fons de la Biblioteca del Seminari Diocesà es 
podrà consultar per Internet 

 

ANA RODRÍGUEZ, GIRONA. Durant anys, i segles, el 
Bisbat de Girona ha recopilat, emmagatzemat i 
conservat milers de documents, alguns dels quals 
daten del segle XVI. Es tracta d´incunables i 
manuscrits, molts dels quals són exemplars valuosos 
per la seva raresa. Davant aquesta riquesa 
bibliogràfica, el Bisbat ha vist la necessitat de donar 
un tractament a aquest fons documental que n´asseguri la seva conservació i difusió. D´aquí neix la idea de 
promoure un conveni entre el Bisbat i la UdG per gestionar la informatització d´aquest catàleg.  
Ahir al migdia, el Bisbat de Girona, la Universitat de Girona, la Diputació, el Departament de Cultura de la 
Generalitat i Caixa Girona van signar aquest acord, que farà possible que el fons de la Biblioteca del Seminari 
Diocesà de Girona es digitalitzi i pugui consultar-se per internet. El conveni, que preveu una col·laboració per 
a quatre anys, recull que la primera part que es catalogarà seran els 17.000 exemplars de la part més antiga 
del fons (del segle XVI al XIX). Aquests registres bibliogràfics passaran a formar part del Catàleg de la 
Biblioteca de la UdG i també del de totes les universitats catalanes. Actualment, i atès que ja fa un mes que 
un equip de quatre persones hi treballa, hi ha alguns exemplars les referències dels quals ja es poden 
consultar per Internet.  
70.000 documents a catalogar  
El fons de la Biblioteca del Seminari Diocesà de Girona compta amb 70.000 exemplars que, fins ara, s'havien 
de consultar de la manera tradicional: anant a la biblioteca i buscant el llibre personalment gràcies a unes 
fitxes de paper. A través d'aquest conveni, bibliotecaris contractats per a aquesta tasca s'encarregaran de 
catalogar i entrar a un arxiu informàtic tots els registres de les obres del seminari per tal que es puguin 
consultar per internet.  
Tots els incunables i manuscrits de què consta el fons -els 70.000- està previst que s´hagin catalogat d´aquí a 
quatre anys. La primera fase, però, s´espera que s´allargui un màxim d´un any i mig. D'aquesta manera, tota 
la comunitat universitària i la societat en general podran tenir accés a aquests llibres. A més, aquest catàleg 
s'inclourà al Catàleg de la Biblioteca de la Universitat de Girona, al Catàleg Col·lectiu de les Universitats 
Catalanes i al Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya i Espanya.  
La rectora de la UdG, Anna M.Geli, que va recordar el caràcter de «servei públic» de la universitat, va destacar 
la importància d´aquest material en els camps de la recerca i la investigació. Es tracta d´un fons «magnífic 
per poder tirar endavant el coneixement del nostre país i, concretament, de Girona», va declarar la rectora. 
El conveni per al procés decatalogació -que costarà uns 320.000 euros en 5 anys, segons va dir el president 
del Consell Social de la UdG, Albert Bou- també estableix les aportacions econòmiques de cada institució. Així 
la Diputació i Caixa Girona aportaran 90.000 euros cadascuna, 12.000 euros els Serveis Territorials de Cultura 
de la Generalitat, i 20.000 euros el Consell Social de la UdG. 
 

    

catàleg. Un equip de quatre persones ja fa un mes que treballa 
per entrar totes les dades a la xarxa. 
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Más Ofertas Aquí

 
PVP: 154,00 €  

Zapatos Bertulli 
King 
Llévatelo con un 
descuento especial 
en nuestra tienda. 

 
PVP: 586,86 €  

Ordenador Portátil 
Airis Pragma 
La máxima garantía 
al mejor precio. 

  
PVP: 125.000,00 € 

Vivienda 
Zamora Capital 
(zamora) 
Mira los modelos, 
compara el precio
y compra online 
con descuento. 
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reproducció a l'efecte de l'article 32.1, paràgraf segon, Llei 23/2006 de la Propietat intel·lectual. 
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