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RESUMEN 

 

La “Biblioteca dels Nadons” és una proposta conjunta de l’Institut Municipal d’-

Arxius i Biblioteques de Gandia i el Centre de Salut Gandia-Corea  amb l’objectiu 

principal de fomentar els llibres i la lectura des dels primers mesos de vida. Així 

mateix, pretenem crear en la biblioteca un recurs d’informació i formació per als 

pares en tot allò relacionat amb la literatura infantil, la salut i l’educació dels seus 

fills. 

 

L’experiència realitzada a Gandia, inspirada en el projecte “Nascuts per llegir” de 
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Catalunya, consisteix en unes reunions periòdiques a la biblioteca on tractem un 

tema sobre la criança i realitzem sessions d’animació lectora específiques per a 

bebés.. Altre dels seus elements bàsics és el fons especialitzat sobre criança i la 

col·lecció per als més menuts. 

 

Els resultats obtinguts fins ara (2008-2010) ens animen a continuar amb el servei, 

ja que, amb un cost mínim, respon satisfactòriament a una necessitat d’i-

nformació, formació i animació que existia al barri sense la resposta adequada. 

 

Paraules clau: Animació lectora; Alfabetització emergent; Educació infantil; Be-

beteca; Criança. 

 

 

INTRODUCCIÓ 
La Biblioteca Parc de l’Estació, on es desenvolupa aquest projecte, és un sucur-

sal de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Gandia (XMBG), integrada al seu 

temps en l’Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques (IMAB) de la ciutat. Per la 

seua part, el Centre de Salut Gandia-Corea és un dels centres d’atenció primària 

del Departament 12 de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana. 

 

La “Biblioteca dels Nadons” surt com una proposta conjunta de l’IMAB i el Cen-

tre de Salut Gandia-Corea amb l’objectiu de promocionar els llibres i la lectura 
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des dels primers mesos de vida i difondre el seu potencial estimulador i lúdic. A la 

vegada, pretenem crear un recurs de informació i formació per als pares en tot allò 

relacionat amb la salut, l’educació i la literatura infantil. 

 

 

La nostra proposta pren la idea d’altres projectes ja consolidats dins i fora d’-

Espanya, com Bookstart al Regne Unit des del 1992, Nati per leggere a Itàlia des 

del 1999, Born to read als EEUU des del 2001 i Nascuts per llegir a Catalunya 

des del 2005. en totes aquestes experiències s’ha demostrat la importància i els 

bons resultats de l’estimulació a través del llibre i la lectura en veu alta amb els 

nadons. 

 

Els objectius principals abans esmentats es determinen en: 

 

Fomentar el llibre i la lectura des dels primers mesos de vida 

Utilitzar el llibre i la lectura com instrument d’estimulació 

Establir un vincle afectiu entre pares i fills a través dels llibres 

Oferir una alternativa lúdica que compartir amb els nostre fills 

Respondre a la necessitat informativa i formativa suscitada per un col·lectiu 

determinat del barri 

Promocionar l’ús de la biblioteca 

Proporcionar nocions didàctiques sobre la narració oral i la literatura infantil 

 

Cal deixar ben clar que no es tracta d’un taller de lectura precoç, la interacció amb 

els llibres il·lustrats i la lectura en veu alta que nosaltres promocionem no 

“ensenya a llegir” als bebés (en sentit estricte). No obstant, sí és cert que aquesta 

activitat afavoreix el posterior aprenentatge de la lectura i l’escriptura com una 

mena d’adobament previ. Per altra banda, no volem que cap xiquet arribe a l’-

escola sense haver gaudit de la biblioteca, els llibres i la lectura, un fenomen que 

desgraciadament encara existeix. Precisament, és aquest el nostre objectiu princi-

pal, promocionar el plaer de compartir llibres amb els nostres fills.  

 

 

BEBÉS I LECTURA 

 

Avui dia, escriure sobre la importància que té la lectura en veu alta per al desenvo-

lupament intel·lectual dels bebés no és cap novetat, començaren a recomanar-la en 

la dècada dels cinquanta els psicòlegs i pedagogs. Ara bé, convé assenyalar que no 

és fins la dècada dels huitanta i, sobretot, dels noranta quan s’investiga científica-

ment aquest tema i es posen en marxa projectes seriosos i dotats amb l’objectiu de 

promocionar el llibre i la lectura en veu alta entre els nadons. En aquest sentit, 

destaquen Reach Out and Read (EEUU, 1989), Bookstart (Regne Unit, 1992), 

Ronda de libros (Salamanca, 1998) i Nati per leggere (Itàlia, 1999) entre els pri-

mers.  

 

Les primeres iniciatives les trobem en EEUU a partir dels experiments realitzats 
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en àmbits pediàtrics. Amb l’objectiu de col·laborar en l’alfabetització infantil, al-

guns pediatres començaren en els huitanta a recomanar als pares que llegiren en 

veu alta als seus fills, ja a partir dels sis mesos, i a regalar llibres periòdicament en 

la seua consulta. Aquesta iniciativa es va estendre i el seu seguiment va suggerir 

que la lectura en veu alta des dels primers mesos de vida afavoria les futures habi-

litats lectoescriptores dels menuts, apart d’altres beneficis en la criança 

(concentració, divertiment, vincle emocional...) 

 

Però realment sabem per què aquest tipus de lectura és tan beneficiós per als na-

dons? Segons explica el reconegut pediatra F. Prandi Farrás en un magnífic article 

sobre alfabetització precoç, “els nens neixen amb totes les neurones ja formades. 

Tanmateix, les connexions entre aquestes s’estableixen en gran part després del 

naixement arribant al nivell màxim als tres anys d’edat. A partir d’aquest mo-

ment, les connexions que no s’utilitzen van perdent-se poc a poc i es consoliden 

aquelles que s’usen. La investigació neurofisiològica suggereix que aquest 

“esporgament” està controlat, en gran part, per l’experiència sensorial del nen”1. 

Arribats a aquest punt, ja haurem deduït que les experiències primerenques amb 

els llibres i la lectura propicien un enfortiment de les connexions neuronals que 

intervenen en l’alfabetització. Per altra banda, també s’ha demostrat que l’-

aprenentatge de la parla, la lectura i l’escriptura és un procés que comença molt 

prompte, abans que els nens sàpiguen parlar, llegir o escriure (alfabetització emer-
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gent)2. 

 

Finalment, podem afirmar que compartir llibres i lectura amb els nostres fills des 

dels primers mesos de vida influeix decisivament en el seu desenvolupament in-

tel·lectual i, en particular, en l’alfabetització. De fet, alguns investigadors han de-

tectat diferències evidents entre nens amb o sense experiències en aquest sentit3. 

 

 

LA BIBLIOTECA DELS NADONS: LA NOSTRA EXPERIÈNCIA. 

 

La Biblioteca dels Nadons és un projecte modest nascut amb la il·lusió de traslla-

dar els grans resultats dels esmentats projectes a una xicoteta comunitat d’usuaris. 

A continuació exposem la nostra experiència. 

 

El primer pas fou el contacte entre la biblioteca i el centre de salut per comentar la 

matèria i preparar un avantprojecte interdisciplinari. Aquesta cooperació ens sem-

bla fonamental per aquest tipus d’iniciatives. A continuació redactàrem el projecte 

definitiu i concretàrem un pla de treball amb dates d’execució. 

 

Un dels principals serveis que desitjàvem era la constitució d’un fons especialitzat 

en criança i una col·lecció de llibres, audiovisuals i música dedicada als menors de 

tres anys. Així doncs, vam fer un selecció de manera conjunta i, seguidament, ela-

boràrem una guia bibliogràfica indexada. Aquesta guia es va difondre des de la 

biblioteca i des del centre de salut entre les mares primerenques. 

 

Paral·lelament, vam dissenyar l’altre servei fonamental del projecte, les animaci-

ons periòdiques en la Biblioteca Parc de l’Estació. Prenent exemple de Nascuts 

per llegir4, introduiríem un tema sobre criança (son, alletament, estimulació...), 

comentaríem la bibliografia seleccionada i faríem contacontes per a bebés. La mú-

sica també formaria part de les nostres animacions.  

 

La Biblioteca dels Nadons ja podia començar, però abans vam acordar dos detalls 

importants: la promoció i l’avaluació. Respecte al primer punt, presentàrem el 

projecte a l’associació de mares lactants local, acudirem als mitjans de comunica-

ció (nota premsa, entrevistes) i repartírem un fullet amb la informació bàsica con-

vidant a la gent a participar. Respecte a l’avaluació, elaboràrem un sistema de re-

collida de dades, una enquesta sobre hàbits lectors i una altra de valoració del pro-

jecte. 

 

La metodologia que seguim en cada sessió és la següent: 

 

Acollida i presentació de la sessió  

Cançoneta infantil de benvinguda  

Un o dos contes 

Explicació sobre literatura infantil (il·lustració, tipologies, narració oral...) 

Tema de criança i comentari de la bibliografia seleccionada 
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Cançoneta infantil d’acomiadament 

 

L’animació es realitza en un espai específic de la biblioteca destinat als més me-

nuts, ací es troba també la col·lecció sobre criança i la bebeteca. La sessió dura 

en torn a 45 min. i procurem introduir diferents seccions curtes abans que una o 

dues més llargues, d’aquesta manera resulta més atractiu. Realitzem un sessió ca-

da més en dos torns. En cada torn s’admet un màxim de vint adults amb el seus 

fills. 

 

En la segona temporada els temes tractats en La Biblioteca dels Nadons foren: 

 

La son infantil-Què lligen els que no lligen (tipologies dels llibres per a be-

bés) 

L’alimentació infantil (0 a 3 anys)-Un conte de Nadal 

Jocs de bebés-Contes en família 

Salut i primers auxilis del bebé-Els contes clàssics 

Entendre i educar els fills (0 a 3 anys)-Un nen com tu 

La criança: una visió general-Manualitats  

 

L’experiència està resultant molt enriquidora i, fins ara, els resultats ens conviden 

a continuar amb el projecte. Les dades recollides ens indiquen que estem donant 

un servei a un nou col·lectiu d’usuaris (més d’un centenar), ha augmentat el prés-

tec (més de mil en l’últim any sobre una col·lecció específica de 250 documents) 

i pràcticament totes les sessions han omplert. Per altra banda, la majoria dels par-

ticipants valoren el servei positivament i reconeixen que el contacte amb La Bi-

blioteca dels Nadons ha contribuït a la seua formació com a pares i com a lec-

tors, animant-se a llegir més als seus fills. 

 

CONCLUSIÓ 

 

La bebeteca representa un nou servei per a les biblioteques públiques orientat a 

satisfer una necessitat: el desig dels pares per compartir els llibres i la lectura 

amb els seus fills des dels primers mesos de vida. Per aquest motiu, en La Biblio-

teca dels Nadons hem creat una col·lecció específica de llibres per a bebés, orien-

tem als pares i compartim sessions pràctiques amb ells. A més a més, el servei 

incorpora un valor afegit, la biblioteca especialitzada en educació infantil (més 

de 100 títols) i les xerrades sobre criança impartides per la comare del centre de 

salut. 

“Molts estudis han demostrat la importància que té el fet de llegir en veu alta als 

infants. Explicar o llegir una història és una activitat que ajuda a millorar la re-

lació entre pares i fills, estimula el plaer d'escoltar, d'imaginar i crear, desenvo-

lupa el gust per aprendre, alhora que esdevé la base per poder establir una rela-

ció constant entre el món que envolta el nen i el seu propi món interior que hau-

rà d'anar creixent al llarg de la seva vida” (Nascuts per llegir). 
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manca, 2008, p. 16 
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LIBER 2010  
 

Teresa Llabata 
 Secretària del COBDCV 

 Tècnica de la Biblioteca Casa de la Reina 
 (Xarxa Biblioteques de l’Ajuntament de València) 

 
 
Del 28 de setembre a l’1 d’octubre va tindre lloc a Barcelona LIBER, una 
de les cites més prestigioses del mercat editorial i punt de trobada de la 
literatura hispana. Més de set-centes editorials de 14 països presentaren 
les seues novetats de l’any. Durant quatre dies el sector va debatre sobre 
els canvis i, molt especialment, sobre la irrupció de l’e-book. 
 
LIBER, que té lloc anualment en alternança amb Madrid, és la fira més 
important d’aquesta indústria a l’estat espanyol, un sector que al 2009 va 
facturar 3.110 milions d’euros. La fira és un referent per a l’Amèrica llati-
na i el punt de trobada més important en llengua castellana. 

 
 
PUERTO RICO: PAÍS INVITAT D’HONOR 
 
Llibreters, distribuïdors, bibliotecaris, autors, docents, traductors, agents 
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literaris..., a més d’invitats de 78 països arribats des d’Alemanya, l’Arg-
entina, el Canadà, la Xina, França, el Marroc, Portugal, Taiwan o Rússia, 
superen ja un 25% més de professionals visitants que l’any passat.   
  
PUERTO RICO és el país invitat d’honor d’aquesta convocatòria. La fac-
turació de Puerto Rico toca els 100 milions de dòlars per any, amb una 
forta vocació de país exportador de llibres en anglès i castellà.  
La participació de la cultura de Puerto Rico està coordinada pel SUAGM 
(Sistema Universitario Ana G. Méndez) i per la UT (Universitat de Tura-
bo), amb programacions de presentació de llibres, exposicions, represen-
tacions teatrals, trobades amb autors, taules redones, etc., que editorials 
(Plaza Mayor, Terranova, Ediciones Norte, Universidad de Puerto Rico...) 
i autors (Mayra Santos Febres, Edgardo Rodríguez Juliá, Janette Becer-
ra, Esmeralda Santiago...) animen amb debats sobre les dones en la lite-
ratura, el fenomen de la migració, l’empenta de la literatura infantil, el bi-
lingüisme en les lletres de l’illa... 
  
LA RECONVERSIÓ DEL SECTOR DEL LLIBRE 
 
En l’acte d’inauguració, Pedro de Andrés, president de LIBER,  reclamà 
una reconversió per tal d’afrontar els nous models de negoci editorial 
amb la urgent modificació de la llei de propietat intel·lectual i l’aprovació 
de la nova llei d’economia sostenible que blinde els creadors front a la pi-
rateria. De fet ―afirma― el llibre digital no és una amenaça per a la in-
dústria. El sector del llibre necessita una reconversió per a afrontar els 
nous models de negoci. També reclama una reducció de l’IVA ―4%―  
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per al llibre electrònic. 
 
EL LLIBRE ELECTRÒNIC 
 
El llibre electrònic està fent molt de soroll a LIBER, encara que la penetra-
ció en el mercat editorial només arriba al 2%, però camina molt ràpid. Les 
properes festes de Nadal confirmaran si és cert que l’e-book està assen-
tant-se fort. 
En la primera meitat de l’any, el mercat de l’e-book ha augmentat un 211% 
en vendes i notablement en el nombre de títols. 
Ja està en funcionament LIBRANDA una plataforma digital que aixopluga 
les editorials més importants del país (Planeta, Santillana, SM, Grup 62, 
Anagrama...). 
LIBER ha inclòs en el maratonià programa d’activitats molta de la proble-
màtica que genera el llibre electrònic: reptes i oportunitats de la indústria 
editorial a l’era digital, els drets d’autor i el llibre electrònic, les xarxes soci-
als en la promoció de la lectura, la comercialització d’e-books, l’adaptació 
de la llibreria convencional als canvis en el sector, l’alta qualitat en la im-
pressió digital... 

Especial interès tingué per als bibliotecaris la presentació de la plataforma 
de préstec de llibres electrònics per a les biblioteques públiques, presenta-
da per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalu-
nya. 
 
Una de les novetats del saló la portà l’empresa Grammata, amb la presen-
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tació d’un nou lector electrònic amb doble pantalla i Wi-Fi incorporat. 
Es tracta del Papyre 6.S Alex, el primer llibre electrònic basat en el siste-
ma operatiu Android de Google amb tecnologia d’interacció de pantalla 
dual patentada. Equipat amb dues pantalles ―una de 6 polsades i una 
altra secundària de 3,5 polsades― amb dispositiu que es converteix en 
el primer lector mòbil mitjançant la tecnologia Wi-Fi i 3G que incorpora. 
 
Està clar que aquest nou suport s’obri pas ràpidament i ja anem detec-
tant possibles lectors tant en contra com a favor. Ens ha sorprés, entre 
els que estan a favor, el sector de la tercera edat, habitualment amb pro-
blemes visuals. Ara, en el llibre electrònic poden ajustar la grandària de 
la lletra a les seues necessitats; a més a més, té l’avantatge de pesar 
poc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
ELS GUARDONATS 
 
Enguany el Premi Homenatge LIBER 2010 ha reconegut la tasca de l’e-
mpresari, editor i escriptor català Josep Maria Boixareu Vilaplana, res-
ponsable de l’editorial Marcombo.  
Els premis al Foment de la Lectura són per a l’agència EFE; per a Radio 
Euskadi, pel programa Pompas de papel, i per a la 2, amb el programa 
literari Página 2. 

 
 
 
El premi al foment de la 
lectura en biblioteques 
va a la Biblioteca Munici-
pal de Burgos i el de Lli-
breter de l’Any és per a 
la Llibreria Diego Martín, 
de Múrcia. 
 
 
Malgrat la crisi econòmi-
ca, a l’estat espanyol la 
indústria editorial mou el 
0,7% del PIB i dóna tre-
ball a més de 30.000 
persones. El 2009 s’edi-

aren més de 330 milions de llibres que corresponen a 76.000 títols. 
Dins d’aquest context, LIBER es converteix en la fira clau del sector, on 
es tanquen gran part dels negocis de l’any. 
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MAR ENDINS: EXPOSICIÓ DE MAQUETES 
NAVALS. 

 
Teresa Llabata 

 
      Biblioteca “CASA DE LA REINA” 

        Xarxa del Ajuntamen de València. 
        C/ Reina 85 baix. 

        46011-València. 
        Tel 96 371 52 92 

        bcasadelareina@valencia.es 
 
 
  La Biblioteca Municipal 
“CASA DE LA REI-
NA” (Cabanyal) té voca-
ció marinera. És per això 
que va acollir  una expo-
sició de “MAQUETES 
NAVALS” organitzada 
pel  “Grupo Modelismo 
Naval de Valencia R.C.” 
 
Més de 30  maquetes de 
velers i  barcos dels dar-
rers dos segles, motors 
en miniatura funcionant perfectament, fotos del port de València - inclo-
sa de Casa del Rellotge bombardejada durant la guerra civil-   l’antiga 
grua del port de València a escala i funcionant, increïbles copies de fra-
gates i falutxos dins de botelles,  nucs mariners... tot el món meravellós 
del maquetistes navals  descobert pels nostres usuaris. 
 
ELS BARCOS 
Les maquetes presentades eren navegables per radio control i copies 
exactes  a escala dels originals amb tot luxe de detalls que els organit-
zadors explicaren al nombrós públic visitant.  Ací comentarem unes po-
ques peces com: 
 
BARCOT, embarcació típica de la Albufera, de 30 pams d’ eslora, habili-
tat amb vela llatina i  un xicotet motor que el fa navegable per radio con-
trol, obra de José Serna. 
 
AMÉRICA, goleta guanyadora de la 1ª Copa de les 100 guinees i que 
donà nom a la competició. Recordem un poc la història... era el 1851, la 
ciutat de Londres celebrava la Gran Exposició. Entre els actes es pro-
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gramà una regata al voltant de la illa Wight coneguda com “Copa de les 
100 guinees”  valor material del premi : un aiguamans de plata.  
A la competició es va presentar la goleta America  competint amb els 
iots britànics. Inicialment la participació li va ser denegada per estar re-
servada a les altes esferes socials, finalment va ser admesa.  
America, per a sorpresa i esglai de tots, guanyà la competició devenint 
la America’s Cup, la més famosa i prestigiosa regata del món. L’armador 
donà el trofeu al club de iots de New York. 
Es un  model navegable dirigit per radio control del maquetista Antonio 
Santamaria. 
 

El 

RELIANCE. New York Yachat Club USA, edition 12ª. 1903. Va ser disse-
nyat per Nathaniel Herreshoff  “el bruixot de Bristol”, de 43 m. De eslora, 
27,43 m. de línia de flotació, equipat d’ un  velamen de 1.501,26 m

2
, que 

el convertia en el veler més gran del món d’ un sol arbre o pal major. Do-
tat d’una tripulació de 64 mariners amb Charlie Barr com a patró. El Reli-
ance en l’actualitat perviu com un símbol de la combativitat entre la Gran 
Bretanya i EUA. 
 La replica esta construïda a escala 1/44 =100 cmts. en fusta i fibra, reco-
berta en suro de 1mm, de gruix, és obra de Vicente Garcia Torres. 
 
ENDEAVOUR II J  (Copa América). 
 Dissenyadors i armadors rivalitzaren per aconseguir el vaixell més ràpid. 
Resultat d’esta evolució en els anys 30 son els models de la classe J  
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molt llançats de proa i popa i que superen  els 120 peus d’eslora total. Al 
1934  llancen el ENDEAVOUR II J, probablement el millor classe J  de 
la història. La maqueta és una magnífica obra de Raúl Rubira Marme-
neu. 
 
Remolcador SORI (“pequeño pero matón”). 
És un model de xicotetes dimensions però gran potencia com ho va de-
mostrar a  l’ Exposició  de Zaragoza. Fou un dels pocs que gosaren  llui-
tar contra corrent al riu Ebre amb una càrrega de troncs. 
Rèplica del model comercialitzat per Artesania Latina Sanson,  repre-
senta un remolcador  de finals del segle XIX .  Té 75 cm. d’eslora, un 
motor Mabuchi 400 amb caixa reductora de 3:1 que mou una hèlice de 4 
pales de 40 mm. que li dona una navegació sense problemes gràcies al 
variador electrònic, també es troba equipat amb la mateixa il·luminació 
del remolcador real i una sirena anti-boira que es controlen per una ra-
dio de 4 canals donant energia per tota una jornada de navegació al 
temps que li serveix de llast. 
SORI és el malnom d’un gran home de la mar i pare de l’autor del vaixell 
José Company Royo. 
 
Els tallers. 
El bon quefer del Grup de Modelisme Naval Valencia R.C.va completar-
se durant una setmana  amb tallers mariners de nucs i  de construcció 
de maquetes, on participaren els joves lectors  de la biblioteca.  
 
 
Des d’ací  donem les gràcies als integrants del “GRUPO MODELISMO 
NAVAL VALENCIA R.C.” per tota la saviesa i dedicació que han repartit 
al descobrir-nos el món meravellós de les maquetes navals i acostar-lo 
a les noves generacions.  
 
       (Més informació    valenciamodelnavalrc@hotmail.es) 
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JORNADAS “SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMA-
CIÓN Y EL CONOCIMIENTO. ESTADO ACTUAL Y 
TENDENCIAS DE FUTURO” 

Alicia Selles Carot 
Vicent Giménez Chornet 

 
 
Las I JORNADAS  del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes 
de la Comunitat Valenciana sobre sistemas integrados de gestión docu-
mental se celebraron los pasados 30 de septiembre y 1 de octubre. Es-
tas jornadas contaron con la Colaboración de la  Universitat de València 
y la Universidad Politécnica de Valencia. 
 
El tema principal de las jornadas era la tecnología como una pieza clave 
que abarca prácticamente todas las tareas de bibliotecas o archivos 
dando paso a una gran variedad de sistemas que han ido evolucionando 
y generando una gran variedad de herramientas que dan respuesta a 
servicios o necesidades concretas y que, en un determinado momento 
necesitan confluir o trabajar de forma integrada. 
 
El objetivo de estas jornadas era dar a conocer las posibilidades y apli-
caciones que los profesionales pueden encontrar en el mercado pero 
también valorar las necesidades y peculiaridades para su integración. 
Las jornadas se dividieron en tres sesiones diferenciadas, la primera de-
dicada a herramientas y sistemas integrados de gestión de bibliotecas, 
la segunda a aplicaciones para archivos y, la tercera y última, a la inte-
gración e interoperabilidad entre sistemas y proyectos.  
 
Tras la inauguración de las jornadas por el presidente del COBDCV, se 
dio paso a la conferencia que abría la sesión sobre sistemas integrados 
de gestión de bibliotecas. Domingo Arroyo, de la Subdirección General 
de Coordinación de Bibliotecas del Ministerio de Cultura, presentó los 
dos proyectos que lidera el Ministerio y el Grupo de Trabajo del Catálo-
go Colectivo de las BAGEs (Bibliotecas de la Administración General del 
Estado).  
El primero, tiene como uno de sus objetivos el estudio y evaluación de 
las soluciones SIGB de código abierto disponibles en la actualidad que 
sirva como base para una distribución propia de un Sistema Integrado 
de Gestión de Bibliotecas (SIGB) para las BAGEs interesadas y en el 
que se eligió KOHA por ser el SIGB más avanzado que cubre la mayoría 
de las funcionalidades requeridas. Este proyecto ya se encuentra en de-
sarrollo.  
El segundo, en el que ya se está trabajando pero todavía no se han da-
do grandes pasos, es el “Punto de consulta único de las colecciones de 
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las Bibliotecas de la Administración General del Estado” en el que el mis-
mo grupo de trabajo evalúa herramientas para la creación del catálogo co-
lectivo y servicios avanzados de las BAGEs. 
 
A continuación, en la mesa redonda “La innovación tecnológica aplicada a 
los Sistemas Integrados de Gestión Bibliotecaria” moderada por Adolfo 
Alonso, encontramos diversos puntos de vista en cuanto al desarrollo y 
funcionalidad, innovación e implantación de Sistemas de Integrados de 
gestión de Bibliotecas.  
Desde el punto de vista de desarrollador de Software, Cristina Gareta de 
LibriTech Ibérica, Carlos Martínez Gallo de Baratz y Alejandro Delgado 
Gómez de 3000 Informática, presentaron sus productos y expusieron las 
líneas de desarrollo e investigación, presentando nuevos productos como 
Absys Nova o la suite de Amicus.  
Alicia Sellés, de MASmedios, expuso la visión de la empresa que implanta 
y desarrolla Sistemas de Gestión de Bibliotecas Open Source y describió 
funcionalidades y proyectos con Koha. 
Finalmente, y desde el punto de vista del usuario, Ana Barbeta, del Servei 
de Biblioteques de la Universitat de Valencia, expuso su experiencia con 
un Sistema Integrado líder en las biblioteca universitarias españolas 
(Millenium) e Inma Ribes, de la Biblioteca de la Universitat Politécnica de 
València, describió las acciones, valoraciones y trabajos realizados para la 
elección y cambio de un sistema integrado desarrollado a medida de la 

institución por otro 
comercial intentando 
renunciar a las míni-
mas prestaciones.  
Todos los participan-
tes en la mesa men-
cionaron la necesi-
dad de evolución e 
innovación en este 
tipo de herramientas, 
que ya no son los 
protagonistas únicos 
de los servicios que 
ofrecemos ni de las 
tareas que realiza-
mos.  
 

La segunda sesión se dedicó a los archivos, los retos de la gestión de do-
cumentos en la e-administración. La conferencia de Teresa Valdehita, di-
rectora del Archivo general de la UNED, “Los Archivos Universitarios ante 
el reto de la Administración electrónica”, puso de relieve los requisitos de 
la gestión archivística en la e-administración y los trabajos que está reali-
zando el grupo de trabajo de los archiveros de universidades. 
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En la mesa redonda, moderada por Vicent Giménez, participaron empre-
sas que tienen una experiencia demostrada en la gestión de documentos 
de archivo. Margarita Vázquez de Parga, de El Corte Inglés, habló de 
"ArchiDOC: La gestión integrada de Archivos", un software ampliamente 
utilizado en diferentes administraciones públicas y entidades privadas 
que reúne los requisitos de estándares internacionales para la gestión de 
los documentos electrónicos. Nuria Martín, de Baratz, expuso las funcio-
nalidades del software: AlbaláNET en la  “La gestión archivística a medi-
da”, y Alejandro Delgado Gómez, por 3000 Informática, habló de 
“Archivar en la nube: un software para gestionar documentos en el nuevo 
milenio: A3W”. Todos ellos pusieron de relieve la importancia del software 
para garantizar la autenticidad de los documentos generados y custodia-
dos en el entorno electrónico. 
La tercera y última sesión, dedicada a Integración e Interoperabilidad, in-
tentó poner en relieve experiencias y proyectos que independientemente 
de las soluciones tecnológicas se dedican a la integración y creación de 
plataformas intermedias en las que confluyen las herramientas y servi-
cios abarcados en las sesiones anteriores. 
Jordi Serrano-Muñoz y Oriol Rico Millán de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, en su ponencia "Bibliotecnica 2.0: Reintegrando contenidos 
en el portal de las bibliotecas de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC)" describieron su experiencia de integración entre un  gestor de 
contenidos (Drupal), un sistema integrado de gestión (Millenium), varios 
sistemas de gestión de repositorios (Dspace) y otras webs y servicios de 
información de las bibliotecas de la UPC. 
A continuación y para finalizar con las Jornadas, en la mesa redonda, 
“Integración, interoperabilidad y servicios”, moderada por Alicia Sellés 
Carot del COBDCV, se presentaron dos soluciones muy distintas para in-
teroperabilidad e integración entre plataformas y proyectos.  
César Juanes, de DIGIBIS, mostró la aplicación de Gestión Integrada DI-
GIBIB, con su módulo OAI y el tratamiento y conversión a diferentes 
estándares y/o esquemas de Metadatos para su integración en proyectos 
europeos o internacionales como Europeana u OAISter. 
Juan Nadal, de IN2, y con un enfoque de proveedor de tecnología e inte-
gración, describió una de las soluciones implantadas (con Alfresco y  Li-
feray) para la gestión documental y de archivos en proyectos de adminis-
tración electrónica.  
Todas las comunicaciones estarán, en breve, disponibles en la intranet 
del Col·legi. Desde el comité organizador estamos muy satisfechos con 
el contenido de estas Jornadas por el nivel científico alcanzado gracias a 
la profesionalidad de todos los ponentes y esperamos que este evento 
haya sido satisfactorio para todos vosotros. Del mismo modo, esperamos 
que en futuros eventos se mantenga este nivel y se aumente la participa-
ción y asistencia. 
 
Muchas Gracias por vuestra colaboración 
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