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Què és REBISALUD?

REBISALUD és la REd de 
BIbliotecas Virtuales de SALUD, 
creada en el V Trobada anual de 
responsables de les biblioteques 
virtuals autonòmiques de 
ciències de la salut (Illa del 
Llatzeret de Maó, Menorca, 
setembre de 2013), en el marc 
de la XXIV Escola de Salut 
Pública de Menorca.

https://www.rebisalud.org/


Les trobades a Menorca
(des de 2008)



Les trobades a Menorca
(des de 2008)



Qui som

9 biblioteques 
virtuals de salut 
d’àmbit 
autonòmic



Missió

La missió de REBISALUD és potenciar la
cooperació entre biblioteques virtuals de
salut, mitjançant la coordinació i elaboració
de distintes estratègies i projectes.



Objectius

• Fomentar la cooperació activa de tots els seus membres, en els distints
aspectes i problemàtiques de les biblioteques virtuals de salut.

• Liderar la gestió del coneixement en ciències de la salut, encaminada a
buscar i proposar solucions als reptes i problemàtiques amb què els
sistemes de salut s’enfronten actualment en el àmbits sanitaris,
docents i d’investigació.

• Constituir-se en interlocutor en matèria de gestió del coneixement en
ciències de la salut davant els distints organismes amb competències
en l’àmbit de la salut.



Estructura organitzativa

• Assemblea. Formada pels responsables de les biblioteques virtuals que
formen part de REBISALUD. Es reuneix al manco una vegada a l’any, en
el marc de l’Escola de Salut Pública de Menorca, coincidint amb la
trobada anual de biblioteques virtuals de ciències de la salut.

• Coordinació. Assumida per un o varis membres de l’assemblea.
Actualment els coordinadors són Verónica Juan (BV-SSPA) i Virgili Páez
(Bibliosalut).

• Grups de treball. Poden ser estables o ad hoc. Són coordinats per un o
varis membres de la assemblea, podent participar-ne personal de les
biblioteques virtuals de la xarxa, d’acord amb les especificacions que es
determinin.



Assemblea

Enrique 
Aguinaga

Regió de 
Múrcia

María Jesús 
Castellote

Comunitat 
Valenciana

Mario 
Corral

Cantàbria

Idoia de 
Gaminde

Comunitat Foral 
de Navarra

Verónica 
Juan

Andalusia

Virgili Páez

Illes Balears

Pilar Roqué

Catalunya

Montse 
Salas

Aragó

Pedro 
Serrano

Canàries



Coordinadors

Verónica Juan. Directora de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía (BV-SSPA).
Virgili Páez. Cap de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears 
(Bibliosalut).



Coordinadors

Verónica Juan. Directora de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía (BV-SSPA).
Virgili Páez. Cap de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears 
(Bibliosalut).



Grups de treball

• Qualitat. Elaboració d'estàndards i indicadors, avaluació de recursos, 
estadístiques, etc.
Coordina: Comunitat Foral de Navarra

• Club de compres. Estudi de fórmules que permetin l’optimització dels recursos 
econòmics de les CCAA destinats a la subscripció i adquisició d’informació 
científica.
Coordina: Andalusia

• Web i difusió. Manteniment de canals d’informació i comunicació per difondre 
els objectius i activitats de la xarxa.
Coordina: Illes Balears

Nous grups que s’estan configurant...
• Repositoris institucionals

Coordina: Catalunya

• Catàleg REBISALUD
Coordina: Regió de Múrcia



Algunes línies d’actuació

Creació d’uns estàndards

En projecte:
Aprovació i publicació 
dels Indicadors de 
qualitat de Rebisalud per 
a Biblioteques Virtuals de 
Ciències de la Salut





http://eprints.rclis.org/29557/


Algunes línies d’actuació

Acords amb proveïdors

Negociació amb els 
proveïdors de períodes 
de prova llargs i de 
condicions i preus 
especials de subscripció

https://www.rebisalud.org/component/k2/item/27-rebisalud-alcanza-un-acuerdo-con-ebsco-para-acceder-a-dynamed-plus
https://www.rebisalud.org/component/k2/item/27-rebisalud-alcanza-un-acuerdo-con-ebsco-para-acceder-a-dynamed-plus


Take-home message

REBISALUD: una 
xarxa única!

La millor i la pitjor xarxa 
de biblioteques virtuals 

de salut d’Espanya





www.rebisalud.org
info@rebisalud.org - @rebisalud
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