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Diplomat en Biblioteconomia
(1988), llicenciat en Documenta-
ció (1998) per la Universitat de Gra-
nada i màster en Documentació di-
gital per la Universitat Pompeu Fa-
bra (2002). Pertany al cos Faculta-
tiu d’Arxius, Biblioteques i Museus
de la Universitat de Granada. Des
del 1990 ha desenvolupat la seva
tasca com a bibliotecari en diferents
facultats d’aquesta Universitat. Des
del 2001 fins al 2004 va treballar
en la implementació del sistema In-
nopac/Millennium. En el període
2005-2007 va ser subdirector de
la Biblioteca Universitària. Des del
2008 treballa com a bibliotecari en
cap del Servei de la Facultat de Tra-
ducció i Interpretació de la Universi-
tat de Granada. Ha presentat nom-
broses ponències en diferents con-
gressos de la seva àrea de coneixe-
ment, i també alguns treballs publi-
cats en coautoria. Així mateix, ha
impartit cursos d’especialització en
diferents institucions nacionals i es-
trangeres. Va participar en el Grup
de Treball per a la posada en marxa
del Catàleg Col·lectiu de les Bibliote-
ques Universitàries d’Andalusia i ha
estat membre del Grup de Treball
de la Xarxa Alfa II - Biblioteca Babel.
Des del gener de 2006 és consultor
de l’assignatura Fonaments d’anàlisi
documental de la Universitat Oberta
de Catalunya.

Diplomada en Biblioteconomia i Do-
cumentació per la UB (1987). Lli-
cenciada en Filologia Romànica per
la UB (1988). Llicenciada en Docu-
mentació per la UOC (2008). Per-
tany al cos d’ajudants de bibliote-
ca de la Universitat de Barcelona
(1991). Des del 1993 ha desenvo-
lupat diferents activitats a la Biblio-
teca de Medicina de la UB, la més
rellevant de les quals és la lligada
a la formació d’usuaris en l’àmbit
biomèdic. Al llarg d’aquests anys
també ha estat responsable de la ca-
talogació del fons de la Biblioteca de
Medicina, portant a terme la recon-
versió, l’esporga i la incorporació de
donatius de gran valor bibliogràfic.
Actualment, les seves àrees d’interès
són l’accés obert a les publicacions
científiques i el paper dels dipòsits
digitals, tema sobre el qual ha donat
diverses conferències. És consultora
de l’assignatura Fonaments d’anàlisi
documental a la Universitat Oberta
de Catalunya des del 2008.
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