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Editorial del president:

Portem 1 any del Butlletí
Ja portem un any de butlletins!
La veritat es que va ser una acció que molts de vosaltres ens demanàveu a les
assemblees, a les reunions, etc., i que, finalment, ha esdevingut una realitat
consolidada.
Aquí vull destacar l’esforç dels companys que realment fan possible aquesta edició
mes rere mes i que són les que han convertit aquest projecte en un servei útil als
nostres socis, i, en aquest sentit, vull destacar al nostre company de la secretaria
de l’ATI Catalunya, l’Enric Camarero, i el nostre company de Junta, en Guillem
Alsina.
Aquesta continuïtat en l'edició del butlletí, i la resposta en l’acceptació dels socis
ens ha fet pensar a nivell de Junta que hem de donar un pas mes. Així, estem
valorant idees com la de fer una edició en paper que ens sigui d’utilitat com a
material de distribució i promoció en els actes que organitzem, i que sigui una eina
de presentació davant dels agents del sector i de les institucions a les que ens
dirigim.
Una aposta que volem considerar és l’increment de la freqüència, passant a ser
d’edició quinzenal, que, tot i que significaria un esforç en l’edició, es veuria
compensada per la puntualitat en les notícies i informacions que us fem arribar.
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Una altra possibilitat que estem valorant és la de crear un
cercle “d’amics de l’ATI”, conformat per aquests mateixos
agents i personalitats rellevants de les TIC a casa nostra, i
fer-los arribar el butlletí com a mostra del que fem i del
que som. En aquest sentit, m’agradaria comentar que
aquestes editorials es publiquen en el blog de la Junta, el
que, en conjunt, va dibuixant una imatge de l’opinió del
capítol mateix.
Però, per nosaltres, a nivell de Junta tenim molt clar que
l’opinió del soci és fonamental, i en aquest sentit, ens seria
de gran ajuda, de fet, per tots plegats, la vostra opinió
sobre com podem millorar i evolucionar el butlletí i que,
d’aquesta manera, ho puguem tornar a comentar d’aquí a
un any.
Tots fem l’ATI!
... i tots podem fer el butlletí!
Atentament,

8. Tancament de la sessió.
(*) NOTA IMPORTANT: tots els socis poden assistir a l’assemblea
amb dret a veu, tenint dret a vot solament els compromissaris
escollits per les assemblees dels Capítols, els membres de la JDG i
els presidents dels Capítols (art. 3.2.1 dels Estatuts).
(**) NOTA IMPORTANT 2: s’anirà publicant a la intranet la
documentació que es presentarà a les assemblees per la seva
aprovació, avisant-ho per correu electrònic.

L’acte tindrà lloc a les Sales de Videoconferència a
Barcelona, Madrid i València. La de Barcelona està situada
a l’Edifici C6 del Campus Nord de la UPC, sala E106 (sala
polivalent) de Barcelona. Adreça: Jordi Girona 1-3, 08034
Barcelona. (Metro: Palau Reial)
google maps:
http://maps.google.es/maps?
f=q&hl=es&geocode=&q=campus+nord+UPC,
+barcelona&ie=UTF8&ll=41.387934,2.112755&spn=0.003
485,0.007392&z=17
Convocatòria intranet ATI:
https://intranet.ati.es/article.php3?id_article=144

Xerrada ATI
Dídac López Viñas
President d’ATI Catalunya

L’ATI us convida a la presentació "Una experiència
d’implantació de Programari Lliure en un entorn

Convocatòria assemblees de l'ATI del dia 17 de
juny de 2008
El President de l’ATI, Josep Molas i Bertrán, com a
President de la Junta Directiva General, i en el seu nom,
convoca a l’Assemblea General en sessió extraordinària el
dia 17 de juny de 2008:
17.30 h. en primera convocatòria (exigeix un quòrum per a
celebrar-se).
Segona convocatòria: 18.00 h. (sense quòrum per a
celebrar-se).
L’ordre del dia és el següent: Canvi en els Estatuts
A continuació es celebrarà l'Assemblea General ordinària
amb el següent ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obertura de l’Assemblea.
Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Lectura i aprovació de la memòria d’Activitats del 2007.
Lectura i aprovació del Pla de Acció pel 2008.
Lectura i aprovació de la liquidació de l’exercici del 2007.
Lectura i aprovació del pressupost pel 2008.
Torn obert de intervencions.

experimental", que tindrà lloc el proper dimarts 1 de juliol
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a la sala Verdaguer de l'Ateneu Barcelonès.
El CAP Roger de Flor utilitza un edifici ecoeficient, propietat
del Servei Català de la Salut, construït amb finançament
del projecte de la Unió Europea SARA, en el qual s'ha
portat a terme un projecte d'implantació, fa un any i mig,
de gestió informàtica en programari lliure, per a la gestió
de la informació clínica dels usuaris, i compartint
informació amb els sistemes d'informació sanitària pública
de Catalunya, història clínica comuna, recepta electrònica,
gestió de baixes laborals…

Presentación Novática 191. Gobierno de las
TIC
En el siguiente enlace encontraréis la documentación que
se expuso el pasado 14 de mayo durante la presentación
de la monografía del número 191 de la revista Novática
dedicada al gobierno de las TIC, y que tuvo lugar en la
sala Verdaguer del Ateneu Barcelonès.
https://intranet.ati.es/article.php3?id_article=136

* El acceso es restringido. Los socios que no puedan acceder a la
La xerrada anirà a càrrec d’en Luis-F. Mazo Sanféliz, soci intranet pueden solicitarlo llamando a la Secretaría General, 93
sènior de l’ATI, i responsable de la Gestió Tecnològica del 412 52 35, o enviando un correo electrónico a secregen@ati.es.
CAP Roger de Flor.
Informació del projecte SARA: www.sara-project.net
Esmorzar de treball de l'ATI
Dades generals de l'acte:

El passat dimarts 10 de juny es va celebrar el primer dels
esmorzars de treball adreçats als socis institucionals que la
junta de l’ATI Catalunya té la intenció d’organitzar amb
vocació de continuïtat. Inicialment, la freqüència serà
trimestral i el leitmotiv d’aquests esdeveniments és el fer
xarxa entre els propis membres de l’associació, i entre
aquests i els agents socials que intervenen especialment en
el sector de les noves tecnologies, si bé, en aquest cas, la
finalitat va ser presentar i explicar el pla d’acció de la nova
junta, amb el qual es vol donar una nova embranzida a
l’associació perquè esdevingui una entitat útil al soci i útil a
la societat, naturalesa pròpia de l’ATI.

Data: 01/07/08
Horari: de les 18.30 a les 20 h.
Lloc: Sala Verdaguer, Ateneu Barcelonès
Carrer de la Canuda nº 6
08002 Barcelona
Inscripcions: secrecat@ati.es / 934125235
Aquesta mateixa informació la trobareu a:
http://www.ati.es/article.php3?id_article=952

Primer estudi sobre el sector TIC a Catalunya
amb la col·laboració de l'ATI

Un altre dels objectius d’aquests esmorzars de treball és
establir un conducte de doble sentit amb el nostre entorn
professional, començant pels mateixos socis. Doble sentit
La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la per tal d’escoltar i estar alerta del què està passant arreu, i
Informació de la Generalitat de Catalunya (STSI) ha per tal que aquest mateix entorn pugui conèixer el nostre
presentat el primer estudi sobre el sector TIC a Catalunya posicionament enfront dels reptes que ha d’afrontar el
sector de les TIC.
amb la col·laboració de l'ATI.
L'informe, elaborat per la Fundació Observatori per a la I això és el que es va veure aquest dimarts, on van
Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC - coincidir representants de diferents empreses i universitats,
http://www.fobsic.net -), fa una anàlisi detallada de la ja que ràpidament, al fer les presentacions dels assistents
situació actual del mercat de les TIC a Catalunya i una
previsió de la seva evolució fins al 2010.
Aquest informe va ser presentat en el marc del BDigital
Global Congres (http://www.igcweb.net) amb la presència
de l'ATI com a agent destacat del sector i amb la
presentació de l'opinió de la nostra associació.
Més informació:
http://www.fobsic.net/opencms/opencms/ca/index?
contentPath=/ca/nav_esq/Sala_de_Premsa/2008_Estudi_S
ector_TIC&centerPage=nivell2.jsp
http://www.fobsic.cat/opencms/opencms/ca/index?
centerPage=nivell2.jsp&contentPath=/ca/nav_esq/Estudis_
i_Informes/Estudis_TIC/2008_Estudi_Sector_TIC

Se alquilan sitios de trabajo en despacho
de arquitectura, de unos 100m2.
Espacio abierto y muy luminoso,
completamente equipado. En edificio de
oficinas en Aribau con Provença.
260 Euros/mes y puesto. Alquilando más
puestos el precio a negociar.

Web ATI: http://www.ati.es/article.php3?id_article=944
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negoci mitjançant l’ús de tecnologies que augmentin el
potencial del seus empleats. Així, ambdues entitats
consideren la conveniència de sumar esforços per
promoure la incorporació de les TIC en les organitzacions
com a eina clau per millorar la seva productivitat, i, en
aquest sentit, duran a terme, conjuntament accions de
comunicació, difusió i conscienciació entre els dirigents
d’aquestes organitzacions, així com donar-los-hi suport en
la detecció dels punts de millora dels seus processos de
negoci.
Durant l’esmorzar, en Ramon Costa, Business Productivity
Advisor del CIP, va fer una breu presentació del centre,
convidant als assistents a fer una visita a les seves
instal·lacions.

Un moment de l'esmorzar de treball de l'ATI

es va generar un productiu debat per saber quin és el
paper que han de jugar tant les empreses de l’àmbit
tecnològic com les universitats (i per extensió els centres
de secundària) per tal de fer atractiva la professió
informàtica, atesa la manca de professionals que pateix el
sector. Altres elements relacionats que van sorgir a la
discussió van ser les poques matriculacions, a tots els
nivells educatius, el poc protagonisme de la dona, i la
necessitat de potenciar l’esforç en l’estudi i la formació
contínua per part tant dels docents com dels estudiants, i,
evidentment, dels professionals, argument que va resumir
en Joan Pons, vocal de l’ATI Catalunya, en la curiositat per
aprendre coses noves.

Xerrada PRINCE2

L’ATI i QRP Management Methods International Espanya
van organitzar el passat dilluns 2 de juny una sessió
teòrica per explicar aquesta metodologia utilitzada en la
Gestió de Projectes. La xerrada va ser força participativa,
tant pel que fa a l’assistència com a la qualitat de les
intervencions dels assistents, les quals van permetre un
intercanvi d’impressions molt constructiu entre el ponent,
en Vincenzo Imerti, formador i consultor PRINCE2 de QRP,
el moderador, l’Angel Nieva, vocal de l’ATI Catalunya, i
professor de Project Management en el programa de
Màsters de La Salle Business School i Coordinador del Grup
Conveni entre l’ATI i el CIP (Centre d'Innovació en de Direcció de Projectes (GDP) de la mateixa institució
acadèmica, i els assistents a la xerrada.
Productivitat)
Cal destacar que l’acte també va ser l’escenari on es va L’acte va tenir lloc a la Sala Verdaguer de l’Ateneu
signar l’acord entre l’associació i el CIP, Centre d'Innovació Barcelonès i va consistir en una breu introducció a la
Gestió de Projectes, una visió general dels principis de
PRINCE2 i un torn obert d’intervencions.
En breu, la presentació utilitzada durant la sessió es
publicarà a la intranet del web i en rebreu notificació per
correu electrònic.
Per acabar, i com a recordatori, us volem informar que els
socis de l’ATI disposeu d’un 20% de descompte en els
cursos de Prince2 que organitza QRP. Més informació i
calendaris de cursos a Barcelona i a Madrid:
http://www.ati.es/article.php3?id_article=906

CEPIS newsletter - Issue 5 (2008) June

El moment de la signatura

A continuació us facilitem l'enllaç en el qual podreu
consultar la newsletter editada per CEPIS del mes de maig.

en Productivitat ubicat a Manresa. La finalitat d’aquest és CEPIS és el Consell Europeu d'Associacions de
ajudar a les empreses a incrementar la productivitat dels Professionals Informàtics, organisme del que ATI és
seus treballadors, innovant en els seus processos de fundadora i en el qual lidera la representació d'Espanya.
Pàgina 4 de 12

Butlletí ATI Catalunya

Número 12 – època 2, juny de 2008

Enllaç: https://intranet.ati.es/article.php3?id_article=152

desarrollo, mantenimiento y gestión del software.

L'accés a aquesta informació està restringit als associats.

Las ponencias deberán primar la presentación de trabajos
que recojan experiencias y avances apoyados en
aplicaciones prácticas y datos contrastados sobre
cualquiera de los aspectos relacionados con la temática de
las Jornadas como, por ejemplo:

* Els socis que no tinguin accés a la intranet poden sol·licitar-lo

trucant a la Secretaria General (93 412 52 35) o enviant un correu
electrònic a secregen@ati.es

Innovative Cities for the Next Generation ICING
>> Gratuït
El proper 26 de juny es celebrarà a Barcelona la
conferencia Innovative Cities for the Next Generation.
Els principals objectius seran proporcionar una visió global
sobre la Ciutat del Futur i compartir el coneixement
adquirit mitjançant l’experiència de diferents projectes que
treballen en aquest camp. Al seu torn, també es
presentaran els resultats del projecte ICING dirigit per tres
grans ciutats europees: Barcelona, Dublín i Hèlsinki. El
projecte ICING s’ha desenvolupat en els bancs de proves
d’aquestes ciutats amb l’objectiu d’aplicar les tecnologies
integrades en mòbils i la web 2.0. ICING està dirigit a la
investigació i desenvolupament del concepte de Ciutat
sensitiva facilitant la incorporació de noves tecnologies per
a crear un model de ciutat que respongui en conseqüència
als estímuls que els ciutadans i les infraestructures enviïn.
L’esdeveniment també inclourà demostracions dels serveis
més innovadors.

1. Modelos y normas de gestión y de mejora de calidad y
procesos: CMMi, ISO 15504, ITIL, ISO 20000, ISO 9001,
etc.
2. Técnicas de aseguramiento y evaluación de calidad:
pruebas de software, revisiones, medición, herramientas
de control y gestión, etc.
3. Metodologías, técnicas, herramientas y procesos de
desarrollo, etc.
4. Gestión de proyectos y de personas para la calidad del
software y los sistemas, gestión de nuevos esquemas de
desarrollo (software factories, subcontratación, off-shore,
etc.), análisis de viabilidad y rentabilidad de la innovación y
la calidad del software, etc.

Se prestará especial interés a los trabajos procedentes de
Latinoamérica así como a los procedentes de entornos
multinacionales escritos en inglés. Los trabajos podrán
presentarse en español o inglés y se someterán a revisión
por el comité de programa con atención prioritaria a su
carácter práctico y se exigirá especialmente el
cumplimiento de las normas de formato (ver instrucciones
para autores). Las ponencias seleccionadas se publicarán
como actas de las JICS en un número especial de la revista
REICIS. Así mismo se está gestionando la publicación de
Per inscriure’s o consultar més informació, podeu fer-ho a trabajos seleccionados en una revista internacional de
prestigio en inglés.
través de la pàgina: www.epractice.eu/workshop/icing.
Beneficios para los autores
Los autores de ponencias seleccionados cuentan con los
siguientes beneficios:

Aquesta mateixa informació la trobareu a:
http://www.ati.es/article.php3?id_article=958
Petición de Ponencias

X Jornadas de Innovación y Calidad del
Software

- Presentación de su experiencia y trabajo ante una
audiencia cualificada de cerca de 100 profesionales e
investigadores.
- Inclusión de su trabajo en publicaciones de prestigio.
- Una inscripción gratuita por ponencia para poder atender
las jornadas con todos los beneficios de documentación,
catering, etc.
- Posibilidad de ayuda para alojamiento (máx. 2 noches
para un autor por cada ponencia) en caso de desplazarse
al congreso desde fuera de la región de Madrid.

La décima edición de las Jornadas de Innovación y Calidad
del Software (Conferencia Iberoamericana de Calidad del
Software) se celebrará en Madrid los próximos días 25 y 26
de septiembre de 2008. Organizadas por el grupo de
Calidad del Software de la Asociación de Técnicos de
Informática (www.ati.es/gtcalidadsoft) y la revista REICIS
(www.ati.es/reicis) estas jornadas retoman la tradición de
los distintos eventos pioneros en España sobre calidad de
software
organizados
por
ATI Instrucciones e información
(http://www.ati.es/rubrique.php3?id_rubrique=233) con la
Toda la información en la página del grupo de Calidad del
pretensión de abrirse a otros ámbitos internacionales.
Software de ATI: www.ati.es/gtcalidadsoft
Por ello, la X edición de las Jornadas de Innovación y
Calidad del Software (X JICS) solicita ponencias a los - Página de las jornadas: http://www.ati.es/rubrique.php3?
profesionales e investigadores que trabajan en los distintos id_rubrique=331
aspectos de la innovación, la calidad y la ingeniería en el - Petición de contribuciones:
Pàgina 5 de 12

Butlletí ATI Catalunya

Número 12 – època 2, juny de 2008

http://www.ati.es/article.php3?id_article=941
- Instrucciones y fechas: http://www.ati.es/article.php3?
id_article=942
Consultas y más información a través de calidadsoft@ati.es

expo:QA' 08: Call for Paper

basados en Software Libre.
Esta conferencia tuvo lugar el jueves, 8 de mayo de 2008,
a las 18.00 h.en la Universidad Pontificia Comillas de
Madrid.
Enlace a la documentación (*):
https://intranet.ati.es/article.php3?id_article=143

Arranca Expo:QA ’08, que tendrá lugar los días 27 y 28 de
noviembre en Madrid. Con motivo de la celebración del 5º (*) El acceso es restringido. Los socios que no puedan acceder a
aniversario del evento, aumentará la excelencia del la intranet pueden solicitarlo llamando a la Secretaría General, 93
programa, que este año contará con la presencia de 412 52 35, o enviando un mensaje a secregen@ati.es.
algunas de las personalidades más importantes del sector.

REICIS ya está integrada en Redalyc

Estas V Jornadas de Calidad y Testing de Software se
internacionalizan. Todas las conferencias serán bilingües
(español/inglés e inglés/español), se contará con 2 tracks y
más de 25 ponencias, y se reubicará en un lugar más
céntrico de Madrid. Se premiará la mejor conferencia con
1.500 € (votada por los participantes), además de que se
subvencionará a todos los conferenciantes seleccionados.

REICIS (http://www.ati.es/reicis) ha sido integrada en la
hemeroteca digital Redalyc (http://redalyc.uaemex.mx) ya
que cumple los criterios de aceptación y calidad de este
índice. Este directorio digital, soportado por la Universidad
Autónoma de México, cuenta con una red de centenares
de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España
y Portugal. REICIS ya se puede localizar dentro del
Os invitamos a compartir vuestros conocimientos y directorio de computación:
experiencias, presentando una conferencia y respondiendo http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/HomRevRed.js
a este "Call For Paper". Los temarios de los cursos y p?iCveEntRev=922
conferencias deben ser relacionados con la calidad y el
L’Observatori de l’Ateneu Barcelonès
software de testing. Se enfatiza en temas concretos,
contenidos detallados, profundizar en técnicas o procesos
Des de l'Ateneu Barcelonès, entitat col·laboradora de l'ATI,
frente a presentaciones introductorias o generales.
ens fan arribar la següent informació que pensem que pot
ser del vostre interès:
Más información: Call for Paper
http://www.expoqa.com/pdf/ExpoQA08-Call%20for
Infraestructures a Catalunya: un repte pendent
%20Paper_sp_V04.pdf
Más información:
Diego Oubel
Adriana Fraj
 contact@expoqa.com
 93 253 01 88
Fax: 93 253 07 50
Web: www.expoqa.com

La connexió elèctrica amb França, el traçat i els túnels del
TGV, la interconnexió de conques fluvials per a
l’abastiment d’aigua, la modernització de la xarxa
ferroviària, la nova N-II al Maresme, el quart cinturó al
Vallès, la transformació de l’Aeroport del Prat en un hub
internacional…

Mai com avui les infraestructures havien estat motiu de
debat i discussió, i mai com avui les solucions a les seves
Documentación Conferencia "El proyecto
Morfeo: software libre para la innovación en la problemàtiques havien condicionat tant el progrés i el
desenvolupament de Catalunya. Possiblement les
empresa"
polèmiques puntuals i segmentades no ens deixen
observar amb equanimitat la situació global del país, i
Ya está disponible en la Intranet la documentación de la
oblidem que les infraestructures també contribueixen a
conferencia:
construir identitat.
El Proyecto Morfeo: software libre para la
Javier Rui-Wamba i Joan Busquets, un enginyer i un
innovación en la empresa
arquitecte de primera fila dedicats i especialitzats en el
Ponente: Juan A. Cáceres (Coordinador de la Plataforma
treball amb les infraestructures, ens donaran les claus per
Middleware de la Comunidad MORFEO, Telefónica I+D)
a una discussió racional del fenomen, allunyada de debats
emocionals i simplificacions reductores.
Resumen: Presentación del proyecto Morfeo: un marco
abierto de colaboración entre empresas (grandes empresas
Dades generals:
y PYMEs), universidades, centros de investigación y la
Tercer Observatori Ateneu. A càrrec de l'enginyer de ponts
Administración, donde desarrollar modelos de innovación
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i camins,
Fundació de la UPC
Javier Rui-Wamba. Presentarà l’acte Oriol Bohigas
Organitzador: Ateneu Barcelonès
>> 10% de descompte pels socis de l’ATI <<
Dia i hora: 30/06/2008 - 19:30 hores
Lloc: Sala d'actes
+info: http://www.ati.es/article.php3?id_article=888
Preu: Entrada Lliure (aforament limitat) Mich
Descripció:
L'Observatori Ateneu continua amb aquesta conferència,
de nou, impulsant un nou espai de prosMichpectiva, a
¿Microsoft ha renunciado?
través del qual analitzarem les perspectives de futur de les
Escrito por Josep Molas, Presidente de ATI
Infraestructures a Catalunya, i n’exposarem els escenaris
de futur possibles i desitjables.
Microsoft ha renunciado. Yahoo ha encontrado la oferta de
Microsoft económicamente insuficiente. Hasta aquí los
Formació
datos objetivos. Podemos entrever algo más detrás de los
hechos objetivos. Veámoslo.
Curso Rapid Software Testing
A lo largo del tiempo Microsoft ha sabido integrar
Enmarcado en el programa que Expo:QA propone para
tecnologías emergentes en sus productos. Ha consolidado
2008, se celebrará una nueva edición del curso Rapid
su liderazgo en el entorno de los sistemas y productos y
Software Testing, impartido por Michael Bolton, del 16 al
servicios integrados en el entorno de éstos. Pero en
18 de junio próximos en Barcelona.
cambio no ha sabido competir en los emergentes servicios
que han tenido a Internet como base.
>> Los socios de ATI gozarán del del 15% de
descuento sobre la tarifa de inscripción. <<
Yahoo nació, justamente, en este nuevo entorno y en él ha
crecido, competido e innovado. No es el número uno, pero
Michael Bolton es uno de los mayores expertos mundiales
todos lo podemos reconocer como un o de los grandes. La
en Exploratory Testing, una metodología y una disposición
oferta de Microsoft no les convenció. No les convenció,
para el testing de software aplicadas a situaciones de
seguramente, por el proyecto que llevaba asociado que
incertidumbre y con plazos extremadamente cortos.
garantizara la continuidad de su proyecto original.
‘Rapid Software Testing’ está pensado para cualquier
persona que esté implicada, directa o indirectamente, en la
garantía de calidad de un producto de software, desde
testers y líderes de equipo, hasta programadores o
diseñadores.
Más información:
http://www.expoqa.com/RapidSoftareES.htm

Las empresas "Internet" nacieron con una estrategia de
desarrollo de una nueva infraestructura a la que han
asociado productos y servicios novedosos, han captado
nuevos usuarios/clientes que explican el éxito que han
obtenido. Microsoft ha ido siempre a remolque, y a pesar
de sus aportaciones nunca ha sido percibido por los
usuarios/clientes como uno de la "cuadrilla" del mundo
Internet.

Esta misma información la encontraréis en:
http://www.ati.es/article.php3?id_article=928

La transformación del foco estratégico de las empresas y
sus dificultades no es un fenómeno nuevo. Lo hemos visto
con anterioridad cuando los fabricantes de sistemas
Executive Education & Masters - BES La Salle
electromecánicos se tuvieron que enfrentar a los "nuevos"
(descuento socios)
fabricantes de sistemas electrónicos o cuando estos
En virtud del acuerdo de colaboración entre ATI y La Salle,
tuvieron que convertirse en empresas de servicios.
los asociados de ATI tienen un descuento de hasta el 15%
en la matrícula en algunos de los programas.
Seguramente Yahoo y su máximo responsable, el que más,
percibió que la fusión representaba el final de un proyecto
Los Programas pueden cursarse en el Campus Barcelona y
y los equipos directivos de Microsoft no generaron la
a través del Campus Virtual LaSalleOnLine.
confianza necesaria en el nuevo proyecto.
Cada Programa ha sido diseñado en función de las
Hoy percibimos que la red crece y los "standalone" se
necesidades específicas de perfiles profesionales de
estancan. Microsoft habrá de encontrar nuevos caminos
diferentes sectores, de las tareas que desarrollan, de su
para crecer en los nuevos medios o se convertirá en
formación y de su proyección futura.
pasado. El cambio es el éxito, pero es muy difícil cambiar
cuando los demás perciben que no lo haces.
+info: http://www.ati.es/article.php3?id_article=934
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Hiperconectividad

un bloc com enviant-nos directament la teva opinió en
forma d'article a secrecat@ati.es.

Per Gabriel Martí (soci d'ATI nº 7518), publicat en el bloc 'Diario
de un tecnoadicto'
http://www.ati.es/blog/index.php?
op=ViewArticle&articleId=412&blogId=2

La teva paraula és la paraula del Soci.
Anima't!

Mi mujer me ha enviado hoy la siguiente noticia, no porque ATI Catalunya
pudiera tener algún interés técnico o profesional para mi,
sino que lo hacia con intención de aviso.
“La hiperconectividad va en aumento
Un estudio señala que los empleados hiperconectados
utilizan multitud de dispositivos y al menos nueve
aplicaciones para estar conectados en cualquier lugar y
momento. La investigación predice que en cinco años el
porcentaje de hiperconectados se elevará hasta el 40%. ”
Sí, lo confieso, formo parte de este grupo emergente de
Hiperconectados, pero tengo atenuantes para ello. Las
nuevas tecnologías además de formar parte de mi
profesión lo son también en gran parte de mi uso personal
en tiempo libre, y prefiero en muchos casos dedicar tiempo
con mi portátil a navegar, estudiar, investigar o escribir en
el blog que a ponerme a mirar ciertos programas basura
de la TV.
Aunque el uso que le doy a la Blackberry es totalmente
profesional y no al ocio, donde parece que hace hincapié la
noticia. Para mí, el estar permanentemente conectado, ya
sea con el Blackberry o con mi portátil, sea donde sea, me
permite gestionar y tratar múltiples temas con mayor
celeridad que de otra manera sería imposible.
Vivimos en un mundo que va cada vez más rápido y exige
también tratar los asuntos y resolver los problemas más
rápidamente. Es un tópico, lo sé, pero es la realidad, y las
tecnologías van de la mano de esta situación que para
muchos puede parecer una adicción.

Todoscontraelcanon: El Canon Digital
aumentará el paro, la inflación y reducirá los
ingresos del IVA
• Ayuntamientos, parlamentos autonómicos y
sindicatos cuestionan la implantación del Canon
Digital.
• El presidente de Apemit denuncia que las
exigencias del Canon obligará a cerrar a 5.000
pequeños comercios de informática en toda España.
• Desde la Unión Europea se critica la instauración
indiscriminada del Canon y la necesidad de una
política común en esta materia.
Jueves 5 de junio. La Ley de Propiedad Intelectual, que
gravará con el Canon Digital todo aquello con lo que se
pueda copiar y que cada vez cuenta con más detractores.
Decenas de Ayuntamientos ya han presentado mociones
contra esta medida, pidiendo la eliminación del Canon. El
Parlamento Vasco, las Cortes de Castilla y León o las
Cortes Valencianas también cuestionan esta medida, al
igual que los sindicatos CC.OO. y CNT-AIT. Además, el
proyecto de reglamento está denunciado por la Plataforma
Todoscontraelcanon.es en la Comisión Europea y en el
Defensor del Pueblo por considerarlo “arbitrario,
indiscriminado e injusto”.

Desconozco si el término Hiperconectividad existía como tal
Uno de los últimos en manifestar su absoluta
anteriormente, pero creo que la primera empresa en
disconformidad con esta Nueva Ley ha sido Joseph Jove, el
hablar de ello ha sido Nortel, la impulsora de este estudio.
presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas
Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (Apemit)
Aquí tenéis, además, un vídeo de Nortel que trata este
quien está convencido de que “el Canon Digital, y la
tema.
correspondiente subida de los precios, obligará a cerrar a
la mitad de tiendas de informática que existe en España”
afectando aproximadamente a 5.000 comercios.
Vols escriure al Butlletí?
Creiem que els nostres socis suposen el valor més
important de l'associació, i els seu coneixements i
experiència el capital més important amb el que podem
comptar.

Nota de prensa: http://www.ati.es/article.php3?id_article=950

bdigital Global Congress: Steve Bratt, CEO del
W3C, explica la Web 3.0

Per això, si tens opinions, temes tècnics o de gestió, o Guillem Alsina (guillem@imatica.org) - El World Wide
senzillament, si vols compartir la teva experiència Web Consortium ja està treballant activament en
professional, ens la pots fer arribar tant creant els estàndards que han de definir la Web del futur, i
Steve Bratt n'ha fet una presentació al congrés.
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Quan encara tot just estem paint la Web 2.0 ja se'ns vol
vendre un nou concepte, el de la Web 3.0 també
anomenada web semàntica, de la qual se'n parla cada cop
més.

reconstruir l'ordre en què s'han fet totes les fotos. Si, a
més, la càmera compta amb un dispositiu de
geolocalització incorporat com és ara un GPS, un servei
com Google Maps ens permetrà relacionar les fotografies
amb la localització al mapamundi corresponent al lloc on
El terme "semàntica" no hi és perquè sí: la Web 1.0 han estat fetes.
permetia la interconnexió de documents, abans inconnexos
o no relacionats directament, de manera que a l'origen s'hi Aquesta mateixa intel·ligència artificial s'haurà de
situa tot el potencial de l'hipertext. Superada aquesta fase, manifestar també en la possibilitat de "dialogar" de forma
calia quelcom més: la participació. És el que a partir d'un natural amb els serveis en línia; per exemple, si actualment
moment donat s'ha conegut com a Web 2.0, l'impacte de volem emprar un cercador per trobar restaurants a la
la qual encara estem acabant de mesurar. Però aquesta ciutat de Barcelona, correm el risc de que entre els
Web 2.0 ens ha donat un llegat de formes de desar la resultats ens surtin moltes pàgines que no tenen cap
informació als serveis en línia no estandarditzades, el que relació directa amb aquesta comesa, simplement perquè hi
al seu torn provoca que els internautes hàgim d'entrar les surten les paraules restaurant i Barcelona, que són les que
mateixes dades tants cops com serveis en línia emprem. I busquem. Planes personals o fins i tot d'hotels anomenats
la seva actualització té el mateix problema.
Barcelona d'altres llocs del món i que disposen de
restaurant, o restaurants anomenats Barcelona de
qualsevol ciutat del món poden constar entre els resultats
de la nostra cerca.
Amb la web semàntica podrem preguntar a un cercador
directament una pregunta com "busca'm un restaurant a la
ciutat de Barcelona", i l'eina ens hauria de retornar els
resultats adequats.
La disponibilitat de les nostres dades a qualsevol lloc on
ens trobem és un altre dels reptes al que ja s'hi està
enfrontant la Web 2.0 i que forma part de la definició
essencial de la 3.0 . Estiguem a casa, al mig del carrer o de
viatge fora del país, haurem de poder-nos connectar a un
servei en línia o a l'ordinador de casa nostra per a poder
Steve Bratt durant la seva conferència
recuperar
qualsevol
document
que
hi
tinguem
La Web 3.0 és la desembocadura lògica que havia de emmagatzemat i hàgim de necessitar.
prendre aquesta autèntica riuada de formats i formes de
tenir guardada la informació, de manera que enlloc de Actualment el W3C està treballant activament en la
tenir-la desconnectada a cada servei que emprem, la definició i materialització d'aquests estàndards, de manera
puguem reutilitzar mitjançant l'ús d'estandards, marcats que ja podem començar a tocar una part de la Web 3.0
aquests darrers pel W3C, l'organització encarregada de la (potser podríem anomenar-ho Web 2.5, fent una analogia
amb la tecnologia 2.5G dels telèfons mòbils?). És el cas del
seva confecció, difusió i evolució, i que presideix Bratt.
format d'emmagatzematge de dades RDF, que ha estat
La possibilitat de reutilitzar conjunts de dades gràcies a emprat, per exemple, a la coneguda Wikipedia per tal de
protocols i formes d'emmagatzematge i manipulació permetre el lliure ús de la informació que s'hi
estàndard ens permetrà que en un futur a mitjà termini, si emmagatzema.
per exemple ens donem d'alta en un servei de xarxa social,
només ens calgui "arrossegar" (una operació prou Google avança en el BDigital Global Congress
la seva estratègia mundial de geolocalització
coneguda pels usuaris de sistemes informàtics) amb el
ratolí les dades des d'un altre servei de xarxa social al que
ja estiguem donats d'alta per a què les nostres dades Agències - Google treballa en el mapejat social de
tots els serveis gràcies a les aportacions de
siguin copiades.
cadascun dels usuaris. La companyia es troba
La "intel·ligència artificial" de la xarxa serà una altra de les filmant els carrers de Barcelona, València, Madrid i
característiques d'aquesta Web 3.0, mitjançant la qual Sevilla per al seu nou producte Google Street View,
se'ns permetrà per exemple penjar en un servei en línia que permet viatjar de manera virtual pels carrers de
tipus Flickr les fotografies preses durant un viatge, i el les principals ciutats.
mateix servei serà prou "intel·ligent" per mitjançant l'hora
en què s'ha pres la imatge (una dada que actualment ja Bernardo Hernández, director mundial de serveis de
podem disposar mercès a les modernes càmeres digitals), Geolocalització de Google, ha centrat la seva intervenció
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Convocada la primera edició dels premis de la
blocosfera catalana
Redacció iMàtica - Ja es poden realitzar les
inscripcions a través del bloc habilitat per allotjar
tota la informació sobre els guardons.
Els blocaires dels Països Catalans ja poden inscriure les
seves creacions a la primera edició dels Premis Blocs
Catalunya, organitzats per l'associació de blocaires
STIC.cat . Aquests guardons pretenen prestigiar, divulgar i
fomentar els blocs en català a la xarxa, essent el referent
català en l'escriptura en bloc a tota la xarxa tot cobrin així
la demanda de molts blocaires.
Bernardo Hernández durant un moment de la seva explicació

d'avui en el BDigital Global Congress en el seu nou
producte Google Street View, a través del qual és possible
viatjar de manera virtual pels carrers de les principals
ciutats dels Estats Units. En aquests moments, la
companyia es troba filmant els carrers de Barcelona,
València, Madrid i Sevilla. Gràcies a aquest nou producte
els usuaris podran buscar els serveis que tenen al seu
voltant o en un lloc determinat, com ara comerços,
restaurants, etc. Segons Hernández, "un 70% de la Hi poden participar tots aquells blocs de la xarxa escrits en
informació té una dimensió geogràfica. A Google hi ha català, ja siguin per persones que resideixen a Catalunya
com a la resta del món, i amb un o més blocs, sempre que
quelcom a dir respecte a qualsevol punt del planeta".
no sigui un bloc anònim. La inscripció és lliure i gratuïta, i
Un altre dels aspectes en els quals està treballant la pot ser realitzada des del mateix lloc web dels premis. El
companyia fundada per Larry Page i Sergey Brin és el lliurament dels guardons es realitzarà el 10 d'octubre
mapejat social de tots els serveis gràcies a les aportacions d'aquest any en una cerimònia que tindrà lloc a l'Auditoride cadascun dels usuaris, les quals a través de Google Palau de Congressos de Girona.
Maps poden ser compartides i fruïdes per altres
internautes. "La informació institucional oferta per Les Les categories en les que es pot participar son: Cinema,
Pàgines Grogues pot ser complementada amb la Economia, Educació, Esports, Literatura, Periodisme,
informació aportada pels mateixos consumidors d'aquestes Política, TIC (Tecnològics), blocs personals i una categoria
Miscel·lània que engloba aquells que no han pogut ser
botigues o restaurants en els mapes de Google".
classificats en cap de les categories anteriors.
Sobre les noves possibilitats dels sistemes de
geolocalització de Google, Bernardo Hernández afirma que Europa dóna el primer pas per regular els blocs
"ara és possible navegar a través dels mapes de Google. A
Google Maps es podrà passejar pels carrers, veure vídeos, Guillem Alsina (guillem@imatica.org) - Una directiva de
fotos, articles de la Wikipedia o els comerços indexats pels la Comissió Europea insta als blocaires a identificarusuaris sobre una zona determinada, tot això no només se públicament en les seves respectives pàgines per
des d'un ordinador sinó també des del telèfon mòbil. La garantir als internautes que coneixen la identitat
gent no utilitzarà els mapes per buscar una destinació d'aquells que publiquen la informació. Segons el
concreta, sinó per navegar, explorar, descobrir".
parer de la Comissió, Internet pateix un "excés
d'informació" en el que és molt fàcil estendre
Sobre Bernardo Hernández
mentides i informacions falses o insidioses.
Bernardo Hernández és Director Mundial de Màrqueting de
Google Maps i Google Earth des del setembre de 2007.
Com a tal, és responsable de la promoció i control dels
productes geogràfics i de localització de Google, a més del
desenvolupament de negoci i acords estratègics dels
mateixos.

La Comissió Europea torna a ficar-se en un terreny perillós,
aquest cop tocant un tema relatiu a la llibertat d'expressió
a la Xarxa de xarxes i, més concretament, el que gairebé
unànimement s'ha considerat com el principal artífex del
que Internet és avui: l'anonimat.
Si bé hi ha formes de rastrejar qui ha escrit què a Internet,
les possibilitats de ser totalment anònim i escriure el que
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es vulgui en un bloc o pàgina web han existit, existeixen i
existiran sempre. I això precisament ha estat l'origen
d'alguns abusos però també de la principal grandesa
d'Internet, una xarxa -almenys en teoria- lliure en la qual
tothom té possibilitats d'expressar-se i debatre les opinions
dels altres. Del filtrat d'aquestes opinions se n'encarrega
tot el conjunt d'internautes, una "intel·ligència col·lectiva"
que s'encarrega de discriminar el que és cert del que no ho
és, el que és útil de l'inútil, i així successivament.

que s'està començant a alçar.

Com sempre que es parla d'aquests temes de control dels
continguts,
trobem
dues
postures
diametralment
enfrontades: aquells que advoquen per la màxima llibertat
apel·lant a l'autoregulació del mitjà, quelcom que ha
funcionat des dels primers temps d'Internet, i els que
veuen aquesta llibertat com a quelcom mal entès que ha
de ser regulat d'alguna manera. postures tan o més
irreconciliables com els que titllen al P2P d'una simple eina
El passat 3 de juny, la Comissió Europea va decidir i aquells que acusen a aquest sistema de facilitar la
proposar la creació d'un cens voluntari de blocaires amb pirateria de continguts.
l'objectiu de generar confiança en el lector. Aquesta
iniciativa es basa en un document presentat al Parlament El fet cert és que al final de tot, ens tornem a trobar amb
Europeu per l'eurodiputada estoniana
una vella i coneguda qüestió, ja que si
Marianne Mikko i el títol del qual és
algú controla als blocaires, qui controla
"Informe sobre la concentració i el
als que controlen?
pluralisme dels mitjans de comunicació a
la Unió Europea". David Corral, periodista
Apple presenta la segona
del rotatiu espanyol El País, afirma que la
generació de l'iPhone
nacionalitat de l'eurodiputada pot ser una
explicació a la presentació d'aquesta
Guillem Alsina (guillem@imatica.org) iniciativa.
Connectivitat
3G
tal
i
com
s'esperava i el nou servei MobileMe
Les relacions de les repúbliques bàltiques
que proporciona correu 'push' i
(Lituània, Letònia i Estònia) amb Rússia
altres funcionalitats, el més destacat
han estat tenses d'ençà de la
d'una presentació molt esperada.
independència d'aquests tres petits estats
de l'Europa oriental respecte a l'antiga
Steve Jobs no va decebre a tots aquells
URSS. Des de la tornada a la
que esperaven la presentació de la nova
independència perduda el 1940, les
generació de l'aclamat telèfon mòbil
tensions entre la majoria estoniana i
d'Apple, l'iPhone. La Xarxa de xarxes
l'àmplia minoria russa (una quarta part de
havia viscut aquests darrers dies com
la població) han desembocat en certs
sempre que s'acosta un dels grans
intents "desrusificadors" del país, amb
esdeveniments de la companyia de
episodis com la retirada d'un monument a
Cupertino, amb més expectació si és
les tropes soviètiques a Tallín (la capital
possible per la rumorologia que des de
del país), el que va provocar no tan sols
feia algunes setmanes s'havia disparat.
les ires de la comunitat rus-estoniana,
sinó també les protestes del govern rus.
L'interès ha estat excepcionalment alt a l'Estat Espanyol,
un dels principals mercats europeus al qual encara li
En aquest ambient de crispació, no és estrany la mancava la presència d'un telèfon que ha passat a
intoxicació informativa que no només ha estat duta a convertir-se en un gàdget objecte de desig. En aquest
terme en els mitjans de premsa oficials, sinó també a la sentit, la importació "paral·lela" ha funcionat molt bé
Internet russa i estoniana per part de blocaires gràcies a les diverses eines per a alliberar l'iPhone i fer-lo
independents. El govern estonià ha al·ludit diverses útil per a qualsevol país i operadora. No poques persones
vegades a un complot organitzat pel govern del país veí han aprofitat la fortalesa de l'Euro enfront del dòlar per
per tal d'intoxicar la informació que reben els estonians a visitar els Estats Units, portant iPhones per a ells i per a
través d'Internet, per la qual cosa la mesura podria ser amics que els hi han encarregat. Fins i tot s'han pogut
entesa com un primer intent per passar més endavant a adquirir a través d'Internet en comerços "paralegals".
controlar molt més estretament la identitat i procedència
d'aquells que escriuen les informacions.
Telefónica fou des del primer moment l'operadora a la
qual, malgrat el secretisme amb el qual s'han dut a terme
Naturalment, no podem esperar que aquesta sigui una totes les negociacions, tothom apuntava com l'escollida per
mesura aïllada i que es quedi aquí la cosa; un cens Apple per dur l'iPhone a Espanya. Possiblement per
voluntari serveix de poca cosa als qui volen controlar el contribuir a l'expectació, la mateixa Telefónica
que es publica a la Xarxa, així que hauríem de veure s'encarregava de distribuir la setmana passada una breu
aquesta proposta com la primera pedra d'un gruixut mur nota de premsa en la qual confirmava que vendria el
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telèfon, però sense revelar si seria la nova generació ni navegació Web, fins a 7 hores de reproducció de vídeo i
quines funcionalitats tindria en aquest cas. Malgrat tot, la fins a 24 hores de reproducció d'àudio
proximitat d'aquest anunci amb la conferència de
desenvolupadors d'Apple va fer més que sospitar a la Tremola BlackBerry...
premsa i els aficionats.
Si bé la companyia canadenca RIM semblava no tenir-li por
El que és nou: 3G i...
a l'iPhone, amb el nou servei MobileMe sí podria tenir algun
motiu d'inquietud.
Es rumorejava des de feia dies que la principal nova
capacitat del segon iPhone seria la connectivitat 3G, i així Una de les principals virtuts de la BlackBerry, especialment
ha estat encara que no l'única. Un element que alguns van quan va sortir al mercat, era que l'usuari no havia d'anar a
trobar a faltar en la presentació de la primera generació buscar el correu electrònic al servidor, sinó que gràcies al
del telèfon, el GPS, fa acte de presència en aquesta nova seu innovador mètode 'push', era el correu el que anava al
revisió per facilitar les aplicacions de geoposicionament.
terminal. Aquest sistema fou adoptat posteriorment per la
resta de sistemes operatius per a telefonia mòbil i
En el primer iPhone s'hi incloïa Google Maps, que segueix proveïdors de servei/operadores. Així, smartphones amb
estant present en aquest renovat terminal, però ara amb la Palm OS o Windows Mobile incorporen aquesta possibilitat.
possibilitat afegida d'usar el GPS per situar-nos al mapa.
Si bé l'orientació inicial de l'iPhone semblava el públic més
L'ús de la connexió 3G propicia que el nou iPhone sigui jove i informal o els professionals liberals, la seva adopció
més veloç en les connexions de dades, dit d'altra manera, per part del món empresarial ha provocat una reorientació
en la connexió a Internet. A partir d'ara descarregar el de part de les novetats cap a aquest segment, com és el
correu electrònic o navegar per la Web serà gairebé tan cas de l'aquí esmentat MobileMe, un sistema que no només
ràpid com amb el nostre sobretaula o portàtil habitual. El permet la descàrrega del correu en mode 'push', sinó que
nou iPhone és compatible amb xarxes Wi-Fi, 3G i EDGE per va un pas més enllà per proporcionar també sincronització
a dades, i telefonia mòbil GSM quatribanda i HSDPA dels contactes i agendes amb altres dispositius (com un
tribanda per a les comunicacions de veu. Un altre Mac de sobretaula o portàtil) o la possibilitat de pujar les
avantatge és que podem atendre una trucada de veu fotografies fetes amb el telèfon a un servei de galeria
mentre naveguem per la Xarxa.
fotogràfica semblant a Flickr. El servei iDisk també està
disponible a través de MobileMe, de manera que podem
Un altre afegit és la versió 2.0 del programari de l'iPhone, crear un repositori d'arxius propis en línia per utilitzar-los
més enfocada que la versió anterior al món empresarial i des del nostre iPhone.
que compta amb compatibilitat amb Microsoft Exchange
ActiveSync, xarxes VPN de Cisco, a més de poder El preu de MobileMe amb un espai d'emmagatzematge de
descarregar aplicacions de terceres parts de l'App Store. 20 GB. en línia serà d'uns 70-80 dòlars/Euros depenent del
Aquestes aplicacions han estat construïdes amb l'iPhone país i operadora (a Espanya, per exemple, serà de 79
SDK, disponible gratuïtament en el lloc web d'Apple, i Euros IVA inclòs)
inicialment el servei estarà disponible en 62 països.
El preu del nou iPhone és quelcom que donarà molt per
No totes les aplicacions de l'App Store seran de pagament; parlar, doncs a diferència del primer model quan va sortir,
també podrem trobar programes freeware (gratuïts) i el seu cost és excepcionalment barat: 199 dòlars per al
probablement (encara que sigui més endavant) programari model de 8 GB. i 299 per al de 16 GB., encara que el preu
lliure. La mateixa App Store notificarà als usuaris si hi ha pot tenir truc en no estar-hi inclòs el contracte amb
disponibles actualitzacions de les aplicacions que tingui en l'operadora. La disponibilitat del nou iPhone 3G es produirà
el seu telèfon.
de mica en mica durant tot aquest any a més de 70 països,
entre els quals s'hi troben els Estats Units -naturalment-,
Altres novetats de l'iPhone 3G són:
Espanya -arribarà l'11 de Juliol de la mà de Telefónica,
quelcom que fa una setmana escassa que es coneix amb
- Permet el trasllat i esborrat d'un conjunt de múltiples seguretat-, França, Mèxic, Alemanya, Regne Unit, Japó o
missatges de correu electrònic
Suïssa entre d'altres.
- Nova calculadora científica
- Eines de control patern (parental control en anglès) per
Noticies breus
restringir o bloquejar l'accés a determinats continguts
violents o sexualment explícits
• HP adquireix la companyia de serveis EDS per 13.900
- Possibilitat de desar les imatges que trobem en una milions de dòlars amb l'objectiu de fer front a IBM. Més
pàgina web
informació
- Autonomia estimada de 10 hores de conversa telefònica
en xarxes 2G i de 5 hores usant 3G, fins a 5 o 6 hores de
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