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{Editorial}

Recuperem l'interès de les noves generacions
Fa uns dies llegíem les noticies sobre les anàlisis en les dades de
matriculació dels nous estudiants en l'oferta d’estudis de les TIC i,
en concret, d’informàtica.
Després d’uns anys de preocupant davallada de nous estudiants
sembla que es pot confirmar un punt d’inflexió en aquesta
tendència de la que encara és aviat per a fer-ne una anàlisi de la
seva causalitat, però que de ben segur té molt a veure amb què
es tracta d’una nova onada de generacions que han crescut vivint
no només unes tecnologies predominants en el seu ús a nivell
domèstic, si no que a més han viscut la ràpida i continuada
renovació de productes emergents que aporten innovacions a
cada nova onada, i que han desplaçat formes d’entreteniment i
oci.
Potser aquesta manera de fer servir i viure la tecnologia és la que
ha despertat aquestes vocacions que com a societat hauríem de
mimar i modelar.
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Hauríem de consolidar aquesta tendència, doncs ens calen professionals de les
TIC per a modificar els models econòmics que han dominat la nostra societat els
darrers anys, i que són els que ens permetran sortir de la crisi i consolidar una
nova tendència de creixement més sostenible.
Per una altra banda, com a societat, les hauríem de saber modelar per a què en un
futur pugéssim contar no només amb bons professionals, sinó també amb
innovadors, emprenedors i investigadors. En aquest modelatge una associació
com l'ATI ha de jugar un paper important tant per la relació que té amb els centres
de formació com per les que manté amb diferents associacions.
És per aquest motiu que estem fent un esforç per apropar-nos a les Universitats i
als centres de formació per poder no només mimar aquests nous estudiants, sinó
per ajudar-los a escollir diferents perfils, tots molt necessaris en la nostra societat i
en el futur de la nostra economia.
Tots fem ATI!

Dídac López Viñas
President de l'ATI Catalunya

{NOTÍCIES ATI CATALUNYA}
Xerrada gratuïta ATI Catalunya:
Sironta: un cas d’èxit d’una empresa que aposta pel codi obert
Et convidem a la propera xerrada organitzada per l'ATI Catalunya i que compta
amb la col·laboració de TechIdeas, l'empresa que ha desenvolupat Sironta, una
eina P2P de programari col·laboratiu per a l'intercanvi, creació i edició de
documents que requereixen treball en grup.
Sironta posa en contacte dos o més usuaris per a què, sense necessitat de fer cap
mena de modificació en la seva xarxa, puguin compartir arxius de qualsevol tipus i
qualsevol mida des de qualsevol lloc del món sense violar les condicions de
confidencialitat ni els NDA que puguin tenir aquests documents. L'aplicació disposa
de tres versions per Linux, Windows i Mac OS. Les tres versions es poden
descarregar des de la pàgina web de Sironta. (font: viquipèdia).
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La xerrada tindrà lloc el proper 25 de novembre a la sala de Secartys de les 18.30
a les 20 h., i l'agenda serà:
•
•
•

Explicar l'experiència adquirida en el procés d'innovació.
Lliçons apreses per a futurs productes.
Breu presentació del producte.

Dades generals de l'acte
Data: 25/11/10 (dijous).
Horari: de les 18.30 a les 20 h. (90 min.).
Lloc: Secartys. Gran Via C.C. 774, 3a. planta.·08013 Barcelona.·(mapa)
Inscripcions: 93 412 52 35 / secrecat@ati.es

Col·labora en l'estudi sobre la Societat de la Informació d'un soci
José Antonio Ruiz, soci de l'ATI, demana la nostra col·laboració perquè l'ajudem en
un estudi que està duent a terme sobre el tipus d'eines TIC que empren els
professionals informàtics aturats, majors
de 45 anys, a l'hora de buscar feina.
A més de l'objecte de l'estudi, aquesta
iniciativa també vol ser un punt de partida
per a la creació d'un grup d'interès entre
socis de l'ATI que es troben en aquesta
situació i encetar, d'aquesta manera,
accions
de
suport
i
d'intercanvi
d'experiències per a aquest col·lectiu.
Pots posar-te en contacte amb José
Antonio a través del seu correu electrònic:
jaruiz@atinet.es.
Esperem que ens ajudis amb aquest
projecte i puguem tirar endavant. No
dubtis en compartir-ho amb totes aquelles
persones
que
hi
puguin
estar
interessades.
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El mercat de les aplicacions mòbils. Picnic4Working 21/10/2010

•
•
•
•
•

La telefonia mòbil ja supera a la fixa.
El 2009 es van facturar 2.200 milions de dòlars en aplicacions mòbils.
La connexió a Internet mitjançant smartphones no para de créixer.
Igualment, altres dispositius mòbils amb connexió, com les tablets o ereaders, també s’estan expandint entre els usuaris.
El Director Executiu de Google, Eric Schmidt, al passat Mobile
Congress de Barcelona, va declarar un lacònic "mobile first" gens
gratuït que marcarà el camí a seguir els propers anys per l’empresa que
representa.

Aquestes, i altres dades, són les que justifiquen que el sector de les aplicacions
mòbils no sigui una moda passatgera, sinó una realitat prou present i amb molt de
futur, tal i com van coincidir els tres ponents convidats a la cinquena edició dels
Picnic4Working de l’ATI Catalunya, el passat dijous 21 d’octubre, celebrat a la sala
d’actes de la UPC School.
L’acte, sota l’intencionat títol Fi del
PC, llarga vida al mòbil. Estàs
preparat per al canvi?, va ser
moderat per en Guillem Alsina, Vocal
de
Comunicacions
de
l’ATI
Catalunya, que, després d’anunciar el
llançament del nou butlletí del capítol,
va introduir els ponents i va donar la
paraula al primer d’ells.
En Ricard Sala, Director de Desenvolupament de Negoci a Tempos 21, va
parlar de solucions empresarials mòbils. Va començar amb un breu vídeo que
resumia la seva intervenció, explicant els punt més importants de les solucions de
mobilitat, centrades en facilitar la vida a les persones, ja que la mobilitat
proporciona simplicitat en el procés de presa de decisions, doncs dotar a l’usuari
d’informació immediata, millorant així la seva pròpia gestió personal.
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A continuació del Ricard, fou el torn de l’Emilio Avilés, fundador de
Slashmobility. L’Emilio va destacar que el desenvolupament d’aplicacions mòbils
és un nínxol de mercat en ascens i ho va reflectir aportant algunes dades que així
ho demostren i, tal com havia fet el Ricard, va animar als assistents,
majoritàriament desenvolupadors d’aplicacions mòbils, a aprofitar el potencial
d’aquest segment per poder oferir serveis de qualitat amb rendiment econòmic,
posant com a exemple l’èxit dels markets d’aplicacions mòbils. Els fabricants de
mòbils ja no les veuen amb tan recel, doncs són un factor de compra per part dels
usuaris i, a més a més, tenen accés a una eina poderosíssima per poder conèixer
les necessitats i interessos dels seus clients.
Va tancar la ronda d’intervencions en Juan Pablo Bustos, cofundador d’Ubiqua,
agència de comunicació digital i màrqueting mòbil, destacant que les marques
estan interessades en aquest món perquè, a dia d’avui, l’usuari és mòbil les 24
hores del dia durant tot l’any, tenint així un canal de comunicació permanent amb
els seus clients. Va reforçar aquesta afirmació aportant la dada que la penetració
de la telefonia mòbil a Espanya és d’un 87% enfront del 74% de la fixa. I, alhora,
aquesta dada permet a les marques impactar, interactuar i crear afinitat entre elles i
el seu públic objectiu. 3.800 milions d’aplicacions baixades i 2.200 milions de
dòlars facturats donen sentit a aquest interès de les marques per la mobilitat i els
seus dispositius.
Al torn d’intervencions dels assistents es va preguntar pel Windows Phone 7
(WP7), per quin llenguatge prevaldrà -Java o HTML5- i quin és el temps que els
usuaris tenen en els seus aparells les aplicacions mòbils gratuïtes.
Tots els ponents van coincidir que el WP7 és un bon sistema, però que potser
arriba tard, que és difícil saber quin llenguatge prevaldrà, doncs poden servir per
coses diferents i, sobre el temps de les aplicacions gratuïtes ens els aparells dels
usuaris, van parlar d’una setmana, amunt i avall, però no van poder especificar-ho
en minuts, tal i com demanava un dels assistents.
Per acabar, la conversa es va allargar molt més del previst en el refrigeri, senyal
que va ser una trobada i un tema plantejat força interessant.
En els següents enllaços trobareu les presentacions utilitzades pels ponents:
•
•
•

Ricard Sala. Smart Mobility
Emilio Avilés. Apps, una moda o una realitat?
Juan Pablo Bustos. Per què màrqueting mòbil?
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{NOTÍCIES ATI GENERAL}
XII JICS: Abierto el plazo de inscripción
Hasta el día 22 de noviembre será posible la inscripción en las XII Jornadas de
Innovación y Calidad del Software (III Conferencia Iberoamericana de Calidad
del Software) que se celebrarán en el CIFF en su sede de C/Conde de Serrallo, Nº
4 (en Madrid, junto a la Pza. de Castilla) los próximos días 25 y 26 de noviembre
de 2010.
El coste de la inscripción será de 145 euros para socios de ATI, ITSMF, ASTIC y
AI2 y alumnos y personal de la UAH.
Ampliar la información acerca del proceso de inscripción a las XII JICS

La revista REICIS publica el número 2 de su volumen 6 (octubre de 2010)
REICIS, la Revista Española de Innovación, Calidad e Ingeniería del Software
editada por ATI, ha publicado en su web, el número 2 del volumen 6,
correspondiente a octubre de 2010, en el que se incluye tanto un artículo remitido
como contribución regular a la revista, como un trabajo seleccionado de los
presentados al Workshop ECWIP organizado por ATI y CEPIS dentro de la
conferencia CISTI 2010. En este número también se publica una nueva entrega de
la sección denominada "Actualidad Invitada" a cargo de José Antonio Cobeña,
Director General de Tecnologías para Hacienda y la Administración Electrónica en
la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía,
donde se presenta la estrategia digital
para la calidad integral en dicho P RE SÈ NCIA D E L BUT LLE TÍ A LE S XARXE S SO CIALS
organismo.
Aprovechamos para recordar que
REICIS es una revista de acceso
abierto que está indizada en E-revistas
(CSIC), en ICYT, Revistas de Ciencia y
Tecnología (CSIC) (Directorio de ICYT y
Sumarios de ICYT), Redalyc, Latindex,
DOAJ, Ulrich y Google Académico
(Google Scholar).
Desde la dirección de REICIS,
animamos a remitir contribuciones sobre

Bloc
El butlletí electrònic de l'ATI Catalunya
funciona com a nexe d'unió de les altres
xarxes en les que participa.

Twitter
Plataforma que permet enviar missatges
de text curts i conversar amb altres usuaris.
Idònia per a comunicar, dialogar i col·laborar.
Facebook
Plataforma per comunicar-nos i compartir,
entre usuaris i comunitats que coneixem,
Informació, fotografies, vídeos i enllaços.
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los distintos ámbitos de la calidad y la ingeniería del software. Las instrucciones
para autores están disponibles en nuestro sitio web.
También anima a todos los interesados en esta disciplina a suscribirse a la lista de
distribución de REICIS y del grupo de calidad del software de ATI para estar
informados de todas las novedades en este campo.

ATI coordinadora en España del ECWT
ATI, como la asociación de profesionales y técnicos de informática más numerosa
y veterana de España, ha aceptado el reto de gestionar el punto nacional de
contacto (NPOC) de la iniciativa europea ECWT (European Centre for Women
and Technology).
ECWT es una organización sin ánimo de lucro que busca analizar la participación
de las mujeres en la economía basada en el conocimiento en Europa y en el
mundo así como promover y facilitar acciones para incrementar su presencia en
todos los ámbitos relacionados con las tecnologías de la información, actuando en
la educación, el empleo, el liderazgo y el emprendimiento.
El punto nacional de contacto en España coordinado por ATI tiene un carácter
pluridisciplinar y de agrupación de diversas entidades (empresas, asociaciones,
AAPP, etc.) interesadas en el desarrollo de actividades y políticas relacionadas con
la temática de ECWT.
La Dra. M. Idoia Alarcón, socia de ATI desde 2001, asume las labores de
coordinación técnica de este punto nacional de contacto con el apoyo ejecutivo del
Dr. Luis Fernández Sanz, miembro de la Junta Directiva de ATI, y con el soporte
administrativo de María José Fernández de la sede de ATI en Madrid (914029391).
Para todas las socias y socios interesados en las actividades que van a
desarrollarse a partir de ahora en el NPOC de mujeres y TIC, os informamos de la
creación de una lista de distribución específica: WomenIT.
La información se irá publicando también en el espacio del NPOC en la web de
ECWT, a la vez que se notificará en un apartado de la web de ATI y a través de los
medios habituales de información a los socios (foros, mail, etc.).
Información del evento publicada en la web de ATI

Curso online SUBVENCIONADO: IT Administrator – EUCIP
Organizado por ATI, licenciataria en España de EUCIP (European Certification of
Informatics Professionals).
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Certificación IT Administrator - EUCIP es una acción formativa dirigida a la
Certificación europea IT Administrator de EUCIP (European Certification of
Informatics Professionals).
Las TIC desempeñan un papel clave en el crecimiento y la recuperación
económica de nuestro país y para que esto sea posible debe facilitarse una
formación certificada y de calidad en todos los sectores productivos.
Esta acción formativa va dirigida a la consecución de la Certificación IT
Administrator de EUCIP y destinada a la pequeña y mediana empresa con el
objetivo de potenciar la incorporación de las tecnologías de la información y
comunicación a los procesos de producción y de esta manera aumentar la
productividad y competitividad de la empresa.
La ventaja principal de EUCIP sobre otras certificaciones técnicas, es que es
internacionalmente reconocida. Esta certificación permite a los profesionales
documentar, confirmar, homologar y acreditar ante empresas e instituciones, tanto
españolas como europeas, sus conocimientos, competencias y experiencia en el
desarrollo de funciones TIC y en los correspondientes puestos de trabajo TIC
desempeñados.
La acción formativa está dirigida a las pequeñas y medianas empresas que
requieran la experiencia de Técnicos Informáticos, y para aquellas personas que
desean ampliar su conocimiento y ser capaces de administrar redes.
A grandes rasgos los objetivos prioritarios pueden resumirse en los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalar equipos informáticos y periféricos.
Trabajar de manera práctica con equipos informáticos.
Ayudar y apoyar a los usuarios de la red en sus problemas cotidianos.
Operar como técnicos internos de hardware, software, impresoras y redes
locales.
Ser capaz de comunicarse con personal especializado de hardware /
software.
Seguir la evolución técnica con el fin de garantizar la utilización de las
nuevas tecnologías.
Actualizar el hardware y software de los equipos.
Garantizar la seguridad de los datos de la empresa, protegiéndolos de la
pérdida, los ataques de virus y hacking.

Los contenidos formativos utilizados para la impartición de los cursos están
especialmente desarrollados para la modalidad online y son de carácter multimedia
y altamente interactivos. El aprendizaje resulta ameno y motivador.
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Programa y calendario orientativos:
Fecha de Inicio: 24 de noviembre.
Estructurados en 5 módulos formativos completando un total de 300 horas.
Módulo 1: Hardware de PC.
Módulo 2: Sistemas operativos.
Módulo 3: Red de área local y servicios de red.
Módulo 4: Uso experto de la red.
Módulo 5: Seguridad TI.
Requisitos:
Residentes en España. Trabajadores de Pymes tanto en régimen general como
autónomos, que no sean trabajadores de la administración pública.
Acceder al programa del curso
Acceder a la inscripción del curso
La inscripción no será firme hasta que no se reciba la documentación: ficha de
inscripción, copia del DNI, copia de la cabecera de la nómina.
Acceder a una demostración del campus virtual
Información publicada en la web de ATI

Curso online SUBVENCIONADO: Web 2.0 en la empresa
Te invitamos a participar en este nuevo curso organizado por ATI.
El proyecto Web 2.0 en la empresa se orienta a la certificación de los
conocimientos y habilidades del personal de la pequeña y mediana empresa con el
objetivo de potenciar la incorporación de herramientas web 2.0 en los procesos y
servicios de Internet con el fin de aumentar su competitividad.
Es un curso subvencionado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y el
Fondo Social Europeo.
Acceder a la información e inscripción del curso
Información publicada en la web de ATI
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{FORMACIÓ ATI CATALUNYA}
Taller sobre Habilitats Directives: Elevator Pitch
En una societat com l'actual, en la que cada cop hi ha més canals de comunicació i
el nombre de competidors que lluita per un espai concret creix cada dia, utilitzar
una presentació directa i curta, que manifesti el nostre valor, esdevé
fonamental. En moltes ocasions, tindrem només una oportunitat per parlar al
nostre interlocutor objectiu, i tindrem poc temps per a captar la seva atenció. En
aquest taller, practicarem i millorarem les nostres presentacions de 60
segons, una peça clau per a promocionar, per exemple, la nostra empresa o la
nostra candidatura en un procés de selecció.
Altres objectius que també són pretesos i col·laterals a les accions formatives són
generar networking entre els participants, així com també donar a conèixer el
servei ATI sobre la Gestió de la Carrera Professional.
Participants
Els participants al qui està destinada l'acció formativa són professionals TIC que
pretenguin iniciar-se en les competències directives relacionades amb el seu dia a
dia laboral, o bé reciclar-se en aquestes habilitats.
Metodologia
L'acció formativa té un component instrumental, és a dir, una part de transmissió de
conceptes teòrics. Aquesta serà justament la necessària, sense caure en
explicacions magistrals ni científiques.
Al mateix temps, l'aplicació pràctica serà la part que tindrà més preponderància.
Les dinàmiques de grup seran l'eix vertebrador de l'acció formativa.
D'altra banda, s'utilitzaran recursos dinàmics com ara visualització de pel·lícules i
vídeos, business games, role plays...
La durada del taller serà de quatre hores.
Dades generals del taller
Inscripcions: 93 412 52 35 / secrecat@ati.es
Dates
17/11/2010 (dimecres)

pàgina 10 de 20

Butlletí ATI Catalunya
Número 38 – època 2, octubre de 2010

Horari
De les 18 a les 22 h.
Lloc
Centre d'Estudis Politècnics (CEP)
Plaça Urquinaona 10.
08010 Barcelona
mapa
Preu
Un taller: 70 € / No socis: 140 €
Grup mínim: 7 persones.
PLACES LIMITADES A 12 ASSISTENTS.
ATI es reserva el dret d'efectuar les modificacions necessàries.

{FORMACIÓ AMB DESCOMPTE
PER ALS SOCIS DE L’ATI}
Máster UEM: Gestión Integral de Tecnologías de la Información (10% de
descompte)
Et proporcionarà les eines i els coneixements necessaris per dur a terme una
gestió exitosa de tot el cicle de vida d'un servei de Tecnologies de la Informació,
des de la definició a la prestació, dins de l'entorn d'una gran empresa proveïdora
de serveis.
Ara a més a més, la Universitat Europea de Madrid et proposa un nou concepte de
formació 'a la carta': UEM PERSONAL, en la qual podràs triar com estructurar el
teu programa i adaptar-lo a les teves necessitats:
•
Personalització: Tria com combinar assignatures en línia i presencials, o
cursa el teu Màster 100% en línia o 100% presencial.
•
Flexibilitat: Tria la durada, segons les hores setmanals que puguis dedicar.
•
Tria el moment d'inici: Comença quan millor et vingui.
Ampliar la informació sobre el Máster Gestión Integral de Tecnologías de la
Información
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Máster UPM: Dirección y Gestión de Proyectos Software. (15 o 30% de
descompte)
1.- Modalitat Presencial
•
•

Descompte per als socis de l'ATI: 30%.
Període d'inscripció: 1 de setembre fins al 6 de desembre del 2010.

2.- Modalitat a Distància
•
•

Descompte per als socis de l'ATI: 15%.
Període d'inscripció: tot l'any des d'octubre de 2010 a octubre de 2011.

* En aquest curs es van formant grups de 8 / 15 alumnes i s'inicia a mesura que els
alumnes van demanant les places.
Descripció
Destinat a professionals en l'àrea de la formació i la construcció de Sistemes de
Programari que busquin millorar les seves capacitats, així com incrementar les
seves oportunitats de desenvolupament professional.
En el curs es potencia l'adquisició de coneixements pràctics. Per això, diverses
empreses del sector, presenten de forma regular les seves pràctiques en les
diferents àrees del desenvolupament de programari cobertes en el programa.
Ampliar la informació sobre el Máster Dirección y Gestión de Proyectos Software
Adreça electrònica de contacte: master@fi.upm.es.

{OPINIÓ}
La integració de tecnologia a les aules, indueix un canvi metodològic?
Aquesta és una de les qüestions en les quals possiblement els lectors d'aquest
article ens repartirem entre dos posicionaments racional i emocionalment oposats:
uns pensarem que sí i uns altres rotundament que NO.
Què penses d'això amic lector? Sí? No?
És una realitat contrastada al llarg de la nostra història que tota tecnologia que
s'imposa en la nostra societat acaba per canviar-nos la vida: ens permet fer les
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mateixes coses de manera més eficaç i eficient, i ens permet fer coses diferents. I
sense entrar en consideracions més profundes que ja vam fer a l'article ¿La
tecnología nos hace progressar? (La Vanguardia 27-12-2009), des d'aquesta
perspectiva la resposta a la pregunta inicial hauria de ser SÍ.
Tot i això, en les investigacions que fem en el grup DIM sobre la integració de les
pissarres digitals i els netbooks a les aules de classe tenim molts exemples en els
quals el professorat, inicialment, es limita a manejar i controlar l'ús de la tecnologia
per fer amb els seus alumnes exactament el mateix que feia abans sense
tecnologia: el professor explica, l'alumne pren anotacions per a després poder
estudiar i preparar el corresponent examen memorístic. Es fan exercicis que es
corregiran col·lectivament a l'aula o individualment per l'alumne o professor
consultant les solucions?
Efectivament, en molts casos, inicialment NO hi ha canvi metodològic, però
almenys sí hi ha una certa integració tecnològica: es perd la por a les noves
pissarres, ordinadors i Internet; progressivament s'adquireix experiència, confiança
en l'ús d'aquestes noves eines... I queda abonat el terreny per a què quan, a través
d'una adequada formació metodològica, el professorat VEGI el valor afegit de
determinats models d'ús didàctic de les TIC (bones pràctiques) DECIDEIXI
aplicar-los.
Per descomptat que hi ha molts altres professors que, autodidactes o havent rebut
la formació adequada, des del principi aprofiten la tecnologia per innovar. Però,
en qualsevol cas, és qüestió de temps: quan el professorat, més ràpid o més tard,
veu el VALOR AFEGIT (motivació, participació, millors aprenentatges... dels
alumnes) que li ofereixen determinades pràctiques amb suport TIC que li resulten
senzilles i eficients... llavors canvia. No fer-ho seria estúpid. Tan estúpid com
abraçar primerencament noves metodologies que et venen els gurús com a
innovadores i progressistes quan tu no veus que aportin valor afegit.
I és que, per a què un professor innovi amb les TIC, són necessàries tres
condicions:
1.- El professor ha de PODER fer-ho, ha de disposar d'adequades eines TIC.
2.- El professor ha de SABER. I per a això requereix una adequada FORMACIÓ.
Per començar una mica de maneig tècnic i molts exemples de bones activitats
d'aprenentatge amb el suport de les TIC.
3.- El professor ha de VOLER. I el professor solament voldrà quan vegi que els
nous models didàctics i les subsegüents noves activitats d'aprenentatge amb
suports TIC són MÉS EFICACES que les velles i, en general, són EFICIENTS (no li
requereixen molt de temps ni molt d'esforç extra).
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Per tant, pensem que el dilema inicial el resolem si introduïm les variables "temps" i
"formació": molts professors necessiten un temps per abraçar les noves
metodologies didàctiques que aporten les TIC, però amb una bona formació
aquest temps es redueix.
Pere Marquès Graells
Director del Grup de Recerca "Didáctica y Multimedia" (DIM-UAB).
http://peremarques.net

{ESDEVENIMENTS GRATUÏTS
O AMB AVANTATGES
PELS SOCIS DE L'ATI}
Desayuno de CEDE
Proper esmorzar de treball de la CEDE, que comptarà amb la intervenció del Sr
Jordi Gual, economista en cap de "la Caixa" i professor de l'IESE, qui ens parlarà
sobre Som competitius? El sector exterior, palanca de recuperació.
L'acte tindrà lloc el proper dimecres 17 de novembre de 9h. a 10:30, a l'Hotel
Intercontinental de Madrid (Passeig de la Castellana, 49), però es podrà seguir en
directe des de la pàgina web.

Congreso Nacional de las Tecnologías de IDentificación y Trazabilidad
Aquest esdeveniment és gratuït, i l’ATI és entitat col·laboradora i modera,
mitjançant el Dídac López, President de l’ATI Catalunya, el seminari Softrack dins
del Congrés IDtrack.

ATI col·labora en la III Trobada de Directius CEDE a Girona
La trobada, sota el lema "Dirigir i obrir-se al món", té com a objectiu reflexionar
sobre les opcions que s'entreveuen per les empreses que miren més enllà de les
fronteres, prenent com a punt de partida la situació actual -tant al nostre país com
en el món- i analitzant a continuació l'evolució econòmica i empresarial que ens pot
oferir la dècada que acabem d'encetar.
Els socis de l'ATI, al ser l'associació membre de CEDE, gaudeixen de un preu
especial, indicant-ho en el formulari d'inscripció.
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Dirigir i obrir-se al món
Sota aquest lema, la Confederació Espanyola de Directius i Executius –CEDE- i la
Fundació Príncep de Girona s'organitzen en aquesta ciutat la III Trobada de
Directius, que tindrà lloc el dimarts 30 de novembre a l'Auditori Palau de
Congressos.
A aquesta gran cita, en la qual esperem una assistència multitudinària similar a la
d'anteriors convocatòries de CEDE, estan convidats a participar tots els directius i
empresaris que entenen la internacionalització com un eix estratègic de les seves
companyies i volen debatre sobre el que ens espera en el present i futur en l'àmbit
de la gestió empresarial.
Ampliar informació sobre la III Trobada de Directius CEDE

{RECURSOS}
TIC.CAT
Us facilitem continguts del pla TIC.cat, projecte del qual l'ATI Catalunya n'és entitat
col·laboradora:
Entrevista
•
•

Protagonistes TIC.cat: Xavier Renom. JUSTINMIND
Protagonistes TIC.cat: Ivan Bertran Camps. SEMIC

Tendències de futur
•

Realitat augmentada

Oportunitat de Negoci
•
Empresa britànica cerca socis per a implementació de portal digital
•
Contractació Pública Corporativa de les Institucions Europees per a
empreses TIC
•
Empresa polonesa cerca distribuïdors
Cas empresarial
•
•

Kinamik. Innovació, patents, emprenedoria
Sector educatiu: aliances per crear sinergies
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Soft System Metodology de Peter Chuckland. Llibre TIC amb descompte
del 15% pels socis
Gràcies a un acord amb Innova, Associació per a la innovació organitzativa i social,
els socis de l'ATI teniu un 15% descompte en l'adquisició del llibre Soft System
Metodology de Peter Chuckland.
Per poder gaudir del descompte, heu de comprar el manual directament a
l'associació Innova.
Accediu a la ressenya del llibre
Les dades de contacte d’Innova són:
Tel. 93 415 30 99
innova@innovaccio.net

CEPIS NEwsletter - Issue 10 (2010) November
Us facilitem l’enllaç on podreu consultar la newsletter editada por CEPIS del mes
de novembre.
CEPIS és el Consell Europeu d'Associacions de Professionals Informàtics,
organisme del qual l'ATI n'és fundadora i en el que lidera la representació
d'Espanya.
L'accés a aquesta informació està restringit als associats.
* 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.

{CRIDES A LA PARTICIPACIÓ}
Informació IFIP
A la secció IFIP de la pàgina web de l’ATI, podeu trobar-hi la següent informació:
1.- ICT 4 ALL FORUM TUNIS+5
Hammamet-Tunisia, 10-11-12 / November 2010
2.- Call for Papers Dissertation Digest Session – Best Ph.D Work award
23rd to 27th May 2011 in Dublin, Ireland
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3.- Call for Nominations: 11th IFIP-WG9.2 Namur Awards
4.- Call for Papers: IM 2011 special tracks
23rd to 27th May 2011 in Dublin, Ireland
Enllaç a la secció IFIP.

{BLOCS}
Tens un bloc? Digues-nos quin és i et farem promoció al nostre butlletí. I si no
entens, t’animem a què te’n creïs un al web de l’ATI i comparteixis amb tots
nosaltres curiositats, opinions, idees, informacions...
Envia’ns a secrecat@ati.es l’adreça del teu bloc i te la publicarem en el proper
número.

Blocaires de l’ATI
Soci: Antonio Valle Salas
Bloc: http://www.gobiernotic.es
Descripció: Contingut centrat totalment en la divulgació d’aspectes relatius al
govern i gestió de les TIC. És un dels únics blocs en castellà dedicat a aquest
tema.
Soci: Angel Nieva López
Bloc: http://www.angelnieva.com
Descripció: Articles d’Estratègia Empresarial, Vigilància Tecnològica, Project
Management i Quality & Assurance.
Soci: Jaime Fernández Martínez
Bloc: http://www.ati.es/blog/index.php?blogId=44
Descripció: Bloc sobre l'Administració Electrònica
Soci: Joan Pons Òdena
Bloc: http://professionalstic.blogspot.com
Descripció: Espai per compartir la meva evolució professional, actuant a vegades
com a emprenedor, altres com a consultor, altres com a desenvolupador de idees.
Soci: Luis Alberto Pérez García
Bloc: http://begnu.wordpress.com
Descripció: Mi vida y el software libre... ¡mezclado! No agitado.
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Soci: Ricard Carnicer
Bloc: http://xerpaconsultors.blogspot.com
Descripció: Es tracta d’un espai personal, a on hi tenen cabuda experiències
professionals, formatives i referents de tota mena, com cites que inviten a la
reflexió, gent que ha deixat empremta o troballes per a escampar la boira. Som un
equip de Consultors de Negoci i de Sistemes d’Informació amb un estil propi que
ens defineix com a “xerpes” (per sherpes). Acompanyem als nostres clients fins a
la consecució dels objectius proposats (els seus cims) oferint-los una col·laboració
experta i propera que els guiï i recolzi durant tot el camí. No els el mostrem i prou,
sinó que ens impliquem i el fem amb ells.
Soci: Guillem Alsina Gonzàlez
Bloc: http://www.imatica.org/blocs/evangelista/
Descripció: L'evangelista tecnològic és el meu racó personal per donar-vos la
meva visió i opinió sobre l'efecte de les noves tecnologies en la societat i la
mateixa indústria.

Vols escriure al Butlletí o a Novatica?
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.
Si vols desenvolupar a fons un tema en el que el teu coneixement i experiència
signifiquen una aportació clau, et proposem que aportis el teu article per la nostra
Revista, que amb els seu prestigi et pot donar rellevància i reputació com a
professional de les TIC.
Si tens opinions, temes tècnics o de gestió o, senzillament, si vols compartir la teva
experiència professional en un format breu, ens la pots fer arribar tant creant un
bloc com enviant-nos directament la teva opinió en forma d’article a
secrecat@ati.es.
La teva paraula és la paraula del Soci.
Anima't!
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Digital Agenda Stakeholder Day: Escuchar a los interesados
* Per Llorenç Pages, publicat en el blog 'Diario del Director de Novática'

En este siglo XXI y hablando en términos políticos, una vez alcanzada la
democracia en una mayoría de los países del mundo, nos queda en general otra
asignatura pendiente: el distanciamiento que en demasiadas ocasiones
observamos entre las decisiones de los políticos y las opiniones de sus propios
representados, entre el modo de reparto de subvenciones e incentivos, y los
méritos y expectativas aparentes de los proyectos beneficiados o no beneficiados.
Es por eso que no podemos más que alabar la iniciativa del Information Society
and Media Directorate General de la Comisión Europea (CE) con vistas a la
implementación de la Agenda Digital Europea materializada en el Stakeholder Day
del que ya os hablé en entradas anteriores de este blog.
Recordemos que la Agenda Digital Europea es una macroiniciativa de la CE
dotada con importantes fondos para incentivar el desarrollo de la Sociedad de la
Información y la economía digital en Europa hasta el año 2020.
Hablando en primera persona, una vez pude asistir, gracias al apoyo de ATI, a la
celebración del Stakeholder Day, puedo ya afirmar que en pocas ocasiones me he
sentido tan "metido" en el siglo XXI, el siglo que para mí debería ser el de la
verdadera "participación ciudadana" (por contraposición con el siglo XX en el que
me crié).
Las palabras de la Comisionada Neelie Kroes en la sesión plenaria diciéndonos
"Os pido que vosotros seáis mis 'angels' (apóstoles), para la difusión de los
propósitos y acciones de la Agenda Digital en vuestros países… Os necesitamos!"
parecían muy sinceras y apropiadas en un contexto en el que a unas 100 personas
se nos había dado la oportunidad de presentar nuestras "big ideas" y, de una
manera o de otra, ser escuchadas.
Hubo otras ocasiones más donde sus palabras sonaron incluso a "demasiado
sinceras" para tratarse de una persona de tan alto rango político. Como cuando a
raíz de la presentación de una de las 7 ideas seleccionadas para el plenario se le
habló del objetivo de establecer un sistema de copyright internacional. "Llevamos
dos o tres años intentándolo pero no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo
con las partes…" "…Necesitamos de vosotros, de nuevas iniciativas e ideas para
seguir intentándolo", dijo.
En fin, me gustaría ver algún día ese mismo talante a nivel nacional, autonómico,
municipal… para poner los pies en el suelo y decirme a mí mismo ¡sí,
verdaderamente estamos en el siglo XXI!
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En cuanto a mi "big idea" deciros que participé por la mañana en una interesante, y
a la vez complicada, dinámica de grupo (espero buscar tiempo para contarla en
otro mensaje) donde pude exponerla y trabajarla junto con otros participantes con
ideas similares.
Para sintetizar, mi idea fue la más "votada" cuando se trató de valorar por otras
personas externas las ideas afines del subgrupo al que había sido asignado,
denominado "Competitions and campaigns". Luego, hubo que juntarla con el resto
de ideas de dicho subgrupo para preparar una presentación conjunta ante los
demás subgrupos y ahí no salió entre las 7 ideas "ganadoras" a ser presentadas
en el plenario de la tarde.
No obstante, hay que decir que dentro de este grupo de "Competitions and
campaigns" fuimos cuatro las personas de diversos países que sintonizamos muy
bien hasta el punto de que hemos decidido mantener el contacto entre nosotros
para seguir desarrollando nuestras ideas.
Una de nuestras primeras iniciativas ha sido ofrecernos a colaborar con el grupo
"Digital Entrepreneurs", uno de los grupos cuya idea por estar entre las 7
"ganadoras" serán prioritizadas para su inmediato desarrollo. Puesto que parece
ser que compartimos fácilmente objetivos y acciones a realizar entre ambos
grupos.
Seguiré informándoos. Mientras tanto, os dejo unos cuantos enlaces:
Resultados del Stakeholder Day – Las 7 big ideas ganadoras
Video (10 minutos) de la presentación en plenario de la idea del grupo "Digital
Entrepreneurs" (no os lo perdáis, para mí una de las ideas más promisorias!).
Video (2 minutos) introductorio de la presentación del grupo "Digital Entrepreneurs"
(muy ilustrativo!)
Un fuerte abrazo a todos
Llorenç Pagès

Voleu veure la vostra publicitat aquí?
Escriviu-nos un correu electrònic a l'adreça butlleti_ati@imatica.info i us
farem arribar les tarifes i condicions.
La vostra publicitat a l'abast de més de 2.000 professionals de les noves
tecnologies, tècnics i directius d'empresa en aquest butlletí.
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