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{Editorial}{Editorial}
El canvi com una oportunitat

Us vull  enviar  aquest  darrer  editorial  com a President  de l’ATI 
Catalunya.

A la darrera assemblea de l’ATI Catalunya ja vaig anunciar que, 
davant de la propera convocatòria d’eleccions, no em presentaria 
de nou, atès que considero que dos mandats són suficients per 
donar el que podia aportar, i cal deixar pas a altres companys que 
amb il·lusions renovades marcaran una nova etapa en el Capítol.

En aquests mesos que han passat, he madurat una proposta de 
candidatura a la Junta Directiva General, que poc a poc ha anat 
agafant  forma,  i  en la que estic  convençut  que podem fer  una 
aposta de futur que ens serà molt profitosa, i a la que us convido 
a conèixer.

Fa  uns  dies,  tant  per  correu  electrònic  com per  correu  postal, 
vareu rebre la convocatòria d’eleccions tant per la Junta Directiva 
General  com  pel  nostre  Capítol,  fet  que  varem  considerar 
necessari per evitar confusions i fer més eficient tot el procés.
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Han estat sis anys molt intensos en els que hem crescut tots junts i en els que sols 
la davallada de socis ens deixa un regust amarg, que es combina amb els actes, 
iniciatives  i  ofertes  que  hem desenvolupat  i  en  la  participació  que  hem pogut 
generar.

Vull aprofitar per agrair la seva col·laboració a tots els companys amb els que he 
compartit  aquests dos mandats  a les  Juntes,  així  com la dels  companys de la 
secretaria  amb  els  que  hem  pogut  desenvolupar  els  objectius  principals  dels 
nostres plans d’actuació. La veritat és que de tots ells he après molt, i amb tots ells 
he crescut personalment.

Sols  afegir  que,  de  l’actual  Junta,  es  presenta  una  candidatura  de  continuïtat 
liderada pel nostre company Guillem Alsina, i  que ens assegura la solidesa del 
Capítol i ens dóna confiança en el futur.

Tots hem fet l’ATI!

Fins aviat,

Dídac López Viñas
President de l'ATI Catalunya

{NOTÍCIES ATI CATALUNYA}
ATI Catalunya estrena delegació a Reus gràcies a l'acord amb REDESSAATI Catalunya estrena delegació a Reus gràcies a l'acord amb REDESSA

· Aquest acord permetrà a l'ATI acostar l'associació als socis i professionals 
TIC del territori.

· S'incidirà en la promoció de l'emprenedoria en el sector de les TIC i en la 
col·laboració, suport i difusió de Parc Tecnològic del Camp (Tecnoparc).

Barcelona,  desembre  de  2010.-  L'ATI,  mitjançant  el  capítol  de  Catalunya,  i 
Redessa,  firmen  un  conveni  de  col·laboració  pel  qual  ambdues  entitats 
col·laboraran en la promoció de l'emprenedoria en el  sector  de les TIC i  en la 
col·laboració,  suport  i  difusió del  Parc Tecnològic  del  Camp (Tecnoparc)  en les 
seves comarques d'influència.

pàgina 2 de 17

Butlletí ATI Catalunya
Número 40 – època 2, desembre de 2010



L'organització conjunta d'actes tals  com conferències,  jornades,  taules rodones, 
cursos, seminaris, etc., oferir les mateixes condicions de descomptes en els cursos 
i activitats que organitzi l'ATI a les empreses vinculades a REDESSA i a les entitats 
vinculades a aquesta societat, així com la cessió d'espais i altres serveis per part 
de REDESSA cap a l'ATI són alguns dels punts que es contemplen en l'acord.

I per ratificar-lo, el passat 30 de novembre, a la seu de REDESSA, es va celebrar 
un acte institucional de signatura del conveni, on es va explicar en detall els seus 
propòsits i objectius.

{NOTÍCIES ATI GENERAL}{NOTÍCIES ATI GENERAL}
Ramon Puigjaner investido Doctor Honoris causa por la UniversidadRamon Puigjaner investido Doctor Honoris causa por la Universidad
de Asunciónde Asunción

Ramon  Puigjaner,  vocal  de  la  Junta 
Directiva  de  ATI,  representante  de  la 
asociación  en  IFIP,  donde  es 
Vicepresidente, licenciado en Informática, 
doctor  en  Ingeniería  Industrial  y 
catedrático  del  área  de  Arquitectura  y 
Tecnología  de  Computadores  del 
Departamento de Ciencias Matemáticas e 
Informática  de  la  UIB,  ha  sido  investido 
doctor  honoris  causa  por  la  Universidad 
Nacional de Asunción (UNA) de Paraguay.

Puigjaner es uno de los socios fundadores de ATI y fue profesor de la Escuela 
Técnica  Superior  de  Ingenieros  Industriales  de  Terrassa,  de  la  Universitat 
Autònoma de Barcelona, de la Politècnica de Catalunya y de la UOC. A finales de 
los ochenta entró en la Universidad de las Islas Baleares, donde al poco tiempo se 
convirtió en catedrático, llegando a ser decano de la Facultad de Informática.

ATI, entidad colaboradora, de SITI/asLAN 2011

>> Como en años anteriores,  ATI  será de las pocas entidades elegidas por  la 
organización para que colabore en la feria anual SITI/asLAN.

>>  SITI/asLAN  2011  refuerza  su  especialización  y  se  vertebra  en  torno  a  los 
cambios y oportunidades que el nuevo entorno de la “nube” está generando en las 
5 areas de actividad que estructuran la feria.
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>>  La  Asociación  @asLAN,  ya  ha  anunciado  las  fechas  de  celebración  de  la 
próxima edición de SITI/asLAN, que tendrá lugar en el  Pabellón 1 de Feria de 
Madrid, los días 5, 6 y 7 de abril.

>>  La  que  será  ya  su  XVIII  edición,  mantiene  su  carácter  especializado  y 
profesional y se centrará en los cambios y oportunidades que fenómenos como la 
Virtualización, el Cloud Computing y la concentración en Centros de Datos están 
generando  en  las  cinco  áreas  tecnológicas  de  la  oferta  y  la  demanda  que 
estructuran la feria.

NP. Madrid, diciembre 2010.- Organizada por la Asociación @asLAN, SITI/asLAN 
2011  girará  en  torno  a  la  nube  y  las  transformaciones  que  la  explosión  de 
fenómenos  como  el  Cloud  Computing,  la  Virtualización  o  la  concentración  en 
centros de datos están produciendo en la industria TIC. Esto explica el leit motiv 
elegido para esta 18ª edición: "... de nuevo, todo está cambiando".

La feria profesional y especializada de referencia en el Sector se hace eco de los 
cambios que se están produciendo en el entorno tecnológico y mostrará soluciones 
para  pymes,  grandes  corporaciones,  operadores  de  redes  y  administraciones 
públicas en las 5 principales áreas que siguen estructurando la feria: Seguridad, 
Banda  Ancha,  Movilidad,  Servicios 
Gestionados y Soluciones IP.

Como  en  su  pasada  edición,  la 
organización contará con los principales 
agentes  del  sector  para  presentar  una 
oferta  tecnológica  innovadora.  Además 
renovará  acuerdos  con  los  principales 
medios  de  comunicación  del  Sector, 
entidades  de  ámbito  nacional  para 
alcanzar  la  máxima  cobertura  de 
intereses tecnológicos.

En esta  primera  fase  de  lanzamiento  y 
preparación,  la  Asociación  trabaja  en 
innovar y adaptarse a las necesidades de 
expositores  y  visitantes  con  el  objetivo 
permanente  de  ofrecerles  servicios  de 
Valor Añadido.

Por  ello,  cada  edición  se  ocupa  de 
ofrecer  eventos  complementarios  que 
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refuercen los contenidos y oferta tecnológica. El “Foro Tendencias Innovación en la 
Nube” será uno de las actividades complementarias que próximamente adelantará 
la Organización.

De cara al expositor, la organización ofrece un servicio de asesoramiento en el que 
consultar las alternativas de participación y la más adecuada en función de sus 
objetivos. Sin duda SITI/asLAN será, un año más la oportunidad para expositores 
de fortalecer relaciones con sus clientes, mejorar su posicionamiento, mejorar su 
imagen de marca y satisfacer objetivos comerciales.

Acerca de SITI/asLAN:
Es  la  única  feria  profesional  y  especializada  en  tecnologías  convergentes  en 
España.  Está organizada por @asLAN, la Asociación de proveedores de red y 
telecomunicaciones  que  agrupa  a  un  centenar  de  empresas,  entre  las  que  se 
encuentran  los  principales  fabricantes  de  red,  integradores,  distribuidores  y 
operadores  de  telecomunicaciones.  @asLAN organiza  y  colabora  en  iniciativas 
dirigidas al desarrollo del Sector TIC y difusión de nuevas tecnologías en diversos 
sectores: Industria, AAPP, Banca, Educación, etc.

Información relacionada:
·  Abierta la III Convocatoria de casos de éxito innovadores en administraciones y 
organizaciones públicas.

Curso online SUBVENCIONADO: IT Administrator – EUCIP

Organizado por ATI, licenciataria en España de  EUCIP (European Certification of 
Informatics Professionals).

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 
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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.
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.
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PRESÈNCIA DEL BUTLLETÍ A LES XARXES SOCIALS

   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.

http://www.butlletiati.cat/
http://twitter.com/butlletiaticat
http://ow.ly/2TuO5


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 empresaCurso 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 AMB DESCOMPTE{FORMACIÓ AMB DESCOMPTE  
PER ALS SOCIS DE L’ATI}PER ALS SOCIS DE L’ATI}

Descomptes a La Salle. Fins a un 15%Descomptes a La Salle. Fins a un 15%

Estàs pensant en formar-te?

La Salle t’ofereix programes de màster i postgrau en les àrees d’Enginyeria, 
Business i Arquitectura que comencen els mesos de gener, febrer i març de 2011.

Beneficia’t del 5% de descompte en els programes de màster, postgrau i curs de 
complements de La Salle i fins a un 15% si et matricules abans del 15 de 
desembre.

1.- Inici de programes al febrer

· Consultoria SAP.
· Direcció tecnològica i gestió de les TIC.
· Enginyeries TIC. 

2.- Programes iniciats al setembre i octubre

· Programes MBA.
· Direcció de Projectes.
· Investigació en TIC i en Gestió.
· Grau en Enginyeria Informàtica – Curs de complements. 

3.- Sessió informativa per a programes amb inici al febrer

1 de desembre a les 20.00h
Sala Auditori (Edifici Sant Josep - C/ Quatre Camins, 2 - 08022, Barcelona)
Com arribar

IMPORTANT: La Salle ofereix beques, ajudes i subvencions per a particulars i 
empreses.

Truca i t’informaran sobre les condicions especials de matriculació per a col·lectius 
i associacions.

info@BesLaSalle.net / Tel. 932 902 419 / www.BESLaSalle.net
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Curs d'aplicacions per a Android (Barcelona): 50% descompteCurs d'aplicacions per a Android (Barcelona): 50% descompte

Com és habitual, gràcies a l'acord amb Slash Mobility, tens un 50% de descompte 
en  el  curs  que  organitzen  el  27,  29  i  30  de  desembre  a  Barcelona sobre 
desenvolupament d'aplicacions Android. Tens fins el divendres 17 de desembre per 
gaudir de la promoció (preu final pels socis: 249 €).

Aquest curs està pensat per a aquells professionals TIC (programadors, analistes, 
etc.)  que vulguin  ampliar  el  seu coneixement  i  habilitats  en una tecnologia  tan 
emergent  i  demandada  com  és  Android,  i  en  particular  el  desenvolupament 
d'aplicacions per a mòbils.

Pots  consultar  les  dates  i  el  temari  a  la  seva  pàgina  web i  et  pots  inscriure 
mitjançant el seu formulari.

IMPORTANT:

1.-  Les  places  són limitades  (7  persones  màxim)  per  garantir  la  qualitat  de  la 
formació als alumnes.

2.- Només queden 3 places pel curs de desembre.

3.- Per beneficiar-te del descompte has de facilitar el teu número de soci al camp 
"Observaciones" del formulari d'inscripció.

· Altres cursos que organitza Slash Mobility.

Màster en Direcció de Sistemes d'informació SAP ERP HCM i SAP ERPMàster en Direcció de Sistemes d'informació SAP ERP HCM i SAP ERP  
CO.  Títol  propi  de  la  Universitat  de  Barcelona.  10%  de  descompteCO.  Títol  propi  de  la  Universitat  de  Barcelona.  10%  de  descompte   
addicional.addicional.

Gràcies a la col·laboració que l'ATI manté amb Anova Consulting, els socis teniu un 
10% en la matrícula,  afegit  al  50% de descompte en el preu final,  gràcies a la 
cofinançament del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, el Fons Social Europeu i 
el programa Plan Avanza 2.

>> Accedir al programa del curs. 

IMPORTANT:
·  Si  vols  beneficiar-te  del  10%  addicional,  has  d'enviar  un  correu  electrònic  a 
info@anovagroup.cat indicant que ets soci de l'ATI.

Telèfon de contacte: 93 445 67 82
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{OPINIÓ}{OPINIÓ}
Twitter, el Gran Hermano 2.0?Twitter, el Gran Hermano 2.0?

Vagi  per  endavant  que  no  sóc  fan  televisiu  de  Gran  Hermano  encara  que  no 
negaré que, com a novetat que suposava en aquell temps, vaig ser espectador de 
la primera edició. Els primers concursants van ser veritables ''early adopters'' d'un 
nou  format  televisiu  que  volia  mostrar,  a  manera  d'experiment  sociològic,  la 
convivència d'un grup de persones tot evidenciant les filies i les fòbies pròpies de 
les relacions humanes. En aquella època van ser molts els que van posar el crit al 
cel  a  l'anticipar  el  que  podria  suposar  el  visionat  d'escenes  domèstiques 
pertanyents a l'estricte intimitat de les persones. Per aturar el cop, va ser la pròpia 
organització qui va comprometre's a no emetre imatges d'aquesta naturalesa. El 
que ningú es podia imaginar, algun productor maquiavèl·lic potser sí, és que el 
suport/programa televisiu no tindria cap validesa científica amb el pas dels anys i 
que  la  fidelització  de  l'audiència  seria  directament  proporcional  a  l'exposició 
d'aquesta intimitat més instintiva: en terminologia Gran Hermano, l'edredoning.

El paral·lelisme que hi veig amb twitter és que originalment va ser dissenyat com a 
eina  de  microblogging,  limitant  a  140  caràcters  l'extensió  dels  textos  que  es 
publicaven, de manera poc recurrent, als blocs. Aquest nou suport ha trobat, ja 
sigui per moda o per convenciment (dialèctica que donaria per a un altre article), un 
èxit rotund que ha superat les expectatives de la pròpia empresa. Són un munt 
d'internautes reunits al voltant de twitter, tan participants actius (concursants GH) 
com una audiència passiva (televidents) que llegeixen els comentaris infinits que 
es tuitegen a diari.  Com ha succeït a GH, són moltes les persones que ja han 
copsat que la seva intimitat quotidiana interessa i ens expliquen gairebé al minut on 
estan, que estan fent, amb qui estan parlant...  No tinc clar si és una estratègia 
reflexionada d'autopromoció per augmentar l'ocupabilitat/sociabilitat o bé una tasca 
social per saciar la fam d'alguns voyeurs digitals. El que sí queda clar és que twitter 
s'ha erigit com la veritable vida en directe i a temps real.

Iñaki Bustinduy
Col·labora amb l’ATI en el servei de Gestió de la Carrera Professional, atenent als 
socis i oferint xerrades i tallers en l’àmbit de les habilitats directives. És Economista 
i Politòleg. Soci-Consultor de H&B Human and Business. Expert en polítiques de 
recursos humans, habilitats directives i desenvolupament professional. Col·labora 
acadèmicament a la UOC, ESADE, UAB…
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{ESDEVENIMENTS GRATUÏTS{ESDEVENIMENTS GRATUÏTS
O AMB AVANTATGESO AMB AVANTATGES
PELS SOCIS DE L'ATI}PELS SOCIS DE L'ATI}

Desayuno de CEDEDesayuno de CEDE

Proper esmorzar de treball de la CEDE, que comptarà amb la intervenció del Sr. 
Ángel García Altozano, Director general corporatiu d'ACS, qui ens parlarà sobre 
Oportunitats  i  reptes  en  la  indústria  mundial  de  desenvolupament 
d'infraestructures.

L'acte tindrà lloc el  proper divendres 17 de desembre 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.

Breakfast La SalleBreakfast La Salle

Tecnologia i salut
21/12/2010
Diferents ponents.
Detalls i agenda de la jornada.
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{RECURSOS}{RECURSOS}
TIC.CATTIC.CAT

Us facilitem continguts del pla TIC.cat, projecte del qual l'ATI Catalunya n'és entitat 
col·laboradora:

>> Butlletí del mes de desembre.

>> Calendari de Jornades TIC.cat.

Articles

· Dinamitza't ofereix metodologies de negoci especifiques per al sector TIC de la 
Salut.
· La Generalitat atorga un milió d'euros per a projectes de recerca i innovació en 
l'àmbit de les e-infraestructures, dins de la segona convocatòria d'ajuts de la 
Inforegió.
· Nissan s'incorpora a l'Anella Industrial amb l'objectiu d'augmentar la productivitat 
a través de les TIC.
· L’ITWorldEdu es consolida com a referent dins dels sectors TIC i Educació.
· Jordi Bosch inaugura la 7a edició del Fòrum @asLAN.
· TIC.cat formarà aquesta tardor més de 200 professionals en metodologies de 
qualitat.
· Jordi Bosch defensa la promoció d’un teixit empresarial català sòlid en seguretat 
TIC.
· El programa Dinamitza’t impulsarà la internacionalització de les PIME catalanes 
del sector TIC.
· L’ITworldEdu 2010 convertirà Barcelona en un referent internacional de TIC 
aplicades al sector educatiu.
· Les Xarxes de Nova Generació faciliten el canvi de model productiu a Catalunya.
· Les TIC han de permetre un canvi del model educatiu a Catalunya.
· TIC.cat forma a empresaris i directius de Girona en les metodologies de negoci 
del programa Dinamitza't.
· L'STSI i la Secretaría de Comunicaciones de l'Argentina fan balanç de gairebé 
dos anys de col·laboració.
· Generalitat i Xarxa Oberta de Comunicació i Tecnologia de Catalunya signen el 
contracte d'explotació.
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http://www.anella.cat/web/tic/noticies/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_5vZm/25818881/noticies_comunitat/1.0/27045668-_-generalitat_i_xarxa_oberta_de_comunicacio_i_tecnologia_de_catalunya_signen_el_contracte_d_explotacio_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/noticies/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_5vZm/25818881/noticies_comunitat/1.0/27045668-_-generalitat_i_xarxa_oberta_de_comunicacio_i_tecnologia_de_catalunya_signen_el_contracte_d_explotacio_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/noticies/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_5vZm/25818881/noticies_comunitat/1.0/27045711-_-l_stsi_i_la_secretaria_de_comunicaciones_de_l_argentina_fan_balan%C3%A7_de_gairebe_dos_anys_de_col%C2%B7labora_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/noticies/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_5vZm/25818881/noticies_comunitat/1.0/27045711-_-l_stsi_i_la_secretaria_de_comunicaciones_de_l_argentina_fan_balan%C3%A7_de_gairebe_dos_anys_de_col%C2%B7labora_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/noticies/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_5vZm/25818881/noticies_comunitat/1.0/27025195-_-tic_cat_forma_a_empresaris_i_directius_de_girona_en_les_metodologies_de_negoci_del_programa_dinamitza_t_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/noticies/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_5vZm/25818881/noticies_comunitat/1.0/27025195-_-tic_cat_forma_a_empresaris_i_directius_de_girona_en_les_metodologies_de_negoci_del_programa_dinamitza_t_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/noticies/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_5vZm/25818881/noticies_comunitat/1.0/27010337-_-les_tic_han_de_permetre_un_canvi_del_model_educatiu_a_catalunya_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/noticies/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_5vZm/25818881/noticies_comunitat/1.0/26934900-_-les_xarxes_de_nova_generacio_faciliten_el_canvi_de_model_productiu_a_catalunya_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/noticies/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_5vZm/25818881/noticies_comunitat/1.0/26934997-_-l_itworldedu_2010_convertira_barcelona_en_un_referent_internacional_de_tic_aplicades_al_sector_educ_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/noticies/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_5vZm/25818881/noticies_comunitat/1.0/26934997-_-l_itworldedu_2010_convertira_barcelona_en_un_referent_internacional_de_tic_aplicades_al_sector_educ_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/noticies/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_5vZm/25818881/noticies_comunitat/1.0/26940327-_-el_programa_dinamitza_t_impulsara_la_internacionalitzacio_de_les_pime_catalanes_del_sector_tic_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/noticies/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_5vZm/25818881/noticies_comunitat/1.0/26940327-_-el_programa_dinamitza_t_impulsara_la_internacionalitzacio_de_les_pime_catalanes_del_sector_tic_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/noticies/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_5vZm/25818881/noticies_comunitat/1.0/26946334-_-jordi_bosch_defensa_la_promocio_d_un_teixit_empresarial_catala_solid_en_seguretat_tic_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/noticies/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_5vZm/25818881/noticies_comunitat/1.0/26946334-_-jordi_bosch_defensa_la_promocio_d_un_teixit_empresarial_catala_solid_en_seguretat_tic_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/noticies/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_5vZm/25818881/noticies_comunitat/1.0/26948177-_-tic_cat_formara_aquesta_tardor_mes_de_200_professionals_en_metodologies_de_qualitat_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/noticies/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_5vZm/25818881/noticies_comunitat/1.0/26948177-_-tic_cat_formara_aquesta_tardor_mes_de_200_professionals_en_metodologies_de_qualitat_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/noticies/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_5vZm/25818881/noticies_comunitat/1.0/26954590-_-jordi_bosch_inaugura_la_7a_edicio_del_forum_@aslan_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/noticies/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_5vZm/25818881/noticies_comunitat/1.0/26959522-_-l_itworldedu_es_consolida_com_a_referent_dins_dels_sectors_tic_i_educacio_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/noticies/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_5vZm/25818881/noticies_comunitat/1.0/26970245-_-nissan_s_incorpora_a_l_anella_industrial_amb_l_objectiu_d_augmentar_la_productivitat_a_traves_de_les_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/noticies/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_5vZm/25818881/noticies_comunitat/1.0/26970245-_-nissan_s_incorpora_a_l_anella_industrial_amb_l_objectiu_d_augmentar_la_productivitat_a_traves_de_les_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/noticies/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_5vZm/25818881/noticies_comunitat/1.0/26970322-_-la_generalitat_atorga_un_milio_d_euros_per_a_projectes_de_recerca_i_innovacio_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/noticies/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_5vZm/25818881/noticies_comunitat/1.0/26970322-_-la_generalitat_atorga_un_milio_d_euros_per_a_projectes_de_recerca_i_innovacio_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/noticies/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_5vZm/25818881/noticies_comunitat/1.0/26970322-_-la_generalitat_atorga_un_milio_d_euros_per_a_projectes_de_recerca_i_innovacio_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/noticies/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_5vZm/25818881/noticies_comunitat/1.0/26970366-_-dinamitza_t_ofereix_metodologies_de_negoci_especifiques_per_al_sector_tic_de_la_salut_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/noticies/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_5vZm/25818881/noticies_comunitat/1.0/26970366-_-dinamitza_t_ofereix_metodologies_de_negoci_especifiques_per_al_sector_tic_de_la_salut_ca_ES_
http://jornades.tic.cat/fileadmin/131210_conjunt/Conjunt_13des2010.html
http://www.ati.es/spip.php?article1636


Cas empresarial

· Digital-Text porta el llibre de text digital a més de 600 escoles.
· Polymita: tecnologia líder per als processos de negoci.

Entrevista

·  Protagonista TIC.cat: Daniel Cuenca, "Creiem en la filosofia col·laborativa amb 
una xarxa consolidada i estable d'empreses".

Trobada empresarial

· Crònica del Pont Tecnològic a Xina i Corea.

Bones pràctiques

· Bones pràctiques de millora de la gestió comercial.

Estudi monogràfic

· Silicon Valley: oportunitats de negoci en el sector TIC.

Opinió

· Les aplicacions són un nou nínxol de mercat destacat, o els desenvolupadors 
agafen molta importància.
· Segons el creador d’Internet, Facebook amenaça la universalitat de la xarxa.
· Relacions augmentades: la verdadera revolució 2.0.
· Realitat 2.0.
· La Unió Europea vol adaptar la normativa de protecció de dades als nous temps.
· L’aposta de Google per la tecnologia NFC pot ser l’empenta definitiva que 
aquesta necessita.

Formació subvencionada

Anova consulting, organització que col·labora amb l'ATI, ens ha fet arribar la seva 
oferta formativa de cursos subvencionats:

>> Accedir al llistat de cursos subvencionats.

* Per inscriure's, els interessats han de complir els següents requisits:

Ser treballador en actiu de PIME i/o autònom.
Residir a Espanya.
Treballar per a una empresa espanyola.
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http://www.anovagroup.es/catalogo-de-cursos-subvencionados.html
http://www.anella.cat/web/tic/participa/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_ILy2/25818881/article/1.0/27041812-_-l_aposta_de_google_per_la_tecnologia_nfc_pot_ser_l_empenta_definitiva_que_aquesta_necessita_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/participa/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_ILy2/25818881/article/1.0/27041812-_-l_aposta_de_google_per_la_tecnologia_nfc_pot_ser_l_empenta_definitiva_que_aquesta_necessita_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/participa/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_ILy2/25818881/article/1.0/27042278-_-la_unio_europea_vol_adaptar_la_normativa_de_proteccio_de_dades_als_nous_temps_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/participa/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_ILy2/25818881/article/1.0/27042335-_-realitat_2_0_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/participa/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_ILy2/25818881/article/1.0/27042429-_-%EF%BB%BFrelacions_augmentades_la_verdadera_revolucio_2_0_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/participa/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_ILy2/25818881/article/1.0/27042503-_-segons_el_creador_d_internet_facebook_amena%C3%A7a_la_universalitat_de_la_xarxa_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/participa/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_ILy2/25818881/article/1.0/27042554-_-les_aplicacions_son_un_nou_ninxol_de_mercat_destacat_o_els_desenvolupadors_agafen_molta_importanc_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/participa/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_ILy2/25818881/article/1.0/27042554-_-les_aplicacions_son_un_nou_ninxol_de_mercat_destacat_o_els_desenvolupadors_agafen_molta_importanc_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/monografics_inter/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_iMF5/25818881/ideaPla/1.0/27035372-_-silicon_valley_oportunitats_de_negoci_en_el_sector_tic_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/articles_inno_emp/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_OtWf/25818881/articlesInnovacioEmpresarial/1.0/27009859-_-bones_practiques_de_millora_de_la_gestio_comercial_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/trobades_inter/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_I5Gp/25818881/trobadesEmpresarialsInternacionalitzacio/1.0/27009735-_-pont_tecnologic_a_xina_i_corea_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/protagonistes/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_v8Jp/25818881/entrevista/1.0/27009533-_-_creiem_en_la_filosofia_col%C2%B7laborativa_amb_una_xarxa_consolidada_i_estable_d_empreses__ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/protagonistes/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_v8Jp/25818881/entrevista/1.0/27009533-_-_creiem_en_la_filosofia_col%C2%B7laborativa_amb_una_xarxa_consolidada_i_estable_d_empreses__ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/experiencies_inter/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_JJXn/25818881/experienciaInternacionalitzacio/1.0/27009825-_-polymita_tecnologia_lider_per_als_processos_de_negoci_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/experiencies_inno_tecno/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_WeHE/25818881/experienciaInnovacioTecnologica/1.0/26966725-_-digital_text_porta_el_llibre_de_text_digital_a_mes_de_600_escoles_ca_ES_


Si compleixen els requisits anteriors, la documentació que ens han d'enviar és la 
següent:

· Formulari d'inscripció que es troba a la informació de cada curs (és imprescindible 
omplir tots els camps).

· Còpia de la capçalera de la nòmina, o en cas de ser autònom còpia del pagament 
d'assegurances socials d'octubre.

Proyecto Metal 2.0

L'ATI  és  entitat  col.laboradora  del  Projecte  METAL 2.0  crowdsourcing.  El  seu 
objectiu és analitzar, difondre i experimentar noves formes de relació de l'empresa 
amb l'entorn mitjançant l'aplicació de noves tecnologies web 2.0 de col·laboració 
massiva  o  crowdsourcing  amb  la  finalitat  d'augmentar  la  competitivitat  de  les 
empreses.

Et deixem dos vídeos d'un parell de jornades relacionades amb aquesta iniciativa:

1 .- Jornada: Aplicació del crowdsourcing a les empreses:
http://www.aimme.es/informacion/informativo/ficha.asp?id=2286

2 .- Jornada: Cap al nou sector del metall 2.0:
http://www.aimme.es/informacion/informativo/ficha.asp?id=2263

CEPIS Newsletter - Issue 11 (2010) December

Us facilitem l’enllaç on podreu consultar la newsletter editada por CEPIS del mes 
de desembre.

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.
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http://www.metal20.org/


{CRIDES A LA PARTICIPACIÓ}{CRIDES A LA PARTICIPACIÓ}
Informació IFIPInformació IFIP

A la secció IFIP de la pàgina web de l’ATI, podeu trobar-hi la següent informació:

1.- ICT AFRICA SUMMIT 2010
http://www.ati.es/spip.php?article1637

2.- Call for Papers: PE-CRN 2011
May 13, 2011, Valencia, Spain
http://www.ati.es/spip.php?article1638

3.- Call for Paper: IFIP/IEEE IM 2011 CONFERENCE
http://www.ati.es/spip.php?article1639

4.- Call for Papers: MANFI 2011
May 27, 2011 at Trinity College Dublin, Ireland (in conjunction with IM 2011)
http://www.ati.es/spip.php?article1640

5.- Call for Papers: 9TH WWIC
From 15 to 17 June 2011 in Vilanova i la Geltrú. Barcelona. Spain.
http://www.ati.es/spip.php?article1641

Enllaç a la secció IFIP.
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{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’ATIBlocaires 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.

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 
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http://begnu.wordpress.com/
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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?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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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.

mailto:secrecat@ati.es
http://www.imatica.org/blocs/evangelista/
mailto:butlleti_ati@imatica.info

