
pàgina 1 de 20

Butlletí ATI Catalunya
Número 41 – època 2, febrer de 2011

El Butlletí de l'ATI Catalunya és una 
producció de

Guillem Alsina Gonzàlez
Avda. de França nº 34, 1r. 3ª
17007 GIRONA
Tel. 639 42 87 93
butlleti_ati@imatica.info

President de l'ATI Catalunya
Director del butlletí
Guillem Alsina Gonzàlez
guillem.alsina@imatica.info

Coordinador editorial
Enric Camarero Brú

ATI Catalunya
http://www.ati.es/

Per a qualsevol dubte o consulta sobre 
aquest butlletí podeu dirigir-vos a l'adreça 
de correu electrònic 
butlleti_ati@imatica.info

Lloguer d'espais publicitaris: 
butlleti_ati@imatica.info

ATI a les xarxes socials:

Amics de l'ATI Catalunya:

{Editorial}{Editorial}
Sembrar avui, recollir demà

Us  necessitem.  A  l'ATI  necessitem  que  tots  i  cadascun  de 
vosaltres,  companys  socis,  us  convertiu  en  "reclutadors"  per  a 
l'Associació, un paper que ja vaig delinear en la darrera editorial 
però sobre el qual voldria centrar-me ara.

Un dels  eixos  d'aquesta  nova junta  directiva  que va  entrar  en 
funcionament el passat 1 de febrer és el de buscar explícitament 
el soci estudiant. Potser pecuniàriament no és el tipus de soci que 
més aporta a la nostra entitat, ni el que més hi participa car ja té 
feina de sobra amb la seva activitat estudiantil, però és el futur 
professional,  aquell  qui  un  dia  ocuparà  el  nostre  lloc  i 
desenvoluparà la nostra activitat. L'hem de poder acompanyar en 
el seu creixement i maduració intel·lectual i saber fer-li veure els 
avantatges del món associatiu i, per a això, res millor que un bon 
exemple:  vosaltres  mateixos,  els  nostres  socis,  els  nostres 
companys.

La professió no travessa precisament el seu millor moment,
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i no sóc un pessimista per dir-ho, vosaltres ho sabeu tan bé com jo que hem perdut 
prestigi  social,  reconeixement  laboral  (el  que  redunda  en  una  davallada  dels 
nostres sous), i  fins i tot minva de noves vocacions. La piràmide de creixement 
s'està  estrenyent  per  la  base  i,  amb  ella,  el  potencial  de  futur  de  la  nostra 
associació com a botó de mostra del sector.

Hem de treballar-nos aquest futur, hem de fer com el pagès que llaura i cuida el 
camp avui,  ja que encara que ens sembli  buit  i  erm, conté les llavors que ens 
donaran de menjar quan les plantes creixin.

La nostra llavor són aquells joves que es formen avui, i  que demà esdevindran 
professionals. Hem de fer pedagogia, fer-los veure el valor de l'associacionisme en 
si mateix, com una finalitat i no només com a una eina (que també) per aconseguir 
avantatges. I de ben segur que vosaltres teniu coneguts, amics, fills d'aquests, que 
estan estudiant, volen estudiar o d'alguna manera volen entrar a formar part de la 
nostra  gran  família  d'informàtics.  Doneu-los  a  conèixer  la  nostra  associació, 
captiveu-los, feu-los veure la nostra utilitat.

Si “reclutem” avui molta gent jove, tenim el futur assegurat; ells són el nostre futur, i 
des  de  l'ATI  hem  de  vetllar  per  transmetre'ls  valors  i  llegar-los  coneixement  i 
posicionament com a grup.

Comptem amb vosaltres!

Guillem Alsina
President de l'ATI Catalunya
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{NOTÍCIES ATI CATALUNYA}
Xerrada ATI Catalunya: Cloud Computing i Low Cost Productivity. Xerrada ATI Catalunya: Cloud Computing i Low Cost Productivity. 
Amb la col·laboració de NEXICA i MIC Productivity
15 de març de 2011, de les 18.30 a les 20 h.
Gratuïta
Sala Secartys

Presentació
No hi ha dubte que un nou concepte s'ha posat de moda últimament a l'àmbit de 
les  Tecnologies de la Informació i  la  Comunicació (TIC):  el  Cloud Computing. 
Però més enllà de la moda, els beneficis que el cloud computing pot aportar són 
molts: millora de la productivitat individual i d'organització, reducció de costos de 
manteniment i administració dels sistemes informàtics, migració de costos fixos a 
variables, etc.

Si a aquests beneficis, hi sumem els reptes derivats de la necessitat de les nostres 
empreses d'estar en continu moviment (treball en itinerància), les oficines flexibles, 
la  comunicació  i  col·laboració  dins  i  fora  de  l'organització,  ens  trobem  amb 
solucions  d'iProductivitat  que,  en  modalitat  cloud  computing,  ens  ofereixen  la 
possibilitat de millorar la competitivitat de les nostres organitzacions a un cost molt 
baix.

Agenda
· 18:30 - 18:40: Benvinguda.
· 18:40- 19:00: "Com millorar la productivitat de les nostres organitzacions. Eines i 
models  de  treball".  A  càrrec  de  l'Albert  Esplugas,  Director  General  del  MIC 
Productivity.
· 19:00 - 19:30: "Models de Cloud i els seus avantatges per entorns empresarials". 
A càrrec de la Sònia Palau, Directora de Desenvolupament de Negoci de Nexica.
· 19:30 - 19:50: "Una plataforma de productivitat online. Demostració pràctica". A 
càrrec de l'Albert Esplugas.
· 19:50 - 20:00: Torn obert d'intervencions.
· 20:00: Cloenda.

Ponents

Albert  Esplugas.  Enginyer  de  Telecomunicacions,  Màster  en  Enginyeria  del 
Software,  Professor  associat  d’ESADE,  inicia  la  seva carrera professional  l’any 
1990 a Apple Computer, com a Enginyer de Sistemes. El 1994 crea una enginyeria 
de software especialitzada en MacOS i l’any 1995 un dels primers ISPs a Espanya: 
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Ibernet  Telemàtica.  Dirigeix  ambdues  empreses  durant  8  anys.  L’any  2003 
s’incorpora a Microsoft com a Gerent en Solucions de Productivitat, empresa que 
deixa a finals del 2006 per dirigir el Centre d’Innovació en Productivitat de Microsoft

Sònia  Palau.  Directora  de  Desenvolupament  de  Negoci  de  Nexica,  té  una 
experiència de més de 20 anys en el sector de les TIC, sempre dins l'àmbit del 
desenvolupament  de  negoci  en  departaments  de  vendes  i  màrqueting.  Abans 
d'incorporar-se  Nexica,  va  ocupar  càrrecs  de  responsabilitat  en  diverses 
companyies  com Gedas  Iberia  -Grup  VW-,  Netfocus  -Grup Banc  Sabadell-  i  a 
Autodesk.  A Nexica,  és  la  responsable  del  desenvolupament  de  la  cartera  de 
serveis de la companyia, la captació i  desenvolupament de clients, d'obrir nous 
canals i mercats, i d'assolir aliances estratègiques.

Dades generals de l'acte:
Data: 15 de març de 2011.
Horari: de las 18.30 a les 20 h.
Lloc: Secartys.
Gran Via 774, 3a. planta. (mapa)
Activitat gratuïta, prèvia inscripció.

Inscripcions: 93 412 52 35 / secrecat@ati.es.

Acollir alumnes en pràctices d'un centre d'FP col·laborador de l'ATIAcollir alumnes en pràctices d'un centre d'FP col·laborador de l'ATI

El  Centre  d'Estudis  Monlau,  centre  que  manté  un  acord  de  col·laboració  amb 
l'associació, disposa d'alumnes que es formen en les següents especialitats:

· Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes.
· Grau Superior d'Administració de Sistemes informàtics.
· Grau Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques.

Ara és el moment d'incorporar a algun d'aquests alumnes sota un conveni entre 
l'escola i l'empresa. Els alumnes realitzen pràctiques i l'empresa es beneficia d'un 
alumne ben format durant un període de temps.

Tots els associats que estigueu interessats en acollir  alumnes en pràctiques us 
podeu  posar  en  contacte  amb  el  Joaquin  Erencia,  Responsable  de  Promoció 
Laboral del Centre d'Estudis Monlau, al telèfon 93 340 82 04 o al correu electrònic: 
promocionlaboral@monlau.es.
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{NOTÍCIES ATI GENERAL}{NOTÍCIES ATI GENERAL}
Saludos de la nueva Junta Directiva General de ATISaludos de la nueva Junta Directiva General de ATI

Apreciados socios,

Nos presentamos ante vosotros como la nueva Junta Directiva General de ATI, tras 
el  proceso electoral  del  pasado mes de  diciembre  en la  que salió  proclamada 
nuestra candidatura.

Aprovecho este momento de cambio para agradecer la tarea de los compañeros 
de la junta saliente, tanto por el esfuerzo que han dedicado durante estos años, 
como por las facilidades que nos han ofrecido durante el traspaso de funciones, así 
como su oferta de estar a nuestra disposición durante esta nueva época. A todos 
ellos les enviamos un abrazo.

Es  para  nosotros,  los  que  hemos  formado  parte  de  otras  juntas,  y  los  que 
participamos en la dirección de ATI por primera vez, un momento lleno de ilusión 
en el que presentamos un proyecto de ideas renovadoras que queremos compartir 
con vosotros.

Estamos  convencidos  del  papel  que  le 
corresponde  a  ATI,  no  solo  en  la 
profesión, interpretada en el sentido más 
amplio,  sino  también  en  una  sociedad 
desorientada  ante  los  cambios 
constantes  que  se  producen  en  el 
mercado y en la evolución de las TIC. Y 
es por ello que creemos que ahora ATI es 
más necesaria que nunca.

Las  sociedades  no  se  pueden construir 
únicamente  desde  los  organismos 
políticos,  no  es  conveniente  para  la 
sociedad  misma,  ni  es  justo  para 
nuestros  representantes  parlamentarios. 
Y es necesario  disponer  de  ciudadanos 
comprometidos  en  la  creación  de  una 
sociedad civil fuerte.

ATI reafirma su vocación de ser un actor 
principal, una voz autorizada y respetada, 
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y queremos iniciar esta etapa reinterpretando ATI como lo que realmente es y lo 
que siempre ha sido,  una red de profesionales que se apoyan entre  si,  y  que 
forman parte, individual y colectivamente, de una sociedad que quieren mejorar.

Es  por  ello  que  enfocamos  nuestra  propuesta  centrándonos  en  el  socio,  en 
apoyarlo con un marcado compromiso social que aporte valor individual y colectivo, 
y  con  proyección  internacional  dentro  de  un  entorno  globalizado  donde  las 
fronteras, en especial las de la transferencia del conocimiento, se diluyen. Y todo 
esto sin dejar de hacer una gestión rigurosa y seria, que nos garantice el futuro de 
nuestra actividad.

En este sentido, os invito a leer nuestro compromiso con vosotros, materializado 
en nuestro plan de mandato.

¡ATI somos todos!

Dídac López Viñas
Presidente de ATI

Presentación de EUCIP en el Ministerio de Industria el 1 de marzo 2011Presentación de EUCIP en el Ministerio de Industria el 1 de marzo 2011

El día uno de marzo, de 11.00 a 14.30 h. tendrá lugar la jornada  Certificación 
EUCIP para profesionales TIC. Presente y Futuro, organizada por la Fundación 
EUCIP España, de la que ATI es el Patrono Fundador Promotor, y el Ministerio 
de  Industria,  en  la  que  debatiremos  sobre  el  papel  de  las  certificaciones 
informáticas en relación con la empleabilidad y la movilidad laboral.

Creemos que será una gran oportunidad 
para  informar  al  alto  funcionariado  del 
Ministerio,  empresas  del  sector  TIC, 
centros  de  enseñanza  y  profesionales 
TIC.

 >> Acceder a la ficha de inscripción y al 
programa del evento.

También  puedes  ver  la  información  en: 
http://www.eucip.es (en News).

* Información publicada en la web de   ATI  .
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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.
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[Recordatorio] Colaboración de ATI y CEPIS con la Unión Europea[Recordatorio] Colaboración de ATI y CEPIS con la Unión Europea

Las  asociaciones  europeas  de  profesionales  informáticos  que  integran  CEPIS 
apoyan decididamente los trabajos de la Unión Europea sobre las e-competences 
profesionales.

En  primer  lugar  se  aporta  a  la  Comisión  creada  por  la  UE,  la  presencia  y 
conocimientos de CEPIS con la experiencia de haber creado el modelo EUCIP, que 
certifica que un profesional posee los conocimientos, competencias y experiencias 
en uno de los 21 Perfiles Profesionales en torno a los que EUCIP agrupa y vertebra 
los trabajos que desempeñamos los informáticos.

ATI en particular aporta la experiencia acumulada en el desarrollo de EUCIP en 
España, mediante la creación de la Fundación EUCIP España de la que como 
señalan sus Estatutos, ATI es el Patrono Fundador Promotor.

Además ATI, al igual que las demás asociaciones europeas miembros de CEPIS, 
va aportar a la UE los resultados de una completa encuesta que puede aportar 
profundos conocimientos sobre nuestra profesión.

Es por ello que pedimos vuestra colaboración pues se trata de una encuesta de 
cierta amplitud, englobada en un estudio paneuropeo en el que se identificarán las 
competencias  de  los  profesionales  TIC  europeos  y  como  coinciden  con  las 
necesidades del mercado.

Podemos  aseguraros  que,  en  este  caso,  vuestro  esfuerzo  se  justifica  por  la 
trascendencia  que  esperamos  que  tenga  esta  encuesta  para  el  futuro  de  la 
profesión en Europa.

Además, tras completarla, podréis conseguir un informe resumido sobre vuestro 
perfil profesional basado en el modelo EUCIP.
También queremos agradecer este esfuerzo de contribución sorteando entre los 
participantes  6  calculadoras  de  mano  que  funcionan  sin  pilas,  simplemente 
cargando su depósito con agua. Un bonito recuerdo sostenible para una iniciativa 
de sostenibilidad para la profesión y para la cualificación en Europea.

>> Acceso a la encuesta.

>> Ampliar la información sobre el estudio y la encuesta.
* Información en inglés.

Por último, informaros de que podéis hacer extensible esta colaboración a todas 
aquellas personas a las que consideréis que les puede interesar.
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Publicación de Novática 208 sobre "Visión por computador"

A finales de enero terminó de repartirse el número 208 de nuestra revista Novática 
(noviembre-diciembre 2010) conteniendo una monografía dedicada a la "Visión por 
computador"  que  hace  especial  énfasis  en  los  rápidos  avances  que  están 
ocurriendo en el ámbito del tratamiento de imágenes, y en especial de imágenes 
en 3D, creando así importantes oportunidades de aplicación no solamente en el 
campo del entretenimiento sino también en salud, logística, producción industrial, 
seguridad, etc.

Los editores invitados de esta monografía han sido Dídac López Viñas y Marc 
Bigas Bach (Universidad de Girona), Viktu Pons-Colomer (Cluster TIC-Media de 
Girona),  y  László  Szirmay-Kalos  (Budapest  University  of  Technology  and 
Economics, Hungría).

Este número contiene además un editorial titulado "2008-2011: tres años en la vida 
de ATI" donde la Junta Directiva saliente en estas fechas hace un repaso de los 
aspectos  más  relevantes  de  su  mandato  así  como  de  los  principales  logros 
conseguidos.

En cuanto a  las  Secciones  Técnicas,  destaca en  "Mundo estudiantil  y  jóvenes 
profesionales",  un  bloque  de  8  articulos  en  los  que  todos  y  cada  uno  de  los 
ganadores y finalistas del Concurso Universitario de Software Libre 2010 exponen 
sus proyectos y destacan las oportunidades de colaborar en ellos para quienes les 
pueda interesar.

La versión íntegra de esta publicación está ya a disposición de los socios en la 
Intranet de ATI, accesible sólo para socios, mientras que en la parte pública de la 
web se ha incluido una pagina que contiene todos los resumenes de cada uno de 
los articulos de Novatica 208 así como acceso a los ficheros PDF de algunos de 
ellos.

Por su parte, la publicación (en inglés) de UPGRADE 2010/6 que incluye la citada 
monografia, publicada en Novática 208, se encuentra ya disponible.
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Máster  universitario  de  Consultoría  (homologación  EUCIP).  12  %  de 
descuento a los socios de ATI

8ª Edición del Máster de Consultor de Sistemas de Información (Business Analyst). 
Lo integran los cursos de Especialista y Master en Consultoría ITIO (Integración de 
las  Tecnologías  de  la  Información  en  las  Organizaciones)  que  tienen  carácter 
semipresencial, pudiéndose seguir en su mayor parte por Internet.

Fecha tope para la matricula el 1 de marzo de 2011.

Se imparte desde la Universidad Politécnica de Valencia, si bien es el resultado de 
un proyecto conjunto de 5 universidades españolas, las Universidades Politécnicas 
de Madrid, Catalunya y Valencia, y las Universidades de Murcia y Cantabria, y de 
los Institutos Tecnológicos ai2-Instituto Universitario de Automática e Informática 
Industrial de la UPV, y AITEX-Instituto Tecnológico Textil, radicado en Alcoy.

>> Obtener información de la octava edición a través de su folleto.

Ver información detallada del Master en: http://www.cfp.upv.es/consitio/index.html.

Además, el Master está homologado por la certificación europea EUCIP (European 
Certification of Informatics Professionals).

La principal ventaja de EUCIP sobre otras certificaciones TIC es tanto su carácter 
internacional,  como  su  independencia  de  cualquier  fabricante.  Figura  entre  las 
referencias fundamentales objeto de las ayudas del Ministerio de Industria, según 
resolución  del  BOE referida  al  Plan  Avanza y  el  Fondo  Social  Europeo  (BOE, 
4/7/2007).

Por este motivo, el aprobado de este curso, no solo implica el aprobado de un 
Máster universitario, sino que abre el acceso a la certificación que acredita estar en 
posesión  de  las  competencias  de  un  profesional  informático  "Consultor  de 
Sistemas de Información (Bussiness Analyst)".

Recíprocamente, quienes tengan aprobado el CORE EUCIP (Certificación EUCIP 
en  Fundamentos  de  la  Tecnología  de  la  Información)  podrán  solicitar  la 
convalidación del primer semestre que corresponde al Curso de Especialista, con 
el consiguiente descuento.

La entidad promotora de EUCIP en Europa es CEPIS, Consejo que agrupa las 
asociaciones de  34  países  europeos de  profesionales informáticos.  En España 
integra a los socios de ATI.

En España, ATI es el Patrono Fundador Promotor de la Fundación EUCIP.

Más información: Máster CONSITIO o escribiendo a: itio@upv.es
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{FORMACIÓ AMB DESCOMPTE 
PER ALS SOCIS DE L’ATI}

Cursos COBDC per socis de l'ATICursos COBDC per socis de l'ATI

Fruit de l'acord que mantenim amb el Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de 
Catalunya, et presentem els següents cursos programats amb descompte pels 
socis de l'ATI:

Farmaciola pel benestar (34/11)
Calendari: Barcelona, 25 de febrer de 10 a 14 hores
http://www.cobdc.org/cursos/2011/curs3411.html

Usabilitat i experiència d'ús en llocs web (13/11)
Calendari: Del 2 de març al 6 d'abril
http://www.cobdc.org/cursos/2011/curs1311.html

Videostreaming: nous serveis en remot (06/11)
Calendari: Barcelona, 15 de març de 2011, de 16 a 20 hores
http://www.cobdc.org/cursos/2011/curs0611.html

Promoció de projectes web (11/11)
Calendari: Del 23 de març al 4 de maig
http://www.cobdc.org/cursos/2011/curs1111.html

Comunicar de forma dinàmica: Prezi (07/11)
Calendari: Barcelona, 12 d'abril, de 17 a 20 hores
http://www.cobdc.org/cursos/2011/curs0711.html

Iniciació a la creació de pàgines web amb Joomla (17/11)
Calendari: Barcelona, 27 d'abril i 4 de maig, de 16 a 20 hores
http://www.cobdc.org/cursos/2011/curs1711.html
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{OPINIÓ}
Estratègia de marca i noms de domini a la web 2.0Estratègia de marca i noms de domini a la web 2.0

No deixa de sorprendre'm la facilitat amb la que es poden registrar adreces URL com 
a nom d'usuari (o  vanity URL) en les diferents plataformes de la  web2.0, i la poca 
atenció que es presta a aquesta circumstància per part dels operadors econòmics. En 
la meva modesta opinió, s'està repetint una situació que té un precedent clar amb 
l'explosió  dels  noms de domini  i  els  ciberokupes,  abans de la  consolidació  de les 
regles existents de l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) com a 
peça fonamental  de tot  l'engranatge per al  registre i  la  resolució de controvèrsies 
emanades entre el titular d'un domini i un tercer pel registre i explotació abusius del 
mateix en l'àmbit dels dominis d'Internet.

Els elements que componen la Xarxa necessiten ser identificats i  diferenciats  dels 
altres per una adreça única i irrepetible. Com ja sabem, això s'aconsegueix mitjançant 
les adreces IP i el sistema de noms de domini (DNS, en el seu acrònim en anglès). 
Els  noms  de  domini,  que  participen  de  la  naturalesa  jurídica  pròpia  dels  béns 
immaterials,  van passar de ser una simple adreça electrònica a convertir-se en un 
signe  distintiu  sui  generis  que  identifica  a  les  persones,  físiques  i  jurídiques,  que 
utilitzen la Xarxa en tots els sentits comercials i models de negoci que aquesta ofereix. 
No obstant això, i aquí radica una font potencial de conflictes, sota el seu actual règim 
obert,  pràcticament  es  pot  registrar  qualsevol  nom  d'usuari  com  a  localitzador 
uniforme de recursos (URL, en el seu acrònim en anglès) als blocs, xarxes socials i 
aplicacions web amb l'únic requisit que estigui disponible -una de les excepcions seria 
facebook- sense perjudici de les condicions legals dels serveis web, en el sentit que 
amb  prou  feines  concorren  restriccions  per  a  les  persones  o  entitats  que  poden 
registrar-los.  Això  no  obstant,  davant  un  il·lícit  seria  susceptible  d'aplicació  tant  la 
normativa de marques com la normativa de competència deslleial, que tenen com a 
avantatge processal la possibilitat d'adoptar mesures cautelars ab initio.

A l'espera de nous esdeveniments i la popularització del branding i gestió de marca via 
xarxes  socials,  el  creixement  de  les  xarxes  socials,  així  com  la  conveniència  de 
potenciar la marca en la web2.0, en particular d'aquelles companyies l'activitat de les 
quals sigui de caràcter transnacional, indica la necessitat i oportunitat de comptar amb 
un  ampli  portfoli  de  noms d'usuari.  Per  tot  això,  recomano  a  tots  els  actors  amb 
mínima presència en la  web2.0,  o que persegueixen un avantatge competitiu,  que 
utilitzin eines com  namechk amb caràcter previ al disseny de la seva estratègia de 
negoci i configuració del seu portfolio de noms de domini.

Jose Manuel Pérez Marzabal
modern thinking networks
Advocat-consultor
http://www.mtnprojects.com
Twitter: @jmperezmarzabal
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{ESDEVENIMENTS GRATUÏTS{ESDEVENIMENTS GRATUÏTS
O AMB AVANTATGESO AMB AVANTATGES
PELS SOCIS DE L'ATI}PELS SOCIS DE L'ATI}

Tallers gratuïts de Prince2Tallers gratuïts de Prince2

Des de fa alguns anys una nova paraula ha entrat amb força en el vocabulari de 
Gestió de Projectes:  PRINCE2. Moltes empreses internacionals han començat a 
aplicar PRINCE2 com a mètode estàndard per la gestió dels seus projectes. Altres 
han decidit crear mètodes interns basats en PRINCE2.

Després  de  l'èxit  del  2010,  aquest  any  QRP  seguirà  donant  l'oportunitat  de 
conèixer PRINCE2 amb els tallers gratuïts d'introducció al mètode.

Vols saber més de PRINCE2?
Què és i per què cada vegada més institucions i persones estan triant adoptar en la 
gestió dels seus projectes?
Quins beneficis té la seva aplicació per a la gestió de projectes?
Quines són les millores que s'esperen i com es pot aplicar amb èxit PRINCE2 en la 
seva organització?
Hi ha eines per donar suport al mètode?

No et perdis aquesta oportunitat!

Destinataris:
Persones interessades en la Gestió de Projectes, del sector públic o privat, que 
volen conèixer PRINCE2, la seva estructura, els seus conceptes i la relació entre 
PRINCE2 i els principis de la Gestió de Projectes i els avantatges obtinguts de la 
seva aplicació en tot tipus de projectes.

Propers seminari: Barcelona, 2 març.
Horari: de 16.00 a 18.30
Places disponibles: 15

Com apuntar-s'hi:
spain@qrpinternational.com
Fax: +34 935504255
Més informació: www.qrpinternational.es

pàgina 12 de 20

Butlletí ATI Catalunya
Número 41 – època 2, febrer de 2011

http://www.qrpinternational.es/
mailto:spain@qrpinternational.com


Breakfast La SalleBreakfast La Salle

La Fageda: retorn econòmic, retorn humà
22 de febrer de 2011
Josep Maria Corbinos. Director general de La Fageda

Vine a conèixer el  cas d'èxit  d'una empresa catalana estudiat per les principals 
escoles  de  negocis  internacionals.  La  Fageda  és  una  cooperativa  catalana 
d'iniciativa  social  sense  ànim  de  lucre,  que  té  com  a  finalitat  la  integració 
sociolaboral  de  les  persones  de  la  comarca  de  la  Garrotxa  que  pateixen 
discapacitat psíquica o trastorns mentals severs. Comptarem amb la intervenció 
del  seu director general,  Josep Maria Corbino. Descobreix el  retorn econòmic i 
humà d'un projecte singular.

>> Detalls i agenda de la jornada.

{RECURSOS}{RECURSOS}
TIC.CATTIC.CAT

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

>> Butletí TI.cat
Núm. 11
Núm. 12

>> Opinió
La integració de tecnologia a les aules indueix un canvi metodològic?
Les plataformes mòbils, cada dia més utilitzades
www.imatica.org finalista als Premis E-TECH 2010
Gestió de crisi 2.0: control total de la comunicació
Tecnomanagement
Protecció de dades i Administració Electrònica
Picnic4Working: En temps de sobreinformació, sistemes de Business Intelligence 
Xarxes socials i models de negoci 
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http://www.butlletiati.cat/associacio/recursos/207-butlleti-de-la-comunitat-ticcat-12
http://www.butlletiati.cat/associacio/recursos/195-nou-butlleti-ticcat
http://www.anella.cat/web/tic/participa/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_ILy2/25818881/article/1.0/27191535-_-xarxes_socials_i_models_de_negoci_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/participa/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_ILy2/25818881/article/1.0/27191593-_-picnic4working_en_temps_de_sobreinformacio_sistemes_de_business_intelligence_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/participa/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_ILy2/25818881/article/1.0/27174200-_-proteccio_de_dades_i_administracio_electronica_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/participa/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_ILy2/25818881/article/1.0/27174215-_-tecnomanagement_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/participa/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_ILy2/25818881/article/1.0/27166610-_-gestio_de_crisi_2_0_control_total_de_la_comunicacio_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/participa/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_ILy2/25818881/article/1.0/27112277-_-www_imatica_org_finalista_als_premis_e_tech_2010_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/participa/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_ILy2/25818881/article/1.0/27113951-_-les_plataformes_mobils_cada_dia_mes_utilitzades_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/participa/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_ILy2/25818881/article/1.0/27113984-_-la_integracio_de_tecnologia_a_les_aules_indueix_un_canvi_metodologic__ca_ES_
http://www.salle.url.edu/BrEakfaStLaSalle/


>> Article
Les TIC, la palanca de canvi dels serveis socials
Carles Flamerich i Castells, nou director general de Telecomunicacions i Societat 
de la Informació
Generació Y: canvis i oportunitats
Aspectes legals del programari lliure
Àmbits d'actuació de les TIC als serveis socials
Baròmetre de la comunicació i la cultura. Resum 6a onada, 31 de gener de 2011 
Més de 100 empresaris participen en una nova sessió de formació del programa 
Dinamiza't
Projectes TIC aplicats als serveis socials

>> Cas empresarial
Fractus: tecnologia fractal en antenes mòbils
Miraveo: innovació en xarxes de proximitat
The Blue Nest Group: eficàcia i sostenibilitat

>> Oportunitat de negoci
Empresa francesa de programari mèdic cerca socis comercials
Compra de material TIC i sistemes d'identificació, programari d'explotació i 
d'aplicació
Projecte d'infraestructures en Tecnologies de la Informació a Mongòlia
Pime coreana requereix sistema de control Wi-Fi per a il·luminació LED

>> Tendències de futur
BPM: les TIC al servei dels processos de negoci

>> Bones pràctiques
Guia d'usos i estil a les xarxes socials de la Generalitat de Catalunya

>> Píndola de coneixement
Les nanotecnologies tenen potencial per revolucionar l'agricultura

>> Entrevista
Jordi Marín: "El nivell associatiu del sector TIC català és molt bo"

>> Estudi-Monogràfic
iProductivitat, les TIC per incrementar el rendiment de les persones
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http://www.anella.cat/web/tic/estudis_inno_emp/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_b7oS/25818881/propostaPla/1.0/27211168-_-iproductivitat_les_tic_per_incrementar_el_rendiment_de_les_persones_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/entrevistes_inno_emp/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_ywry/25818881/entrevistaInnovacioEmpresarial/1.0/27199365-_-j_marin_el_nivell_associatiu_del_sector_tic_catala_es_molt_bo__ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/pindoles_inno_tecno/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_Lw7t/25818881/pindolaInnovacioTecnologica/1.0/27178392-_-les_nanotecnologies_tenen_potencial_per_revolucionar_l_agricultura_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/tendencies_inno_emp/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_4yK3/25818881/tendenciesFuturInnovacioEmpresarial/1.0/27178256-_-bpm_les_tic_al_servei_dels_processos_de_negoci_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/negoci-transferencia-tecnologica/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_Ic2A/25818881/op_negoci_transf/1.0/27210874-_-pime_coreana_requereix_sistema_de_control_wi_fi_de_la_il%C2%B7luminacio_led_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/experiencies_inno_tecno/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_WeHE/25818881/experienciaInnovacioTecnologica/1.0/27211081-_-the_blue_nest_group_eficacia_i_sostenibilitat_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/articles_inno_tecno/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_5bJ4/25818881/articlesInnovacioTecnologica/1.0/27211621-_-projectes_tic_aplicats_als_serveis_socials_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/experiencies_inno_tecno/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_WeHE/25818881/experienciaInnovacioTecnologica/1.0/27144120-_-fractus_tecnologia_fractal_en_antenes_mobils_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/articles_inno_emp/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_OtWf/25818881/articlesInnovacioEmpresarial/1.0/27178358-_-guia_d_usos_i_estil_a_les_xarxes_socials_de_la_generalitat_de_catalunya_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/negoci-cpi/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_MY2x/25818881/op_negoci_CPI/1.0/27200522-_-projecte_d_infraestructures_en_tecnologies_de_la_informacio_a_mongolia_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/negoci-cpi/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_MY2x/25818881/op_negoci_CPI/1.0/27178417-_-compra_de_material_tic_i_sistemes_d_identificacio_programari_d_explotacio_i_d_aplicacio_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/negoci-cpi/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_MY2x/25818881/op_negoci_CPI/1.0/27178417-_-compra_de_material_tic_i_sistemes_d_identificacio_programari_d_explotacio_i_d_aplicacio_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/negoci-comerc-internacional-een/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_iT5b/25818881/op_negoci_comerc_internacional/1.0/27150663-_-empresa_francesa_de_programari_medic_cerca_socis_comercials_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/experiencies_inno_tecno/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_WeHE/25818881/experienciaInnovacioTecnologica/1.0/27178290-_-miraveo_innovacio_en_xarxes_de_proximitat_ca_ES_
http://www.linkedin.com/news?viewArticle=&articleID=361897145&gid=2171516&type=member&item=42998843&articleURL=http://www.anella.cat/web/tic/noticies/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_5vZm/25818881/noticies_comunitat/1.0/27207472-_-mes_de_100_empresaris_
http://www.linkedin.com/news?viewArticle=&articleID=361897145&gid=2171516&type=member&item=42998843&articleURL=http://www.anella.cat/web/tic/noticies/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_5vZm/25818881/noticies_comunitat/1.0/27207472-_-mes_de_100_empresaris_
http://www.anella.cat/web/tic/articles_inno_emp/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_OtWf/25818881/articlesInnovacioEmpresarial/1.0/27199538-_-barometre_de_la_comunicacio_i_la_cultura_resum_6a_onada_31_de_gener_de_2011__ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/articles_inno_tecno/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_5bJ4/25818881/articlesInnovacioTecnologica/1.0/27199463-_-ambits_d_actuacio_de_les_tic_als_serveis_socials_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/articles_inno_emp/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_OtWf/25818881/articlesInnovacioEmpresarial/1.0/27199425-_-aspectes_legals_del_programari_lliure_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/articles_talent/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_xuST/25818881/articlesTalent/1.0/27155065-_-generacio_y_canvis_i_oportunitats_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/noticies/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_5vZm/25818881/noticies_comunitat/1.0/27149010-_-carles_flamerich_i_castells_nou_director_general_de_telecomunicacions_i_societat_de_la_informacio_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/noticies/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_5vZm/25818881/noticies_comunitat/1.0/27149010-_-carles_flamerich_i_castells_nou_director_general_de_telecomunicacions_i_societat_de_la_informacio_ca_ES_
http://www.anella.cat/web/tic/articles_talent/-/journal_articles/view/62_INSTANCE_xuST/25818881/articlesTalent/1.0/27144273-_-les_tic_la_palanca_de_canvi_dels_serveis_socials_ca_ES_


CEDE Entrevista de Liderando en Positivo al Luis Conde
"Els  bons  líders  són aquells  que tenen un  projecte,  el  saben comunicar  i  són  
optimistes."

Luis Conde protagonitza una nova entrevista de Liderando en positivo,  projecte 
que  recull  de  forma  directa  en  primera  persona  les  reflexions  de  líders  del 
panorama empresarial espanyol.

L'anàlisi profund dels valors i l'actitud positiva, sobretot en els moments difícils, són 
els aspectes que, segons Conde, soci fundador i màxim responsable de l'empresa 
de recerca de directius Seeliger y Conde, marquen la diferència en la capacitat de 
lideratge dels professionals.

>> Accedeix a l’entrevista completa al Luis Conde.

RESSENYA:RESSENYA:
VMware vSphere 4:·Puesta en marcha de una infraestructura virtualVMware vSphere 4:·Puesta en marcha de una infraestructura virtual

Autor de la ressenya: Gabriel Niño Garabatos
VMware vSphere 4: Puesta en marcha de una infraestructura virtual
Maillé, Eric
Col·lecció: Expert IT.

Eric  Maillé  ens  introdueix  al  llarg  d’aquest  interessant  text  en  el  mon  de  la 
infraestructura virtual  de la ma de la eina VMware vSphere 4.  Cal  dir,  tal  com 
queda recollit  al  pròleg del  llibre,  que aquest  text  es  planteja  com un llibre  de 
referència i per tant és una eina força útil per introduir-se en aquesta tecnologia i 
també per a tenir una guia tècnica i estratègica a l’hora d’afrontar un projecte de 
infraestructura virtual. A banda hi ha les referències a llocs webs i altres eines on 
es pot trobar informació actualitzada o bé aprofundir en aquells punts que siguin 
d’especial interès segons el perfil del lector.

El llibre està dividit en 3 parts. La primera part ocupa els dos primers capítols. El 
primer d’ells descriu la virtualització de servidors des d’una perspectiva planera i 
clara. És de lectura obligada per al lector novell i que agrairà tant pel seu text com 
pels  gràfics  explicatius.  Pel  lector  experimentat  és  recomanable ja que sempre 
trobarà informació interessant. El segon capítol és centra en la explicació de com 
s’han de plantejar projectes en aquesta àrea remarcant els detalls en els aspectes 
no  tècnics  com  són  els  de  naturalesa  econòmica,  abast  propi  del  projecte  o 
relacionats amb els professionals implicats.
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En aquesta línia el llibre es pot aplicar tant en grans organitzacions com aquelles 
empreses o entitats més modestes que es plantegin una racionalització del seu 
parc  de  servidors  informàtics.  Les  necessitats,  i  per  tant  les  respostes,  seran 
diferents en termes de disponibilitat, abast, funcionalitats requerides i complexitat 
de la solució.

La segona part és la més tècnica i ocupa els capítols del 3 al 9. L’autor desgrana 
les  característiques  i  funcionalitats  de  VMware  vSphere4  així  com  el  procés 
d’instal·lació i configuració del producte. Tal com he comentat anteriorment el text 
no té la voluntat d’explicar fins al darrer detall però aporta notable informació com a 
guia  de  referència  i  es  recolza  en  els  pàgines  web  on  es  pot  aprofundir.  Les 
explicacions són clares i s’acompanyen d’imatges i presentacions de les pantalles 
del producte que faciliten el seu seguiment.

Tal com s’ha avançat el producte s’ofereix en sis edicions segons el client objectiu. 
Hi  ha  dos  versions  per  a  Pymes  (Essentials  i  Essential  Plus)  i  quatre  per  a 
solucions més complexes (Standard, Advanced, Enterprise i Entreprise Plus). Totes 
elles comparteixen el nucli bàsic del producte i es diferencien en els funcionalitats 
addicionals que ofereixen (gestió d’aplicacions crítiques com a tecnologies Fault 
Tolerant, solucions d’alta disponibilitat i repartició dinàmica de càrregues). A fi de 
facilitar la orientació al lector, l’autor dóna les pistes i indicacions per a que cada 
usuari pugui orientar-se sobre la solució més adient per al seu cas.

El darrer capítol està dedicat a l’estudi d’un cas on s’apliquen els coneixements 
descrits en els capítols anteriors de forma que serveix,  en una primera lectura, 
d’exercici i desprès com a guia en el moment que s’hagi d’afrontar a un cas real. 
Finalment els annexes són de especial interès per obtenir informació addicional 
sobre altres aspectes del producte.

Com a  resum és  pot  considerar  aquest  llibre  com una  bona  referència  per  a 
introduir-se en les tècniques de virtualització i  en particular  en la eina VMware 
vSphere 4.
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CEPIS Newsletter - Issue 1 (2011) February

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

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.

ECDL Newsletter - Issue 1 (2011) February

Us  facilitem  l’enllaç  on  podreu  consultar  la  newsletter  editada  per  l'ECDL 
Foundation del mes de febrer.

A més a més, us facilitem l'accés al nou butlletí e-Skilled Society.

L'accés a aquestes informacions 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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{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.- CfP: VLSI-SoC 2011
http://www.ati.es/spip.php?article1686

2.- CfP: LANOMS´2011
http://www.ati.es/spip.php?article1685

3.- CfP: SeGAH 2011
http://www.ati.es/spip.php?article1684

4.- CfP: FedCSIS - 2011
http://www.ati.es/spip.php?article1676

Enllaç a la secció IFIP.

Participa al Living Labs Global Award 2011Participa al Living Labs Global Award 2011

Pot resoldre la teva solució un dels vuit reptes globals?

Les ciutats de Barcelona, Ciutat del Cap, Eindhoven, Lagos, San Francisco, Sant 
Cugat, Estocolm i  Taipei  et conviden a presentar la teva solució innovadora als 
reptes  anunciats  al  Living  Labs  Global  Award  2011.  Com a guanyador,  tindràs 
l'oportunitat de pilotejar la teva solució a la ciutat corresponent i  provar la seva 
efectivitat, fent un primer pas en nous mercats.

El premi centra l'atenció en els reptes urgents que les ciutats afronten i ajuda a les 
ciutats participants a triar els proveïdors de solucions que afegeixen el valor més 
alt a la població global que viu a les ciutats d'avui. Oracle Corporation i Farglory 
han estat nomenats socis corporatius per al 2011 Living Labs Global Award.

En  el  2011,  les  ciutats  participants,  que  representen  40  milions  de  persones 
d'Europa, Àfrica, Amèrica del Nord i Àsia, requereixen solucions en les següents 
àrees:

· Automatització de serveis urbans (Barcelona, Espanya).
· Solucions intel·ligents d'il·luminació urbana (Eindhoven, Països Baixos).
· Noves formes de finançament per a milions d'emprenedors africans (Ciutat del 
Cap, Sud-àfrica).
· Iniciativa sostenible en protecció de la propietat intel·lectual (Lagos, Nigèria).
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· La creació de la nova generació de Govern (Sant Francisco, USA).
· Serveis urbans intel·ligents basats en xarxes de sensors (Sant Cugat, Espanya).
· Solucions de transport intel·ligent (Estocolm, Suècia).
·  Solucions  per  a  10.000  cases  intel·ligents  en  16  comunitats  verdes  (Taipei, 
Taiwan).

>> Ampliar la informació sobre els Living Labs Global Award.

{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.
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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.

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.
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