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{Editorial}
Ubuntu

Encara que ho pugui semblar pel títol, avui no em vull referir en
aquesta editorial a la coneguda distribució GNU/Linux recolzada
per la Canonical del milionari sud-africà Mark Shuttleworth, ni tan
sols a res que es refereixi al sistema operatiu del pingüí. Si que
vull, en canvi, parlar de la filosofia que hi ha darrere d'aquest mot,
i que em va agradar des del primer moment que en vaig sentir
una explicació.
El terme Ubuntu, procedent de la llengua Zulu, es pot traduir de
diverses maneres. Una de les que indica l'article corresponent de
la Wikipedia en castellà (més extens que la versió catalana) és
“sóc perquè nosaltres som”, una frase molt encertada amb l'ATI i,
generalitzant, amb qualsevol associació de persones del caire
que sigui.
Nosaltres, l'ATI en el seu conjunt, som perquè tots i cadascun de
nosaltres com a socis individualment aportem a aquesta
col·lectivitat i, alhora, en rebem. Per aquesta darrera part som els
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membres de la Junta Directiva (entre els quals m'hi compto en qualitat de
president) els qui hem de procurar per l'organització i la coordinació dels
esdeveniments que realitza l'associació, però poc o res podrem fer si no us hi
impliqueu activament des de la vostra posició de socis.
Com podeu implicar-vos? Hi ha maneres molt senzilles, com ara assistir als actes
que organitzem. Tenim el cas dels Picnic4Working, en els quals hi ha un gran nivell
d'assistència, però com diu el tòpic “quants més, millor”. També teniu la possibilitat
d'acostar altres companys a la nostra organització mitjançant la llista “amics ATI” o
fent-los partíceps dels actes que organitzem i que estiguin oberts al públic. Però hi
ha encara una altra manera de fer costat a l'associació, de ser perquè som: formar
part d'un grup de treball o d'interès o formar-ne un de nou.
Aquests grups us permeten posar-vos en contacte amb professionals de dins i fora
de la nostra entitat que comparteixen les mateixes preocupacions i interessos que
vosaltres i que professionalment us poden ajudar en molts sentits, i al mateix
temps consoliden i enforteixen l'associació, fent-la més útil al mateix soci, més
visible a la societat i més atractiva a aquells qui encara no en formen part però
estan en el mateix sector que nosaltres.
A la darrera assemblea que vam celebrar recentment (assistir-hi és una altra
manera d'ajudar-nos a tots per ajudar-vos a vosaltres) s'hi van exposar les
activitats de dos grups de treball: el d'Informàtica i Societat, i el d'Informàtica Naval.
Dins l'associació a nivell estatal n'existeixen més, com el de Qualitat del Software i
el de Software Lliure, però de ben segur que en poden sorgir molts i més diversos
sobre temàtiques i tecnologies (o implantació d'aquestes) molt variades. I, perquè
no, també aquells més orientats a l'oci que al negoci, que no només de treballar
vivim (o, almenys, no només n'obtenim una certa qualitat de vida).
És per tot això que, tornant als orígens, si sóc perquè som, tots i cadascun de
nosaltres hem de mirar de contribuir amb un granet de sorra al “som”, perquè a
canvi, l'ATI us/ens pugui donar tota una muntanya.

Guillem Alsina
President de l'ATI Catalunya
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{NOTÍCIES ATI CATALUNYA}
Convida un amic a que gaudeixi durant aquest any de les avantatges de
ser soci de l'ATI
L'essència actual de l'ATI segueix sent la mateixa que la va originar: crear una
xarxa de professionals que permeti una millora constant de la professió informàtica,
individualment o col lectivament.
T'oferim la possibilitat que convidis a un amic o company * a què gaudeixi durant
aquest any dels serveis de l'ATI i conegui la associació.
Aquesta acció no et portarà més de dos minuts i contribuiràs a enriquir vincles
associatius, a més a més d'ajudar a enfortir i fer créixer aquesta xarxa de
professionals.
La persona beneficiada gaudirà durant el 2011 dels següents serveis: descomptes
en formació, ofertes especials, invitacions a presentacions i esdeveniments,
consulta de la revista Novàtica via intranet, participació en fòrums, llistes de
distribució, grups d'interès, accés preferent a la borsa de treball, compte de correu
electrònic...
Introdueix en el següent formulari les teves dades (nom, cognoms, número de soci
i correu electrònic) i les dades de contacte de la persona a qui vols convidar a l'ATI
(nom, cognoms i correu electrònic) i li remetrem la teva invitació.
>> Accés al formulari.
* Aquesta promoció està limitada a un convidat per soci. No es podrà convidar a
més d'un.

Picnic4Working: El tercer lloc o l'ofinica flexible
El món laboral actual està caracteritzat per la globalitat, la virtualitat, la
hiperconnectivitat..., però també per la mobilitat, les xarxes socials i el treball
flexible i en el tercer lloc. Per tercer lloc entenem tot aquell espai on un professional
treballa més enllà de l'oficina i de casa seva (primer i segon lloc). Quines són les
necessitats d'aquest treball en el tercer lloc? Aplicacions, tecnologies,
competències...?
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Vine el proper dijous 28 d'abril a xerrar sobre aquestes i altres qüestions en un
ambient relaxat compartint un suc o una copa de cava. L'objectiu de la sessió és
debatre i revisar, a partir d'experiències pràctiques, com és el treball en aquest
tercer lloc.
Agenda:
· 18.30 - 18.35 h. - Benvinguda.
· 18:35 - 18:50 h. - El treball en el tercer
lloc. Una visió global. Xavier Llobera.
Business Development Manager del
Microsoft Innovation Center - Productivity
(MIC Productivity).
· 18:50 - 19:25 h. - Experiències
pràctiques.
> Carlos Cosials. Vertical & Horizontal
Portfolio Manager de T-Sytems.
> Guillem Alsina. Director d'Imàtica i
President de l'ATI Catalunya.
> Josep Baijet. Co-fundador de
Ticalia.
· 19:25 - 20:05 h. Networking entre
assistents i ponents.
El Picnic4Working és un acte obert a
tothom amb l'objectiu d'afavorir el
networking entre els socis de l'ATI i la
resta de professionals TIC d'una forma distesa tot compartint un refrigeri. Una bona
oportunitat per conèixer a altres socis de l'ATI. Els millors professionals TIC! ;-)
Us hi esperem!
Dades generals
Data i horari: 28 d'abril de 2011 de les 18.30 a les 20 h.
Lloc: Sala d'actes de la UPC School. Edifici Tech Talent Center.
Inscripcions: 93 412 52 35 / secrecat@ati.es.
>> Informació publicada al buttletí de l'ATI Catalunya.
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Curs ATI Catalunya: Presa de requeriments per a projectes
T'has preguntat alguna vegada quina és la causa fonamental per la qual els
projectes en general no compleixen les expectatives ni els objectius fixats. La
majoria de les vegades la resposta és simple: No s'han pres adequadament els
requeriments.
>> Permet obtenir PDU per al manteniment de la certificació PMP™
Objectius
1 .- Comprendre la necessitat d'un procés ordenat per a la presa de requisits en els
projectes, i la repercussió que el resultat del mateix té en tots els entregables del
projecte.
2 .- Conèixer com realitzar una presa de requeriments de forma eficaç, utilitzant els
mètodes més adequats en cada situació.
3 .- Entendre la transcendència de la validació dels requisits per part dels usuaris, i
com obtenir l'aprovació dels mateixos.
4 .- Conèixer com gestionar els requisits i com implementar la seva traçabilitat al
llarg del cicle de vida del projecte.
5 .- Generar l'enllaç entre la presa dels requisits i les següents fases d'un projecte.
A qui s'adreça
· Professionals de la Gestió de Projectes que gestionin projectes habitualment.
· Membres d'equips de treball que hagin d'assumir pròximament responsabilitats de
gestió de grups.
· Responsables de Departaments Tècnics o d'Oficines de projectes.
Metodologia
Basat en la Metodologia VOLERE de Robertson Robertson.
Continguts
1.- Què és un Requeriment?
Relació entre la presa de requeriments i
l'anàlisi del sistema. Com conviuen?
2.- El Procés de la Presa de
Requeriments
Una visió general al Procés voler
3.- El Llançament del Projecte
Posant en marxa el processos.
4.- Casos d'Ús dirigits per Esdeveniments
Com determinar els límits adequats del
producte, utilitzant esdeveniments de
negoci com a punt de partida.

5.- Recopilant els Requeriments
Com fer-ho: descobrint, traient-los a la
llum, inventats.
Casos d'Estudi: Gestió Comercial
6.- Requeriments Funcionals
Coses que el producte ha de realitzar.
7.- Requeriments no funcionals
Propietats que el producte ha de tenir.
8.- Escriure les Especificacions
Com elaborar un Document de
Especificacions.
9.- Criteris de Prova
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Com eliminar les ambigüitats i
i descobrir els que han estat oblidats
com introduir el
o no imaginats.
mesurament dels requeriments.
12.- Reutilització dels Requeriments
10.- Filtre de Qualitat
Difícilment els productes són únics.
Una eina per assegurar que només els13.- Revisió de les Especificacions
requeriments adequats formin part de lesVerificació del que ha estat escrit.
especificacions.
14.- I després?
11.- Prototips i Escenaris
Què passa després que els requeriments
Com donar-li vida als requeriments
han estat escrits?
Durada, dates i horari
16 hores (4 sessions de 4 hores cadascuna)
Divendres: 20 i 27 de maig, i 3 i 10 de juny.
Horari: de les 16:0 a las 20:00 h.
Lloc
CEP. Centre d'Estudis Politècnics
Santa Anna 28.
08002 Barcelona
(mapa)
Import
Socis: 350 €
No socis: 700 €
Informació i inscripcions
Secretaria de ATI-Catalunya
Via Laietana 46, pral. 1ª
08003 Barcelona
934125235
secrecat@ati.es
Horari d'atenció al públic
Dilluns a dijous: 10-13 h. i 16-19 h.
Divendres: 10-13 h.

P RE SÈ NCIA D E L BUT LLE TÍ A LE S XARXE S SO CIALS

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

El import de la matrícula s'abonarà
ABANS de la iniciació del curs.
GRUP MÍNIM: 7 PERSONES. PLAÇES
LIMITADES A 15 ASSISTENTS.
L'ATI es reserva el dret d'efectuar les
modificacions necessàries.

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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{NOTÍCIES ATI GENERAL}
Novática 209: "Internet de las cosas"
Ya se ha repartido el número 209 de nuestra revista Novática (enero-febrero 2011)
conteniendo una monografía dedicada a la "Internet de las cosas", un concepto
surgido en el ámbito de la Computación Ubicua y la Inteligencia Ambiental como
consecuencia de la emergencia de las tecnologías que permiten trasladar las
capacidades de cálculo y comunicación al medio físico, de modo que nuestros
objetos y dispositivos de uso cotidiano pueden ser accedidos y controlados a
través de Internet.
Los editores invitados de esta monografía han sido Germán Montoro Manrique y
Pablo Haya Coll (Universidad Autónoma de Madrid), y Dirk Schnelle-Walka
(Universität Darmstadt de Alemania).
Este número contiene el primer editorial firmado por la nueva Junta Directiva
General de ATI titulado "El valor que aportan las asociaciones de profesionales
de las TIC a la sociedad" conteniendo un interesante esbozo de la visión con la
que la JDG afronta esta nueva etapa.
En cuanto a las Secciones Técnicas, la variedad de temas tratados es reseñable,
destacando por la máxima actualidad de su temática un primer artículo sobre la
protección del menor en Internet, así como el artículo final que trata sobre la
aplicación de la física cuántica a la criptografía como una de las mayores
esperanzas para el refuerzo de la seguridad de los algoritmos criptográficos.
La versión íntegra de esta publicación está ya a disposición de los socios en la
Intranet de ATI, accesible solo para socios, mientras que en la parte pública de la
web se ha incluido una página que contiene todos los resúmenes de cada uno de
los artículos de Novática 209 así como el acceso a los ficheros PDF de algunos de
ellos.
Por su parte, se encuentra ya disponible la publicación (en inglés) de UPGRADE
2011/1 que incluye la citada monografía, publicada en Novática 209.
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[Recordatori] ECWT (European Centre for Women and Technology).
Col·laboració en un estudi sobre la representació femenina a la professió
d'informàtica i TIC
Demanem la vostra col·laboració per omplir una enquesta inicial proposada a l'ATI
para sondejar la vostra opinió sobre la representació femenina a la professió
d'informàtica i TIC, inclosos suggeriments per accions dins del NPOC d'Espanya.
És molt important per la nostra activitat.
>> Accediu a l'enquesta.
>> Informació sobre l'ECWT.
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{FORMACIÓ AMB DESCOMPTE
PER ALS SOCIS DE L’ATI}
5% de descompte als a cursos de la UPC
Fruit de l'acord de col·laboració entre l'ATI i la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC), us informem dels següents PROFESSIONAL PROGRAMES de la UPC en
què, presentant el carnet de soci, es gaudirà d'un 5% de descompte en l'import de
la matrícula.
· Gestió de Projectes Informàtics.
· Executive MBI (Master in Business Innovation).
· Direcció de Sistemes d'Informació.
· IT Project Mangement.
Assessorament Personal
Cristian Ricart
T. 93 112 08 71
cristian.ricart@talent.upc.edu

pàgina 9 de 19

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

{OPINIÓ}
ENS, marc preceptiu estatal de seguretat TI
L'Esquema Nacional de Seguretat ENS promogut pel Govern espanyol, constitueix
una lloable iniciativa reguladora en matèria tecnològica de seguretat. La gran virtut que
té és que transcendeix al simple marc de recomanació per definir mesures concretes
d'aplicació en els sistemes digitals i infraestructures associades.
Abordar un projecte d'aquest tipus ha estat una decisió valenta ja que es norma què
es deu escometre per dotar d'un ambient segur l'explotació i ús dels sistemes
d'informació de l'administració pública. El text està imbuït dels corrents d'enginyeria
actual i l'experiència acumulada en els darrers vint anys de negoci informàtic.
Amb un rang de decret llei, engloba dintre, les mesures tècniques i organitzatives
subjacents d'una llei orgànica com ara la de protecció de dades personals. Aquesta
norma té una esquematització senzilla fet que la converteix en una eina factible i
possibilista.
Defineix una exposició de motius necessària per a la conscienciació social i directiva.
Enumera els principis bàsics que inspiren la proposta de mesures i que s'originen a
partir de l'entorn jurídic administratiu de relacions entre ciutadà i govern públic, estat
de l'art tecnològic i consideracions marc de tipus organitzatiu.
Es plasma l'exigència explícita d'una política de seguretat. Els organismes públics es
veuen empesos a confeccionar una política de seguretat que confereixi la necessària
fiabilitat als sistemes d'informació, el compliment de la qual a més pugui ser auditat.
Constitueix una transcendental fita que obliga a un exercici de professionalitat i zel
corporatiu al personal adscrit als departaments tecnològics de l'administració.
Aquesta política té una implementació d'idiosincràsia particularitzada a cada context.
Descriu però uns requisits i plantejaments mínims a contemplar i exigibles.
Es discerneixen cinc atributs per a la seguretat dels sistemes, autenticació,
confidencialitat, disponibilitat i integritat a més de la traçabilitat inclosos en
l'especificació de l'estàndard COBIT i una tipificació en tres nivells d'afectació quant a
impacte als actius baix, mitjà i alt.
Finalment es formulen tot un seguit de mesures de seguretat agrupades en tres grups
o marcs, l'organitzatiu, l'operacional i l'operatiu.
D'especial rellevància apareixen les mesures englobades en el marc organitzatiu i les
del marc operacional de l'apartat de planificació. És aquí on es plantegen les línies
directives de més pes específic dins de l'entramat global. Dissenyar d'acord a context

pàgina 10 de 19

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

la política de seguretat, fixar la normativa de seguretat, establir els procediments de
seguretat i l'inexcusable procés d'autorització que categoritzi l'accés a la informació.
D'altra banda i dins del marc operacional, es planteja l'anàlisi de riscos i el disseny
d'una arquitectura de seguretat.
Com dèiem una valenta iniciativa, la qual en llegir-la i estudiar-la possiblement molts i
moltes de nosaltres l'hauríem fet d'una altra manera. El mèrit rau en l'abordatge
holístic d'una matèria tant estratègica com la seguretat en l'entorn públic.
Fer una petita objecció. Tot i que commina als diferents estaments en tenir-la aplicada
en el termini d'un any, període ja expirat aquest gener, permet als ens directrius
posposar la seva posta en marxa acreditant convenientment la impossibilitat de fer-lo
materialment en aquest lapse. El problema es troba el que el període de gràcia són de
quatre anys! Parlant en termes tecnològics estem referint-nos quasi a canvi d'era i en
molts casos de paradigmes que poden fer que en aplicar-la finalment, hagi perdut
eficàcia i es trobi l'entorn informàtic en un altre context diferent al contemplat pels seus
creadors.
Sebastià Justicia
Soci sènior de l'ATI 8974

Amb l'actual situació econòmica es necessiten enginyers creatius
En el meu darrer article destacava que encara es busquen enginyers amb la crisi.
També segueix una certa situació de confusió entre brots verds i notícies no tan
bones. En aquest article intentaré destacar algunes de les àrees amb major potencial
de creixement a nivell laboral i professional.
En primer lloc, el boom de la tecnologia mòbil (smartphones i tablets com a principals
exponents), evidenciat en el recent MWCongress de Barcelona, està creant un
ecosistema de desenvolupadors d'aplicacions per a aquests dispositius. Les iniciatives
d'operadors (BlueVia) o de fabricants (Apple, Google Android, RIM, Nokia, MS, HP)
indiquen un fort creixement d'aquest mercat a tot el món. Probablement sigui
necessari un major desenvolupament en les aplicacions empresarials en mobilitat
(amb geolocalització).
Pel que fa a l'entorn Internet, en els últims mesos ha destacat l'ascens del sector del
comerç electrònic, tant en la generalització del canal Internet en sectors encara
refractaris (com el tèxtil i la moda) com les noves companyies de compra col•lectiva o
per cupons de descompte. Així mateix, encara estem assistint al boom de les xarxes
socials i la web 2.0, amb twitter i facebook al capdavant.
La ràpida evolució d'ambdós sectors ocasiona la creació de nous perfils professionals
(community manager, social media, analytics, netejadors d'imatge digital, especialistes
en usabilitat o testing d'aplicacions...) que moltes vegades són híbrids amb
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competències de negoci, màrqueting, disseny o altres especialitats no tecnològiques.
La maduració del sector TI porta una major professionalització i metodologia. Els
concursos públics i les grans empreses empenyen la certificació d'empreses i
professionals en diferents àrees, com gestió de projectes (PMP), auditoria de TI
(CISA), seguretat de la informació (CISM), govern de les TI (CGEIT) o anàlisi de risc
empresarial (CRISC). A nivell d'empresa parlem de certificació ISO 20000 i 27001 o
aplicar COBIT i ITIL, tant per a empreses client com per als proveïdors de serveis
(Outsourcing o BPO).
Una altra àrea amb potencial d'ocupació per als Enginyers és la de patents i marques,
ja que cada vegada es necessita un major saber fer tecnològic juntament amb els
aspectes legals d'aquestes.
Altres sectors tecnològics en desenvolupament són les d'eficiència energètica
(renovables, cotxe elèctric, green IT), TIC aplicada a la salut, biotech i les SmartCities.
Per tant, segueix i seguirà havent demanda
Telecomunicació, Multimèdia o Bioenginyeria.

d'Enginyers/es

d’Informàtica,

Es produeix així mateix una dualització del mercat de treball, entre professionals ben
valorats i amb ocupació estable i altres amb un grau alt de precarietat i amb nivells
retributius decreixents. Un altre element de confusió és la deslocalització de certs
sectors industrials (o la concentració en altres com el financer) que apunten a pèrdua
d'ocupació també el sector serveis de tecnologia associats. Les alternatives de
compensació d'ocupació es produeixen tant per la instal lació de centres de
desenvolupament de multinacionals (Cisco), universitats corporatives o, és clar,
l'autoocupació i/o startup tecnològica.
Josep Grinyó i Lladó.
Soci sènior de l’ATI i Headhunter TIC a SAPIENTIS
*Article originalment publicat a Tecnonews.
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{ESDEVENIMENTS GRATUÏTS
O AMB AVANTATGES
PELS SOCIS DE L'ATI}
BrEakfaSt La Salle amb Pau Garcia-Milà
Tot està per fer. L’emprenedoria fa front a la crisi.
27 d'abril de 2011
Pau Garcia-Milà
Cofundador de l’empresa eyeOs
El cofundador de l’empresa multipremiada eyeOs, Pau Garcia-Milà, és el proper
convidat de BrEakfaSt La Salle. Amb 19 anys va crear el seu escriptori virtual
multiplataforma, lliure i gratuït. Avui, cinc anys després, és una referència mundial
en aplicacions cloud-computing. Fa uns mesos va rebre el reconeixement de la
Fundació Príncep de Girona amb un guardó dels Premis Impulsa. Acaba de
publicar un llibre on explica el seu cas d’èxit. L’invitem a conèixer la seva aventura
emprenedora.
>> Detalls i agenda de la jornada.
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{RECURSOS}
TIC.CAT
Us facilitem continguts del pla TIC.cat, del qual l'ATI n'és entitat col·laboradora:
>> Article
Tomàs Roy nomenat nou director del CESICAT.
La nova estratègia digital de Catalunya.
>> Entrevista
Oriol Herrera: "Catalunya pot tenir productes globalment capdavanters".
Protagonista TIC.cat: Joaquín Poley, "M'interessa la col•laboració amb entitats i
empreses amb qui puguem establir relacions com a socis tecnològics".
TIC TV: Ramon Roca.
>> Oportunitat de negoci
Pime macedònia cerca programari per a la gestió de transport.
>> Píndola de coneixement
Apple, Google i altres marques en lluita per dominar la casa digital.
>> Estudi-Monogràfic
'Green TIC': Eficiència energètica i sostenibilitat a l'entorn empresarial.

Resum de l'esmorzar CEDE amb Rafael del Pino
“S'ha de potenciar la imatge d'Espanya com un país tecnològic”
El president de Ferrovial, Rafael del Pino, va participar com a ponent convidat a
l'esmorzar de treball CEDE celebrat el passat 7 d'abril a Madrid. Va ressaltar la
necessitat de potenciar la imatge d'Espanya com un país tecnològic, ja que de
vegades segueix havent dificultats per vendre producte i disseny espanyol a
l'exterior.
El president de Ferrovial també va dedicar uns minuts a parlar del seu companyia i
de quines han estat les claus que els han portat a estar present a països de tot el
món com Canadà, Regne Unit, Xile o Estats Units, entre altres, construint
carreteres, aeroports i tot tipus d'infraestructures de transport.
>> Accedeix a Desayunos CEDE amb en Rafael del Pino.
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INES: Adjuntem informació rebuda a través d'INES
INES, Iniciativa Espanyola de Programari i Serveis, és una plataforma tecnològica
en l'àrea els sistemes i serveis programari, de la qual ATI és membre mitjançant el
Grup de Qualitat del Software.

Convocatòria Plan Avanza 2011
Us informem que s'ha publicat al BOE la convocatòria del Plan Avanza d'aquest
any.
Com a principals novetats:
· Dates de tancament entre el 26 d'abril i el 12 de maig, segons subprograma (el de
Competitivitat R + D + i és pel 4 de maig).
· Pagament únic anticipat, independentment de si és anual o plurianual.
· No hi ha necessitat de garanties tant en subvenció com en préstec.
· Els préstecs tindran un termini d'amortització de 7 anys, dos de carència,
i s'aplicarà un tipus d'interès (variable segons condicions, mirar la convocatòria).
Us recordem que podeu demanar el segell estratègic per a les vostres propostes.
Finalment, i com s'ha fet altres anys, representants del Comitè Gestor acudirà a
presentar al Ministeri les propostes generades des de la plataforma i alineades
amb l'Agenda Estratègica i amb la convocatòria. Us animem a enviar-nos les
vostres idees abans del 15 d'abril usant la plantilla adjunta.

Convocatòria Innpacto 2011 del MICINN
El passat 31 de març va sortir la convocatòria INNPACTO del MICINN.
Per a empreses, el finançament és en forma només de préstec a tipus d'interès 0%
anual i termini d'amortització màxim de 11 anys, 3 anys de carència. No requereix
garanties.
>> Més informació a la pàgina del MICCIN, on es poden trobar els models
necessaris per a la presentació de propostes.
* Com en el cas de la convocatòria Avança, també podeu demanar els segells tant
alineat com estratègic des del web de la plataforma:
· Segell alineat.
· Segell estratègic.
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IFIP News March 2011 Issue
En el següent arxiu trobareu el butlletí publicat per IFIP en què es repassa les
activitats relacionades amb la Federació en els últims mesos, així com propers
esdeveniments IFIP.
>> Accés a la IFIP News March 11.

CEPIS Newsletter - Issue 3 (2011) April
Us facilitem l’enllaç on podreu consultar la newsletter editada per CEPIS del mes
d'abril.
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 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.

pàgina 16 de 19

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

{CRIDES A LA PARTICIPACIÓ}
Informacions IFIP - CLEI
A les seccions de la IFIP i del CLEI de la pàgina web de l’ATI, podeu trobar-hi la
següent informació:
1.- Call for Participation: IFIP Networking 2011 Tutorials
http://www.ati.es/spip.php?article1713
2.- CfP: IFIP World CIO Forum 2011
http://www.ati.es/spip.php?article1714
3.- CfP: Latin America Networking Conference 2011
http://www.ati.es/spip.php?article1716
4.- CfP: 13th IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium
http://www.ati.es/spip.php?article1717
5.- CfP:
CLEI Electronic Journal - Special Issue on Computer Science Education
http://www.ati.es/spip.php?article1718
6.- CfP: ViNOrg 11
http://www.ati.es/spip.php?article1726
Enllaç a a la secció IFIP i a la secció CLEI.
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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’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: Diego Tascón Tello
Bloc: http://ecotic.blogspot.com
Descripció: bloc sobre sostenibilitat i TIC.
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?
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!

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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