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{Editorial}{Editorial}
Temps de vacances, temps de renovació,

temps de reinventar-se

S'acosta  l'època  de  descans  per  excel·lència,  les  vacances 
d'estiu. Molts les esperem amb candeletes, d'altres les necessiten 
i  uns  altres  no  les  podran gaudir  per  diversos  motius,  el  més 
preocupant  perquè  la  crisi  econòmica  generalitzada  s'ha 
acarnissat amb ells.

És un moment en el que, en general, l'activitat pateix una brusca 
davallada; la calor regnant no convida a treballar,  ni  tan sols a 
aquells  que  ho  fan  en  un  ambient  climatitzat  amb  un  aire 
condicionat  (tot  i  el  que  diguin  que  és  dolent  per  a  la  salut, 
personalment continuo pensant que és un plaer digne dels déus), 
doncs és fàcil caure en la temptació de seguir aquells qui van a 
gaudir del sol a la platja, a la piscina o seient en una terrasseta, 
un  plaer  típic  de  la  nostra  zona  mediterrània.  És  moment  de 
gaudir del nostre temps.
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Això no vol  dir  que estiguem del  tot  inactius.  D'una manera més informal,  més 
lliure, més tranquil·la que, al  cap i  a la fi,  pot esdevenir més productiva, també 
podem aprofitar  el  temps per reconsiderar  la  nostra feina,  la nostra missió,  els 
nostres objectius i com aconseguir-los, tant a nivell personal com de grup. I, aquí, 
ens ateny a nivell de l'ATI. Perquè aquests mesos d'estiu no han de suposar una 
aturada absoluta, tot i que som molts els qui ens convé gaudir d'una pausa després 
d'uns mesos que han estat estressants en molts aspectes, i en la mesura que ens 
ho puguem permetre. Hem de pensar en la nostra funció com a associació, en la 
nostra manera de treballar i en els nostres objectius. I això ens ateny a tots els 
socis, tot els qui formem part d'aquesta gran família que s'anomena Associació de 
Tècnics en Informàtica, perquè no només hem d'esperar rebre, si no que també 
hem d'entendre que hem de donar.

M'agradaria que aquests dos mesos que ens esperen per davant siguin una època 
de sembrar idees que puguin començar a germinar a partir del setembre, i és per 
això  que  us  vull  demanar  a  tots  i  cadascun  de  vosaltres  que,  quan  estigueu 
tranquil·lament sobre la vostra tovallola a la platja, a la piscina, o bé prenent-vos 
aquell combinat refrescant tan bo en una terrassa a la vora del mar, li doneu un 
parell de voltes a les qüestions “què m'interessa que l'ATI em doni?” i “què puc fer 
jo per engrandir i millorar l'associació?” Sense presses, sense pressions, que és 
com millor surten les coses.

Des d'aquestes ratlles, i en nom de tota la junta directiva, vull desitjar-vos a tots 
que passeu unes molt bones vacances, i a aquells socis que, per qualsevol motiu, 
no puguin gaudir d'aquesta època perquè els manca feina, aquesta està penjant 
d'un fil  per les condicions de l'empresa que els contracta,  o han de fer mans i 
mànigues per poder-se mantenir, vull dir-vos que no desespereu, i que no tingueu 
complexes a l'hora de recórrer a nosaltres, els vostres companys, a l'associació. 
Perquè recordeu que tenim una borsa de treball, serveis de gestió de la carrera 
professional, descomptes en formació i esdeveniments de networking entre d'altres 
recursos, amb els quals podeu obtenir molts avantatges per encarar un futur que 
pot semblar negre, però que sol i aïllat us garanteixo que ho serà molt més.
Bon estiu i protegiu-vos de la calor.

Guillem Alsina
President de l'ATI Catalunya
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{NOTÍCIES ATI CATALUNYA}
Picnic4Working: Mercat professional sèniorPicnic4Working: Mercat professional sènior

L'últim Picnic4Working organitzat per l'ATI Catalunya, celebrat el passat 16 de 
juny al Tech Talent Center de la UPC, es va centrar en la difícil situació laboral que 
travessen  els  professionals  majors  de  45  anys  en  general,  i  els  del  sector 
informàtic en particular.

Sota el títol de "Massa vells per treballar, massa joves per jubilar" van anar donant 
la seva visió d'aquest context, que es complica més per la crisi econòmica que 
travessem,  el  Josep  Grinyó, 
headhunter  especialitzat  en  el  sector 
TIC, el  qual va descriure a grans trets 
els ajustaments i desajustaments entre 
el que les empreses estan demanant i 
les especificitats dels professionals TIC, 
l'Iñaki  Bustínduy,  consultor  i  docent 
expert  en  habilitats  directives,  que  va 
traçar  una  sèrie  de  consideracions  a 
tenir en compte si ens hem d'afrontar a 
aquestes  circumstàncies,  el  Jordi 
Molla,  també  docent  i  expert  en 
habilitats  directives,  que  va  sintetitzar 
breument arguments a considerar quan 
hem  de  realitzar  una  entrevista  de 
treball,  dividint-los  en  l'abans,  durant  i 
després  de  l'entrevista,  i,  finalment, 
José Antonio Ruiz, soci de l'ATI que va 
relatar  la  seva experiència  a  l'hora  de 
buscar feina com a professional sènior, i 
va presentar el grup de recent creació a 
l'ATI, Mercat professional sènior.

Algunes de les conclusions que van sortir durant l'acte:

•  Les  empreses  ofereixen  contractes  temporals  i  els  professionals  TIC  sènior 
demanen indefinits.
• Les empreses no demanen experiència i els sènior TIC tenen molta. En canvi, 
aquests  fallen  en  idiomes  i  mobilitat  geogràfica  (per  diferents  circumstàncies, 
moltes relacionades amb la família, no volen o no poden sortir del seu entorn).
• 60% d'aturats de llarga durada entre els professionals sènior. I  dels pocs que 
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aconsegueixen treballar, ho fan amb contractes temporals.
•  Necessitat  de  reciclar-se.  Només  un  11%  del  col·lectiu  sènior  té  estudis 
universitaris, enfront de la majoria de joves que si els tenen.
• Els professionals sènior han de buscar empreses que apostin per l'experiència, 
que tinguin en compte el bagatge que atresoren.
• Treballar les nostres capacitats per millorar la nostra ocupabilitat. Els que avui 
estan còmodes en el seu lloc de treball, demà poden no estar-ho. En aquest sentit, 
cal centrar-se en el que fem bé, formant-nos contínuament, agafant experiència en 
tot aquells coneixements que anem adquirint, doncs, en conseqüència, milloraran 
les  nostres  qualitats  i  actituds  personals,  i  ens  serà  més  fàcil  adaptar-nos  als 
canvis.
• Dedicar temps als nostres contactes. El networking pot ser una via per aconseguir 
possibilitats d'ocupació.
• A l'hora de buscar feina cal tenir la ment molt oberta, i és clau preparar l'abans, el 
durant i el després de l'entrevista de treball.
•  Hem de  informar-nos  sobre  l'empresa  a  la  qual  volem anar  a  treballar,  i  en 
l'entrevista:  respostes breus i  concises.  I  cal  preguntar,  doncs així  es demostra 
interès.
• La qüestió del  salari  sempre surt:  cal  informar-se prèviament de les forquilles 
salarials. I saber què s'ha de fer després de l'entrevista per fer el seguiment de 
forma adequada, sense passar-se de deixats ni de pesats.
• Necessitat d'unir esforços entre professionals que estan en la mateixa situació, 
doncs, el quedar-se sense feina a partir dels quaranta-cinc és un cop psicològic 
important que afecta l'autoestima i a la confiança en un mateix.

Et deixem la presentació que va fer servir en Jordi Molla.

Servei de la Gestió de la carrera professionaIServei de la Gestió de la carrera professionaI

En relació al Picnic4Working, i vist l'interès que va generar el tema proposat, i la 
bona acollida que va tenir la creació del Grup Mercat professional sènior, així com 
l'ampli consens i acceptació que va tenir el que es va dir a la taula, volem recordar-
te el servei de la Gestió de la carrera professional que l'ATI Catalunya t'ofereix.

Aquest servei consisteix en una primera entrevista gratuïta, i, posteriorment, el soci 
decideix de quina forma vol continuar el pla, podent ser suficient aquest primer 
contacte o allargant la relació fins que sigui necessari.

Confiats de la validesa del servei, el recomanem a tots aquells que voleu fer un 
canvi en la vostra carrera professional i que no sabeu com començar.

Trobareu  la  informació  relacionada  publicada  a  la  Intranet,  o  podeu  trucar  a 
Secretaria, 93 412 52 35.
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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.

Amb la  campanya  Soci  convidat pots  convidar  a  un  amic  o  company*  a  què 
gaudeixi,  sense cap cost i  durant aquest 2011, dels serveis de l'ATI i  conegui  i 
participi de l'associació.

Per  això,  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.

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.

>> Accés al formulari.

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...

* Aquesta promoció està limitada a un convidat per soci. No es podrà convidar a 
més d'un.
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{NOTÍCIES ATI GENERAL}{NOTÍCIES ATI GENERAL}
V Edició del Premi Novàtica: proclamació de resultatsV Edició del Premi Novàtica: proclamació de resultats

La V Edició del Premi Novática, destinat al millor article publicat el 2010 la nostra 
revista  ha  tingut  com  a  guanyador  l'article  "AVBOT:  Detecció  i  correcció  de 
vandalismes a la Wikipedia ", del qual és autor Emilio José Rodríguez Posada.

En l'article es descriu AVBOT, un robot creat per protegir Wikipedia en espanyol de 
certes modificacions no desitjades, conegudes com "Vandalismes". Encara que al 
principi  AVBOT  va  ser  desenvolupat  per  Wikipedia,  és  possible  utilitzar-lo  en 
qualsevol lloc web que utilitzi el motor MediaWiki. Des que està en funcionament 
ha demostrat una alta efectivitat. 

Emilio José Rodríguez Posada, un jove professional informàtic soci de l'ATI, és 
Enginyer  Tècnic  en  Informàtica  de  Sistemes  i  col·laborador  de  l'Oficina  de 
Programari Lliure i Coneixement Obert de la Universitat de Cadis.

L'article  va  ser  publicat  a  la  Secció  "Món  estudiantil  i  joves  professionals"  del 
número  203  (gener-febrer  de  2010),  en  una  edició  especial  d'aquesta  secció 
dedicat als projectes presentats al Concurs Universitari de Programari Lliure, del 
qual ATI va ser col·laborador, i serà publicat en anglès a la revista UPGRADE dins 
l'any en curs. 

>> Accedeix a l'article. 

El  Jurat  de  23  membres,  format  per 
coordinadors  de  secció  de  la  revista  i 
socis de l'ATI, havia preseleccionat per a 
la  fase  finalment  cinc  articles,  el 
guanyador  més  els  quatre  següents 
(llistats  en  ordre  alfabètic  de  primer 
autor): 

-  Crear  vincles  basats  en  el  context 
per  millorar  les  experiències  dels 
turistes,  de  Carlos  Lamsfus,  Christoph 
Grün, Aurkene Alzua-Sorzabal  i  Hannes 
Werthner,  publicat  en la monografia del 
número 203.
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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.ati.es/novatica/2010/203/203-17-V-Premio-Novatica-finalista.pdf
http://www.ati.es/novatica/2010/203/203-17-V-Premio-Novatica-finalista.pdf
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http://www.ati.es/novatica/2010/203/203-17-V-Premio-Novatica-finalista.pdf
http://www.ati.es/novatica/2010/203/203-17-V-Premio-Novatica-finalista.pdf
http://www.ati.es/novatica/2010/203/203-51-V-Premio-Novatica-ganador.pdf
http://www.butlletiati.cat/
http://ow.ly/2TuO5
http://twitter.com/butlletiaticat


-  El test de Turing: història i significat, de Giusseppe O. Longo, publicat en la 
Secció "Lectures" del número 206.

-  El contingut de la Professió Informàtica: una visió personal,  de Fernando 
Piera Gómez, publicat a la monografia del número 207.

- Tendències en Processament del Llenguatge Natural i Mineria de Textos, de 
Javier Pueyo i José Antonio Quiles Follana, publicat a la monografia del número 
204.

El  premi,  consistent  en  un  diploma,  serà  lliurat  en  el  curs  d'un  esdeveniment 
organitzat per l'ATI en data encara per determinar. 

>> Coneix la història del premi Novática.

Per més informació dirigir-se a novatica@ati.es o al telèfon 91 4029391 (Redacció 
de Novática / Seu de l'ATI Madrid).
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{FORMACIÓ AMB DESCOMPTE 
PELS SOCIS DE L’ATI}

Oferta formativa de Escola Universitària d’Informàtica Tomàs Cerdà -Oferta formativa de Escola Universitària d’Informàtica Tomàs Cerdà -  
EUITCEUITC

Des de l’Escola Universitària d’Informàtica Tomàs Cerdà (EUITC), centre adscrit a 
la UAB, et fem arribar les novetats sobre la nostra oferta formativa per al proper 
curs 2011-2012.

Com a membre de l’ATI et pots beneficiar d’unes interessants condicions 
econòmiques. Per conèixer l’abast d’aquests avantatges, adreça’t, identificant-te 
com a soci, a informatica@eug.es.

Grau d’Informàtica i Serveis

Una titulació innovadora i dissenyada totalment sota els paràmetres de l'Espai 
Europeu d'Educació Superior. La superació dels ensenyaments donen dret a 
l’obtenció del títol de Graduat o Graduada en Informàtica i Serveis amb la 
possibilitat, en funció de quina sigui l’optativitat a quart curs, d’obtenir la menció en 
Tecnologies Multimèdia en els Serveis o bé de la de Gestió de Serveis.

Aquest Grau s’imparteix amb el suport i col·laboració de diferents empreses 
rellevants en el sector serveis (IBM, Sigma Gestión universitaria, Accenture), 
podent fer les pràctiques de quart en alguna d’aquestes empreses.

El model d’aprenentatge es basa en la participació activa de l'estudiant, adquirint el 
professor el rol d’acompanyant, tutor i orientador, i perquè es comptabilitzin els 
estudis amb la vida laboral, podent-se acollir a una matrícula reduïda (mínim: 30 
ECTS).

A més a més, disposen d'una Borsa de Treball molt activa que et permetrà accedir 
al món laboral a partir de segon.

En l'apartat d'estudis del seu web trobaràs informació més detallada, o contacta 
per correu electrònic: informatica@eug.es.

Curs d’adaptació al Grau d’Informàtica i Serveis

Ofereixen un itinerari específic pels titulats en Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Gestió per a retitular-se al Grau d’Informàtica i Serveis que s’imparteix.
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Poden realitzar aquest curs d’adaptació tots els titulats, però els membres de l’ATI 
gaudeixen d’unes condicions econòmiques molt interessants. Per conèixer-les, 
adreca’t a: informatica@eug.es.

El grau permet accedir als estudis de 3r cicle i doctorat per una via diferent que, 
pels titulats de carreres de cicle curt (diplomatures i enginyeries tècniques), és més 
curta en el temps i, consegüentment, més atractiva.

D’altra banda, la possibilitat d’accés al màxim nivell en l’escala de la funció pública 
esdevé una de les diferències més notòries entre els graus i els diplomats i 
enginyers tècnics.

Aquest curs d’adaptació s’ofereix amb uns horaris que el fan totalment compatible 
amb la vostra activitat professional. Per a més informació, contacteu amb 
informàtica@eug.es.

Màsters i Postgraus

Màster Oficial en Gestió de la Informació i el Coneixement en l’àmbit d la Salut
Data inici i final: del 21/10/2011 al 13/07/2012. Durada: 1.500 hores. Total de 
crèdits: 60 crèdits.

El Màster en Gestió de la Informació i el Coneixement en l'Àmbit de la Salut pretén 
formar professionals amb un coneixement profund de la complexitat de les 
institucions sanitàries i els seus sistemes d'informació, que els capaciti per 
dissenyar, gestionar la implementació i avaluar aquests sistemes tant a nivell 
departamental, com en l'àmbit global de la institució.

Màster en Disseny Multimèdia (Títol propi de la UAB)
Data inici i final: del 02/11/2011 al 27/07/2012. Durada: 1.500 hores. Total de 
crèdits: 60 crèdits.

El Màster en Disseny Multimèdia proporciona una sòlida formació tècnica, artística 
i de gestió amb l’objectiu de formar professionals capacitats per a dissenyar i 
desenvolupar sistemes d'informació que integrin de manera àgil informació 
presentada en diferents media (text, imatge, àudio, vídeo, animacions, etc).

Postgrau en Direcció de Projectes. Especialització en TIC i Sistemes d'informació
Inici: novembre de 2011. Durada: 164 hores lectives.

Organitzat juntament amb el Centre d’Innovació i Productivitat de Microsoft, el 
Postgrau presenta un currículum formatiu format per diferents mòduls de 
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capacitació generalista en la Definició, Planificació i Gestió de Projectes i dels seus 
principals aspectes (abast, temps, equip de treball, comunicació, riscs, qualitat, ...) 
mitjançant l’anàlisi de casos, ús d’eines d’ajut i treball amb tècniques. Està 
especialitzat en l’aplicació pràctica d’aquestes eines, tècniques i processos en 
l’àmbit de la Gestió de Projectes TIC, cobrint diferents metodologies com Metrica, 
PRINCE2 i Microsoft Solutions Framework. Es treballarà amb eines com: Microsoft 
Project Portfolio, Project Professional, Microsoft Project Server i Microsoft Office 
SharePoint Server entre d’altres.

Et recordem que com a soci de l’ATI pots beneficiar-te de l’acord que mantenim 
amb l’Escola Universitària d’Informàtica Tomàs Cerdà (EUITC) i gaudir d’importants 
descomptes del seu programa de Màsters i Postgraus i curs d’adaptació.

Per conèixer aquests avantatges i ampliar informació envia un correu electrònic a 
informatica@eug.es, identificant-te com a soci.

Oferta formativa de La SalleOferta formativa de La Salle

La Salle t'ofereix programes de màster i postgrau en les àrees d'Enginyeria, 
Business i Arquitectura que comencen els mesos de setembre i octubre de 2011.

Beneficia't del 5% de descompte en els programes de màster, postgrau 
i curs de complements de La Salle per ser membre de l'ATI.

Programes MBA.
Direcció de Projectes.
Consultoria SAP.
Direcció tecnològica i gestió de les TIC.
Investigació en TIC i en Gestió.

Oferta formativa de la UPCOferta formativa de la UPC

Fruit de l'acord de col·laboració entre ATI i la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) us informem que, presentant el carnet d'associat, es gaudirà d'un 5% de 
descompte en l'import de la matrícula.

IT Project Management.
Consultoria Tecnològica.
Direcció de Sistemes d'Informació.
Disseny i Creació de Videojocs.
Animació, Art Digital i Videojocs.
Mobile Apps Design.
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http://www.talent.upc.edu/professionals/presentacio/idioma/cat/codi/31112500/mobile/apps/design/?utm_source=ATI&utm_medium=mailing&utm_campaign=ATI_TIC_30juny
http://www.talent.upc.edu/professionals/presentacio/idioma/cat/codi/21115400/animacion/arte/digital/videojuegos/?utm_source=ATI&utm_medium=mailing&utm_campaign=ATI_TIC_30juny
http://www.talent.upc.edu/professionals/presentacio/idioma/cat/codi/21101200/diseno/creacion/videojuegos/?utm_source=ATI&utm_medium=mailing&utm_campaign=ATI_TIC_30juny
http://www.talent.upc.edu/professionals/presentacio/idioma/cat/codi/31168700/direccion/sistemas/informacion/?utm_source=ATI&utm_medium=mailing&utm_campaign=ATI_TIC_30juny%20
http://www.talent.upc.edu/professionals/presentacio/idioma/cat/codi/31109500/consultoria/tecnologica/?utm_source=ATI&utm_medium=mailing&utm_campaign=ATI_TIC_30juny
http://www.talent.upc.edu/professionals/presentacio/idioma/cat/codi/21118400/project/management/?utm_source=ATI&utm_medium=mailing&utm_campaign=ATI_TIC_30juny
http://www.beslasalle.net/portal/masters/area/Controller?mvchandler=portals&action=show-screen&screen=workspace&idSection=17465&area=recerca&utm_source=recerca&utm_medium=e-mail&utm_campaign=ATI
http://www.beslasalle.net/portal/masters/area/Controller?mvchandler=portals&action=show-screen&screen=workspace&idSection=17465&area=technology&utm_source=technology&utm_medium=e-mail&utm_campaign=ATI
http://www.beslasalle.net/portal/masters/area/Controller?mvchandler=portals&action=show-screen&screen=workspace&idSection=17465&area=sap&utm_source=SAP&utm_medium=e-mail&utm_campaign=ATI
http://www.beslasalle.net/portal/masters/area/Controller?mvchandler=portals&action=show-screen&screen=workspace&idSection=17465&area=project&utm_source=project&utm_medium=e-mail&utm_campaign=ATI
http://www.beslasalle.net/portal/masters/area/Controller?mvchandler=portals&action=show-screen&screen=workspace&idSection=17465&area=mba&utm_source=mba&utm_medium=e-mail&utm_campaign=ATI
mailto:informatica@eug.es


{OPINIÓ}
La segunda oportunidad de España, nuestra segunda oportunidadLa segunda oportunidad de España, nuestra segunda oportunidad

* Article publicat al bloc Diario del Director de Novática.

La vida (casi) siempre da segundas oportunidades. Estoy plenamente de acuerdo 
con  esta  afirmación  aunque  creo  que  es  perfectamente  matizable,  ya  que  la 
“calidad” de esas segundas oportunidades puede resultar realmente muy variable.

Estos  últimos  días,  Grecia  ha  estado  en  los  periódicos  debido  a  la  “segunda 
oportunidad”  que  según  parece  le  da  la  comunidad  internacional  para  poder 
mantenerse  en  la  zona  euro.  Una  oportunidad  “in-extremis”,  “un  rescate  al 
cuadrado”  o  “un  rescate  al  rescatado”  que  diría  Santiago  Niño  Becerra,  cuyo 
artículo no tiene desperdicio.

Aunque también es cierto que muchos griegos ya no parecen desear esa segunda 
oportunidad en tales condiciones. Cuenta Mariña Martínez Malvar: “Ayer leíamos 
en la prensa las novedades de Grecia.  Se veía cómo sus mandatarios  habían 
llegado a un acuerdo y los mercados lo celebraban. A ello, hay que sumar la gente 
que se echaba a las calles desesperada (y no solo hablamos de aquellos radicales 
que se enfrentaron a la policía) si no de aquellas personas que han visto cómo se 
le reducían los salarios, se le eliminaban las pagas extra, se le aumentaban los 
impuestos indirectos y a quienes por encima se les apremiaba a seguir pagando 
las consecuencias de esta situación…”.

Esta  es  la  introducción  del  artículo  de  Mariña  titulado  “España  -  Análisis  y 
reflexiones para salir de la crisis” el cual a mi parecer resume perfectamente el 
sentimiento de alerta en el que los acontecimientos nacionales e internacionales 
nos tienen sumidos a una mayoría de los españoles.

Afortunadamente,  podemos  tener  claro  que,  según  se  va  demostrando  hasta 
ahora, nuestra “segunda oportunidad” (hablando en el terreno económico) tiene 
(por ahora)  un cariz  diferente al  de la segunda oportunidad “griega”,  pero ¡ojo! 
¡sigue siendo una segunda oportunidad! Y como tal es importante aprovecharla. No 
es el ahora o nunca, pero casi.

Es por esto que a quienes somos conscientes de ello, “el cuerpo” nos pide hacer 
algo distinto, aportar nuestro “granito de arena” por pequeño que éste sea. Esta 
preocupación  ha  llegado  a  Novática  y  de  ahí  que  hayamos  programado  algo 
diferente, un número dedicado a la “Innovación y emprendimiento en Informática” 
con el que queremos rendir tributo tanto a la esperanza que tenemos depositada 
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en el sector informático como uno de los motores para la salida de la crisis, como a 
esos  “protagonistas”  que  están  luchando  por  hacer  sus  sueños,  y  los  de  los 
innovadores y emprendedores del sector, plena realidad.

Ciertamente, no nos está resultando éste un número especialmente “cómodo” de 
planificar, ya que aunque la receptividad es alta entre esos “protagonistas” de la 
innovación, luego se les pilla ampliamente ocupados en sus proyectos, con muy 
poco tiempo que dedicar a lo que no sea estrictamente cuidar de ese día a día 
directamente relacionado con llevar a la realidad sus ideas.

Pero, en fin, creo que el esfuerzo valdrá la pena y conseguiremos finalmente sacar 
un  número  de  Novática  ampliamente  esperanzador.  Quizás  a  través  de  él 
consigamos ver el por qué no estamos realmente tan mal (hablando en términos 
del sector, al menos), hasta llegar incluso a poder pensar que el hecho de que 
España parta con cierta ventaja en esta “segunda oportunidad” que se está dando 
a ciertos países tiene su razón de ser y que esa razón de ser puede que esté más 
a la vista de lo que parece…

¿Y luego? Pues luego, el “factor contagio” en el que trataré de profundizar a partir 
de la próxima semana.

Un abrazo y que tengáis una estupenda semana, sea ésta laboral o ya (a aquellos 
quizás con más suerte, vacacional :-)

Llorenç Pagès, Director de Novática
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{ESDEVENIMENTS GRATUÏTS{ESDEVENIMENTS GRATUÏTS
O AMB AVANTATGESO AMB AVANTATGES
PELS SOCIS DE L'ATI}PELS SOCIS DE L'ATI}

Iniciador BCN 19 de juliol de 2011: Taller d'analytics amb Dr. Metrics.Iniciador BCN 19 de juliol de 2011: Taller d'analytics amb Dr. Metrics.
Aprèn a treure partit a teu webAprèn a treure partit a teu web

Saps que el mesurament web és clau però no has pogut introduir-te? Et preocupa 
no  estar  al  corrent  sobre  eines  d'ús  diari  en  negocis  d'internet  com  Google 
Analytics?
 
Aprofita l'ocasió i fes una posada a punt de coneixements en la propera sessió de 
l'iniciador:

- Què ens ofereix l'analítica web actualment? En què ens pot ajudar?
- Presentació de la nova versió 5 de Google Analytics: En què canvia?
- Quines són les seves noves funcionalitats?
-  Exemples pràctics  de com usar  els  nous reports:  Quadres de comandament, 
Custom dimensions, Multichannel Funnels, etc.

>> Agenda i inscripció de la jornada.
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http://iniciador.com/barcelona/2011/06/27/iniciador-bcn-19-julio-taller-de-analytics-con-dr-metrics-aprende-a-sacar-partido-a-tu-web/


{RECURSOS}{RECURSOS}
- Presentació de l'estudi: Las Tecnologías de la Información en España, 2010.

- Resum del Desayuno CEDE amb Ignacio Garralda.
* Fes clic a Desayunos celebrados.

- Ja pots consultar els continguts del BDigital Global Congress 2011.

- IFIP News June 2011 Issue.

{CRIDES A LA PARTICIPACIÓ}{CRIDES A LA PARTICIPACIÓ}
- Obert el termini de comentaris públics a la revisió de l'esborrany de 
tècniques pel WCAG 2.0 A.
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http://lists.w3.org/Archives/Public/w3c-wai-ig/2011AprJun/0041.html
http://lists.w3.org/Archives/Public/w3c-wai-ig/2011AprJun/0041.html
http://www.ati.es/spip.php?article1778
http://www.bdigitalglobalcongress.com/lang-ca/2011/disponibles-els-videos-de-les-sessions-del-bdigital-global-congress-2011
http://www.desayunoscede.com/
http://www.ati.es/spip.php?article1777


{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: 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?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/
http://xerpaconsultors.blogspot.com/
mailto:butlleti_ati@imatica.info

