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{Editorial}
Tocs de genialitat

Feia alguns dies que tenia pensat un tema per a l'editorial
d'aquest butlletí, però els recents esdeveniments m'han dut a
canviar-la. Fa pocs dies, dos genis de la informàtica mundial ens
han deixat: si fa primer era el co-fundador d'Apple Steve Jobs,
aquest matí m'he llevat amb la trista noticia de la mort de Dennis
Ritchie, co-creador del llenguatge de programació C i del sistema
operatiu Unix.
M'ha sabut greu veure com els mitjans de comunicació
generalistes només es feien ressò d'una d'aquestes dues
defuncions, però és lògic: mentre que Steve Jobs mai no va voler
deixar de ser un personatge mediàtic, Ritchie va ser un pencaire
més tancat en el seu món, allò que la “societat” anomena un “friki”
(i, digueu-me, no és ser freak anar-se'n els diumenges a la tarda
a mirar com vint-i-dos paios en calça curta es barallen per una
pilota dins d'un rectangle de gespa?) i, com a tal, una nul·litat
mediàtica però que si era conegut en els ambients tècnics.
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Els petits tocs de genialitat als què faig referència en el títol d'aquesta editorial són,
per a mi, aquells que partint d'una idea simple (allò que quan ho veus, penses “i
perquè no se m'ha acudit a mi???”) produeixen una petita revolució.
Steve Jobs n'era el clar paradigma: va saber convertir tecnologies en les que altres
no confiaven en productes de consum per al gran públic. I el que també és molt
important en una societat capitalista: els va saber vendre.
Jobs no va inventar el ratolí, ni l'entorn gràfic, ni tan sols el reproductor MP3, però
va saber com embolicar-los en un maquinari atractiu amb un programari fàcil,
còmode, entenedor i atractiu a l'usuari, i es va atrevir a llançar el conjunt com qui
treu una colònia al mercat. El mateix iPad, tot un èxit de vendes, no fou el primer
tablet; HP va presentar primer el Slate basat en Windows i amb un format molt
semblant al què presentaria l'iPad a posteriori, però no es va atrevir a llançar-lo al
públic. Apple, Jobs, sí s'hi van atrevir i han triomfat.
Segur que, com molts acudits expliquen aquests dies a Internet, de ben segur que
el bo d'en Steve li deu estar plantejant a Déu algunes millores que ha pensat per al
Cel...
Suposo que la personalitat de Dennis Ritchie estava a les antípodes de la del
factòtum d'Apple, i em dóna la sensació que les grans innovacions que va aportar
al món de la informàtica no van ser per a ell més que un joc que va anar a més. De
fet, i si no tinc mal entès, Unix va néixer com una plataforma per poder jugar a un
joc d'Star Trek en un ordinador en el que inicialment ell i Ken Thomson no podien...
Tots dos, a la seva manera i amb personalitats ben diferents, van ser personatges
genials sense els quals la informàtica d'avui en dia estaria com fa una o dues
dècades. Amb les meves editorials sempre pretenc donar un missatge, però avui
no; avui només pretenc retre aquest merescut homenatge a dos noms propis del
món tecnològic que ens han deixat no fa gaire.

Guillem Alsina
President de l'ATI Catalunya
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{NOTÍCIES ATI CATALUNYA}
Xerrada ATI Catalunya: Mobilitat. La vida des d'un smartphone.
L'ATI Catalunya et convida a la propera xerrada que organitza sobre projectes
corporatius basats en solucions mòbils. Sota el títol Mobilitat. La vida des d'un
smartphone, Jordi Serra, soci fundador de l'agència ubiqua, ens explicarà les
últimes tendències sobre el món dels mòbils: possibilitats del màrqueting mòbil per
a les organitzacions, gestió del treball, la connectivitat entre dispositius, etc.
A més presentarem la versió per a mòbils del Butlletí de l'ATI Catalunya,
juntament amb l'oferta que ubiqua fa als socis de l'ATI per projectes mòbils.
Data i horari: 27 d'octubre de 2011, de les 18.30 a les 20 h.
Lloc: Sala Secartys, Gran Via 774, 3a planta. Barcelona. (mapa).
Agenda
18.30 - 18.35 Benvinguda i presentació de la xerrada.
18.35 - 19.25 Mobilitat. La vida des d'un Smartphone, a càrrec de Jordi Serra.
19.25 - 19.35 Presentació de la versió mòbil del Butlletí de l'ATI Catalunya i de
l'oferta que fa ubiqua als socis de l'ATI.
19.35 - 20.00 Torn obert d'intervencions.
>> Inscriu-te.
Jordi Serra és economista i un apassionat del màrqueting. Durant molts anys va
viure el món des de la faceta d'anunciant a Nestlé fins que un dia va voler estar a
l'altre costat i convertir-se en agència i emprenedor. És soci fundador d'ubiqua..
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{NOTÍCIES ATI GENERAL}
Premi Novática 2010
El proper 26 d'octubre de 2011 celebrem
l'acte de lliurament dels Premis Novática,
que arriba enguany a la seva cinquena
edició. Comptarem, a més a més, amb la
conferència Les meves experiències
emprenedores, a càrrec d'en Joaquín
Ayuso de Paúl, creador de tuenti.
Acte de
Novática

lliurament

dels

Premis

Lloc: Aula Magna de l'Escola d'Enginyeria
ICAI. Alberto Aguilera nº 25 (1ª planta.).
Madrid.
Data: 26 d'octubre de 2011 a les 12.30 h.
Programa
· Presentació a càrrec de Mariano
Ventosa Rodríguez, Director de l'Escola
d'Enginyeria ICAI i Rafael Fernández Calvo, president del Consell Editorial de
Novática.
· Lliurament del Premi Novática 2010 a Emilio José Rodriguez Posada, informàtic
de l'Oficina de Programari Lliure de la Universitat de Cadis, per l'article "AVBOT,
Detecció i correcció de vandalismes en Wikipedia".
· Conferència "Les meves experiències emprenedores" a càrrec de Joaquín Ayuso
de Paúl, Enginyer en Informàtica per la ICAI, emprenedor d'èxit entre els quals
figura la creació de la xarxa social tuenti.
· Col·loqui.
Inscripcions: María José Fernández, secremdr@ati.es. Telèfon: 91.402 93 91.
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Presència de l'ATI al SIMO network 2011
Fa dues setmanes vam estar al SIMO network, la fira internacional de Serveis i
Solucions TIC. Va tenir lloc a IFEMA (Madrid) del 4 al 6 d'octubre, i es van donar
cita més de 150 empreses.
Seguint el plantejament habitual d'aquest tipus d'esdeveniments, les activitats
estaven destinades a l'intercanvi de coneixement a través de la relació directa
entre els expositors, o a través de petites xerrades o seminaris al llarg de les tres
jornades que va durar.
La participació de l'ATI també va tenir la mateixa proposta. Vam procurar visitar el
màxim d'expositors per donar a conèixer l'associació i establir possibles
col·laboracions, així com ateníem a tot aquell que s'acostava per l'estand
interessant-se per nosaltres, als quals, perquè ens coneguessin millor, els
convidàvem a què s'associessin sense cap cost durant aquest últim trimestre de
l'any.
A més, vam repartir invitacions, tríptics i exemplars de Novàtica als assistents al
SIMO que passejaven prop nostre.
Paral·lelament a aquestes accions, vam organitzar dos actes gratuïts, un fora de
SIMO, la xerrada sobre Cloud Computing dirigida als socis que estiguessin a
Madrid aquells dies, però obert a la resta de professionals TIC, i que va tenir lloc el
4 d'octubre. El ponent va ser el soci Jordi Torres, autor del llibre Empreses en el
núvol.
L'altre acte, que va ocupar el matí de la segona jornada de la fira, va estar centrada
a explicar les novetats de la certificació ECDL a Espanya, i destaquem la signatura
de l'acord de col·laboració amb la Fundació Cibervoluntarios per al
desenvolupament de l'alfabetització digital en grups socials desfavorits.
A part de l'acord amb la Fundació Cibervoluntarios, també es va signar un amb
ESTIC, l'Associació Empresarial del sector de les Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions de la Comunitat Valenciana.
Pel que fa a la xerrada sobre Cloud Computing ressaltem la bona acollida i
participació que va tenir, unes 40 persones, i el substanciós debat que es va crear
al voltant de tot el relacionat amb la computació en el núvol, sobretot en qüestions
com si això de "el núvol" és una moda passatgera, una bombolla o, com es diu
últimament, ha vingut per quedar-s'hi. També van sortir qüestions sobre el paper
que han de jugar els caps d'informàtica, si les organitzacions hauran d'externalitzar
tot el seu departament TI, què passa amb les dades que pugem al núvol...
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Evidentment, al ser un camp tan recent, i amb l'experiència que hi havia acumulada
a la sala, no es va arribar a cap conclusió, si bé hi va haver cert acord en què és un
fenomen del qual no ens podem desatendre i amb el qual haurem d'aprendre a
conviure, i del qual hem d'aprofitar les oportunitats que se'ns presenten en àmbits
com ara la realitat augmentada, la mobilitat, el crowdsourcing, etc.
Finalment, vam haver de tallar l'apassionat debat per poder passar al refrigeri i
poder brindar amb una copa de cava les trobades i retrobaments que es van
produir, ja que molts socis es "van desvirtualitzar" per primera vegada i altres es
van retrobar després de molts anys.
Et deixem a continuació la presentació utilitzada per Jordi Torres, catedràtic a la
UPC Barcelona Tech i director d'un grup de recerca al Barcelona Supercomputing
Center, el qual va dedicar exemplars del seu llibre a tots aquells assistents que van
adquirir un.
>> Empreses en el núvol, CIO en el núvol?

Grup de Llengua i Informàtica: Presentació de Linguanet
El dia 27 de setembre del 2011 es va presentar a Madrid a la seu de la
Representació a Espanya de la Comissió Europea (Passeig de la Castellana, 46) el
portal Linguanet. ATI, soci de AETER (Associació Espanyola de Terminologia) va
estar present a través del seu Grup de Llengua i Informàtica.
Resum i característiques del portal i la presentació.
Linguanet és un portal de suport a l'ensenyament d'idiomes. La novetat és que
comprèn 32 llengües, les de la Comunitat
PRESÈNCIA DEL BUTLLETÍ A LES XARXES SOCIALS
Europea més les d'alguns països
Bloc
emergents.
Ha estat desenvolupat en el marc de la
Comunitat Europea per un consorci de
diferents organismes.
La part tècnica ha anat a càrrec de
l'Escola de Telecomunicacions de la
Universitat Politècnica de Madrid, dos
dels membres, Encarna Pastor i Luis
Bellido, van explicar i presentar les
característiques tècniques del portal.

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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Es tracta de crear un espai plurilingüe en el qual l'usuari pot triar en tot moment
l'idioma que prefereix tant vehicular com d'aprenentatge, i això en els 32 idiomes,
la qual cosa ha suposat ja un primer repte.
Basat en estàndards oberts o de facto, el portal és senzill i fàcil d'usar, realment un
encert del disseny donada la complexitat del projecte.
La part de continguts i de traducció ha estat desenvolupada principalment per les
organitzacions del consorci encarregades de l'ensenyament d'idiomes, tipus Institut
Cervantes o Goethe i per les de normalització lingüística entre altres.
Els continguts que proporciona el portal són tant materials propis com un conjunt
d'enllaços recomanats i un espai d'intercanvi entre els usuaris.
Per incidir en la necessitat i conveniència de la tecnologia en l'ensenyament
d'idiomes va intervenir Olga Joan de l'Institut Cervantes, que va presentar alguns
èxits aconseguits a través de la seva pròpia Aula Virtual, així com del suport que
significa les anomenades aules tecnològiques per a l'autonomia de l'alumne. En
l'actualitat treballen en l'elaboració de "píndoles mòbils", que seran petits exercicis
o recordatoris que s'enviaran a través de plataformes mòbils.
No hi ha dubte que el sector de l'ensenyament, i no només l'anomenat e-learning,
presenta bones oportunitats i reptes continus al nostre sector. Cal tenir en compte
que la majoria d'aquestes eines no tracten de suplir el professor o la classe
presencial en la seva totalitat sinó de ser un bon complement adaptable i
personalitzable per l'alumne.
Montserrat Montagut de la Generalitat de Catalunya i Joxe Joan González de
Txabarri Miranda del HABE (Institut per a l'Euskaldunització i Alfabetització
d'Adults) van coincidir en les seves presentacions en els aspectes plurilingües de
les seves respectives comunitats, més enllà de les llengües pròpies a causa de l'alt
percentatge de immigració, i del repte lingüístic que suposa l'obertura de nous
mercats. Tots dos van ressaltar que es confia excessivament en l'anglès en
detriment de les llengües que realment parlen els nostres clients (francès,
portuguès, alemany...) o les dels països emergents (àrab, xinès, hindú, rus...)
animant a la recerca d'un tercer o quart idioma perquè realment és el que marcarà
la diferència competitiva en el futur tant en empreses com en professionals.
T'animem a visitar Linguanet i a triar un o més dels 32 idiomes per anar aprenent o
millorant.
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{FORMACIÓ AMB DESCOMPTE
PELS SOCIS DE L’ATI}
Oferta formativa d'Anova Consulting amb descompte pels socis de l'ATI
Els socis interessats en conèixer els detalls de l'oferta s'han de posar en contacte
amb la Noemí de la Antonia: noemi.delaantonia@anovagroup.es.
Gràcies a l'acord signat amb Anova Consulting, et facilitem la seva oferta formativa
per la qual els socis de l'ATI disposen de diferents descomptes segons el curs:
1.- Superior en Intel·ligència de Negoci amb Programari Lliure
(Universidad Complutense de Madrid)
Durada: 180 hores.
Modalitat: e-learning.
Cost: 1.100 €.
Data prevista d'inici: 18 d'octubre de 2011.
2.- Curs Superior de Direcció i Empreses Virtuals
(Universidad Complutense de Madrid)
Durada: 150 hores.
Modalitat: e-learning.
Cost: 890 € + taxes del títol (25,72 €).
Data prevista: octubre de 2011.
3.- Curs Superior en Gestió de Xarxes Socials
(Universitat Complutense de Madrid)
Durada: 200 hores. (20 ETCS).
Modalitat: e-learning.
Cost: 1.100 € + taxes del títol (25,72 €).
>> Accedeix a la informació publicada al butlletí per consultar el programa dels
cursos.
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C-PIIF - Peritatge informàtic i introducció a la informàtica forense
Els membres de l'ATI tenen un descompte de 50 € i sobre el preu del curs (350 €).
Evidentia realitza una convocatòria extraordinària del curs C-PIIF, "Peritatge
informàtic i introducció a la informàtica forense" en les següents localitzacions i
dates:
Barcelona
Dates: dijous 20 i divendres 21 d'octubre.
Horari: de les 9:30 a les 13:30 h., i de les 15 a les 19 h.
Lloc: Oficines d'Evidentia. Avda Meridiana 358 4rt. - A.
>> Accedeix als detalls del curs.
C-PIIF té l'objectiu de proveir a l'alumne els coneixements necessaris per actuar
com a perit informàtic en un procés judicial. El programa es divideix en tres parts:
1 .- Conceptes legals.
2 .- Conceptes de gestió de projectes.
3 .- Introducció a la informàtica forense.
Es revisarà el marc legal actual d'aplicabilitat a aquesta activitat, com organitzar un
projecte de peritatge de manera eficient, com calcular un pressupost, com escriure
un informe pericial i realitzarem una simulació de judici.
Pel que fa a la introducció a la informàtica forense és important ressaltar la seva
condició d'"introducció", en què comentarem tècniques bàsiques i eines que poden
utilitzar-se. Però no és un curs tècnic d'anàlisi forense de baix nivell.
Aquest curs es pot utilitzar per demostrar coneixement i experiència davant de
qualsevol tribunal espanyol, i Evidentia pot emetre referències sota requeriment. A
més, el programa del curs estarà penjat d'internet per a la seva consulta pública.
El curs té un cost de 350 €, i els socis de l'ATI tenen un descompte de 50 €, així
com els estudiants universitaris o de programes de doctorat.
Si estàs interessat en matricular-te al curs C-PIIF, has d'enviar un correu electrònic
a info@evidentia.biz indicant el teu nom complet, convocatòria desitjada
(Barcelona) i amb qualsevol dubte, suggeriment o opinió que desitgis traslladar. Al
cap de pocs dies es posaran en contacte amb tu perquè puguis abonar el preu del
curs mitjançant transferència bancària.
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{ESDEVENIMENTS GRATUÏTS
O AMB AVANTATGES
PELS SOCIS DE L'ATI}
TechTuesdays: Microsoft 365
L'ATI col·labora amb netmind, soci institucional de l'associació, en l'organització i
difusió dels TechTuesdays, un programa de conferències gratuïtes impartides pels
formadors titulars de netmind, que reuneixen els coneixements més actuals
relacionats amb les Tecnologies de la Informació.
Microsoft Office 365
Et convidem a la propera conferència del TechTuesdays sobre la suite de
productivitat Microsoft Office 365 que impartirà Joan Badell, Lead Trainer en
netmind.
Descobreix per què Office 365 està considerada la millor eina per dur a terme la
transició de la teva organització al núvol i aconseguir una major productivitat en
més llocs.
Data: 25 d'octubre de 2011.
Horari: de 18:30 h a 21:00 h.
LLoc: netmin Bruc (Bruc, 29 ent. 4ª. 08010 Barcelona).
Inscripció gratuïta. Places limitades.
>> Inscripcions.

10a Edició de QA&TEST. Conferència internacional de Testing
i Qualitat del Programari en Sistemes Encastats
Com en anys anteriors, l'ATI és entitat col·laboradora d'aquest esdeveniment i, per
aquest motiu, els seus socis gaudeixen d'un descompte del 25% en inscriure's. Per
beneficiar-te d'aquest percentatge, has de seleccionar ATI en el procés d'inscripció.
QA&TEST és la Conferència Internacional sobre Testing i Qualitat de Programari
per a Sistemes Encastats que l'empresa Software Quality Systems SA, soci
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institucional de l'ATI, organitza cada any a Bilbao.
Aquesta edició és la desena i tindrà lloc els dies 26, 27 i 28 d'octubre al Palau
Euskalduna.
QA&TEST 2011 comptarà amb la presència d'experts de sectors com ara:
Ferrocarril, Aeronàutica, Sistemes Mèdics, Dispositius Electrònics o d'Equips de
Telecomunicacions. Inclou 5 keynotes, 2 tutorials i 22 conferències, distribuïdes en
8 blocs temàtics, que cobreixen aspectes com ara: Tècniques de Testing, l'Equip
en els processos de Testing, Estratègies de Verificació i Validació o el Testing en
els Sistemes Crítics de Seguretat.
Hi participaran a més a més ponents de reconegut prestigi internacional provinents
d'empreses com Intel, Ebay, ThyssenKrupp Elevators, entre d'altres.
Des d'un punt de vista formatiu, els assistents tindran la possibilitat de conèixer
com abordar d'una manera eficaç processos de prova en sistemes crítics de
seguretat, com verificar d'una manera sistemàtica els requeriments temporals en
els sistemes en temps real, com optimitzar els processos de qualitat i prova en les
seves organitzacions així com formar-se en dissenyar una estratègia eficaç per
automatitzar els seus processos de prova.
Pots trobar més informació sobre QA&TEST a la pàgina web oficial de la
Conferència: www.qatest.org.

ENISE. Trobada internacional de Seguretat de la Informació
Gràcies a la col·laboració de l'ATI en aquest esdeveniment, els socis de l'ATI
disposen d'un 10% de descompte en la inscripció a ENISE, organitzat per INTECO,
el Director General és Víctor M. Izquierdo Loyola, soci de l'ATI.
El lema principal d'aquesta edició és «Cap a una societat connectada més fiable».
Tenint en compte l'Agenda Digital Europea i l'Estratègia 2011-2015 del Pla Avança
2, abordarà tres temes de la màxima rellevància:
· La Protecció de les Infraestructures Crítiques.
· La Seguretat en el Núvol.
· La Seguretat i Privacitat en els Dispositius Mòbils.
>> Accedeix a tota la informació de ENISE, Trobada Internacional de Seguretat de
la Informació.
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* Per beneficiar-se del descompte, cal assenyalar-ho al camp corresponent en el
formulari d'inscripció.
** Aquest descompte és acumulable als altres (10% pagament al moment i 10% si
t'inscrius mitjançant eDNI).

Congrés Nacional d'itSMF España - itgsmVISION11
Es celebra a Madrid, el 24 i 25 d'octubre, i l'ATI és entitat col·laboradora
Els socis de l'ATI disposen de les mateixes condicions especials que els membres
de itSMF Espanya: 150 € (+ IVA) pels dos dies.
>> Els membres de l'associació interessats en beneficiar-se d'aquest descompte
han d'enviar un correu electrònic a gestion@itsmf.es indicant el seu nom, cognoms
i adreça electrònica perquè, des de l'organització, els facilitin les instruccions de
registre.
Aquest any itSMF Espanya s'uneix a ISACA Madrid, i al grup de comunicació IDG,
per organitzar el Congrés Nacional al costat dels seus Jornades Tècniques, creant
el nou esdeveniment itgsmVISION11, que es converteix en referent a Espanya
sobre el Govern, la Gestió i la Seguretat de les TIC.
Atès que aquest any han canviat els principals marcs de referència en la gestió de
TI, el congrés permet conèixer a fons aquests nous canvis directament de la mà
dels seus autors: ITIL 2011, la nova ISO2000, COBIT5, etc.
A més de portar als conferenciants internacionals clau, s'impulsarà el concepte de
Fira o Exhibició, en la qual tota empresa que tingui una necessitat de contractació
o compra d'eines, consultoria, formació o altres serveis en l'àmbit del Govern,
Gestió i Seguretat de TI, en aquest esdeveniment tindrà l'oportunitat de contactar
amb una àmplia oferta del mercat, atès que en el mateix hi haurà els principals
proveïdors explicant i ensenyant la seva oferta de productes i serveis. Les
principals característiques del congrés d'aquest any són les següents:
· Assistència superior als 500 professionals TI, dels quals el 40% pertanyen a
departaments de TI.
· Un programa de ponències madur orientat a CIO, Directius TI i professionals
recolzat en presentacions de grans experts, d'entre els quals destaquen: David
Cannon, Oliver Dereck, Vernon Lloyd, Richard Pharr, Pau García-Milà, Alejandro
Pérez Sánchez i Ramsés Gallego.
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· Un ventall ampli i estructurat de temàtiques centrades en: Govern de TI, Gestió de
TI, Seguretat i Auditoria, Factor Humà TIC, posant especial atenció en els Casos
Pràctics d'èxit, etc.
· Es tractaran els marcs i estàndards del sector TI: ITIL 2011, ISO20000-2011,
ISO38500, COBIT 5, ISO27000, LEAN IT, PRINCE2®, PMI®, CMMI-SVC®, etc.
· Un lloc de trobada Oferta-Demanda, on seleccionar proveïdor a tota necessitat
d'adquisició o compra.
Si ets soci de l'ATI, recorda que per beneficiar-te del descompte has d'enviar un
correu electrònic a gestion@itsmf.es indicant el teu nom, cognoms i adreça
electrònica perquè, des de l'organització, et facilitin les instruccions de registre.
>> Accedeix a tota la informació del Congrés anual itSMF Espanya 2011.

VII Congrés de Directius CEDE "Dirigir per créixer"
L'ATI és entitat confederada de CEDE, la Confederación Española de Directivos y
Ejecutivos, que organitza el VII Congrés de Directius CEDE, sota el lema “Dirigir
per a créixer”.
L'esdeveniment tindrà lloc a Bilbao el 27 i 28 d'octubre i estan especialment
convidats a participar tots els socis de l'ATI que, en qualitat de membres de les
entitats confederades, poden inscriure's amb una quota bonificada: 300 € (IVA
inclòs). Aquesta quantitat inclou assistència al Congrés, documentació, serveis de
restauració (dinar i cafès), sopar de gala, diploma de participació i IVA.
S'ha dissenyat un programa estructurat en diferents sessions en què s'abordaran
en profunditat temes clau de la gestió empresarial, com el creixement equilibrat i
sostenible, la innovació, la internacionalització, l'energia, les finances o l'impacte de
les xarxes socials en els negocis i en l'economia.
Accedeix al programa i al web del congrés, on podràs consultar tota la informació
referent a aquesta gran cita anual de directius.
També pots inscriure't ara emplenat les teves dades al formulari online.
No et perdis aquesta gran oportunitat d'aprendre i compartir. T'hi esperem!
>> Si ho prefereixes, pots descarregar-te el programa en versió PDF.
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BDigital Apps 2011
L'ATI és entitat difusora i en aquesta segona edició s'amplia un dia més el congrés.
11-12 novembre. FinAppsParty (Mezzanine - Edifici Media-TIC)
15-16 novembre. Congrés (CosmoCaixa Barcelona)
El BDigital Apps 2011 passa d'un a dos dies, amplia continguts, acull la
FinAppsParty i preveu superar l'èxit de l'edició anterior amb més de 700 assistents.
Dos dies de congrés amb experts nacionals i internacionals, sessions, workshops i
debats d'actualitat en el món de les apps.
Com a novetat es realitzarà, amb la col·laboració de "La Caixa", una marató de 24
hores amb desenvolupadors: el FinAppsParty.
Les 5 millors aplicacions rebran un premi de 2.000 € per equip i es presentaran el
dia 16 de novembre al congrés. Més informació per participar en FinAppsParty.
· Qui l'organitza?: El centre tecnològic Barcelona Digital.
· A qui s'adreça?: La segona edició del BDigital Apps tornarà ser un punt de
trobada per a emprenedors i empreses desenvolupadores i totes les empreses
usuàries d'aplicacions per a dispositius mòbils.
INSCRIU-TE ARA!
Avanç de programa:
15.11.2011. El dia dels desenvolupadors: debats, noves apps, appcircus, eines de
suport i workshops formatius.
16.11.2011. Es mostrarà la visió i les iniciatives de diferents mercats internacionals:
"El mercat global de les Apps". Comptarem amb ponents d'Europa, Mèxic, EUA,
Israel i Àfrica.
I a més, Apps temàtiques: el BDigitalApps ofereix una plataforma a les empreses i
als emprenedors per donar a conèixer, en un format dinàmic, els seus últims
projectes.
En aquesta segona edició s'han rebut més de 100 propostes a través de la
convocatòria de Call4Apps.
Consulta el programa al web del congrés: www.bdigitalapps.com.
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{RECURSOS}
L'Anella. Comunitat TIC.
Et facilitem informacions d'interès, el calendari de les próximes jornades
relacionades amb el sector TIC i el calendari d'esdeveniments internacions facilitats
per l'Anella, la comunitat TIC patrocinada per la Generalitat de Catalunya i de la
qual l'ATI és col·laboradora:
1.- Continguts.
2.- Calendari de jornades TIC.
3.- Calendari d'esdeveniments internacionals.

IFIP News September 2011 Issue
Publicat un nou butlletí de la IFIP en el qual es repassa les activitats relacionades
amb la Federació en els últims mesos.
>> Accedeix al butlletí del setembre de la IFIP.

CEPIS Newsletter - Issue 7 (2011) October
Us facilitem l’enllaç on podreu consultar la newsletter editada per CEPIS del mes
de octubre.
CEPIS és el Consell Europeu d'Associacions de Professionals Informàtics,
organisme del qual l'ATI n'és fundadora.
* L'accés a aquestes informacions està restringit als associats. Si no el tens,
sol·licita'l enviant-nos un correu electrònic a secregen@ati.es.
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{CONVOCATÒRIES}
Petició de workshops: CISTI’2012
CISTI’2012 - 7ª Conferència Ibèrica de Sistemes i Tecnologies d'Informació
20 - 23 de juny de 2012. Madrid.
[Més informació]
Call for Paper: SEC 2012
27th IFIP International Information Security and Privacy Conference
Creta Maris Hotel, Heraklion, Crete, Greece
June 4-6, 2012.
[Més informació]
ISPA 2012. The 10th IEEE International Symposium on Parallel and
Distributed Processing with Applications
Leganes, Madrid, Spain
10-13 July 2012.
[Més informació]
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{OPINIÓ}
Novàtica 212: Optimisme, esperança i agraïments
Tinc a les meves mans un exemplar de la Novàtica 212, sobre Innovació i
emprenedoria en Informàtica, número que s'ha acabat de repartir durant aquests
últims dies.
Als meus ulls apareixen una magnífica portada, uns articles molt motivadors i uns
excitants casos d'èxit. Dit amb tota la humilitat del món, ja que, d'una banda cal
reconèixer que els meus "ulls" són massa subjectius sobre això, i d'altra banda que
els temps actuals són massa incerts com per assegurar que qualsevol tipus de
publicació hagi de tenir l'impacte esperat.
En tot cas, la idea que elaborem des de primers d'any, amb suport del Consell
Editorial de Novática (vagi des d'aquí el meu agraïment als al·ludits per les vostres
col·laboracions, consells, suggeriments i ànims), crec que queda aquí perfectament
plasmada.
Des de la seva concepció, ens vam plantejar que la Novàtica 212 fora:
- D'interès general: És per això que, per sobre dels detalls tècnics de cada un dels
projectes presentats, hem procurat que el factor humà, innovador, emprenedor i
motivador, quedés destacat en cadascun dels articles.
- Que transmetés optimisme, l'optimisme dels que un dia van tenir el seu "somni",
un somni innovador que s'està veient complert. Perquè, queda demostrat que,
encara que sigui només en ocasions, els somnis, sobretot si es persegueixen amb
perseverança, poden convertir-se en realitat.
- Que obrís vies per a un futur millor. Aquest, naturalment, amb tota la modèstia del
món però mantenint un halo molt raonable d'esperança. Perquè per sobre dels
problemes (bàsicament financers) que solen ocupar els titulars de l'actualitat avui
en dia, hi ha un enorme potencial en les noves tecnologies, i particularment en les
TIC, que, segons entenem, ens hem d'ocupar en ressaltar.
Per servir aquest últim objectiu, creiem que la qualitat dels "casos d'èxit" presentats
i els detalls aportats sobre ells pels autors dels articles són de capital importància
per inspirar i assenyalar camins i oportunitats als nostres lectors. I en aquest sentit,
estem ben satisfets amb el resultat obtingut.
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Quedi per tant aquí plasmat el nostre més profund agraïment a tots els qui heu
participat en aquesta Novàtica 212, que hem volgut dedicar a la innovació,
l'emprenedoria i a les ments i esperits que es posen al servei d'aquests menesters.
I als estimats/es lectors/es voldria demanar-vos una vegada més que ens ajudeu a
millorar a través dels vostres comentaris i suggeriments. Per a nosaltres, sobretot
en el moment en què ens vam decidir a implementar noves iniciatives, és de vital
importància conèixer les opinions que pugueu aportar-hi.
Llorenç Pagès, Director de Novàtica.
* Article original publicat al seu bloc Diario del Director de Novática.
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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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