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{Editorial}
Any nou, vida... vella?

Per a aquesta darrera editorial de l'any m'hagués agradat llançar
un missatge més positiu i esperançador, però la crua realitat ens
espera a l'altra banda de la barrera psicològica conformada pels
dotze grans de raïm: la crisi continua, les retallades del sector
públic amenacen de tornar i amb més força que abans i, de
retruc, el sector privat (també tocat per ell mateix per la crisi)
també les pateix. Com diu la cançó, són mals temps per a la lírica.
Com llançar un missatge esperançador en aquestes
circumstàncies? Diuen els entesos (si és que en això de
l'economia n'hi ha, començo a dubtar que algú realment sàpiga o
controli com rutlla) que el camp tecnològic és un dels menys
afectats per la crisi, si no és que, directament, és el que menys
l'ha patit, i que serà el que més ràpidament se'n recuperarà.
Però tot i aquestes esperances optimistes, conec a professionals
del sector TIC que han perdut les seves feines, les han
intercanviat per unes de precàries o els ha davallat la clientela,
afectada -aquesta si en tota la seva plenitud- per la la crisi.
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I, davant la crua realitat, hom no deixa de pensar en la fredor de les macroxifres.
Però refugiar-se en el pessimisme no du enlloc, no aporta solucions i agreuja l'estat
de les coses, així que des d'aquestes ratlles vull aportar algunes crides per mirar
de fer aquesta situació més suportable i menys impactant.
En primer lloc cal pensar que una part important d'aquesta crisi és psicològica; hi
ha un bon grapat de persones que no l'han patit en la seva pell però que prenen
mesures d'estalvi i contenció de la despesa "perquè hi ha crisi". I això és extensible
a algunes empreses. Aquesta actitud és negativa, mina la circulació del diner i
llasta l'economia.
És un bon moment per ampliar mires professionals. Potser els programadors o els
analistes no viuen un bon moment professional perquè a tot arreu estan reduint les
seves plantilles en aquest àmbit, però creix la demanda dels anomenats
'community manager' (algú proposa una bona traducció per a aquest terme?), per
tant -i encara que no sigui exactament la feina que volem fer- dins de l'àmbit
tecnològic hi ha alternatives.
Potser ara més que mai, s'ha d'intentar mantenir la vella vida en el nou any,
almenys pel que fa a l'àmbit laboral, però si no hi ha més remei, ens cal reinventarnos, buscar-nos una nova vida professional, i per a això el millor és amplitud de
mires i no encasellar-nos en una determinada especialitat.
No vull acabar aquestes ratlles, i malgrat una visió que degut a les circumstàncies
no pot ser tan optimista com en anys anteriors per aquestes dates, sense desitjarvos a tots vosaltres unes bones festes nadalenques, que les pugueu celebrar
acompanyats de les persones que us estimeu, i que el nou any que se'ns acosta
sigui ja, per fi, aquell en el que hem d'encetar un camí de pujada.
També vull agrair als companys de Secretaria i Junta la seva tasca empenyent del
carro de l'ATI. Com deia el nostre anterior President, i ara President de l'ATI
General, tots fem l'ATI.
Bones festes i pròsper i feliç any nou.

Guillem Alsina
President de l'ATI Catalunya
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{NOTÍCIES ATI CATALUNYA}
Curs online exclusiu pels socis de l'ATI amb la col·laboració de la UOC
Eines Open Source de Business Intelligence (BI)
1.- Objectius del curs
· Conèixer el procés de desenvolupament de solucions BI.
· Adquirir les bases per desenvolupar elements d'anàlisi i extracció de dades.
· Conèixer Pentaho, una de les solucions OSBI més completes i funcionals del
mercat.
2.- A qui va adreçat
· Desenvolupadors i consultors que volen conèixer eines Business Intelligence
Open Source.
· Desenvolupadors que volen dirigir la seva carrera cap a l'àmbit del Business
Intelligence Open Source.
3.- Coneixements previs necessaris per a aquest curs
· Coneixements d'SQL i disseny de bases de dades (per a comprendre millor el
disseny d'un data warehouse d'exemple).
· Coneixement/ús d'entorns de desenvolupament basats en Eclipse o entorns GUI.
S'introduiran els conceptes necessaris en Business Intelligence per al seguiment
del curs.
4.- Calendari
· Inici: 6 de febrer de 2012.
· Fi: 6 de maig de 2012.
· Durada: 45 hores al llarg de 3 mesos (equivalents a 3 crèdits).
Curs completament no presencial impartit des del Campus UOC.
5.- Import
Curs exclusiu per als socis de l'ATI *: 285 €
>> Ampliar la informació del curs.
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Llançament de l'ATI network, la xarxa social dels socis de l'ATI
Ens fa especial il·lusió poder comunicar que llancem l'ATI network, la xarxa social
exclusiva per als socis de l'ATI.
Amb aquesta iniciativa volem afavorir el contacte entre els propis associats de
l'ATI. Perquè es coneguin, i perquè sorgeixin iniciatives dins de la nostra comunitat.
Que de les relacions personals surtin projectes professionals. En definitiva,
propiciar la cooperació entre tots nosaltres.
Llancem l'ATI network conscients que encara hi ha coses a millorar, però confiem
que les puguem anar polint amb la col·laboració de tots.
Així doncs, animem a tots els membres de l'associació a que us doneu d'alta en
ATI network i que es converteixi en la vostra principal xarxa social per conèixer als
professionals informàtics més valuosos. :-)
Per començar a utilitzar-la, seguiu pas a pas el procés d'alta tal com indiquem a la
intranet.
Benvingut a aquesta nova aventura.
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{NOTÍCIES ATI GENERAL}
Resum de l'any 2011
Durant aquest dies s'està distribuint per correu postal un número especial de l'ATI
informa on es recull el més destacat de l'ATI durant aquest any que s'acaba,
juntament amb un article del Dídac López, President de l'ATI, i altres informacions
d'interès.
>> Pots consultar la versió PDF de l'ATI informa.

La revista REICIS publica el número 2 del seu volum 7 (octubre 2011)
La revista REICIS indexada a DOAJ, e-revistes, ICYT-CSIC, Dialnet, Redalyc,
Latindex, Ulrich i Google Scholar ha publicat un nou número, el segon del volum 7
de 2011. Està disponible a: http://www.ati.es/spip.php?article1895
En aquesta ocasió s'inclouen dues contribucions seleccionades entre els treballs
remesos en el procés regular de la revista. També s'inclou la columna convidada a
càrrec de Marc Blanc del centres CESJE sobre assegurament de qualitat de
programari en administracions públiques.

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 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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{FORMACIÓ AMB DESCOMPTE
PELS SOCIS DE L’ATI}
Promoció ATI: Màster universitari en Direcció de Projectes ESI
Internacional. 15% de descompte
ESI International té el plaer de presentar-la nova edició del Màster 's Certificate in
Project Management (MCPM) avalat per The George Washington University
School of Business and Public Management de Washington, D.C. Gràcies a l'acord
arribat amb l'ATI, tots els membres que s'inscriguin a les promocions de Barcelona,
Bilbao o Madrid es poden beneficiar d'un 15% de descompte. Més informació:
www.masterdirecciondeproyectos.com
VI Edició del Màster en Direcció de Projectes organitzat per ESI International en
col·laboració amb la George Washington University.
Febrer de 2012 a Barcelona, Bilbao i Madrid.
Característiques:
Modalitat: presencial i online. En cas de ser presencial, les ciutats on s'imparteix
són: Barcelona, Bilbao i Madrid.
Hores lectives: 192 hores (169 presencials i 23 online).
Mes d'inici i de finalització: febrer / març 2012-juny / juliol 2012.
Preu: 11.295 € (10.295 per matrícules abans del 31 de desembre de 2011).
>> Accedeix al dossier del Màster 's Certificate in Project Management (MCPM).
Informació:
ESI International.
Príncep de Vergara 109, Madrid 28.002.
Telèfon: 91.700 48 70.
info@esi-sp.es
ESI International, fundada el 1981 té una dilatada experiència a nivell mundial en
formació i consultoria en gestió de projectes. És una multinacional amb seu a
Washington i amb oficines a 30 països, i l'únic que atorga el títol de Màster per la
George Washington University.
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Promoció ATI: Cursos de Lean Project Management i Kanban
Gràcies a la col·laboració d'Ángel Àgueda Barrero, de Evergreen, els socis de l'ATI
tenen un 10% de descompte en els cursos:
Lean Project Management i Kanban, pels quals es compta amb la participació de
Massa K. Maeda.
Imports:
· Lean Project Management: 1.200 + IVA.
· Kanban: 800 € + IVA.
El codi promocional és: ATI-LK2012.
>> Accedeix a la informació dels cursos de Lean Project Management i de Kanban.

Promoció ATI: Oferta formativa 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
els que, presentant el carnet d'associat, gaudiràs d'un 5% de descompte en l'import
de la matrícula.
>> Accedeix a la informació dels cursos de l'àrea de les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació.
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{CONVOCATÒRIES}
Wayra Espanya Barcelona 2011. Presenta el teu projecte
Wayra, l’acceleradora de negocis digitals, està buscant les millors idees d’innovació
en Internet i noves tecnologies.
Si formes part d’un equip emprenedor, tinguis o no una empresa constituïda, i
cerques innovar a través d’una idea de negoci, disseny o projecte que resolgui una
necessitat en l’àmbit digital, desenvolupament d’aplicacions per a Internet i serveis
mòbils, Wayra pot ajudar-te.
Wayra t’ofereix un suport integral més enllà del finançament: el recolzament
tecnològic i d’infraestructures. A més, t’acompanya en la gestió a través d’una
xarxa de mentors i un entorn de treball d’avantguarda. Tot això perquè et centris en
el desenvolupament de la teva idea, conservis el seu control i la teva capacitat de
decisió, perquè és, i serà sempre, el teu projecte.
Deixa’ns ajudar-te.
Puja el teu projecte abans del 8 de gener de 2012 a www.wayra.org.

Petició de ponències: exposició: QA 2012
ATI segueix, una edició més, col·laborant amb nexoQA en l'esdeveniment sobre
Testing i Qualitat del Software que organitzen del 4 al 7 de juny de 2012: expo:
QA. Actualment està oberta la convocatòria per rebre ponències, i que dura fins al
31 de gener de 2012.
>> Accedeix a la convocatòria.
Call For Events: 2012 Federated Conference on Computer Science and Informations
Systems
L'ATI és entitat col·laboradora.
9-12 September 2012. Wroclaw, Poland.
>> Accedeix a la convocatòria.
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Call for Papers: ONDM 2012
16th International Conference on Optical Network Design and Modeling - ONDM
Technically co-sponsored by IFIP TC-6 and IEEE Communications Society.
April 17-20, 2012 - Colchester, UK.
>> Accedeix a la convocatòria.

Petició de ponències: CLEI 2012
Conferència CLEI XXXVIII.
De l'1 al 5 d'octubre de 2012. Medellín, Colòmbia.
>> Accedeix a la convocatòria.

Call for Papers: ManFI 2012
IEEE / IFIP International Workshop on Management of the Future Internet - ManFI
2012
16 April 2012. Maui, Hawaii, USA.
>> Accedeix a la convocatòria.

Petició de contribucions: Simposi Doctoral - CISTI'2012
L'ATI és entitat col·laboradora
CISTI'2012. 7a Conferència Ibèrica de Sistemes i Tecnologies d'Informació
20 - 23 juny de 2012. Madrid, Espanya.
>> Accedeix a la convocatòria.

Call for Papers: BDIM 2012 / NOMS 2012
7th IFIP/IEEE International Workshop on Business-driven IT Management - BDIM
2012.
April 20th, 2012. Westin Maui Resort, Maui, Hawaii, USA.
>> Accedeix a la convocatòria.
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{RECURSOS}
L'Anella. Comunitat TIC.
Et facilitem el calendari de les pròximes jornades relacionades amb el sector TIC
facilitats per l'Anella, la comunitat TIC patrocinada per la Generalitat de Catalunya i
de la qual l'ATI és col·laboradora:
Calendari de jornades TIC.
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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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