Butlletí ATI Catalunya
Número 54 – època 2, març de 2012

El Butlletí de l'ATI Catalunya és una
producció de
President de l'ATI Catalunya
Director del butlletí
Guillem Alsina Gonzàlez
guillem.alsina@imatica.info
Coordinador editorial
Enric Camarero Brú
ATI Catalunya
http://www.ati.es/
Per a qualsevol dubte o consulta sobre
aquest butlletí podeu dirigir-vos a l'adreça
de correu electrònic
butlleti_ati@imatica.info
Lloguer d'espais publicitaris:
butlleti_ati@imatica.info

ATI a les xarxes socials:

Facebook del butlletí:

{Editorial}
Causa de força major

En el moment d'escriure aquestes ratlles estem pendents de que
ens confirmin la disponibilitat d'una de les sales a les que optem
per a la celebració de la nostra assemblea anual, prevista
inicialment per al dia 29 d'aquest mes, i que ens hem vist obligats
a endarrerir degut a la convocatòria de vaga general que els
principals sindicats han fet per al mateix dia.
La proximitat de la setmana santa, que enguany es celebra a
principis d'abril, tampoc ens ha ajudat gaire, veient-nos empesos
a triar una data durant la setmana següent a aquesta festivitat.
Des de la Junta Directiva lamentem els perjudicis que es puguin
derivar d'aquesta situació, per la qual demanem excuses tot
volent deixar palès que han estat circumstàncies alienes a la
nostra voluntat i de força major les que han provocat aquesta
anomalia.
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La tasca de trobar una sala on poder aplegar als socis en un dia adequat i a una
hora que no sigui intempestiva no és una tasca tan senzilla, i menys en un temps
marcat per les retallades econòmiques que tots ens veiem obligats a fer.
Aquesta crisi ens torna a fer la guitza, ja sigui directa o, d'aquesta manera,
indirectament. Tot i que el balanç del Mobile World Congress recentment celebrat a
Barcelona (i que ha estat un gran èxit a tots els nivells) deixa a entendre que la
crisi no afecta al sector tecnològic i, més concretament, al de la mobilitat, és una
afirmació que em reservaria molt de dir, sobretot als professionals autònoms i a les
petites i mitjanes empreses que estan lligades al territori, i que estan veient com
molts dels seus clients redueixen la inversió en tecnologies amb la conseqüent
disminució del seu volum de negoci.
Puc admetre que, si el valorem en conjunt i en comparació amb altres sectors, el
de les TIC ha estat el que ha rebut menys i que serà el primer que en començarà a
sortir, però repeteixo que no ens en sortirem sense patir les nostres baixes.
Parafrasejant aquella màxima del saber popular que resa “no hi ha guerres bones
o dolentes, totes les guerres són l'infern”, us diré que no hi ha sectors que es lliurin
de la crisi i d'altres que se'n vegin tocats, aquí tots “llepem”, només que uns altres
ho porten encara més malament.
Una de les maneres que tenim per passar aquesta crisi de la manera més bona
que puguem i mirant de sortir-ne quan abans millor és fent pinya. Suposo que ja
sabeu per on vaig, i us imagineu que tornaré a repassar totes les virtuts que l'ATI té
en aquest sentit de potenciar el networking, conèixer-nos entre nosaltres i
permetre'ns proporcionar-nos serveis i contactes. Podria fer-ho, però si llegiu
aquestes ratlles i en sou associats, ja les coneixeu prou bé i, si encara no en sou
socis, és que no les coneixeu i, per a això, el millor que us puc proposar és que
doneu un cop d'ull a la nostra pàgina web, www.ati.es.
Però, el que si us demanaré com a socis és que insistiu als vostres amics i
companys de professió que encara no ens coneguin, i als que ens coneguin però
no acaben d'estar convençuts, que feu, en definitiva, “proselitisme” de l'ATI (si us
plau, sense connotacions religioses ;-). Perquè quants més serem, més bé ho
passarem, encara que no estic parlant de diversió, si no de supervivència i
benestar.

Guillem Alsina
President de l'ATI Catalunya
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{NOTÍCIES ATI CATALUNYA}
Finalitzem la distribució del butlletí en format PDF
Des d'aquest mes vinent, ja no es distribuirà més el butlletí en format PDF. D'ençà
que vam començar l'edició web, l'èxit d'aquesta ha anat arraconant
progressivament l'edició en PDF, els lectors de la qual s'han passat en gran
mesura a llegir-lo en la pàgina web dedicada.
És per aquest motiu que hem decidit centrar el temps i l'energia que fins ara hem
anat donant a aquest format i suport, a fer més complet encara si ens és possible
el butlletí web.
Com tot canvi i tall en qualsevol servei o producte, som conscients que això pot no
agradar del tot a alguns dels nostres lectors que per diversos motius encara no han
fet el canvi, però esperem que entenguin que es tracta d'una evolució necessària
que esperem redundi en benefici de tots.

Iniciativa del Grup Professional sènior de l'ATI
El Grup Professional sènior de l'ATI ha decidit endegar una iniciativa dirigida a
millorar les opcions d'empleabilitat dels associats sèniors.
A tal fi, inicia una primera fase per a la recopilació d'informació, per la qual cosa,
ben aviat contactaran telefònicament amb els membres majors de 45 anys per
convidar-vos a què us sumeu a la iniciativa.
Una iniciativa que té com objectiu fer palès, davant la societat, que aquesta no pot
caure en l'error de prescindir de l'experiència i el coneixement dels seus enginyers i
tecnics.
I per fer-ho cal sumar esforços i participar, perquè iniciatives com aquestes fan de
l'ATI la nostra associació.

Gestió de Projectes. 7a. Edició. Seminaris orientats a la certificació PMP
Seminaris orientats a obtenir la certificació PMP™. Realitzant aquests seminaris
s'adquireix les hores exigides per poder realitzar la prova amb totes les garanties
de superar-la.
Es realitzaran els divendres a la tarda al Centre d'Estudis Politècnics (centre de
Barcelona) entre el 13 d'abril i el 8 de juny de 2012 en horari de tarda: de les 16 a
les 20 h.
>> Accedeix al programes dels seminaris i altres informacions.
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Curs de preparació de l'examen de la certificació CGEIT 2012
La Certificació CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT) és una
reconeguda certificació administrada mundialment per ISACA.
Amb més de 5.000 professionals
certificats, en els seus 4 anys d'existència,
CGEIT ha cobrat un prestigi i interès
internacional creixent i s'està convertint en
la certificació dels CIO.
L'ATI organitza i convida a professionals a
incorporar-se als propers cursos executius
de preparació de l'examen de certificació
CGEIT, que se celebraran properament a
Barcelona i Madrid.
Aquests cursos compten amb el patrocini
d'Auren. I amb el suport i difusió de
CriptoRed.
Destinat a
El perfil dels destinataris d'aquest curs és:
CIO i altres professionals amb experiència
directiva (o com a staff) i formació teòrica
en el bon govern-gestió de les TIC i/o
coneixement de Normes, Estàndards i
Marcs de Govern de TI. Secundàriament, directius d'unitats usuàries de les TIC.
Durada i horari
50 hores en format de divendres tarda (16:00 -21:00) i dissabtes matí (9:00 14:00).
Dates
Madrid: del divendres 23 de març al dissabte 26 de maig de 2012.
Barcelona: del divendres 30 de març al dissabte 2 de juny de 2012.
Metodologia
Presencial (50 h)
· Presentació i estudi/aclariment selectius de la totalitat del CGEIT Review Manual.
· Estudi de casos (treball en grups).
· Estudi de preguntes, respostes i explicacions.
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Es recomana un mínim de 40 hores de treball individual per a l'estudi de casos i
lectura.
Temari (i pes per a l'examen)
1. IT Governance Framework (25 percent)
2. Strategic Alignment (15 percent)
3. Value Delivery (15 percent)
4. Risk Management (20 percent)
5. Resource Management (13 percent)
6. Performance Measurement (12 percent)
Màxim nombre de participants
Vint (20), per ordre de matriculació.
Import:
Socis ATI i col·laboradors d'Auren: 1.250 €
Resta: 2.500 €
* Auren ofereix la possibilitat de gestionar la bonificació del curs a través de la
Fundació Tripartita (veure més avall).
>> Ampliar la informació del curs (professorat i certificació CGEIT).

Analítica web per a la presa de decisions, amb l'eina Google Analytics
L'ATI, amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de
Catalunya - COBDC, organitza el curs
Analítica web per a la presa de decisions, amb l'eina Google Analytics
Dades generals
Hores:
6 hores lectives.
Calendari:
24, 25, i 26 d'abril (18'30 a 20'30 h.)
Lloc:
COBDC. Ribera 8, Barcelona.
Import: 45 €.
>> Programa i inscripcions.

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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{NOTÍCIES ATI GENERAL}
Convida a un amic a que gaudeixi, sense cap cost i durant aquest any,
dels avantatges de ser soci de l'ATI
L'essència actual de l'ATI continua sent la mateixa que la va originar: crear una
xarxa de professionals que permeti una millora constant de la professió informàtica,
individual i col·lectivament.
Amb la campanya Soci Convidat pots convidar un amic o company* a què
gaudeixi, sense cap cost i durant aquest 2012, dels serveis de l'ATI i conegui i
participi de l'associació.
Per a això, només necessites introduir en el següent formulari els teus dades (nom,
cognoms, número de soci i correu electrònic) i les dades de contacte de la persona
a qui vols convidar (nom, cognoms i correu-e) i li remetrem la teva invitació.
Aquesta acció no et portarà més de dos minuts i contribuiràs a enriquir vincles
associatius, a més d'ajudar a enfortir i fer créixer aquesta xarxa de professionals.
>> Accés al formulari.
La persona beneficiada gaudirà durant el 2012 dels següents serveis: descomptes
en formació, ofertes especials, invitacions a presentacions i esdeveniments,
consulta de la revista Novática via intranet, participació en fòrums, llistes de
distribució, grups d'interès, accés preferent a la borsa de treball, compte de correu
electrònic...
* Promoció limitada a un convidat per soci.
** Pots regalar una inscripció a ATI a un altre amic o company per un import de 20
€. Per a això, només has de tornar a emplenar el formulari amb les dades de la
persona a qui vulguis regalar la inscripció. La primera persona convidada és amb
una invitació gratuïta. A partir de la segona, cada convidat té un cost de 20 €.
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{FORMACIÓ AMB DESCOMPTE
PELS SOCIS DE L’ATI}
Promoció ATI: Cloud Computing i Gestió de projectes informàtics
Gràcies a l'acord amb la UPC Tech Talent School, els socis de l'ATI disposen d'un
5% de descompte en la matrícula dels cursos.
El Cloud computing en l'entorn empresarial
Coneix les eines i coneixements per prendre el control de les decisions
relacionades amb el Cloud Computing i estendre, de forma millorada, barata i més
fàcil de compartir, aquelles funcionalitats que ja existeixen en l'ecosistema propi de
les TIC de l'empresa.
Gestió de projectes informàtics
Dirigeix projectes informàtics tenint en compte la tecnologia i les persones, trobant
les metodologies de treball més adequades i tenint en compte totes les variables
que intervenen en el marc de l'execució de projectes (gestió de riscos, gestió de la
qualitat, gestió de les proves , etc.).
Per aprofitar-te del descompte, posa't en contacte amb la Isabel de la Fuente
Larriba i indica-li que ets soci de l'ATI:
Isabel de la Fuente Larriba
Telèfon: (34) 93 112 08 83
isabel.delafuente@talent.upc.edu

Promoció ATI: 10% de descompte en els cursos de WebSchool
La Webschool és una escola que ofereixen cursos per a la iniciació i
perfeccionament en l'àmbit del màrqueting en línia.
Gràcies al recent acord signat amb ells, els socis de l'ATI disposen d'un 10% de
descompte.
Compten amb professionals procedents de les totes les àrees del màrqueting a
Internet.
Els cursos són de 4 hores de durada.
>> Accedeix al llistat dels cursos.
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Promoció ATI: Curs en línia. El valor probatori dels documents electrònics
com a evidències digitals
DOCUformación ofereix un 20% de descompte als socis de l'ATI.
Un document emmagatzemat o transmès de forma digital pot convertir-se en una
evidència i tenir un valor probatori com a document electrònic, que va més enllà
d'una prova presentada en un judici.
En el curs s'analitzaran aquests documents des d'aquest punt de partida, segons
les normes nacionals i internacionals relacionades amb la seguretat de la
informació, l'àmbit forense (advocats, jutges, perits) i amb la gestió documental.
>> Accedeix a la informació del curs El valor probatori dels documents electrònics
com a evidències digitals.
* Per aprofitar el descompte de l'ATI, has d'indicar la teva condició de soci a l'hora
d'enviar el correu electrònic d'inscripció.
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{ESDEVENIMENTS}
L'Anella. Comunitat TIC.
Et facilitem el calendari de les pròximes jornades 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.

Promoció ATI: Uniempren TIC
Des l'ATJE, Associacó Tecnològica de Joves Emprenedors, entitat col·laboradora
de l'ATI, ofereixen un descompte als socis de l'ATI pel curs sobre empreneduria
TIC, Uniempren TIC, amb la participació de la Cambra de Comerç de Barcelona i
La Salle Technova.
>> Accedeix a la informació d'Uniempren TIC.
Per gaudir de la promoció, heu de seleccionar Entrada Socio 50€ i en el camp
Asociación y código descuento posa ATI – ATJEREL2012.

Taller gratuït sobre Prince2
Barcelona, 25 abril 2012. ATI és entitat difusora, i QRP, entitat organitzadora, és
soci institucional de l'ATI.
Aquest taller gratuït t'ajudarà a aprendre més sobre el mètode i com la teva
organització pot beneficiar-se de l'ús de PRINCE2 perquè els seus projectes
tinguin encara més èxit.
La sessió presenta la metodologia de PRINCE2, proporcionant una visió clara dels
seus beneficis. Durant el taller, impartit per un formador certificat, els participants
tenen l'oportunitat d'aplicar els fonaments del mètode i fer qualsevol pregunta
relacionada.
Serà especialment rellevant per als que no saben res sobre PRINCE2, però volen
tenir una visió pràctica, pels que estan pensant, o començant a adoptar PRINCE2
en el seu treball, o per aquells que volen descobrir el que PRINCE2 pot oferir per
decidir si és adequat per la seva organització.
Al final del taller els participants han de:
· Desenvolupar algunes idees de com incorporar PRINCE2 en les seves formes
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actuals de treball.
· Avaluar els beneficis de la utilització de PRINCE2 en el seu organització.
· Començar a pensar si PRINCE2 és adequat per a ells o la seva organització.
· Estar més familiaritzats amb l'estructura i el disseny de la metodologia PRINCE2.
Dades generals
Lloc: Ain Business Center, Passeig de Gràcia 118, 08008 Barcelona.
Horari: de les 16:15 a les 18:30 hores.
Esdeveniment Gratuït: Registre obligatori.
Més informació: ermalda.prendi@qrpinternational.com.

Jornada sobre la Reforma Laboral de la UOC
La UOC organitza una Jornada sobre la Reforma Laboralamb l’objectiu d’analitzar
els nous escenaris que s'obren en el seu desplegament.
Tindrà lloc el dijous 22 de març (16h a 19:45h), a la seu central de la UOC (Av.
Tibidabo 39, Barcelona).
>> Accedeix a tota la informació de la jornada i el procediment d’inscripció.

Resum del Picnic4Working sobre la indústria del videojoc
El passat 16 de febrer va tenir lloc una nova edició dels Picnic4Working. En
aquesta ocasió vam xerrar de la indústria del videojoc i vam convidar al Jaime
Ferré, CEO de Descargas online, empresa que gestiona el portal Tusjuegos.com.
En Jaume va fer una visió general de com està aquest mercat i una sèrie de
consells molt ben rebuts per la majoria d'assistents a l'acte:
A tall d'exemple, primer ens va ensenyar una sèrie de dades de les empreses
líders avui en dia en facturació i descarrega de jocs: Zynga, 11.400.000.000 milions
de facturació al 2011. Rovio ha compatibilitzat 500.000.000 de descarregues del
seu popular joc Angry Birds. A més a més, també ens va mostrar les dades dels
principals mercats d'aplicacions mòbils com un nínxol a tenir en compte pel
desenvolupament de videojocs, donada la popularització dels dispositius mòbils i el
seu continu creixement. Són milers i milers de milions de descarregues tan a
l'Apple Store com a l'Android market i són xifres que no paren de créixer.
Altres idees que va compartir:
· Necessitat d'elaborar un bon pla de marketing per donar a conèixer el producte,
doncs ja pot ser molt bo que si la gent no el coneix acabarà en no res.
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· Necessitat de tenir equips multidisciplinars que ajudin a comprendre totes les
àrees que intervenen en el procés de posar un videojoc en el mercat
(desenvolupadors, financers, gent de marketing...).
· No tenir por d'anar a provar en mercats de fora, doncs el mercat espanyol és dels
més difícils que hi ha.
· Tendència a seguir el model online enfront del de "caixa" (tenda física) per
combatre la pirateria.
· Sortir amb versions freemium i anar afegint característiques i funcionalitats noves
en versions posteriors.
· La importància del perfil analista per conèixer bé l'usuari i saber què pot fer millor
el joc.
· Els negocis a Internet són matemàtiques. Són números i s'ha de treballar en
aquesta línia.
· La transformació del cervell humà. Els joves d'ara són capaços de rebre molts
més inputs a l'hora que els que poden suportar les generacions anteriors.
Tot això ho va anar dient mentre responia les preguntes dels assistents, i,
finalment, vam passar al refrigeri per seguir la conversa en petits grups.

pàgina 11 de 15

Butlletí ATI Catalunya
Número 54 – època 2, març de 2012

{CONVOCATÒRIES}
Petició de treballs. Efectes no desitjats de la regulació i de l'actuació
dels agents econòmics sobra la competència
Amb la voluntat de promoure la cultura de la competència, l'Autoritat Catalana de la
Competència - ACCO convoca un call for papers sobre els efectes no desitjats de
la regulació i de l’actuació administrativa dels agents públics sobre la competència.
L’actuació dels operadors que tenen una incidència en el mercat no sempre
produeix els efectes esperats i, encara que els aconsegueixi, es poden donar
efectes negatius no previstos ni desitjats que es podrien evitar. Quan un govern
regula, una administració pública actua o un agent pren decisions amb la intenció
d’assolir uns objectius determinats es poden crear, involuntàriament, efectes
indirectes no desitjats que poden afectar la competència efectiva.
L’estudi de casos en els quals es donen aquests efectes així com la seva
divulgació poden permetre’n la correcció i, fins i tot, evitar nous efectes d’aquestes
característiques mitjançant la incorporació d’aquest tipus d’anàlisi ex-ante. En
altres paraules, la revisió sistemàtica dels efectes reals de les regulacions o
decisions adoptades pot incrementar la intensitat competitiva dels mercats i el
benestar social, objectius de la política de competència.
Aquest call for papers està obert a la participació d’acadèmics, autoritats de
competència, reguladors sectorials, institucions públiques (europees, estatals,
autonòmiques o locals), empreses privades, empreses de consultoria econòmica o
estratègica, bufets d’advocats i qualsevol altra persona o institució amb interès en
aquest àmbit d’estudi. A excepció d’aquells casos preseleccionats pel seu interès
específic, un comitè avaluador seleccionarà els casos a presentar oralment en les
jornades que se celebraran a aquest efecte. Els criteris de selecció seran, a més
de la qualitat i interès dels casos, la singularitat, la varietat, el sector afectat, l’agent
causant i l’origen dels casos, així com la importància dels efectes no previstos o no
desitjats. El comitè avaluador estarà format per:
- Sr. Salvador Alemany, president d'Abertis i del Consell Assessor per a la
Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC).
- Sr. Luis Berenguer, expresident de la Comisión Nacional de la Competencia.
- Sr. Lluís Franco, director de l'Agència Tributària de Catalunya i expresident del
Tribunal Català de Defensa de la Competència.
- Sr. Amadeo Petitbó, director de la Fundación Rafael del Pino i expresident del
Tribunal de Defensa de la Competencia.
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- Sr. Xavier Vives, catedràtic d'Economia i Finances i director acadèmic del centre
Sector Públic – Sector Privat, de IESE Business School, Universidad de Navarra.
Els resums dels casos es poden enviar fins al 21 d’abril de 2012 a l’adreça de
correu electrònic autoritat.competencia@gencat.cat, amb l’assumpte “Call for
papers” i la jornada per la qual es presentaran els casos seleccionats se celebrarà
els dies 25 i 26 d’octubre de 2012 a Barcelona. Posteriorment, els casos
seleccionats seran publicats en un recull editat per l'ACCO.
A la pàgina web de l'Autoritat Catalana de la Competència - ACCO trobaràs la
convocatòria del Call for Papers.
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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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