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Bibliotecarisdocumentalistes
més visibles
El 2003, la Junta de Govern del COBDC va basar una de les seves línies d’actuació a
continuar la política iniciada per equips anteriors de donar-nos a conèixer, a la
societat en general i a l’àmbit empresarial privat, molt especialment.
És en aquest sentit que el Col·legi ha contribuït a promoure estratègies per
potenciar la percepció positiva del col·lectiu professional, a fomentar la difusió dels
bibliotecaris-documentalistes, tot destacant els avantatges i els beneficis que
podem aportar a les organitzacions, així com a identificar clarament les activitats on
la posició d’expertesa dels professionals de la informació es feia palesa en el
tractament de la informació i la creació del coneixement.
En tres anys de Junta s’han realitzat diverses accions dirigides a complir aquestes
estratègies. La primera ha consistit a reforçar i incrementar la col·laboració amb
altres col·lectius professionals, com són economistes, advocats, educadors socials,
mestres, informàtics, periodistes, editors, infermeres pediàtriques, metges i arxivers,
per citar els més habituals, amb l’objectiu de situar els bibliotecaris-documentalistes
com a part del seu imaginari. L’organització de taules rodones conjuntes ha estat
una experiència enriquidora que ha permès acostar posicions, com també la creació
de grups de treball interdisciplinaris o l’impuls del projecte Nascuts per Llegir.
D’altra banda, el Col·legi ha estat ambiciós en les seves polítiques de
comunicació. S’han realitzat comunicats de premsa, convocatòries als mitjans, i s’ha
potenciat l’aparició a diaris, ràdio i televisió quan l’ocasió ho ha requerit.
Tanmateix, la creació de la Comissió d’Imatge i Comunicació del COBDC ha
facilitat la reflexió d’una sèrie d’experts al voltant de les accions de promoció que cal
dur a terme, i el producte final, la campanya del "2n ofici més vell del món", ha
garantit al Col·legi, als bibliotecaris-documentalistes, tenir ressò en els mitjans de
comunicació especialitzats dels col·lectius esmentats, i en l’empresa privada. S’ha
inserit el logotip de la campanya, obra del dissenyador Jordi Flo, a les publicacions
dels col·legis professionals més destacats de Catalunya, i una conseqüència directa
de la campanya fou la publicació d’una entrevista a la presidenta Eugènia Serra a El
Periódico de Catalunya, amb motiu del dia mundial d’Internet.
Segueix en l'altra pàgina
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La campanya paral·lela al "2n ofici", titulada "Què sabem fer i què oferim a les
organitzacions del segle XXI", ha permès al Col·legi arribar a nous mercats de treball i a
empreses que desconeixien les possibilitats dels membres del COBDC: arquitecte del
coneixement, agent d’informació, expert en vigilància competitiva, etc., són alguns nous rols
que molts professionals desenvolupen ja, sense complexes, a moltes empreses catalanes.
L’acció del COBDC en comunicació i imatge ha tingut també un ressò important entre el
sector professional no tan sols de Catalunya sinó també d’arreu de l’Estat espanyol, de manera
que el Col·legi ha estat convidat recentment a diferents fòrums com ara: Madrid, Bilbao o
Múrcia per exposar les seves campanyes i iniciatives.

Observatori de la professió
El COBDC ha enviat una carta al Departament de Comerç i al centre d’estudis CCC (Centro de Cultura por
Correspondencia) amb relació a l’oferta de formació que ofereix el CCC titulada "Curso de Bibliotecario y
Documentalista".
D’acord amb la legislació vigent són bibliotecaris i documentalistes només aquells professionals que han
obtingut la titulació universitària corresponent; per això, s’ha demanat al centre d’estudis CCC que
modifiquin el títol del curs, i eliminin qualsevol referència a bibliotecaris i documentalistes, ja que és fals
que el curs serveixi per exercir aquesta professió.

Membres institucionals
La missió d’ADOCAT és gestionar de forma integral el fons documental i/o l’arxiu dels seus clients. Per això,
actualment, la cartera de serveis que oferim als clients és:
Organització d’arxius i consultoria documental
Gestió i custòdia de documents
Destrucció certificada
Gravació i digitalització de documents
Custòdia de suports informàtics
Gestió en línia de còpies de seguretat
Programari de gestió documental
L’àmbit d’actuació d’ADOCAT és tot el territori espanyol i entre els seus clients compta amb l’administració
pública i empreses privades, cada cop més conscienciades de la necessitat de gestionar correctament la
informació.
ADOCAT, com a membre institucional del COBDC, vol contribuir a fomentar la difusió del professional de la
documentació, per això, tant si vols formar part del nostre
equip humà com si tens cap suggeriment no dubtis a
contactar amb nosaltres.
Més informació: http://www.adocat.com

N O T Í C I E S
Conferència de
Joan Roca al CBUC
El divendres 30 de juny va tenir lloc
la xerrada "Escaneig ambiental del
món de la informació: tecnologies,
usuaris, Web 2.0, i Biblioteca 2.0",
a càrrec de Joan Roca, cap dels
Serveis Bibliotecaris de la
Minnessota State University. El
doctor Roca, membre del COBDC,
va repassar les transformacions i
les tendències tecnològiques
actuals, i les seves influències i
manifestacions en els serveis
d’informació, vist des dels Estats
Units. A més de les conclusions
imprescindibles sobre la percepció
de les biblioteques del darrer
estudi d’usuaris de l’OCLC, es van
mostrar els exemples del que
s’anomena Web 2.0, i les bones
pràctiques associades al fenomen
Biblioteca 2.0. Contextualitzada a
la realitat catalana, la ponència de
Joan Roca va servir per reunir un
nombre elevat de professionals de
CRAI i biblioteques universitàries
catalanes, així com de centres de
recerca i personal informàtic
d’aquestes institucions. Roca ha
publicat a l’Ítem número 43
l’article "La transformació dels
sistemes integrats de gestió
bibliotecària" i en paraules del
director del CBUC, Lluís Anglada, la
conferència va ser una ocasió única
per avançar-se als temes centrals
de la Conferència de l’European
Library Automation Group (ELAG),
que se celebrarà a Barcelona el
maig del 2007.

Candidatura a la
Junta del COBDC
El 17 de juliol passat es tancà el
procés de presentació de
candidatures a les eleccions a la
Junta de Govern del Col·legi, que se
celebraran el 2 d’octubre vinent, i
per la qual ha presentat candidatura

Eulàlia Espinàs (Generalitat de
Catalunya) i altres membres del
COBDC, entre els quals es troben
Maite Comalat (Universitat de
Barcelona), Laura Padró (Biblioteca
de les Franqueses del Vallès) i
Ferran Burguillos (Biblioteca de
l’Ateneu Barcelonès), entre d’altres.
Carme Fenoll, actual vocal d’Imatge i
Comunicació, és present en aquesta
candidatura. La Junta de Govern
actual, sota la presidència d’Eugènia
Serra, felicita els candidats i anima
els col·legiats a valorar positivament
aquesta nova etapa que el Col·legi
inicia el 9 d’octubre vinent.

Plataforma
d’oposicions
El Col·legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya ha
creat la plataforma d’oposicions
dirigida als bibliotecarisdocumentalistes de Catalunya que
estiguin preparant oposicions de
qualsevol índole a l’administració
pública catalana i les universitats.
L’objectiu de la plataforma no és
cap altre que coordinar esforços,
compartir dubtes, preparar
documentació, i, en definitiva,
sumar per guanyar en aquesta
oportunitat que són les oposicions
a places que convoquen les
administracions.
Paral·lelament, el COBDC ha
publicat obertament, al seu web, la
proposta de temari per a
biblioteques públiques, adreçada a
totes aquelles administracions que
vulguin realitzar concursos de
personal per a bibliotecarisdocumentalistes a les biblioteques
públiques. Fins ara, aquesta
proposta de temes era publicada a
la intranet.
Finalment i com a gran novetat, el
Col·legi us ofereix una exhaustiva
bibliografia seleccionada per Adan
Server que completa el temari per
a biblioteques públiques.
Realitzada especialment per al

B R E U S
COBDC, la bibliografia fa un recull
sistemàtic dels textos
especialitzats en cada tema, amb
enllaç al text complet quan ha
estat possible. Una eina
imprescindible per a tots aquells
que us trobeu en situació de
preparar un accés professional a
un lloc de treball a les biblioteques
públiques de Catalunya.

Taula rodona sobre
perfils
professionals
La Subdirecció General de
Coordinació Bibliotecària del
Ministeri de Cultura va organitzar el
10 de juliol passat, una taula rodona
sobre perfils professionals, que va
ser moderada per María Antonia
Carrato Mena, la subdirectora
general. Hi van participar: Loriene
Roy (presidenta electa de l’ALA),
Miguel Ángel Esteban Navarro
(president de FESABID), Carlos
Miguel Tejada Artigas (membre de
la Junta Directiva de SEDIC),
Eugènia Serra Aranda (presidenta
del Col·legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya) i
Asunción Atero Cigalat (membre de
la Junta Executiva de l’Associació de
Bibliotecaris Valencians, associació
que ha promogut la creació del
Col·legi Oficial de Bibliotecaris i
Documentalistes de la Comunitat
Valenciana).
Els participants van exposar i
debatre entorn de diferents
aspectes vinculats als perfils dels
bibliotecaris-documentalistes, com
són les oportunitats del mercat, els
perfils en el marc dels nous estudis
fruit de la Convergència Europea, la
situació professional, etc. El COBDC
va aprofitar aquest fòrum per
presentar les accions i les
campanyes que ha impulsat
recentment adreçades a
incrementar la visibilitat i la
presència laboral del nostre sector
professional.

5

PROFESSIONALS

DE

LA

I N F O R M A C I Ó

I

L A

D O C U M E N T A C I Ó

QUINA ÉS LA TEVA EXPERIÈNCIA
PROFESSIONAL?
La meva experiència professional està centrada en
el camp de l’empresa privada. Va començar a la
Cambra de Comerç de Sabadell, portant a terme un
projecte de gestió i integració tecnològica a
l’hemeroteca, l’arxiu i la biblioteca, conjuntament
amb el departament informàtic. I col·laborant amb
el departament d’informació i serveis a les
empreses en la resolució de consultes.
Un any i mig després vaig fer el salt al món del dret,
en incorporar-me a KPMG com a documentalista del
departament d’advocats. Des de fa cinc anys, sóc
responsable del centre de documentació d’advocats
i porto a terme projectes de recerca i formació.

QUINA ÉS LA TEVA FUNCIÓ DINS DE LA
INSTITUCIÓ I COM CREUS QUE EL
DOCUMENTALISTA HI APORTA VALOR?
Com a empresa que basa la seva estratègia en la
transformació del coneixement en valor, en benefici
dels seus clients, i per als seus clients, i els seus
professionals, KPMG posiciona la informació, el
coneixement i els professionals que gestionen
aquests actius al capdavant de l’organització, i ens
dóna un grau de protagonisme i responsabilitat
notable.
Actualment, com a responsable del centre de
documentació d’advocats, porto a terme tasques
pròpies de la gestió del centre (gestió de
subscripcions, adquisicions, manteniment de la
col·lecció), i tasques relacionades amb l’atenció i la
formació de l’usuari.
La formació d’usuaris en l’ús de les eines
informatives de les quals disposa el departament
s’està convertint en un dels punts forts que
desenvolupa el centre de documentació. Crear
professionals autònoms i autosuficients garanteix
un rendiment i un aprofitament dels recursos i
proporciona temps i espai al professional de la
informació per crear noves eines i desenvolupar

Rebeca
Garcia
Palomeque
Responsable del Centre
de Documentació
de KPMG Abogados,
Barcelona

nous projectes que garanteixin la millora contínua
en el servei d’informació.
Cada cop més, les empreses, i KPMG entre elles,
són més conscients que el documentalista els
proporciona dos recursos bàsics en la societat
actual: temps i "informació". Informació de
qualitat, contrastada, elaborada, amb garanties i de
la forma més ràpida i sempre a temps;
proporcionant seguretat i garantint el temps de
reacció i resposta.

QUINS CREUS QUE SERAN ELS ÀMBITS
MÉS RELLEVANTS PER A LA GESTIÓ DE LA
INFORMACIÓ EN ELS PROPERS ANYS?
El sector empresarial és un àmbit sense explotar,
una nova font o oportunitat professional. És recent
la conscienciació o el descobriment de la
informació i el coneixement com a actiu
empresarial, de condició o benefici similar a altres
actius com ara la maquinària, les matèries
primeres, el personal.
Cada cop més, les empreses són més conscients
que disposar d’un professional de la informació i
del coneixement suposa per a les seves
organitzacions la identificació de fluxos
d’informació, de fonts i de necessitats informatives,
l’establiment de processos i la creació d’eines per a
la recopilació, la difusió i l’aprofitament de les
millors pràctiques, i per tant un aprofitament més
gran de recursos (humans, tecnològics i temporals),
un augment del creixement de la capacitat
d’innovació, una major eficàcia i eficiència en el
compliment dels objectius, i un major grau de
satisfacció de professionals i clients en detectar i
resoldre els possibles problemes dels clients amb
un marge d’anticipació.
També destacar com a possibles àmbits més
rellevants per a la gestió de la informació en els
propers anys tots els que es relacionen amb l’edició
digital i la creació de noves eines i plataformes de
gestió i distribució de la informació.
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TRES SUGGERIMENTS PER ALS JOVES
DIPLOMATS I LLICENCIATS QUE
S’INCORPOREN AL MÓN LABORAL...
En una societat en canvi constant, on el temps i
la capacitat de reacció són la clau del
posicionament competitiu, la flexibilitat i la
capacitat d’adaptació al canvi són qualitats
bàsiques en un bon professional. En el món de
la informació i el coneixement, aquesta
flexibilitat i capacitat d’adaptació porta o
suposa per als professionals desenvolupar
diferents perfils i afrontar responsabilitats en
diferents àrees de treball. Hem d’estar
preparats per assumir responsabilitats o
funcions en àrees tan distants com poden ser
l’àrea de desenvolupament i disseny de
continguts electrònics, la recerca en
departaments d’investigació o l’elaboració
d’auditories de la informació.
Estar oberts i ser capaços d’assumir i adaptar-nos
als canvis en una societat i un sector en constant

transformació ens porta al segon suggeriment: la
formació continuada i la formació en idiomes. La
formació continuada i la formació en idiomes no
només t’obren o t’ofereixen un amplíssim ventall
de possibilitats professionals, sinó que et donen
coneixements i seguretat davant del canvi i
davant de qualsevol repte que se’t pugui
presentar. Et donen eines i instruments de reacció
i de decisió, elements bàsics per treballar i
sobreviure en un entorn canviant i competitiu.
I per últim, i sempre lligant amb el canvi,
recomano "el dinamisme o la inquietud"
professional. La curiositat, la inquietud, el
dinamisme o la iniciativa professional et fan
estar sempre alerta, viu, en constant moviment
i així incorporar o participar del canvi de forma
positiva o profitosa. Hem d’estar sempre
disposats a aprendre, a participar, a proposar,
a fer-nos veure i notar. Perquè si no ens
"movem" ens quedarem estancats, obsolets i
ens tornarem transparents i gens rendibles i
profitosos per a les empreses.

IFLA: 72 Congrés Mundial
de Biblioteques i Informació.
"Les Biblioteques: motors dinàmics de la societat del coneixement i de la informació".
Amb aquest títol s’obria el 72 Congrés de la IFLA que es va celebrar del 20 al 24 d’agost a
Seül, Corea. Carme Fenoll, vocal de la Junta del COBDC va poder assistir-hi representant
el Col·legi, juntament amb 7 col·legiats més catalans i una quinzena de professionals
d’altres comunitats espanyoles. Entre d’altres temes i impressions, podem dir que el
Caucus hispànic segueix la bona marxa, cada vegada amb més membres i més
inquietuds; que els debats més esperats sobre temes clau com els projectes de Google,
el copyright, el futur dels catàlegs van ser interessants; que cal potenciar més la
presència espanyola al Congrés per tal que els professionals puguin compartir –per
exemple en la sessió de pòsters– les seves experiències amb companys de tot el món (a
Seül hi havia professionals de 150 països diferents).
Una programació molt atapeïda dins d’un palau de
congressos immens i una ciutat frenètica, van causar una
impressió un pèl agredolça d’un Congrés que l’any vinent se
celebrarà a Durban, Sud-Àfrica.
Moltes de les ponències i intervencions les podrem trobar
traduïdes al castellà a: http://www.ifla.org/IV/ifla72/index-s.htm

Presidenta
Eugènia Serra
presidenta@cobdc.org

Formació per a professionals
El servei de referència en entorns
virtuals: atenció de consultes.
Patrícia Riera Barsallo
Com organitzar activitats a les
biblioteques: un abans, un durant i
un després.
Elisenda Figueras
Catalogació de recursos electrònics.
Rosalia Conesa
Organització d’una col·lecció
fotogràfica: aspectes fonamentals de
gestió.
David Iglesias Franch
Valoració de documents escrits.
Francesc Fontbona
Avaluació i biblioteca pública.
Toni Feliu i Enric Vilagrosa

Esporgar: per què, com i quan.
Aurora Vall
Anàlisi de posicionament web.
Isidro F. Aguillo Caño
Aprendre a millorar la resposta
davant de situacions conflictives o
d’estrès.
Carlos Carcaré
Motors de cerca i sistemes
d’informació en línia per a usos
acadèmics i professionals.
Ernest Abadal i Lluís Codina

Vicepresident
Ciro Llueca
vicepresident@cobdc.org

Tresorera
Margarita Ceña
tresorera@cobdc.org

Secretària
Mercè Porras
secretariajunta@cobdc.org

Vocalies
Publicacions
Jesús Gascón, Adán Server (Col.)
publicacions@cobdc.org

Imatge i Comunicació
Jordi Grau, Carme Fenoll
imatge@cobdc.org

Serveis als membres del Col·legi
i grups de treball
Àlex Cosials, Magda Lorente
serveis@cobdc.org

Formació
Mònica Sancho, Isidre Ribot,
Alba Sala (Col.)
formacio@cobdc.org

Personal del COBDC
Gerent
Begoña Aguilera
bego.aguilera@cobdc.org

Reconèixer i modificar formats de
fitxers
Guifré Miquel
La col·lecció local: des del passat
cap al futur
Maite Comalat Navarra i Lourdes
Reyes Camps

Secretaria
Cristina Pérez
cristina.perez@cobdc.org

Administrativa
Sílvia Blanch
silvia.blanch@cobdc.org

Serveis als membres del Col·legi
i Jornades 2006
Núria Castells
nuria.castells@cobdc.org

Nascuts per llegir
Meritxell Trullàs
meritxell.trullas@nascutsperllegir.org

GESCOM: 2 WORKSHOP DE GESTIÓ DE
CONTINGUTS A LES ORGANITZACIONS
http://www.cobdc.org/grups/gesticon/gescom2/index_esp.html

DONEM LA BENVINGUDA ALS NOUS MEMBRES DEL COBDC
Natàlia Ausàs Luengo
Anna Font René
Marta Garcia Haro
Paloma Gueilburt Pussacq
Míriam Humanes Bespin
Sandra López Herrera
Judith Miró Torrents
Inés Navarro Méndez

Laura Perich Alberich
Jorge Requejo Fernández
Cristina Sampietro Iñíguez
Núria Sauri Sànchez
Susana Torres López
M. Montserrat Unterlöhner Salvat
Alexis Vicioso García
Adela Zambrano Moreno

Horari COBDC
Matins: dilluns a divendres, 10-13
Tardes: dilluns a dijous, 17-20 h.
El COBDC està obert en horari normal tots
els dies feiners de l’any.
Tancat de l’1 al 31 d’agost.
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