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Noves tendències en l'àmbit de la informació i 
documentació 

Paraules Clau: formació, mercat laboral, perfil professional, Paula Traver 

El passat 17 de setembre vaig participar a la taula rodona “Noves tendències en l’àmbit de la informació i la 

documentació”, organitzada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) a València, amb la col·laboració del 
COBDCV. Em va fer especial il·lusió participar en aquest esdeveniment perquè la UOC és una institució a la qual 

em sent molt propera, ja que he estat molts anys formant part, primer com a estudiant, i després com a 

professora col·laboradora. Malgrat ser virtual, cada vegada he anat coneixent a més companys i en aquesta 
ocasió vaig tindre l’oportunitat de coincidir amb Mercè Vàzquez i Víctor Caballer, professors dels Estudis de 

Ciències de la Informació i de la Comunicació, que van ser els perfectes amfitrions de l’acte. 
 

 
A la taula rodona vaig compartir espai amb Patrícia 

Carracedo, professora col·laboradora docent de l’assignatura 

d’Estadística; Manuel Terrádez, professor col·laborador 
docent de l’assignatura de Mineria de dades i de Metodologies 

de recerca quantitativa i Xavier Sánchez, professor 
col·laborador docent de l’assignatura d’Edició d’entorns 

digitals. Em va semblar molt interessant perquè cap d’ells 

venia del món de la Informació i la Documentació, sinó que 
venien d’altres sectors, però tenien molt a dir de com aplicar 

nous àmbits de coneixement a la nostra professió. 
 

 
En el meu cas, la meua intervenció es va centrar en els nous perfils professionals a l’àmbit de la informació i la 

documentació, on vaig fer un repàs a les diferents possibilitats professionals del nostre sector per veure que 

tots els perfils van evolucionant i apareixen noves tendències que hem d’anar observant per estar al dia i en 
reciclatge contínuu. Vaig destacar la funció social de la biblioteca i els nous rols que han d’assumir els 

professionals en alfabetització informacional, animació sociocultural o foment lector; el paper de la gestió 
documental per a la transparència i la administració electrònica; i la importància creixent de les dades i la 

necessitat de gestionar grans quantitats d’informació. D’altra banda, hi han uns perfils professionals més 

emergents, fortament lligats a les competències digitals i tecnològiques, com són el community 
manager, content curator, gestor de continguts, gestor de productes digitals, especialista en SEO o analítica 

web, etc. Es tracta de perfils més híbrids i transversals a altres titulacions i habilitats, sobretot relacionades amb 
la comunicació, el màrqueting, la informàtica… 

 
Al debat, vam tractar qüestions com les perspectives 

laborals, que en la meua opinió i segons els estudis més 

recents són bones, especialment els perfils més 
tecnològics. La qüestió és que són demandes que van 

més lligades a competències que a titulacions, i per tant, 
fan necessari que com a professionals siguem flexibles, 

proactius i amb iniciativa. L’empresa privada no sempre 

ens identifica com a titulats, però sí que necessita perfils 
amb les competències pròpies dels Estudis d’Informació i 

Documentació. Per tant, som els professionals qui hem 
d’estar atents a les noves oportunitats, vigilar l’entorn i 

posicionar-nos en aquest nou panorama tan canviant. 

Saber vendre’ns, reaccionar de forma ràpida i creure en 
les nostres possibilitats… són alguns dels reptes que 

vaig destacar per als professionals de la informació. 
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La formació, un aspecte clau de tot aquest procés, ja que com veiem des dels perfils més clàssics fins als més 

nous, es produeixen avenços que fan que siga necessari estar al dia, conèixer els nous rols que podem 
desenvolupar, els nous programes que faciliten la gestió, les noves lleis que afecten al món de la informació i la 

documentació, les bones pràctiques d’organitzacions innovadores, etc. 

Els equips del futur, tan multidisciplinars com els ponents de la taula rodona, a qui vos convide a veure al vídeo 

que trobareu a continuació. Em sembla molt enriquidor agafar les idees i trobar inspiració no sols entre 

nosaltres, sinó també amb professionals d’uns altres sectors que al cap i a la fi, tenen inquietuds semblants a 
les nostres. 

 

En cas de no poder visualitzar el vídeo accedeix a: https://youtu.be/bf0hT1OxRNU 

 

Altres notícies relacionades amb la taula rodona 

 
Docublog  http://informaciodocumentacio.blogs.uoc.edu/2016/11/24/nuevas_tendencias_informacion_documen

tacion/ 

Come In http://comein.uoc.edu/divulgacio/comein/ca/numero60/articles/Article-Victor-Cavaller-Merce-

Vazquez.html 
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Autora: Paula Traver Vallés, Vocal de formació del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i 
Documentalistes de la Comunitat Valenciana. 
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