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          En una entrevista realizada a Mario Benedetti en abril del 2007 y aparecida en Clarín 

de Chile, a la pregunta de Mario Casasús ¿Por qué decidió donar su Biblioteca del exilio         

español a la Universidad de Alicante? Mario Benedetti contestaba:  

 

 “Siempre estuve muy        

vinculado a la Universidad 

de Alicante e incluso en esa 

institución crearon un    

Centro de estudios literarios 

que lleva mi nombre.   

Siempre es bueno que los 

libros estén en lugares        

donde exista más             

posibilidad de que sean    

leídos”(1) 

 

          En el año 2006 Mario Benedetti había donado su biblioteca a la Universidad de         

Alicante, al Centro de Estudios Iberoamericanos que lleva su nombre y lo hacía convencido 

de que los libros que están en lugares donde pueden ser leídos, son los buenos lugares. En 

las fechas en que la prensa recogía esta donación se mencionaba en el primer párrafo(2) del 

artículo que la biblioteca no se abriría al público hasta que se hubiera realizado una            

exhaustiva catalogación. 

——————————————————— 

(1) http://web.ua.es/es/centrobenedetti/documentos/dossier-prensa/2007/abril/entrevista-a-mario-benedetti.pdf 

(2)       http://www.ua.es/dossierprensa/2006/09/15/2.html 
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un hallazgo 

 
        Lola Alfonso Noguerón 
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Fuente: http://web.ua.es/es/centrobenedetti/documentos 

http://web.ua.es/es/centrobenedetti/documentos/dossier-prensa/2007/abril/entrevista-a-mario-benedetti.pdf
http://www.ua.es/dossierprensa/2006/09/15/2.html


 

    

Dos poemas inéditos de Mario Benedetti  

descubiertos en el día a día de una                   

bibliotecaria.  El trabajo que hay detrás de 

un hallazgo 

 
        Lola Alfonso Noguerón 

    Vocalia de Comunicació i Publicació del COBDCV 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Clarin de Chile. 15 de setiembre del 2006.  

 

 

          Hemos  querido  traer  esta  noticia  a  Símile  y  destacar  en  este  artículo  el  trabajo 

de los  profesionales de las  bibliotecas. La consecuencia del trabajo de una bibliotecaria que        

estaba revisando y reclasificando minuciosamente los ejemplares es haber encontrado unos 

poemas inéditos de Mario Benedetti. 

 

Sin este trabajo y el esfuerzo del colectivo profesional, difícilmente se hubieran       

descubierto estos poemas. 

 

 

          El fondo del Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti de la Universidad de      

Alicante   recoge más de 6.000 ejemplares de la biblioteca personal del autor compuesta de 

libros, muchos de ellos con anotaciones manuscritas, fotografías, carteles, folletos, recortes 

de prensa, videos, discos. Es el recorrido intelectual de la vida de Mario Benedetti con      

anotaciones manuscritas reflejo de sus gustos literarios y vitales. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

          Los poemas inéditos encontrados fortuitamente se titulan Miedo y coraje y Esperas. 

Las cuartillas estaban entre las páginas de un ejemplar de Insomnios y duerme velas. La          

bibliotecaria  María José Giménez las encontró de manera casual durante las labores de                 

reclasificación y la subdirectora de la Biblioteca de Filosofía y Letras, Mª Victoria Játiva,       

informó del hallazgo a Eva  Valero, directora del Centro de Estudios Iberoamericanos Mario 

Benedetti, tal y como explica el comunicado de la Universidad de Alicante(3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Tanto la profesora Valero como el profesor José Carlos Rovira han confirmado tras 

las investigaciones pertinentes que dichos poemas manuscritos son inéditos y han            

reconstruido lo que pudo ocurrir. El 23 de abril del 2002 Mario Benedetti en Buenos Aires 

leyó unos poemas inéditos cuando presentó el libro Insomnios y duermevelas  y en el       

periódico de La Nación de Buenos Aires aparece la noticia. En junio debió presentar la    

misma obra el 5 de junio en Montevideo, por lo que parece probable que dejara en el     

ejemplar estas cuartillas. 

——————————————————- 

(3) http://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2013/febrero2013/febrero2013-1-10/el-centro-de-estudios-
iberoamericanos-mario-benedetti-de-la-ua-descubre-dos-poemas-manuscritos-ineditos-del-poeta.html 

(4) http:/web.ua.es/dossierprensa/2006/09/12/2.html 
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El Pais. Comunidad Valenciana.  2 de febrero del 2013 



 

 

 

          Tal y como recoge el texto de la web del Centro de Estudios Iberoamerianos Mario         

Benedetti: 

 

―Los documentos que ahora alberga el Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti de 

la UA, adquieren un especial valor con los dos poemas manuscritos e inéditos encontrados, a los 

que se suma el valor de las dedicatorias a Benedetti de los principales escritores del siglo XX en 

las obras de su biblioteca personal, además de anotaciones del poeta a sus libros y otros        

documentos”.  

   Mª Victoria Játiva, 

en respuesta a una 

llamada telefónica del 

Col·legi explicaba 

que  una bibliotecaria 

con especial sensibili-

dad, inquieta, curiosa 

y con la casualidad 

de por medio, había 

provocado un hallaz-

go importante. La  

noticia no tenía más comentario posible puesto que todo había   sido ya publicado en los medios 

y en la propia web de la Universidad de Alicante, tal y como publicamos. No obstante, hemos 

querido destacarlo porque consideramos que siendo nuestra  profesión minuciosa, exhaustiva, 

silenciosa,… son tiempos de dar a conocer las buenas  noticias y tiempos de hacerse ver.  

 

          Sabemos que existen bibliotecarios, documentalistas, gestores de información o             

archiveros que catalogan y clasifican las monografías y los expedientes, que preservan,          

custodian, difunden y facilitan  el  acceso  a  las  colecciones,  que  reseñan los ejemplares, que 

aplican las TIC para  mejorar  los  servicios  que  prestan,  que  se  adaptan a las  exigencias  de  

la  sociedad de la información y que cooperan con otros agentes de su entorno para ofrecer 

unos servicios de calidad como parte de su compromiso con la sociedad.  Este caso que nos 

ocupa es fruto de la colaboración y del servicio ofrecido por una biblioteca a un centro de         

estudios especializado que ha permitido divulgar un hallazgo que contribuirá a conocer a un       

escrito tan vital como Mario Benedetti. 
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          De hecho, las tareas que realiza un bibliotecario son generalmente desconocidas por 

los  ciudadanos pero su difusión, su mejora continua, su puesta en conocimiento así como el    

intercambio de experiencias son preocupaciones del colectivo profesional. Un grupo de     

profesionales que siguen trabajando con ilusión pese a los recortes económicos, a los fondos 

en almacenes húmedos, a la escasez de personal, a los contratos no renovados o a los             

despidos… pues, de vez en cuando, es grato recibir una sorpresa como la que ha deparado 

la   catalogación y clasificación de los libros de la Biblioteca de Mario Benedetti. 

 

          Este es el principal motivo por el que hemos querido abrir este número de Símile con una 

noticia derivada del trabajo realizado en una biblioteca. Consideramos que sin duda contribuye a 

dar  visibilidad a nuestro trabajo y confiamos en que pueda animar a compartir otras  experiencias. 

 

Podéis encontrar más información en http://web.ua.es/centrobenedetti/ 

Y  unos versos del poema de Mario Benedetti titulado No te rindas 

 

 Vivir la vida y aceptar el reto,  

 recuperar la risa, ensayar el canto,  

 bajar la guardia y extender las manos,  

 desplegar las alas e intentar de nuevo,  

 celebrar la vida y retomar los cielos,  

  

 No te rindas por favor no cedas,  

 aunque el frio queme,  

 aunque el miedo muerda,  

 aunque el sol se ponga y se calle el viento 

SÍMILE  nº 19 

  
  
  
 D

E
S

T
A

C
A

T
S

  
 

http://web.ua.es/centrobenedetti/


 

  

 

 

      

       Què és Gestors d'Informació en Acció ?  

 

9 

SÍMILE  
Butlletí del COBDCV  
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És una figura de col·laboració Internacional  creada per COBDCV que fica en contacte professionals 

de la gestió de la informació, bibliotecaris, arxivers i documentalistes, amb diferents centres que     

necessiten ajuda qualificada per a desenvolupar les seues activitats. 

 Aquesta figura anomenada "Gestors d'Informació en Acció", ofereix anualment almenys una 

col·laboració subvencionada als membres col·legiats. 

El Col·legi proposarà projectes i accions de cooperació al desenvolupament en diferents llocs fora 

d‘Espanya, on realitzarà activitats de col·laboració en el futur. 

Alguns dels objectius d‘aquesta activitat són: 

 Millorar l‘accés a fons documentals, independentment de la llengua, la geografia o la religió, en 

regions i pobles sense recursos. 

 Ajudar a la gestió de documents en les diferents institucions públiques i privades. 

 Proporcionar noves experiències laborals i humanes a membres col·legiats mitjançant aquest   

projecte de col·laboració. 

 Fomentar la creació de col·leccions documentals per institucions escassament organitzades. 

http://cobdcv.es/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=&lang=ca


 

 
 

Estratègies per trobar ocupació en la  

nostra professió. 

 

                           

SÍMILE  nº 19 

Una de les preocupacions i objectius del COBDCV des dels seus inicis com a Col·legi  

Professional ha estat la investigació d'estratègies per trobar ocupació en la nostra professió a fi 

que les empreses i institucions ens coneguen i puguen sol·licitar-nos qualsevol demanda de 

professionals qualificats per a donar solució als problemes o necessitats que se lis plantegen. 

En aquest sentit, i per tal de dinamitzar la consecució d‘aquests objectius, es va crear el Grup 

de Treball Borsa d‘Ocupació (d‘ara endavant GTBO). 

En una primera fase, encetada a l‘anterior junta, el GTBO va considerar clau l‘enviament 

de cartes promocionals de les nostres habilitats a dos tipus de destinataris: ajuntaments i a    

empreses, de manera que el receptor de la carta estigués al corrent d‘aquells aspectes amb els 

quals se li podria ajudar. Però aquesta fita, que es diu ràpidament amb dos línies, comportava 

(sense parar-se a pensar massa) moltíssima feina enrere: (i) Preparar el llistat de municipis i 

empreses (selecció i confecció d‘un directori) amb les seues respectives adreces on dirigir els 

escrits; (ii) Preparar les cartes signades pel president del COBDCV; (iii) ensobrar; (iv) recollir i 

analitzar les respostes rebudes... Per la qual cosa, aprofitem aquest article per a agrair           

sincerament a tots els que han participat, dins del GTBO, a fer possible l‘enviament de 543   

cartes a ajuntaments de la Comunitat Valenciana i més de 1800 a empreses. 

Pel que fa al contingut de les cartes, era clar que hi havia que definir dos tipus (segons els 

destinataris), és a dir, si els destinataris eren ajuntaments calia indicar-los i recordar-los que hi 

ha dos lleis que han de complir, sempre respectant la mida del municipi: la Llei d‘arxius i la Llei 

de biblioteques, a més a més se‘ls requeria contestació per escrit dels motius l‘incompliment. I 

d‘altra banda, si el destinatari era una empresa privada, la carta era més bé informativa. Feia 

reflexionar amb algunes qüestions que moltes empreses no tenen cobertes, com per exemple: 

Seguramente no lo necesite, pero tómese unos segundos a pensar en estas preguntas: 

¿Cuánto tiempo dedica a buscar un documento? ¿Cuántas veces ha tenido que volver a llamar al cliente  

para asegurarse de un dato o solicitarle, de nuevo, un documento? ¿Cuántas veces ha dudado si está  trabajando 

con la última versión de un documento? ¿Cumple la Ley de protección de datos? ¿Ha inscrito sus ficheros en la 

Agencia Española de Protección de Datos? ¿Cuánto tiempo ha invertido en compilar la  información para tomar  

Grup de Treball Borsa d’Ocupació.  
Vocalia de Treball de COBDCV 

 treball@cobdcv.es 



 

 
 

Estratègies per trobar ocupació en la  

nostra professió. 
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una determinada decisión? ¿Por qué no tiene más visitas a su Web? ¿Aún no tiene un portal  corporativo 

para lanzar comunicados a sus empleados? ¿Analiza o se anticipa a los cambios del entorno de su empresa 

(tecnología, competidores, normativa, etc.)? ¿No le gustaría llegar a clientes más adecuados a través de las 

redes sociales? ¿Tiene una adecuada base de datos de contactos y clientes para mejorar las relaciones con 

ellos e informales de sus novedades? ¿Dispone o sabe localizar la información o  documentación adecuada 

para hacer su empresa más competitiva? 

          El Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana dispone de una bolsa de      

profesionales que le pueden ayudar en todas estas cuestiones. 

El Col·legi dispone de profesionales cualificados para orientarle en la gestión documental de su           

organización (documentación electrónica y en papel), la gestión de su biblioteca o archivo; o como                

profesionales en la gestión y localización de información técnica, de calidad y de fuentes fiables. 

(Extracte de la carta enviada, en 2012, pel GTBO del COBDCV a les empreses). 

En efecte, aquesta Borsa de Treball començà a rebre els primers perfils de professionals 

allà per l‘any 2010. Va ser l‘altre encert que varen aconseguir els primers companys que          

formaren part del GTBO: gràcies a la seua tasca, el COBDCV compta avui en dia, d‘un directori  

amb més de 100 professionals de perfils ben diversos i complementaris a l‘ hora. 

 

Tanmateix, és cert que l‘actual conjuntura econòmica no ocasiona tantes oportunitats           

laborals com ens agradaria, però, estem establint les bases i aportant el nostre granet d‘arena 

per a que les coses comencen a canviar. Ens referim a que, per un costat, intentem despertar        

l‘interès de les diferents empreses i entitats del nostre entorn sobre les nostres solucions i         

modificant la visió que tenen de nosaltres. Per altre costat, estem nodrint-nos d‘una bona cartera 

de professionals, ben formats, dispostos a activar-se davant qualsevol necessitat que l‘aspecte 

anterior puga ocasionar. 

I quines son les fites, idees i objectius que toca marcar-se ara dintre del GTBO?? Doncs    

totes aquelles que ens vulgau fer arribar i totes aquelles en les que vulgau participar. Aquest      

article, a banda de fer un reconeixement als companys que han estat treballant pel bé comú,    

pretén ser també una invitació a participar. 

 

De moment, el que ens ronda pel cap a alguns dels membres del GTBO per a continuar és 

(i) reflexionar sobre la forma de publicitat que farem arribar de nou a empreses i institucions 

(potser una carta?? un tríptic?? unes jornades tècniques per a audiències específiques??); (ii) 

fer estudis sectorials, per centrar i publicitar-nos amb productes específics de les nostres         

habilitats, etc. I (iii) aconseguir unes bones pautes de baremació delsvostres perfils per no       

penalitzar les joves promeses, seguir comptant amb els grans especialistes i respondre més       

adequadament a les necessitats de demanda professional. 

 

Com ho veus?? T‘animes a participar?? Vinga!! No et quedes quiet!! Ocupa‘t!! 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 El passat dia 21 de desembre del 2012, Alicia Sellés, Presidenta del Col·legi de              

Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana va participar a l‘acte de Graduació de 

Llicenciats de Documentació a l‘Escola Tècnica Superior de Enginyeria Informàtica fent            

lliurament del premi a Maria José Castillo com alumna més destacada. Aquesta serà la darrera 

promoció de llicenciats de documentació de la Upv. 

 En l‘acte es celebrava la finalització d‘una etapa formativa però també va ser el              

reconeixement de l‘esforç de la comunitat educativa, professors, pares, mares, familiars i amics 

que han acompanyat als alumnes al llarg del seus estudis. 

 Destacant els alumnes que es van graduar, i també un xicotet homenatge al que va ser la 

primera llicenciatura d‘informàtica de la Universitat Politècnica de València de feia 25 anys. 

 

  

 

 

 Acte de reconeixement als titulats                             

ETS d’Enginyeria Informàtica.  

Universitat Politècnica de València.                                                                 

21 de desembre del 2012.                                                                                            
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 Acte de reconeixement als titulats                             

ETS d’Enginyeria Informàtica.  

Universitat Politècnica de València.                                                                 

21 de desembre del 2012.                                                                                            

 

 

 Un nombros grup d‘antics i primers alumnes van escoltar entre rises i aplaudiments el    

discurs emotiu del que va ser el començament dels informàtics a la UPV. Tots allí van compartir 

aplaudiments tants els primers alumnes com els acabats de graduar.  

 La cerimonia va actuar de padrí de la promoció el professor de la ETSINF Vicente    

Giner Bosch. 

 Per altra banda, la Presidenta del col·legi aprofità l‘ocasió per recordar la importància del 

col·legis oficials professionals, dient: 

  “En el context actual, els col·legis tenim dos tasques molt importants, per una banda tenim 

que  treballar per una formació continuada, d’especialització i de millora del vostre perfil formatiu 

i Professional i per l’altra en la cerca activa de treball i estem treballant de fet en la formació i   

difusió de borses de treball i fent campanyes d’informació a les empreses e institucions”. 

 I animant als acabats de graduar i llicenciar en no perdre les ganes d‘apendre, la            

inquietud profesional i el treball en equip. 
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Dintre del grup de treball de SíMILE, conjuntament amb la volcalia de treball, s'ha          

considerat interessant incloure a la Publicació una nova secció anomenada El Racó del 

Col·legiat, on es pretén donar un espai per a aquells professionals de la Borsa de treball del 

col·legi que vulguen publicitar-se i donar-se a conèixer 

És per això que en aquest número de la Revista SíMILE, comencem un nou espai per presentar 

aquells dels col·legiats que estiguen aturats i vulguen mostrar el seu perfil professional. 

 

Es tracta de la secció EL RACÓ DEL COL·LEGIAT 

  

L'objectiu d'aquesta secció es oferir en aquest espai de la revista, una oportunitat per aquells 

professionals que necessiteu donar a Conèixer la vostra formació, habilitats e interessos. 

Des d'aquest moment el col·legi i aquesta publicació serà una eina més per donar a            

conèixer-te. 

 

Les empreses poden estar buscant-te i no et troben …… 

En aquest número et presentem a Daniel Casanova Bono, Miriam Calvillo Mora i Rosa Martínez 

Rubio. Anima't, volem conèixer-te !!!!! 

 

 

Grup de Treball Borsa d’Ocupació.  
Vocalia de Treball de COBDCV 

 treball@cobdcv.es 
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Daniel Casanova Bono (Col. nº 116)  

 

Especialidad:  

Catalogación, clasificación y ordenación de documentos.                                                          

Gestión y desarrollo de contenidos web.                                                                                               

Atención a usuarios de bibliotecas (información, préstamos,                                                    

búsquedas bibliográficas). 

 

Lugar de residencia: Valencia (ciudad). 

 

Contacto:  

 E-mail: dacabo@alumni.uv.es    LinkedIn: http://es.linkedin.com/in/danielcasanovabono   

 

Extracto profesional:  

 

 Gestor de contenidos. Master en Contenidos y Aspectos Legales en la Sociedad de la               

Información (UPV, 2012). Cursos: Community Manager (COBDCV, 2012); Gestión de contenidos 

y publicación de bases de datos online (SEDIC, 2009). Conocimientos: HTML 5, CSS3. CMSs 

(WordPress, Joomla, Drupal, Plone, Xoops). Experiencia: gestión y redacción de contenidos en el 

portal de ocio musical y cultural Dark Valencia (URL: http://www.darkvalencia.com). CV como    

gestor de contenidos en Mindomo (URL: http://bit.ly/XX7u5e ). 

 

 Técnico de biblioteca. Diplomado en Biblioteconomía y Documentación (UV, 2000). Cursos:     

Catalogación de documentos (COBDCV, 2012), Taller de habilidades sociales en bibliotecas de 

Ciencias de la Salud (SEDIC, 2009), Biblioteca pública e información a la comunidad (UM, 2007), 

Gestión de autoridades (AVEI, 2006), Formación bibliotecaria nivel ayudante (IMED, 2003).        

Conocimientos: formatos MARC21 e IBERMARC. SIGBs Absys 7 y Techlib. Experiencia superior 

a 6 años en catalogación, atención a usuarios, difusión selectiva de información y recopilación de 

datos estadísticos (bibliotecas de la Universidad de Valencia, Instituto de Estudios Fiscales, etc.). 

Posibilidad de contrato en prácticas (sin convenio con universidades). También estoy abierto a los       

proyectos colaborativos (startups) y los trabajos como freelance (consultar). 

 

Idiomas: inglés (intermedio EOI), valenciano (mitjà JQCV). 

 

Disponibilidad: Comunidad Valenciana, resto de España. Inmediata o alta dentro de la Comunidad    

Valenciana. 

mailto:dacabo@alumni.uv.es
http://es.linkedin.com/in/danielcasanovabono
http://www.darkvalencia.com/
http://bit.ly/XX7u5e
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Miriam Calvillo Mora (Col. nº 363) 
 

Especialidad:  
 
Gestión y desarrollo de contenidos web. Migración de SGBD y gestión 

documental. Catalogación y proceso de datos multimedia 

 

Lugar de residencia: Valencia (ciudad). 
 
Contacto: 
 

E-mail: miriam.calvillo.mora@gmail.com  

LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/miriamcalvillomora 

 

Extracto profesional: 
 
Soy Diplomada en Biblioteconomía y Documentación por a la Universitat de València en 2005, y en 

el año 2009-2010 realicé un Máster en Contenidos y Aspectos Legales en la Sociedad de la         

Información por la Universitat Politècnica de València. Mis estudios me han permitido adquirir los 

conocimiento básicos y fundamentales de análisis documental formal y de contenido,                   

administración de bases de datos, lenguajes documentales, conocimiento de la fuentes de           

información así como conocimientos relacionados con las tecnologías de la información y             

comunicación. 

 

Especializada en diseño y contenidos de páginas web (texto e hipertexto: html, css, xml…),    como 

en herramientas de indización y recuperación  de metadatos, tratamiento de la información en sus 

diferentes formatos digitales y multimedia y realización de mejoras en software libre para la gestión 

de la información y el conocimiento en la organización.  

 

Además, gracias a mi constante formación, sigo actualizándome realizando cursos de community 

manager, SEO, gestión del conocimiento, Open Data, Comercio electrónico e idiomas. 

 

Con experiencia en creación y gestión de contenidos web, su usabilidad y optimización de            

recursos. Mejoras y desarrollo en proyectos de bibliotecas digitales y migración de datos, además 

de realización de catalogación y digitalización de documentación en diferentes organismos y       

empresas. 

Idiomas: Inglés (intermedio), francés (básico), valenciano (bilingüe).  

Disponibilidad: Inmediata en la Comunidad Valencia o en 15 días en el resto de España. 

mailto:miriam.calvillo.mora@gmail.com
http://www.linkedin.com/in/miriamcalvillomora
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  Rosa Martínez Rubio (Col. nº 368) 

Especialidad:  

Clasificación, indexación, organización de archivos,  

diseño de bases de datos, digitalización, gestión de la documentación 

digital, gestión periodística (textual y audiovisual), identificación de  

series documentales, gestión documental de empresas, evaluación  

de sistemas documentales, búsquedas y recuperación de la  

documentación digital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Zona Geográfica: Valencia (provincia). 

E-mail: rmartinezrosa@gmail.es      

LinkedIn http://es.linkedin.com/pub/pub/rosa-martínez-rubio/32/307/871 

 

Extracto profesional: Documentalista en el departamento de Documentación de Las Provincias (1990-

2009); docente en el Grado de Periodismo (Universitat de València) impartiendo Documentación         

comunicativa y Periodismo digital (2003-actualidad); tutora en el curso de Experto Universitario de       

Divulgación científica organizado por la Organización de Estudios Iberoamericanos y la Universidad de 

Oviedo (2010-actualidad); documentalista en Indra para la Autoridad Portuaria de Valencia (2011-12); 

cursos y seminarios sobre Internet y gestión periodística. 

 

Formación: Doctorado en Documentación por la Universitat Politècnica de València, Licenciatura en 

Documentación (UPV), Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación (Universitat de Barcelona); 

Licenciatura en Geografía e Historia (Universitat de València). 

 

Últimos cursos realizados: Experto Universitario en gestión de documentos digitales en empresas e 

instituciones (Universidad Europea Miguel de Cervantes); Fundamentos e implantación de un sistema 

de gestión de los documentos según la norma ISO 30300 (Asociación Española de Normalización y    

Certificación (AENOR) y la Federación Española de la Sociedad de Archivística, Biblioteconomía y      

Documentación (FESABID); Archivos de empresas: gestión estratégica y tratamiento documental 

(Asociación Española de Documentación e Información). 

 

Aptitudes: alto nivel de responsabilidad; gran capacidad de trabajo y adaptabilidad tanto en entornos 

colaborativos como individuales; inquietud constante de mejora y superación; facilidad para el trato     

personal, la dirección de equipos y supervisión de trabajos; trato y presencia muy agradables. 

 

Idiomas: Valenciano (bilingüe), Inglés nivel A2+, Francés e Italiano comprensión escrita  

Disponibilidad INMEDIATA 
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mailto:rmartinezrosa@gmail.es
http://es.linkedin.com/pub/rosa-mart%C3%ADnez-rubio/32/307/871
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ARXIUS I DIFUSIÓ CULTURAL. 

 LA NECESSITAT DE CERCAR VIES DE TROBADA AMB EL POBLE. 

Al voltant de l’exposició “Societat Ciclista Sant Joan, 38 anys pedalejant. 

Imatges, documents i records d'un veterà                                 

club esportiu santjoaner.” 

                                                                                           JORGE PAYÁ SELLÉS 

Arxiu Municipal de Sant Joan d’Alacant 

 

El passat mes de desembre, l‘Arxiu Municipal de Sant 

Joan d‘Alacant, va acollir una exposició dedicada a la 

societat ciclista local, un club esportiu fundat el 1974, del qual 

han eixit bons corredors i que visqué la seva millor època      

durant la dècada dels 80. L‘exposició va rebre un gran nombre 

de visitants i va permetre el retrobament dels amants del       

ciclisme amb persones i records que formen part de la història 

d‘aquest esport a Sant Joan. 

 

La idea sorgí al mes de juny. Amb motiu de la carrera 

―XXXVIII Premi Fogueres de Sant Joan‖, organitzada pel club 

ciclista, l‘Arxiu va decidir dedicar el ‗Document del Mes‘ a la    

Societat Ciclista i aprofitar el dia de la celebració de la carrera, diumenge 3 de juny, per repartir el  

fullet entre les persones  assistents i participants a la prova esportiva. Per a l‘ocasió, vam seleccionar 

una fotografia de l‘any 1981, presa amb motiu de la visita que el Sr. Luis Puig, futur president de la 

UCI, feu a Sant   Joan el 16 de març d‘aquell any i en la qual el senyor 

Puig apareixia acompanyat dels, aleshores, dirigents de la Societat   

Ciclista i autoritats esportives del poble. 

 

 La iniciativa va tenir molt d‘èxit. Feia goig veure corredors,     

organitzadors i públic amb el fullet del ―Document del Mes‖ a les mans. 

Esport i cultura donant-se la ma, als carrers de Sant Joan, en un matí 

assolellat del mes de juny. Pocs dies després el president de la        

Societat Ciclista, Sr. Juan José Rubio, tot i que pensava renunciar per 

motius personals al seu càrrec, em va plantejar organitzar una         

exposició que arreplegara la història del club des de la seva fundació 

el 1974 i aprofitar el seu marc per acomiadar-se d‘aficionats i socis del club. La idea em va semblar 

molt encertada i al poc ens vam posar a treballar. 

© Jorge Payá Sellés 

© Jorge Payá Sellés 
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ARXIUS I DIFUSIÓ CULTURAL. 

 LA NECESSITAT DE CERCAR VIES DE TROBADA AMB EL POBLE. 

Al voltant de l’exposició “Societat Ciclista Sant Joan, 38 anys pedalejant. 

Imatges, documents i records d'un veterà                                 

club esportiu santjoaner.” 

                                                                                           JORGE PAYÁ SELLÉS 

Arxiu Municipal de Sant Joan d’Alacant 

Cal dir que l‘Arxiu Municipal de Sant Joan, compta, des del passat mes de juny, amb una sala    

d‘exposicions anomenada ―arxiu expositiu‖, que permet fer xicotetes exposicions documentals.   

L‘espai va ser inaugurat amb motiu de la celebració del dia internacional dels arxius i des                

d ‘aleshores ha acollit tres exposicions: la inaugural, dedicada a documents que han sigut donats a 

l‘Arxiu Municipal per entitats i particulars; la commemorativa, del 30 aniversari de la associació  

festera ―Penya Els Penjats‖, amb motiu de les Festes Majors del Santíssim Crist de la Pau, al     

setembre, i la dedicada a la Societat Ciclista, que tot seguit comentarem. 

 

La selecció documental. 

 Poc després d‘inaugurar-se l‘edifici on hui es troba l‘Arxiu Municipal, el Centre Cultural ―Sant 

Joan d‘Alacant‖, vam rebre una important donació de documents de mans dels antics socis del 

―Grup Fotogràfic Sant Joan‖. D‘entre tots els materials donats destacava una col·lecció de           

fotografies, en blanc i negre, corresponents a l‘etapa pròleg de la volta ciclista a la Comunitat      

Valenciana, disputada l‘any 1984. Més de 50 positius, de gran qualitat, en els quals apareixien    

algunes de les principals figures del ciclisme del moment com Bernard Hinault, Pello Ruíz          

Cabestany o Vicente Belda. Pel que respecta a les fotografies, 

ja teníem un bon punt de partida per a la selecció de materials 

a exposar. 

 

 En quant als documents, encara que la Societat Ciclista 

es fundà l‘any 1974, vam pensar que seria interessant exposar 

algú document anterior, a mena de precedent. Uns padrons de 

―bicicletas y carros‖ dels anys cinquanta i seixanta, i una       

circular dels organitzadors de la ―XXVI Vuelta Ciclista a         

Levante‖, de 1963, van ser els documents seleccionats. A mes 

dels padrons, disposàvem també de les ―xapes‖ de llauna que 

servien com a justificant d‘haver abonat l‘impost que anys     

enrere estaven obligades a satisfer les bicicletes. Aquestes 

xapes, amb els seus vistosos colors, sempre resulten un       

material interessant a l‘hora de fer exposicions.  

 

 Pel que fa als documents relacionats amb l‘activitat esportiva de la Societat Ciclista, vam 

seleccionar diversos expedients relatius a la celebració de carreres (sèrie: instrucció i cultura,      

esports), també algunes cartes remeses o rebudes pels alcaldes, relacionades amb l‘activitat del 

club i el pas per Sant Joan de la ―Vuelta Ciclista a España‖ (sèrie: correspondència de l‘alcaldia) i 

alguna fotografia provinent de la col·lecció ―Adolfo Castillo Morcillo‖. 

 

  

© Jorge Payá Sellés 
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L‘Arxiu també aportà una selecció de Llibrets de Festes, on es feia referència a alguna carrera 

organitzada pel club ciclista, així com exemplars del Butlletí Cultural ―Lloixa‖, on freqüentment, 

durant la dècada dels vuitanta, apareixien notícies i entrevistes relacionades amb el ciclisme. 

Tots ells provinents de la Biblioteca Auxiliar. 

 

Tot i això, una part fonamental del material       

exposat va ser aportat per la Societat Ciclista i els seus 

socis i simpatitzants. La capacitat de mobilització          

d‘aquest club esportiu, pel que fa a la recerca de        

fotografies fou, senzillament, espectacular. Les           

reduïdes dimensions de l‘espai destinat a l‘exposició (tot 

i que el vam ampliar), feu necessària una important    

tasca de selecció de fotografies, una feina més         

complicada del que a primera vista pot semblar. Totes 

les fotografies van ser digitalitzades, incorporant-se al 

fons gràfic de l‘arxiu. 

 

 Així mateix, vam reunir un bon nombre d‘objectes 

relacionats amb la pràctica del ciclisme i l‘activitat del 

club, com ara: samarretes, mallots, bidons, gorres,    

trofeus i fins i tot, un parell de bicicletes, una d‘elles pertanyent a un ciclista local –Sr. Fernando 

Escoda– que fou membre de l‘equip olímpic espanyol. Una pancarta de meta, utilitzada durant 

anys en les carreres amb final a Sant Joan, la primera emissora (cotxe a cotxe) que va tenir el 

club i les característiques banderoles roges per donar l‘eixida als corredors en les proves        

contrarellotge, foren altres dels objectes exposats  

 

El muntatge de l‟exposició. 

 

Coneixíem per l‘experiència d‘anteriors exposicions, que la senzillesa dels mitjans         

expositius i del propi muntatge, no és impediment perquè els visitants  gaudisquen de l‘exposició 

i la valoren de forma positiva. Els medis poden ser rudimentaris (la crisi no permet de moment 

altra cosa), però el públic, el que realment valora, és el que els documents i objectes exposats li 

transmeten, així com els records que de la mà d‘aquells reviscolen. Crec que el muntatge        

expositiu, per humil que siga, si és interessant i està concebut per connectar amb la gent,       

aconseguirà que tothom gaudisca, i afavorirà el retrobament amb la història, que tant agrada la 

gent. 

© Jorge Payá Sellés 
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Amb aquesta filosofia, vam concebre el muntatge de l‘exposició. Hem de destacar la 

col·laboració rebuda per part de la companya Ana Belén Pérez, de l‘amic Carlos Ramos –

un incondicional de l‘Arxiu– i també de Pasqual Ferrándiz, de l‘empresa local ―Estudio 55‖, 

especialitzada en el muntatge d‘exposicions.   

 

L‘exposició comptava amb diferents espais. Un        

primer, situat al corredor d‘entrada a l‘Arxiu, que a 

més de donar la benvinguda als visitants, el vam     

dedicar a la carrera ―Premi Fogueres de Sant Joan‖, 

la més important i veterana de les quals organitza el 

club. En un gran panell, vam posar cartells i             

fotografies de diferents moments de la carrera, com 

ara la presentació als mitjans de comunicació o el tall 

de cinta que precedeix l‘eixida dels corredors. 

 

 Unes línies blanques i fletxes apegades al sòl, 

a manera de senyalització de carretera, guiaven el 

visitant cap al següent espai, on trobàvem tres parts 

diferenciades.  

L‘arxiu expositiu acollia, per ordre cronològic, una selecció de fotografies amb   

diferent temàtica: inicis del ciclisme a Sant Joan, naixement de la Societat Ciclista,     

corredors locals destacats, moments importants en la història del club... Al  centre de la 

sala, també per ordre cronològic, vam  

exposar la selecció de documents (sota 

uns cristalls protectors). Al mig de les   

taules expositives i convenientment      

elevats, trobàvem una selecció d‘objectes 

relacionats amb el ciclisme. 

 

 Al centre de la sala teníem l‘espai 

dedicat a exposar més fotografies, així 

com una bicicleta de finals dels setanta i 

una selecció de trofeus de corredors locals. Per exposar les copes, vam construir un  

pòdium amb caixes arxivadores i cartolina, fent una reproducció fidel del pòdium que 

durant anys utilitzà la Societat Ciclista. Les fotografies les vam agrupar per temàtiques: 

lliurament de trofeus, caigudes, agraïments a col·laboradors del club, amb el peu a terra 

(corredors abans o després de córrer), personatges famosos del ciclisme a Sant Joan... 

© Jorge Payá Sellés 
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 Finalment, al voltant de la Biblioteca Auxiliar         

trobàvem un espai dedicat a exposar una selecció de     

documentació (articles en Llibrets de Festes i premsa     

local), així com una gran taula en la qual vam disposar un 

llibre de signatures, custodiat per dos grans trofeus cedits 

pel corredor Sr. Fernando Escoda. Com que la               

documentació era abundant, la digitalitzàrem i imprimirem, 

introduint-la en fundes de plàstic i alhora en arxivadors      

d‘anelles A – Z, amb la finalitat que els visitants hi           

pogueren tenir accés al major nombre d‘articles i            

consultar-los passant les fulles. Perquè sabem que a la 

gent li agrada tocar, cercar entre les pàgines, assenyalar amb el dit damunt la fulla... i com 

que es tractava de còpies, no hi havia cap risc. 

* * * 

  

 L‘exposició va ser inaugurada el divendres 30 de novembre del 2012. A l‘acte         

inaugural van assistir gran nombre de persones, entre elles tots els alcaldes de la vila des 

de 1974, així com la vídua del primer president del club, Sra. Julia Pérez de Moreno, que 

va ser l‘encarregada de tallar la cinta 

inaugural. Contemplar la cara de       

satisfacció de tantes persones en   

veure‘s a les fotografies, a antics          

corredors mostrar els seus fills           

fotografies on ells eren protagonistes i 

al president de la Societat Ciclista 

emocionat el dia de la inauguració, va 

ser una experiència reconfortant. Els 

Arxius també podem contribuir a fer 

feliç la gent. I no hem de renunciar-hi!  
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CURSOS I TALLERS GENER i FEBRER 2013 
 
 

5 febrer 2013 
 
Taller ―Innovar per a trobar feina. Tècniques de cerca d‘ocupació  

Professora: Vanesa Celades Domenech (4 hores) Presencial 

Gratuït col·legiats  

 
Objectius 
 
 
Potenciar i millorar les eines en la cerca d‘ocupació. 
 
Breu introducció teòrica de cadascun dels punts. Principalment el 
taller es centra en vivències pròpies, pràctiques i entrenament    
d'habilitats socials per a poder millorar davant la cerca d'ocupació. 

 
 

1 al 31 de març 2013 
 

Curs ON-LINE “Catalogació del llibre antic (3º ed.) “ 

Professora:  Carmen Vadillo Saurín (20 hores) ON-LINE 

 

Objectius 
 
Coneixement de les ISBD (A) i la part de les regles espanyoles   

referents al llibre antic. 

 

Acostament a la catalogació del llibre antic: examen de les fonts 

d‘informació, peculiaritats de transcripció i normalització, etc. 

Identificació dels elements específics i diferencials del llibre antic. 

Iniciació al reconeixement de les tipologies documentals, a través de les diferents    

etapes de l‘evolució històrica del llibre. 



 

 

  

 El passat 18 de gener Tomás Saorín, documentalista de la Comunitat Autònoma de 

la Regió de Múrcia, va impartir el taller Com editar en Viquipèdia, primers passos des d’ins-

titucions culturals, a l’Escola Tècnica Superior d’Informàtica de la Universitat Politècnica de 

València. El curs va tindre una primera part teòrica al voltant de que és la Fundació 

Wikimedia i els seus projectes (Viquipèdia, Viquinotícies, Viccionari, Viquillibres, Viquidites, 

Viquitexts, Wikicommons, etc.), així 

com també es va reflexionar sobre 

les peculiaritats de l‘escriptura 

col·laborativa i d‘altres temes que 

poden preocupar a les institucions 

culturals. A continuació, es va 

desenrotllar la part pràctica per l‘e-

dició d‘articles en Viquipèdia, ense-

nyant a utilitzar el marcatge viqui, 

la inclusió d‘imatges, referències 

bibliogràfiques, etc. 

Viquipèdia, hereva de la il·lustrada 

Encyclopédie de Diderot i D’Alem-

bert, està enfocada en la construcció d‘una font d‘informació cooperativa a gran escala en 

línia, i també és una oportunitat d‘alliberació de coneixement per part de les institucions 

culturals en un entorn obert. Cada vegada que es llança una cerca a Internet sobre qualse-

vol matèria, invariablement entre els primers resultats apareix Viquipèdia.  
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Lola García Hinarejos 
Biblioteca Pública de Carcaixent 



 

 

 És una realitat, i els professionals de la informació hauríem d‘involucrar-nos per     

tornar a la societat part del coneixement. Si nosaltres no creem articles sobre temes        

especialitzats de les biblioteques on treballem (fons local per exemple), altres col·lectius ho 

faran i com a professionals de la informació no podem quedar al marge. Al curs es va      

posar en valor l‘oportunitat perquè les GLAM (Galleries, Libraries, Arxives and Museums) 

com a institucions culturals, aporten informació de qualitat als articles i recursos de         

Viquipèdia. En aquest sentit, les col·laboracions poden ser senzillament afegir a articles ja 

creats les fonts d‘informació, imatges o enllaços a repositoris de documents. 

Tal com va indicar Tomás  

Saorín, Viquipèdia en cada 

idioma és un projecte inde-

pendent. Les viqui són indica-

dors del desenvolupament 

humà, de la maduresa de la 

societat civil, ja que hi ha una 

alliberació de coneixement a 

la societat per part de les per-

sones formades, compartint 

riquesa des d‘institucions cul-

turals, com a part del seu treball, en un entorn obert. 

 Com que les viquis estan ací, els professionals de la informació hem d‘entrar també 

per crear i gestionar el coneixement. Saorín, com a membre de l‘associació Wikimedia per 

a promoure el coneixement lliure i membre del think tank ThinkEpi, va donar una lliçó       

magistral de bona praxis professional.     

 El taller sobre Viquipèdia ha estat una grata experiència, a més d‘una ferramenta 

molt útil per les biblioteques públiques, que s‘ha impartit gratuïtament. Seria desitjable més 

edicions d‘aquest curs per animar els gestors d‘informació en el treball cooperatiu que    

proposa aquesta font d‘informació. La participació va ser molt alta i el perfil dels professio-

nals molt divers. Felicitacions al COBDCV! 
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COL·LABORA AMB SÍMILE 

 

 
La Vocalia de Publicacions i Comunicació vol  animar-vos a escriure, ja estem  

preparant el següent número de SIMILE . 

Envieu les vostres experiències professionals, les vostres opinions, denuncies 

o felicitacions, les vostres visions del que esteu vivint com a professionals de 

la informació, de les biblioteques, dels arxius. 

Treballar, persistir i esperar fou el lema que Nicolau Primitiu tenia al seu         

ex-libris. El temps no ha restat forca al que significa i no ha perdut vàlua.     

Pensem que es un bon pensament  per afrontar la situació actual, on el mon 

cultural en general i el de les biblioteques, centres de documentació i arxius en 

particular està en moments difícils. 

Des de les diferents vessants professional: biblioteques municipals,                 

universitàries, escolars, publiques, privades, etc.. fins als centres de                 

documentació especialitzats en biomedicina, en plàstics, estadístiques, turisme, 

mitjans de comunicació, empreses privades, arxius parroquials o particulars... un 

mon de professionals on el col·legi al llarg de la seua jove història i amb         

l'esperança per millorar la nostra visibilitats ofereix aquest canal de comunicació 

i difusió que estarà a l'abast de tots els col·legiats .  

 

 

ANIMEU-SE A ENVIAR COL·LABORACIONS I QUE SIMILE SIGA 

LA VOSTRA VEU I EL VOSTRE ESPAI 

http://issuu.com/cobdcv-valencia 

Consulta els Cursos  

de Formació 2013 del COBDCV.  

T´apuntes ? 

http://www.cobdcv.es  

http://issuu.com/cobdcv-valencia
http://www.cobdcv.es/
http://www.cobdcv.es
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 La reputació en línia mostra l'estima i el prestigi d'una marca, un producte, un servei o 

una persona en la web. La reputació es construeix a partir de les opinions que les persones 

tenen i que, en Internet, es poden difondre, àmpliament i fàcilment, a través de les xarxes 

socials. A més, l'enorme quantitat d'eines i aplicacions de la web interactiva o web 2.0 i els seus 

incessants canvis, fa molt complex el procés de planificar un mètode que ajude, a una marca o a 

un professional, a destacar el seu projecte de forma positiva. 

 

 El curs de Javier Leiva ―Estratègia de reputació en línia per a organitzacions i                

professionals‖ ofereix un sistema depurat, senzill i pràctic amb el qual afrontar el complex entorn 

web mitjançant la selecció d'eines 2.0 concretes per a les diverses fases que componen una    

estratègia de presència en la web social. 

 

 Els objectius que proposa el curs són el coneixement de les característiques de la web i la 

utilitat de determinades eines, així com aprendre a treballar per a aconseguir una reputació     

professional òptima i saber elaborar un projecte global de reputació en línia. 

 

 Es tracta d'un curs més pràctic que 

teòric ja que en la part teòrica, Javier Leiva, 

converteix l'exposició de temes en una xarrada 

amena amb constants referències pràctiques i 

exemples. Per a la part teòrica, el curs          

proporciona uns esquemes i unes gràfiques en 

les quals, amb claredat, s'enumeren els passos 

a seguir per a redactar una estratègia de 

presència en la web social, i els components de 

les fases d'anàlisi de la competència, definició 

d'eines i monitoratge de la informació. La teoria acaba amb un protocol d'actuació en cas de crisi 

de reputació en línia. A més a més, ofereix material complementari com guies oficials d'ús i estil 

en les xarxes socials, algunes presentacions relacionades amb el tema i altres materials. 
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 La part pràctica del curs consisteix a aplicar la teoria a un cas real o a un futur projecte 

d'interès per a cada alumne. S'ofereix un llistat de preguntes que van orientant en la realització 

de la pràctica. De l'exposició de cada pràctica, Javier Leiva, fomenta la participació de la resta 

d'alumnes i posteriorment assessora i fa recomanacions per a la millora d'aqueix producte o       

servei. 

 

 En definitiva, amb aquest curs es pot aprendre a definir i redactar una estratègia de     

marca, a analitzar projectes o empreses similars, a definir que eines de la web social són les 

adequades a cada projecte, a establir una rutina que facilite les tasques de cerca, selecció i     

difusió de tota la informació amb la qual diàriament podrem treballar i finalment el mètode més 

adequat amb el qual actuar en cas de crisi de reputació. Açò sí, a nivell introductori, per la       

durada del curs. 

 

 Curs, per tant, d'interès i recomanable per a  professionals que vulguen traure profit      

d'Internet, bé per a una empresa o una organització, o bé per a professionals autònoms. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curs programat pel COBDCV el 31 de gener i l‘1 de febrer de 2013 
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  Autors: Montserrat García Alsina, Eva Ortoll Espinet  

    Llibre: La inteligencia competitiva: evolución                          

histórica y fundamentos teóricos  

        Editorial: TREA, 2012 

 

 

 

 

Termes com Intel·ligència Competitiva, Intel·ligència de negoci o Vigilància estratègica, estan     

sentint-se cada vegada més fort dins el context espanyol, i caldria dir que ja és hora.  De les moltes 

definicions que s‘aporten en el llibre ―La inteligencia competitiva: evolución histórica y fundamentos 

teóricos‖ jo em quedaria amb la que van elaborar Palop i Vicente en 1999 “[...] forma organizada, 

selectiva y permanente de captar información del exterior, analizarla y convertirla en conocimiento 

para tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios‖ per el seu caràcter  

neutral i generalitzador. A pesar de que aquestos conceptes provenen de l‘àmbit empresarial, de 

fet, les tècniques d‘Intel·ligència Competitiva poden aplicar-se a qualsevol àmbit, siga aquest públic 

o privat.  

La Intel·ligència Competitiva (IC) té arrels en màrqueting, direcció d‘empreses, informàtica, ciències 

de la informació o prospectiva, el que poguera haver dificultat el creixement uniforme de la          

disciplina. És per aquest motiu per el que considere que aquesta publicació pot ajudar-nos a       

entendre què es la IC, entenent la barreja de matèries que fan ús d‘ella.   

Doncs, en lloc de seguir camins tradicionals, l‘IC s‘ha anat creant des de la pràctica empresarial, 

raó que podria explicar perquè hi ha poques publicacions acadèmiques al respecte. Aquesta     

mancança es fa especialment ressenyable en el  context castellanoparlant. Per aquest motiu la    

publicació que tenim entre les mans es una bona guia per aprofundir en els fonaments de la         

Intel·ligència Competitiva. 

En primer lloc, les autores  - professores del Grau d‘Informació i Documentació de la Universitat 

Oberta de Catalunya – presenten quines són les diferents apreciacions i interpretacions de l‘IC,  

segons la seua procedència. En el llibre es por apreciar l‘esforç fet en la recollida de conceptes al 

voltant de l‘IC i la seua sistematització. L‘anàlisi del terme i la seua evolució ens il·lustra com s‘ha 

construït la disciplina. 
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En la part central del llibre s‘aborden les diferents maneres d‘afrontar l‘IC dins d‘una organització, 

tocant temes com quina pot ser la seua orientació o on podria ubicar-se la funció d‘Intel·ligència. 

Seguidament es revisen les aportacions fetes sobre el cicle d‘intel·ligència, cor central de la      

disciplina, que no per ser una part més coneguda deixa de ser digna de repàs.  

Trobe especialment ressenyables els darrers capítols de llibre referits a la avaluació de l‘IC en les 

organitzacions, donat el fet que sempre s‘ha considerat l‘IC un procés difícil de mesurar en termes 

econòmics. Quins són els indicadors que ens donaran dades sobre el ROI (retorn de la inversió), 

és una informació altament interessant a l‘hora de afrontar si un sistema d‘IC és rentable o no. 

Però els factors de decisió sobre l‘oportunitat d‘establir un sistema d‘IC en una organització, no 

són tan sol econòmics, per això les autores també recullen altres elements inhibidors i facilitadors 

per començar un tipus de projecte com aquest. Per finalitzar, al darrer capítol, i amb tota la         

informació recollida, les autores defineixen una proposta de marc de marc que integre funció, cicle 

i factors de l‘IC. 

Cal dir que l‘objectiu general del llibre no és establir les bases per cap nova teoria, ni fer noves 

contribucions sobre IC. Més bé, vol recollir les principals aportacions fetes en la matèria i donar 

alguna pinzellada pròpia. La profusa bibliografia que la publicació ofereix, sens dubte, ens ajudarà 

a profunditzar més en els conceptes presentats per les autores pel nostre compte. 

Mitjançant un recorregut per les bases teòriques, el llibre aporta llum a aquesta incipient disciplina, 

que es conforma dia a dia. 

 

Estefanía Aguilar 

Col·legiada 503 
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Portada del llibre "La inteligencia competitiva:           
evolución histórica y fundamentos teóricos “  



 

 
 

 

Autora: Elisa García-Morales  

   Llibre: Gestión de documentos en la e-administración  

   Editorial: Barcelona: UOC, 2013  

 

 

 

 

 

 

 

El major repte de qualsevol administració, bé pública o bé de l‘àmbit privat, és implantar la gestió 

dels documents en un entorn electrònic o digital, tant si els documents naixen de forma digital, com 

si els digitalitzen per a incorporar-los a la plataforma o programari de gestió. En els últims anys ha 

hagut un increment de normes jurídiques i de normes de bones pràctiques per a regular, des de 

diferents punts de vista, l‘adequada gestió dels documents generats per les organitzacions com a 

conseqüència de les seues activitats. Amb el llibre d‘Elisa García-Morales el lector rebrà una visió 

completa de tots els indrets a tenir en compte per a implementar una gestió eficient dels documents 

en l‘administració electrònica. 

 

L‘experiència professional de Gracía-Morales queda reflectida en les observacions que exposa al 

marc regulador de la gestió de documents. Acertadament aclareix la confusió que hi ha, de          

vegades, per a entendre ―sistema‖ com a programari que s‘utilitza per a la gestió, quan la gestió 

dels documents electrònics no és sols una simple qüestió tecnològica, sinó que també cal           

assegurar-se que l‘organització construeix una estratègia dels documents electrònics fonamentada 

per l‘impacte que causarà en les regles i els mètodes utilitzats, en els processos de treball i en la 

cultura de les persones de les organitzacions. 

L‘autora exposa suscintament les operacions imprescindibles per tal d‘abordar una gestió          

electrònica dels documents, des de la identificació de les funcions i els processos de l‘organització 

que, a la fi, són els que produeixen els documents, passant per la creació del quadre de             

classificació, la captura dels documents, el procés d‘incorporació de metadades, l‘entrada de       

documents en el sistema i, si escau, la digitalització, la creació d‘expedients, els criteris                

d‘accessibilitat, els criteris d‘avaluació documental a fi de disposar d‘un calendari de conservació,  
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e-administración “  

 

 

tot relacionant-ho, a més a més, amb el recent Esquema Nacional d‘Interoperabilitat espanyol. 

Com podrà entreveure el lector, el llibret aconsegueix identificar tots els camps claus que les     

organitzacions, i responsables de les organitzacions, han de tenir per tal d‘assolir una bona gestió 

dels documents en la denominada e-administració.   

 

 

Vicent Giménez Chornet 

Universitat Politècnica de València 
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    Autor: Julián Marquina-Arenas 

 Llibre: Plan social media y community manager 

   Editorial: Barcelona: UOC, 2012 

 

 

 

 

La demanda de les empreses per tenir una presència destacada en Internet, és a dir, per estar ben 

posicionades en els resultats del cercador Google, i per difondre les seues activitats en les xarxes 

socials, és un requisit per a comunicar als seus potencials usuaris o clients la seua oferta de       

negoci. El llibre de Julián Marquina resol de forma precisa les característiques de la web social i 

allò que poden desenvolupar les empreses en les diferents xarxes més destacades per la seua 

presència en Internet. Descriu les principals xarxes socials (Facebook, Tuenti, LinkedIn, Google+, 

etc.) i les plataformes privades per a crear xarxes socials internes. 

 

Com assenyala Julián, les xarxes socials no serveixen només per a difondre línees de negoci,    

tanmateix també, mitjançant convocatòria oberta, les persones poden participar en el              

crowdsourcing (intel·ligència i creació col·lectiva), com en el cas de la redacció de la nova         

constitució d‘Islàndia, que recorren a la intel·ligència col·lectiva a fi de millorar la carta magna. 

Una de les noves professions que demanden les organitzacions i empreses és la de community 

manager, és a dir, la persona encarregada de defensar les relacions de l’empresa amb els seus 

clients implementant plans estratègics per a sostenir i incrementar les línees de negoci en els      

diferents indrets d‘Internet. L‘autor tracta de forma concisa, com és habitual en aquesta línia        

editorial, les principals funcions a desenvolupar, les habilitats que ha de tenir la persona que       

gestione una comunitat (una qüestió gens fútil, i difícil de mesurar, com l‘afecció per les noves     

tecnologies, o ser un bon comunicador), a més de totes aquelles pràctiques que no ha de fer, que 

podrien redundar en una estratègia negativa per a l‘empresa, i per a la mateixa persona que       

gestiona la comunitat. 

 

És, en definitiva, un llibre de gran utilitat per a totes aquelles empreses que volen comprendre la 

importància de la seua presència en Internet i d‘aquelles persones que es plantegen desenvolupar 

tasques de community manager, on podran trobar un bon grapat de recursos d’Internet, que Julián 

posa a l‘abast del lector. 
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Vicent Giménez Chornet 

Universitat Politècnica de València 
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La XXXVI Feria del Libro Antiguo y                          

de Ocasión abre una nueva edición  

 

Tras un grato paseo por la ciudad de Valencia, nos encontramos en el paseo central de la 

Gran Vía Marqués del Turia, cómo todos los años en estas fechas, la Feria del Libro Antiguo y 

de Ocasión, que este año reúne 37 expositores y una amplia oferta de miniados e incunables 

entre otras muchas curiosidades. 

 

 

 

 

 

 

 

La Feria permanecerá abierta hasta el 19 de mayo, coincidiendo con las fiestas falleras y contará 

con la participación de libreros de antiguo de toda España; Madrid, Barcelona, Vitoria, Zaragoza, 

León, Castellón, Alicante y, cómo no de Valencia. 
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Si eres amante del libro antiguo y te acercas a la Feria, podrás disfrutar de un amplio abanico de 

posibilidades, además de una amplia oferta de incunables fechados antes del año 1500, libros    

miniados, códices manuscritos, previos al uso de la imprenta, adornados con dibujos y letras      

ricamente decoradas, procedentes de colecciones privadas. También puedes encontrar cómics, 

tebeos, carteles, estampas, cromos, billetes de tranvía y de metro antiguos, cuentos infantiles o 

antiguas publicaciones.  

 

 

 

―Esta es una feria de curiosidades donde el libro se siente y se toca frente a las nuevas              

tecnologías‖ ( Mayrén Beneyto) 
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Jornades i congressos 2013 

   

 
 
Congreso Internacional: “Los Indicadores como Herramienta Estratégica en 
la Universidad: Transparencia versus Rankings”  
Organizado por: el grupo de investigación EC3 
Fechas: del 7 al 9 de marzo de 2013  
Campus de la Universitat Politècnica de València, España.  
http://congresoindicadoresupv.blogs.upv.es/  
 
 
II Jornadas sobre Archivos privados 
Organizadas por: la Universidad de Cádiz, Fundación González Byass, Academia de San    
Dionisio y el Ayuntamiento de Jerez 
Fechas: del 11 al 15 de4 marzo 
JEREZ http://formacion.fueca.org/detalle.php?codigo=PCU13397  
 
 
IV Seminario EC3 sobre Evaluación y Comunicación de la Ciencia 
Organizado por: el grupo de investigación EC3 
Fechas: 14 y 15 de marzo de 2013 
Granada  http://seminarioec3.wordpress.com/ 
 
  
 
IV Seminario EC3: Altmetrics y Unidades de Bibliometría 
Fechas: 14-15 de Marzo de 2013 
Facultad de Comunicación y Documentación. Universidad de Granada 
http://seminarioec3.blogspot.com   Programa completo   Contacto: rafael.repiso@gmail.com 
 
 
 
5a Jornada de Biblioteca Pública i Cohesió Social: Els Joves ni...ni… 
Organizado por: Biblioteques de Barcelona 
Fechas: 18 de marzo de 2013 
Barcelona. Biblioteca Jaume Fuster, de Biblioteques de Barcelona  
http://bpcohesiosocial.wordpress.com/ 
 
 
 
5TH European Conf on intelectual capital  
Fechas: 11 y 12 de abril de 2013 
Bilbao. Universidad del País Vasco 
http://academic-conferences.org/ecic/ecic2013/ecic13-home.htm 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

SÍMILE  nº 19 

http://congresoindicadoresupv.blogs.upv.es/
http://formacion.fueca.org/detalle.php?codigo=PCU13397
http://seminarioec3.wordpress.com/
http://seminarioec3.blogspot.com
http://www.slideshare.net/rrepiso/poster-seminario-ec3-altmetrics-y-unidades-de-bibliometra
mailto:rafael.repiso@gmail.com
http://bpcohesiosocial.wordpress.com/
http://academic-conferences.org/ecic/ecic2013/ecic13-home.htm


 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
21-27 de abril de 2013 
69TH Fiaf Congress 
Fechas: 21-27 de abril de 2013 
Barcelona. Intl. Federation of Film Archives, Filmoteca de Catalunya 
http://www.fiafcongress.org/2013 
 
 
3ª Jornada sobre calidad de revistas de ciencias sociales y humanidades (CRECS 2013) 
Fechas:  9 de mayo de 2013 
Sevilla. El profesional de la información (EPI); Universidad de Sevilla (US) 
http://www.thinkepi.net/crecs2013 
 
 
XIII Jornadas españolas de documentación. Fesabid 2013 
Fechas:  21-24 de mayo de 2013 
Toledo  http://www.fesabid.org 
 
 
XIX Jornadas de Archivos Municipales de Madrid:   
Gestión Documental: Soluciones para la e-Administración  
Fechas:  Jueves 23 y viernes 24 de mayo de 2013 
AUDITORIUM Centro ―Las Artes‖, C/ Madrid, 25 Arroyomolinos (Madrid)  
 
 
XIV Congreso de Archivística de Catalunya: "Archivos, Identidad y Estado"  
Organizado por:  Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya  
Fechas: 23, 24 y 25 de mayo de 2013 
Barcelona www.arxivers.com  

http://www.fiafcongress.org/2013
http://www.thinkepi.net/crecs2013
http://www.fesabid.org
http://www.arxivers.com
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Les opinions exposades en els textos publicats en „SÍMILE' són exclusivament                  

dels seus autors. 

L'opinió oficial del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i  Documentalistes de la Comunitat        

Valenciana l'expressa la Junta com a òrgan de Govern de l´Institució. 

 

S'autoritza la reproducció, indicant sempre la procedència 

 
SIGUENOS EN: 

mailto:administracio@cobdcv.es
mailto:administracio@cobdcv.es
http://twitter.com/cobdcv
http://www.facebook.com/cobdcv
http://www.flickr.com/photos/cobdcv
http://paper.li/cobdcv
http://www.linkedin.com/groups/COBDCV-Col-legi-Oficial-Bibliotecaris-3934614
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