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La desmemòria és improductiva, retrògrada i frustrant. I una   

societat sense memòria està     abocada a les tenebres de la  

ignorància, el mite i el fanatisme que la Il·lustració va començar 

a combatre. 

Una societat que no es parla i no es veu, no es reconeix. Una     

societat muda i cega no es projecta. En plena revolució tecnològica, 

amb l‟esclat contemporani de noves formes de comunicació        

interpersonal i col·lectiva a través de les xarxes socials i tota la   

panòplia de la web 2.0, una societat sense mitjans audiovisuals 

propis no existeix. I la valenciana és, ara per ara,  una societat així,  

mediàticament morta. Desapareguda. Inexistent. I amenaçada per la desmemòria.  

 

La liquidació de les emissions de Canal 9 i Ràdio 9 ha deixat el poble valencià sense unes eines 

d‟identificació col·lectiva i vertebració territorial potentíssimes. El menú informatiu, formatiu i        

d‟entreteniment audiovisual dels valencians i valencianes és pobre des de fa temps pel que fa a la 

seua diversitat. Però ara ja pateix d‟avitaminosi.  

 

La llengua pròpia, habitualment inexistent en tots els mitjans de comunicació privats (i inclús en la 

pública RTVE), va camí de tornar a quedar fora de l‟esfera pública, com durant la dictadura. I l‟ex-

tens, variat i enriquidor catàleg de manifestacions del patrimoni cultural autòcton amenaça de ser  

reduït a objecte d‟interés exclusiu d‟etnògrafs i turistes despistats, però no motiu d‟orgull dels qui 

ens reconeixem hereus d‟uns costums i tradicions. Ni aquells que s‟hi dediquen professionalment a 

conservar la memòria col·lectiva audiovisual van a tindre res que documentar. 

 

Sí, tot això, i fins i tot alguna cosa més, ha provocat el tancament de RTVV a pesar de totes les  

seues evidents i clamoroses deficiències i mancances atribuïbles a les persones que durant anys 

l‟han (mal)gestionada.  

   
NI MUTS, NI CECS, NI DESMEMORIATS: FIRMA 

LA ILP PER UNA RÀDIO I TELEVISIÓ 

PÚBLIQUES I EN VALENCIÀ 
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Manel Castañeda, Comissió Promotora ILP 
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NI MUTS, NI CECS, NI DESMEMORIATS: FIRMA 

LA ILP PER UNA RÀDIO I TELEVISIÓ 

PÚBLIQUES I EN VALENCIÀ 
 
      

 

 

Conscients de tot això, hi ha l’opció de caure en la nostàlgia o bé el camí de posar-se en 

moviment en defensa d’un nou servei públic de ràdio i televisió en llengua pròpia, digne, 

plural, ben gestionat, de qualitat, modern, a l’abast de tots i bolcat en el territori i la seua 

gent, que es dedique a narrar el present que serà la memòria del futur. 

 

Anèmia social i empobriment cultural 
Els promotors de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que us presentem reivindiquem el 

dret col·lectiu del poble valencià a rebre i comunicar idees i informació en llengua pròpia a 

través dels mitjans de comunicació que qualsevol societat madura es mereix al segle XXI.  

 

Som, lamentablement, l‟únic territori de tota l‟Europa comunitària amb llengua pròpia que 

no disposa d‟uns mitjans públics per a la seua difusió. I això és una anomalia que només 

pot provocar empobriment cultural, anèmia social i retrocés de la consciència ciutadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així les coses, des de la ILP per un Servei Públic de Ràdio i Televisió en valencià, us     

animem a donar suport actiu a una causa que ja ha rebut la solidaritat compromesa de   

milers de valencians i valencianes que es resisteixen a ser emmudits i encegats per aquells 

que no desitgen ciutadans informats i, per tant, crítics, sinó desmemoriats. Per tot això, et 

convidem a què no deixes passar l‟oportunitat de firmar la ILP. Tu també fas falta. 
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El passat divendres 30 de juny es va celebrar a la ciutat de València la gala dels Premis   

Samaruc de literatura infantil i juvenil en valencià. 

 

Estos premis, creats per l‟Associació de Bibliotecaris Valencians a iniciativa de Xelo        

Carbonell, aleshores bibliotecària de Silla i Ramón Guillem, bibliotecari de Catarroja, arriben 

este any a la seua 22ª edició. A diferencia d‟altres convocatòries que premien obres       

inèdites, els premis Samaruc premien obres ja publicades per editorials del nostre àmbit   

lingüístic i que al temps que reconeix la seua qualitat literària les promociona entre els      

potencials lectors. 

 

Al llarg d‟estos anys han arribat al reconeixement unànime com a un dels més prestigiosos 

de la nostra literatura infantil i juvenil. El jurat estava format per Eduard J. Gay Gay, Teresa 

Gomis Baixauli i Maria Isabel Martí com a bibliotecaris, Àngels Gregori Parra com a         

escriptora, i Mª Encarnación Escandell com a mestra. 

 

En la modalitat de literatura infantil va guanyar-lo el poemari  “Diversos i dispersos versos 

conversos i perversos dels universos”, de l‟escriptor Josep Ballester, il·lustrat per Paco     

Giménez i publicat per edicions Perifèric; en la modalitat de literatura juvenil el guanyador 

fou “El meu nom no és Irina”, de Xavier Aliaga, publicat per l'editorial Andana. 

 

Durant el transcurs de la vetllada literària es lliurà el Premi d'Honor de l'Associació de       

Bibliotecaris Valencians, distinció que s'atorga a aquella persona i/o entitat que s'haja        

distingit per la defensa i promoció de la biblioteca pública, i el Premi Bibliotecari de l'Any, en 

reconeixement a un professional de l'àmbit de les biblioteques pel seu treball en favor      

d'aquestes. 
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Paco Rodrigo i Comes 

Bibliotecari Massanassa 



 

 

7 

Enguany, el Premi Bibliotecari d'Honor va recaure en el programa de televisió “Un país de llibre”, 

produït per Barret Films, per la seua tasca divulgadora de la literatura valenciana i que assenyala 

molt bé el necessari camí de difondre la literatura en els mitjans de comunicació per poder arribar a 

un públic més ampli. En l'acte de lliurament els mèrits del programa foren glossats pel periodista  

Josep Ramon Lluch. 

 

Pel que fa al premi Bibliotecari de l'Any el guardó va recaure en Carme Botet Garcia, Directora de 

les Biblioteques Públiques Municipals de Manises. La glossa de la persona homenatjada fou a 

càrrec de Josep Ramon Sanchis, arxiver i bibliotecari de Torrent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'acte va ser conduït pel bibliotecari i escriptor Ramon Guillem i durant la vetllada van haver també 

els parlaments de Manel Romero, en nom de l'Associació d'Editors del País Valencià, i de Núria    

Cadenes en nom de Gemma Pasqual, vicepresidenta de l'Associació d'Escriptors en llengua        

Catalana del País Valencià. 

 

A l'acte van assistir diversos representants del món literari i cultural valencià. Francesc Rodrigo,    

president de l'Associació de Bibliotecaris Valencians tancava l'acte amb un discurs en el que         

felicitava els guardonats destacant especialment el premi a Carme Botet per una llavor constant i 

diària al llarg de tota una vida professional al front de la biblioteca fins  convertir-la en un referent 

cultural de la seua localitat. 

 

Francesc Rodrigo va recordar com per “l‟any 1983 alguns bibliotecaris encetaren el Col·lectiu de   

Bibliotecaris de l‟Horta Sud, al que després se li van unir altres col·lectius comarcals com el de   

l‟Horta Nord, o els de Castelló i Alacant i que varen ser el germen de l‟Associació de Bibliotecaris 

Valencians i esta a la seua vegada, un dels pilars fonamental sobre el que es va assentar l‟actual  
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Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana, junt a     
l‟Associació Valenciana d‟Especialistes de la Informació (AVEI). 

referent de la nostra professió en la comunitat i espill on es miren altres companys de la 
resta d‟Espanya”. 

 

Per finalitzar va insistir en que “si l‟objectiu de l‟Administració pública deu ser la felicitat 

dels ciutadans, les biblioteques tenen un paper important que complir facilitant l‟accés a la 

cultura i al coneixement a amplies capes de la població. En estos temps que ens diuen 

que són de crisi, les biblioteques deuen ser un lloc de resguard per al públic, per a que 

tingam llibres, accés a les tecnologies de la informació, en definitiva a la cultura de        

manera gratuïta i sense discriminació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I la tasca del bibliotecari és clara, facilitar eixe accés, unes vegades amb més tranquil·litat, 

altres menyspreat pels poders polítics, temporals ells encara que no ho saben, però     

sempre fidels al nostre treball: servir els ciutadans. Som com la gota que forada la pedra, 

constants, perseverants, un dia darrere d‟altre conservem i conservarem la paraula que és 

la base del saber”. 
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COL·LABORA AMB SÍMILE 

 
La Vocalia de Publicacions i Comunicació vol agrair als col·legiats que van enviant les seues 

col·laboracions per a la revista de tots. 

 

Des del SÍMILE nº 25 vos informem que la revista es publicarà trimestralment, podreu enviar 

els vostres articles, abans del día 1 del mateix mes de la seua publicació:  

 

Tardor (setembre-octubre-novembre). Data de publicació 15 d’OCTUBRE 

Hivern (desembre-gener-febrer). Data de publicació 15 de GENER 

Primavera (febrer-març-abril). Data de publicació 15 d’ABRIL 

Estiu (maig-juny-juliol). Data de publicació 15 de JULIOL  

 

Envieu les vostres experiències professionals, opinions, denuncies o felicitacions. Visions del 

que esteu vivint com a professionals de la informació, de les biblioteques, dels arxius. Aquets 

es el vostre canal de comunicación i esta a la vostra disposició. El Col·legi al llarg de la seua 

jove història, està a la vostra disposició.  

 

Un dels objectius: millorar la nostra visibilitat oferint aquest canal de comunicació i difusió, 

obert i a l'abast de tots els col·legiats i col·legiades. 

 

ANIMEU-SE A ENVIAR COL·LABORACIONS I QUE SIMILE SIGA 
LA VOSTRA VEU I EL VOSTRE ESPAI 

http://issuu.com/cobdcv-valencia    

comunicacio@cobdcv.es / administracio@cobdcv.es                 
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Conta’ns la Teua naix gràcies al inestimable treball del companys que    

participen al GTBO que, amb la il·lusió de fomentar i accelerar les         

oportunitats laborals del nostre sector,  s‟esfocen constantment per a poder 

despertar el mercat laboral i eixir reforçats de la crisi. Aquest Grup de Treball, actualment, està fent: 

 

1. un anàlisi/segmentació empresarial per vorer on i com podríem col·laborar,  

2. elaborant un catàleg de serveis,        

3. dissenyant un portal Web encaminat a directius, 

4. analitzant la formació que ens manca per a algunes tasques i com a retroalimentació 

de les anteriors,  

5. la creació d'un espai d'intercanvi d'experiències entre professionals de la informació i la 

documentació: Conta’ns La Teua. 

 

Però què és Conta’ns La Teua? 

 

 

L‟objectiu principal d‟aquesta simpàtica 

iniciativa és ampliar la perspectiva laboral 

del nostre sector i descobrir nous terrenys 

professionals a explorar... Tanmateix, 

també permet prendre un refresc (begut i 

mental ;-)) gràcies a l‟experiència          

professional que ens aporten col·legues 

en actiu. T‟ho vas a tornar a perdre?? 
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Naix un nou espai d’intercanvi professional:                                                       

Conta’ns La Teua, atractiva iniciativa del Grup de 

Treball Borsa d’Ocupació (GTBO) 
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David Seguí Morant 

Vocal Treball COBDCV 



 

 

El darrer dijous de maig, a les 20h exactament, s’encetà al Pub-Cafeteria Café Bombón de 
València les primeres Trobades Conta’ns La Teua, amb la col·laboració de Daniel Monleón, 

company responsable d'e-màrqueting & e-contents (SEU, Xarxes Socials, Arquitectura           

d'informació) a MASMEDIOS. Daniel ens explicà en poc més de mitja horeta el seu perfil, la seua 

trajectòria professional i ens va descriure molt amable i didàcticament el seu dia a dia en un mes 

qualsevol de feina. Gràcies a ell vàrem descobrir, entre altres moltes qüestions, que el paper de 

Gestor de Projectes potser una de les tasques on podem aportar molt de valor en determinats 

encàrrecs empresarials.  

 

D‟altra banda el darrer dijous de juny, a les 20h en punt, i al mateix local esmentat, tenien lloc 

les segones Trobades Conta’ns La Teua, on escoltàvem a Carolina Salinas, companya            

responsable del departament d'Intel·ligència Competitiva i Estratègica de AIMPLAS, Institut    

Tecnològic del Plàstic. Carolina ens va contar, amb el mateix entusiasme i dedicació que va fer 

evolucionar el centre de documentació, de quina manera fent una òptima gestió de la informació 

es pot passar a ser un dels departaments clau de l‟organització, facturant, fins i tot, directament a 

clients. 
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Els assistents, ben compensats, intercanviarem impressions, descobrirem noves possibilitats i,     

perquè no, vàrem trobar un espill on mirar-nos... A més a més que també aprofitarem per fer una 

mica de networking!! ;-)) Gràcies al qual, tal vegada, pugem ajudar-nos en un futur proper. 

 

Ja s‟està treballant en els propers encontres (normalment, l‟últim dijous de cada mes, a les 20h i al 

mateix local). Però tota la informació la tindreu actualitzada a la web del Col·legi i enviarem un      

recordatori de cada sessió per correu. No cal inscriure‟s però en agraïment del préstec del local, és 

obligatòria una consumició mínima! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I a tu? T‟abelleix contar-nos la teua? No ho dubtes i anima't. Tenim ganes d'escoltar-te!! 
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http://cobdcv.es/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=277


 

  

Què és Gestors                      
d'Informació en Acció?  

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. Ofereix anualment almenys una 

col·laboració subvencionada als membres col·legiats. 

BASES GIA 

Se subvencionaran activitats i projectes de cooperació al desenvolupament que es realitzen tant a 

Espanya com a qualsevol país estranger. La Junta de Govern del Col·legi designarà una comissió 

que avalue  totes les propostes presentades i trie les accions a subvencionar cada any. 

 

Tots els projectes hauran de respondre a alguns d'aquests objectius: 

 

 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. 

 Alfabetització  informacional, animació lectora, serveis de referència. 

 Difusió  del patrimoni documental. 

 Desenvolupament de projectes i sistemes d'informació. 

 

PROYECTES DE COL·LABORACIÓ 2014 

TÍTOL PROJECTE 1: 
"Pasantía en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de 
Costa Rica (EBCI)" 
Institució / ONG solicitant: Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la          
Universidad de Costa Rica (EBCI) 

TÍTOL PROJECTE 2: 
“Formación de personal bibliotecario del Centro Cultural de España en Malabo y bibliotecas 
de Malabo, Guinea Ecuatorial" 
Institució / ONG solicitant: Centro cultural de España en Malabo - AECID 

  

http://cobdcv.es/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=&lang=ca
http://www.ebci.ucr.ac.cr/
http://www.ebci.ucr.ac.cr/
http://ccemalabo.es/


 

  
 Els Professionals de la Informació i la                           

Documentació Valencians ja tenen         

Codi Deontològic  

 Junta Govern COBDCV 

 

Al mes de juny i dins dels actes de celebració del 8e. aniversari de la creació del Col·legi     

Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) va tindre lloc 

la seua primera Trobada Anual a la Casa de la Cultura de Calp. 

L'acte, al que van acudir nombrosos professionals de la informació i la documentació          

valencians, va servir, a més, d'acte de presentació del primer codi deontològic que regirà les 

seves actuacions professionals, no solament a la Comunitat Valenciana, sinó en tota           

Espanya. 

Es va destacar la importància de l'adopció d'un codi deontològic professional, ja que suposa 

un acte voluntari de compromís amb la societat que va més enllà de l'estricte compliment de 

les obligacions laborals i legals existents.  
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 Els Professionals de la Informació i la                           

Documentació Valencians ja tenen         

Codi Deontològic  

 

“Atès que hui dia l'accés lliure en condicions òptimes i d'igualtat a la informació per part de la       

ciutadania és quelcom tan essencial com l'accés a l'atenció sanitària, els nostres professionals han 

de ser un dels seus garants” va afirmar Vicent Giménez Chornet, arxiver, professor de la          

Universitat Politècnica de València i       

expresident del COBDCV, i un dels “pares” 

d'aquest codi elaborat i consensuat dins 

de FESABID, la Federació Espanyola de 

Societats d'Arxivística, Biblioteconomia, 

Documentació i Museística, a la qual el 

Col·legi pertany. 

Així mateix el codi assumeix els principis 

de la Declaració Universal dels Drets      

Humans i aprofundeix en aquells que      

s'identifiquen amb la professió, com són, el 

garantir la privadesa, l'autoria, la            

conservació, la sostenibilitat, la investigació i el coneixement accessible. 

En l'actual societat de la informació   

l'impacte social, econòmic, cultural,    

polític i mediambiental de les accions 

dels professionals de la informació i la 

documentació s'estén no tan sols als 

tradicionals àmbits culturals i adminis-

tratius, sinó que arriba també al món 

empresarial. És per això que la         

confiança dels usuaris, clients i ocupa-

dors en la seua professionalitat és     

essencial i el tenir un codi deontològic 

com a referent reforça aquesta         

confiança.  

 

Mes informació: http://cobdcv.es/portal/index.php?
option=com_content&view=article&id=278&Itemid=&lang=ca 

Codi deontològic: http://www.fesabid.org/repositorio/federacion/codigo-etico-para-bibliotecarios-y-
profesionales-de-la-informacion-en-espana 
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La figura del GIA, gestor d‟ informació en acció, va nàixer ja fa quasi quatre anys, i va ser en 

el 2011 quan va començar la primera col·laboració amb Argelia, a la que seguirien la de   

Guatemala, Argentina, Equador, Camerun, i Costa Rica; i pròximament tindrà lloc la que es 

realitzarà a Guinea Equatorial. La finalitat d‟ aquest projecte a més d‟ajudar a desenvolupar 

una tasca concreta, també permet al professional adquirir noves experiències laborals i     

humanes.  

Aquesta es la teoria, però després de la meua vivència, puc assegurar que efectivament, la 

teoria i la practica, es corresponen per complet.  

Personalment realitzar aquesta 

col·laboració, era un projecte que 

m‟il·lusionava. Per tant, quan des de el 

COBDCV, Mar, em va cridar per telèfon, 

vaig tindre la mateixa sensació, que si 

rebera un premi. Amb el pas dels dies   

d‟ emocionada vaig passar a contenta, 

de contenta a eufòrica, en fi, em trobava 

feliç, aquest sentiment encara m‟ acom-

panya.     Inclús crec que afegiria un altre 

sentiment en aquestos moments, i es      

l‟enyorança, enyorança per totes      

aquelles persones que he conegut i per tot el que he aprés i he viscut.    

El viatge va començar molt bé, per que la presidenta del COBDCV, Alicia, tenia previstes una 

sèrie de conferencies i reunions a la Universitat de Costa Rica (UCR), i per tant el viatge el 

férem juntes. Al arribar a San José, la universitat estava tancada, per ser apoca festiva,   

aprofitarem per fer un poc de turisme, concretament visitarem Platja Chiquita, i el refugi    

nacional Gandoca - Manzanillo, on es banyarem en aigües del carib, contemplarem gran 

quantitat de plantes i animals tropicals, i també férem cicloturisme en resum una experiència 

memorable.  
SÍMILE  nº 25 

 
 Els Gestor d’ informació en acció (GIA)                          

viatgen a Costa Rica 

 

 
 

Luisa Palomares Toledo 

Bibliotecaria Simat de la Vagdigna 
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Després dels dies de descans començarem amb les activitats de la universitat, i coincidint amb 

la setmana cultural i la celebració internacional del dia del llibre, anàrem a la entrega de premis 

del concurs de conte curt, “leer lo nuestro, leer lo que producimos”.  

La conclusió que podem traure 

després de les diferents visites 

a les biblioteques municipals,  

es que totes les biblioteques 

visitades, tenen un fort expo-

nent social, ja que el benestar 

de la població, es en definitiva 

la seua prioritat. Fent una     

ullada rapida a les biblioteques 

visitades, cal destacar la       

biblioteca de Hatillo, que      

fomenta diferents tipus d‟ actuacions i projectes molt innovadors relacionats amb el treball           

d‟inserció social dels joves, i l‟ aprofitament de recursos humans en una zona bastant deprimida. 

En la biblioteca municipal Carmen Lyra la seua prioritat son les classes d’ alfabetització i         

reciclatge així com activitats setmanals amb els xiquets dels col.legis del voltant. En la biblioteca 

Maria Luisa Porras, l’ activitat que més em crida l’ atenció es la que es du a terme amb els     

usuaris de la tercera edat.  A la biblioteca Emma Gamboa, la seua principal estratègia va        

dirigida cap als estudiants. Altre tipus de treball es el que es desenvolupa a la biblioteca de San 
Carlos, en aquesta biblioteca les activitats van enfocades a diversos sectors de la població i a 

més a més tenen un programa de radio, on la temàtica gira al voltant del llibre i la lectura. A la 

biblioteca municipal Isidro Muñoz Zapote, cal destacar els diversos tallers de manualitats i la  

seua web de temàtica local.  

 

 

 
 Els Gestor d’ informació en acció (GIA)                          

viatgen a Costa Rica 
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A les activitats anteriors hem de sumar, les reunions amb els responsables del sistema de  

biblioteques municipals, i les diferents entrevistes amb alumnes i professors de la universitat, 

una d‟elles va ser amb la professora Damaris Espinosa, professora de biblioteques escolars, 

o la dels alumnes que realitzaven un treball de Final de Graduació, sobre animació lectora. 

També em vaig entrevistar amb la periodista de la radio de la UCR Lillian Mora Vindas, per al 

programa de radio G.A.M, programa on tracten temes d‟interès universitari, aquestes noticies 

les difon la Facultat de Ciències de la informació de la UCR, i la temàtica d‟ aquest programa 

en concret era la promoció de la lectura. 

A nivell acadèmic vaig impartir 

classes de foment lector i     

animació a la lectura, i vaig   

realitzar diversos tallers, al   

voltant del llibre de Franziska 

Biermann “el señor zorro le 
gustan los libros” entre els 

estudiants. Vull destacar entre 

les activitats realitzades, les 

lectures en veu alta, la fabrica-

ció d‟un pre-llibre o la confecció d‟un llibre comestible, per a la confecció del llibre varem      

necessitar els següents ingredients: galetes suïsses, dolç de llet, pintura comestible, anisets, 

nous, i un poc d‟ imaginació, tot un èxit el combinat de lectura, distracció i degustació.  
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Altra de les tasques del projecte, era participar en el que s‟ anomena el TCU, es a dir treballs  

comunals a la Universitat, aquestos treballs consisteixen en practiques interdisciplinàries entre 

professors i estudiants, que tenen per objectiu millorar l‟ autonomia de la societat costa-riquenya. 

El TCU l„han de realitzar tots els estudiants abans de graduar-se, quan estan a punt per a       

finalitzar els seus estudis. Curiosament aquestos treballs, en els que vaig participar, tenien lloc 

els dissabtes des de les 7 del mati fins les 18 hores, per a facilitar als estudiants que treballaven 

o que tenen classes, una major disponibilitat del seu temps, i a més a més els participants en el 

TCU, son traslladats amb vehicles de la universitat, i reben dietes. 

En quant a les observacions en 

general de les biblioteques, 

com a edificis físics i de contin-

gut, així com pel seu personal, 

m‟ agradaria fer constar la    

meua percepció, els locals     

solen ser més o menys com els 

nostre, amb un fons també    

similar, amb un horari similar, 

però amb una plantilla de      

professionals molt superior, a 

les nostres, per exemple una biblioteca pareguda a la de Simat de la Valldigna, on treballem dos 

persones, tenen una plantilla de set persones, on cada una de elles realitza la seua tasca,        

depenent de la secció específica de la biblioteca on treballen: d‟ordinadors, ludoteca, infantil,    

general... Curiosament totes les biblioteques conten amb una cuina, sols per al personal que    

treballa a les biblioteques.  
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Conèixer altres maneres de treballar i explicar les nostres experiències professionals allà, per 

suposat que ha segut molt enriquidor, no hem considere una bibliotecària que ha col·laborat 

amb el projecte de Costa Rica, si no una bibliotecària que ha treballat amb un projecte comú 

en el que l‟ intercanvi d‟ idees, no esta tancat i que gràcies als contactes dels professionals     

d‟ allà: Lorena, Magda, Sindy, Sunny, Marcela, Ramón, José Iván, Ruth, Iria, Damaris, Andrea, 

Joanna, Jonathan,... i també als alumnes de la escola de bibliotecologia, ha quedat obert i 

amb visió de continuïtat, i al mateix temps s‟ha convertit en un camí com diuen allí de:  

Pura Vida, i a seguir a llegint, clar que si. 
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Després de 29 anys d‟existència del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de 

Catalunya (COBDC), aquest any ha estat el primer cop que es van celebrar unes eleccions 

ja que es presentaren dues candidatures. Les eleccions van tenir lloc el passat 4 de juny, i 

creiem que és un fet molt positiu, ja que exemplifica un alt grau d‟implicació en la gestió del 

màxim òrgan de representació de la professió a Catalunya. I, també, que finalment els 

col·legiats vam poder exercir el nostre dret de vot i triar nostres representants d‟una forma 

més democràtica. 

 

Responsabilitat, il·lusió, cohesió i territori.  La candidatura guanyadora, amb 53,3% 
dels vots, va  ser  l’encapçalada  per  Daniel  Gil,  com  a  President;  i  per  Gisela  Ruiz,  a  

la Vice-presidència. La resta de membres: Maika Garcia, l‟Eli Ramírez, Marc Ferrayuoli, la 

Miryam Gallego, Jordi Bosch, Aina Giones, Josep Miquel  Varea i Aldara Cervera.  

 

 Som un grup de 10 professionals, jove, potent, amb molta il·lusió. Ens sentim propers 

als col·legiats en l‟àmbit professional. Representem diferents perfils professionals i coneixem 

les necessitats i preocupacions del dia a dia. Es tracta d‟una Junta amb una forta                
representació territorial a tota Catalunya, ja que venim de Tortosa, Reus, Mollerussa,      

Sabadell, Santa Cristina d‟Aro, Parets del Vallès i Barcelona. Sabem de primera mà la        

problemàtica dels col·legiats de fora de Barcelona. Volem aplicar solucions, aportar idees, 
iniciativa i empenta!!! No espanta la responsabilitat; és més, volem assumir-la sense      

complexos, de cara. Ens sentim capaços d‟afrontar el repte. I volem un Col·legi                  
reivindicatiu, i que aglutini totes les preocupacions del col·lectiu professional a Catalunya. 

Serem la veu de tots els professionals. 

 

El nostre programa. S‟articula en 6 grans eixos pensats per dirigir al Col·legi a la recuperació 

i posicionar-lo amb fermesa en un nou context social, cultural i econòmic,  tant  a  nivell català  

com a nivell  internacional. És camí de menys a més, amb vocació de futur i a molt llarg       

termini. Necessitem, en primer lloc, créixer en nombre de col·legiats. Volem ser un 

Col·legi fort i amb significació social; participatiu, dinàmic i actiu, i que esdevingui central  la  
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vida cultural del  país. Sols no aconseguirem res; hem de créixer, però també volem vida 

cultural del país. Sols  no  aconseguirem  res;   hem  de  créixer,  però  també volem 

col·laborar estretament  amb altres associacions del nostre àmbit. El segon repte que en 
marquem és augmentar els ingressos. En un context econòmic complicat, buscarem en 

la innovació una font  d‟ingressos. I ens centrarem  en  el Campus Virtual com a centre de  

formació continuada  de referència. Creiem en el coneixement i la formació com a  motors  

econòmics i de progrés.  En paral·lel, crearem un ampli catàleg de serveis de prestigi,  
d’impacte i d’alt  reconeixement professional en el col·lectiu; el serveis oferts com a 

element de diferenciació.  

Som, d‟altra banda, un col·legi d‟àmbit català,  i incentivarem la presència efectiva a tot 
el territori. Volem sentir els 

col·legiats de fora de Barcelona 

que formen part efectiva del 

Col·legi. Un cop arribats aquí, el 

Col·legi estaria en disposició 

d‟esdevenir un think tank      
cultural i de país, amb visibilitat i 

presència, influent i capaç       

d‟impulsar canvis i millores      

efectives. Pretenem arribar a    

primera línia, tenir un paper     

principal i que se‟ns tingui en 

compte. Finalment, volem sortir 
al món, iniciar  un  procés    

d’internacionalització.  Creiem  en la col·laboració amb associacions d’àmbit estatal  i    

internacional per  així agilitzar  la  mobilitat  els  professionals  del  nostre sector. I  en  

aquest  aspecte,  creiem es  que es clau  establir un vincle més estret amb el COBDCV,  ja  

que  ens uneixen  una sèrie  de vincles cultural que creiem que cal explotar i potenciar   

molt   més,  també  des  de  l‟àmbit  de   les   biblioteques,  la  informació   i   la                

documentació. 

 

És un programa  amb accions  concretes, amb  fites  mesurables.  Des  de la  nostra Junta  

disposem  del  capital  humà  necessari,  amb  uns  professionals  solvents,  joves  i  amb  

experiència  capaços  d‟assumir  la responsabilitat i d‟assolir tot el que plantegem. 
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    Autor: Eli Pariser  

    Libro: The filter bubble: what the  

    internet is hiding from you. 

          Editorial: Penguin books, 2012 
 

 

 

 

Recuerdo como la palabra “serendipia” empezó a surgir por todas partes a inicios del nuevo milenio. 

Daba mucho sentido a aquello que me pasaba cuando buscaba una información en internet y       

acababa descubriendo otra, maravillosa y sorprendentemente interesante. 

 

Wikipedia define la serendipia como “descubrimiento o un hallazgo afortunado e inesperado que se 

produce cuando se está buscando otra cosa distinta.” Con la expansión de Internet, serendipia      

empezó a formar parte del vocabulario habitual, y dio de sí toda la magia que contiene, la cual,    

aparentemente, estaría a punto de desaparecer. 

 

En 2009, Google anunció sus planes de “conocerte lo máximo posible”, y de ahí surge el libro The 

filter bubble: what the Internet is hiding from you de Eli Pariser2. El libro nos muestra de cómo los  

intereses comerciales creados en internet están acabando con la serendipia y ofreciendo resultados 

cada vez más a medida de cada usuario.  

 

La idea sobre la que el trabajo de Pariser gira es analizar cómo los algoritmos que subyacen bajo los 

servicios desarrollados por corporaciones como Google, Facebook, Amazon, y no sólo sino también 

por medios de comunicación, están constantemente recogiendo datos sobre nosotros de modo que 

esta información les sirva para ofrecernos “mejores” servicios. La expresión “you are getting free  

service, and the cost of information is about you” (cuando algo es gratis, el producto eres tú)  hace 

 

 

1http://es.wikipedia.org/wiki/Serendipia 

2http://www.amazon.es/The-Filter-Bubble-Internet-Pariser/dp/B00C6OO9HS/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1402669114&sr=8-
2&keywords=filter+bubble  
 

 E
 P 
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referencia a que el uso de todas las herramientas - supuestamente gratuitas - de las que        

muchos hacemos uso, no son tan gratuitas como pensamos. Su coste se basa precisamente en 

el uso que hacen de los documentos que compartimos en Google Drive, los emails que          

tenemos en Gmail, las conversaciones que mantenemos a través de Google voice, los e-books 

que compramos y almacenamos en Amazon o los “like” que damos a páginas web a través de 

Facebook - por citar algunos ejemplos, Pariser aporta más -, para ofrecernos servicios y        

productos mucho más personalizados. 

 

El archiconocido término “Big data” se basa precisamente en esto, en obtener la máxima       

información sobre los usuarios de internet. A través de la recolección del rastro de información 

que un usuario va dejando en su interacción con Internet, en diferentes servicios, empresas y 

dispositivos, las corporaciones pueden elaborar, por ejemplo, predicciones de compra o          

sugerirte productos en función de tu comportamiento previo. 

 

Esta óptima personalización, habría sido el sueño de muchos bibliotecarios y documentalistas, 

cuando buscábamos la precisión, relevancia y eliminar el ruido, pero vistas las puntualizaciones 

que hace Pariser, deberíamos pensar dos veces antes de aceptar a pies juntillas tan 

“maravilloso” servicio, y quizá, si está en nuestras manos,    

hacer algo al respecto.  

 

En primer lugar las “burbujas filtro” - término que el autor      

utiliza para definir este fenómeno - inexorablemente amplifican 

nuestro sesgo, puesto que el algoritmo trabaja de forma en 

que sólo nos muestra aquello que estamos interesados en ver, 

limitando así nuestra capacidad de decisión en cuanto a       

seleccionar contenidos diferentes de aquellos que                

normalmente nos interesan. De este modo, limita la libertad de 

elección, a la vez que construye quien eres, basándose       

fuertemente en la creación de estereotipos.  La existencia  de 

  
              Portada Llibre; “The filer bubble:  

              what the internet is hiding from you ” 
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unos sitios web con mucho más tráfico que otros, dota a estos sitios web de enorme poder, lo que 

iría justo en dirección opuesta a considerar el web como una forma de descentralización del poder. 

Esta customización exagerada también puede ofrecer una visión distorsionada y particular de  

aquello que sucede en el web, ya que a través de los algoritmos: las webs pueden mostrarse de 

forma diversa (web morphing), el videojuego al que jugamos mostrar publicidad dirigida (product 

placement hooks), o nuestro e-book mostrarnos publicidad sobre las zapatillas que compramos la 

semana pasada a través del web (advertised-funded media). Esta especie de “publicidad             

subliminal” (o no tan subliminal) que probablemente hayas ya notado cuando navegas en internet, 

es efecto de las “burbujas filtro”.  

 

Por último, pero no menos importante, el libro reflexiona sobre hasta qué punto ésta                     

personalización, invisible a los usuarios, está tomando el control sobre nuestros datos personales y 

nuestra privacidad. 

 

A pesar del interés en descubrir que alguien confirma mis sospechas previas sobre de qué forma la 

web se construye de forma diferente alrededor de cada usuario, en mi opinión el libro da muchas 

vueltas sobre un mismo concepto: “la burbuja filtro”. Incluso en ocasiones cuesta ver el enlace entre 

la temática del libro y los ejemplos que presenta para darle solidez a su hipótesis. Solo si quieres 

profundizar o sientes curiosidad merece la pena leerlo completo, ya que leyendo únicamente hasta 

el capítulo 2 te formas una idea de lo que este filtro puede suponer. Otra alternativa para tener una 

visión general de las “burbujas filtro” es ver la presentación en TED20113 del mismo autor.  

 

Autora reseña: Estefanía Aguilar Moreno 

 

 

3http://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles  

http://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles
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