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 MEMORIA D’ACTIVITATS DEL COBDCV AL LLARG DE L’ANY 2007  

 
 
 
Apreciats companys; 
 
Fà poc més d’un any que celebrarem la nostra Assemblea Fundacional i ja ens reunim per primera 
vegada en Assemblea General Ordinària per analitzar com ha transcorregut este any i marcar les 
línees que deurem seguir en l’actual. 
 
En l’Assemblea anterior ens marcàvem uns objectius que volíem que foren al mateix temps 
modestos i ambiciosos. Modestos perquè començàvem i encara no sabien amb quins mitjans 
podíem comptar i també perquè tot inici requereix conèixer les pròpies forces, el terreny sobre el que 
ens fonamentem, però també volíem que foren ambiciosos ja que si no es mira més enllà de la 
pròpia altura difícilment s’avançarà en cap lloc. 
 
Si recordeu, els objectius que es marcarem eren: 
 

 Consolidació de les infraestructures 

 Captació dels professionals. 

 Comunicació a la societat 

CONSOLIDACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES: 

 

En quant a la consolidació de les infraestructures ens marcàvem l’objectiu de mantindre i millorar les 
iniciatives de les dues associacions constituents del col.legi, dotar-se d’una mínima estructura 
administrativa i organitzar internament el col.legi de manera que acullga totes les sensibilitats. 
Passem ara a veure quines han estat les coses que hem fet: 
 

 Creació del Servei d’Assessorament Jurídic. A càrrec del despatx d’advocats Candela & 

Porcel i on atenen les nostres consultes els letrats Horst Antonio Hölderl Frau, Victor Illueca i 

Patricia March Aguilar. S’ha establit un dia a la setmana, concretament el dimecres, per a que 

els col.legiats puguen formular les seues consultes tant laborals com de caràcter particular, 

essent la consulta totalment gratuïta. Segons l’informe que ens ha facilitat el Servei Jurídic, 

en els sis mesos que du de funcionament ha atés 9 consultes relacionades amb el Decret de 

creació de Biblioteques i l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i la seua repercusió en els llocs 

de treball; en quant a consultes sobre altres aspectes laborals o de caràcter civil han estat 11.  
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El Servei Jurídic també ha assessorat a la Junta de Govern en diverses qüestions, ha 

elaborat l’Informe Jurídic sobre adaptació al Decret 119/2005 de 24 de juny pel que es dicten 

normes per a la creació de centres de lectura públics municipals i la carta sobre l’Estatut 

Bàsic i el Decret que enviarem a totes les Biblioteques Públiques Municipals perquè les 

reenviaren als ajuntaments respectius. 

 

 Edició de la pàgina web del Col.legi. La pàgina web pretén reflectir la vida col.legial servint 

al mateix temps de punt d’informació i d’encontre per als col.legiats i totes aquelles persones 

interessades en la nostra professió. 

 

 Elecció del logotipus. Senyal corporativa que ens identifica en els documents. 

 

 Edició del carnet col.legial. Document acreditatiu de la pertinença al Col.legi. 

 

 Apertura de la seu del Col.legi. Situada en la Facultat d’Informàtica de la Universitat 

Politècnica de València, disposem d’un despatx amb un ordinador amb connexió a Internet. 

 

 Estructura administrativa. Per a la realització dels treballs administratius comptem amb el 

suport d’una persona que dedica unes hores a la setmana a aquestes tasques. 

 

 Apertura de la seu virtual del Col.legi en Second Life. Nosaltres que ens reclamem 

especialistes en la informació i la comunicació no podem estar aliens als nous corrents de la 

web 2.0 i per ara som el primer Col.legi que compta amb una seu en SL publicitant d’eixa 

manera la nostra presència. 

 

 Creació del Butlletí d’Ofertes de Treball. Gràcies a la col.laboració desinteressada d’una 

companya podem oferir a tots els col.legiats les ofertes laborals que es publiquen als diaris 

oficials o mitjans de comunicació i també s’està treballant per poder ofertar a les empreses 

els serveis dels nostres companys. 

 

 Creació del Grup de Treball sobre el Decret de creació de Biblioteques. Un grup de 

companyes ha treballat este tema conjuntament amb el Servei Jurídic i s’ha pogut elaborar 

l’informe i la carta que abans hem comentat. Com a continuació del seu treball estem mirant 

la possibilitat d’oferir als Ajuntaments un Curs Selectiu per a la promoció interna dels 

Bibliotecaris, impartit amb la col.laboració de la Universitat Politècnica de València. 

 

 Curs d’Open Accés. El primer curs que hem pogut organitzar i que obri el camí per a una de 

les funcions bàsiques del Col.legi: La formació continuada. 

 

 Creació de la Secció d’Arxius. El nostre Col.legi és plural i en ell conviuen distintes 

sensibilitats professionals, una d’elles la dels arxivers que encontraran en la Secció d’Arxius 

un marc de treball més ajustat al seu perfil professional. 

 

 Revista Mètodes d’Informació. S’ha constituït el Comitè Científic que deu posar en marxa 

molt prompte la Revista MEI. 

 

 Premis Samaruc, Bibliotecari d’Honor i Bibliotecari de l’Any. Iniciatives en principi de 

l’ABV i a les que el Col.legi deu anar sumant-se i assumint-les com a pròpies. 
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 Bibliotecaris Sense Fronteres. ONG a la que el Col.legi deu anar donant-li el seu suport. 

 

 Gestió d’una Subvenció de la Conselleria de Cultura. La Direcció General d’Arxius va 

convocar ajudes econòmiques destinades a Col.legis i Associacions d’Arxivers per a 

subvencionar les seues activitats. Nosaltres optarem a elles i ens concediren una. 

  

 

CAPTACIÓ DELS PROFESSIONALS 

 

El 10 de febrer de 2007 hi havien inscrits 255 professionals per poder participar en l’Assemblea 

Fundacional, a hores d’ara en som poc més de 260 col.legiats. Si considerem que un bon número no 

participaren en ella tenim que concloure que molts dels companys que feren l’esforç de recollir tota la 

documentació necessària per inscriure’s, l’enviaren, etc. no han donat el pas lògic de donar-se d’alta 

al Col.legi. És cert que alguns pensen, erròniament, que ja estan col.legiats pel fet de d’haver 

participat en l’Assemblea Fundacional, altres encara no han encontrat el moment de reomplir els 

formularis i enviar-los. Siga com siga  hem de reconèixer que encara ens queda treball que fer per 

poder tindre una base sòlida de professionals que garanteixca una vida col.legial activa. 

 

Per ara mantenim una comunicació fluida amb les Biblioteques Públiques i els seus professionals, 

però encara no hem aconseguit introduir-nos clarament en altres tipus de biblioteques, centres de 

documentació o arxius. Tindre’m que fer un esforç suplementari. 

 

 

 

COMUNICACIÓ A LA SOCIETAT 

 

Afirmàvem el febrer del 2007 que una de les línees d’actuació més importants era donar-nos a 

conèixer a la societat, fer que ens conegueren tant les administracions, local, autonòmica o estatal, 

com les educatives i els ciutadans en general. 

 

 

 

 Entrevista amb la Directora General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Conselleria de 

Cultura. Li varem plantejar quines eren les nostres prioritats i li avançarem les nostres futures 

i més pròximes activitats. Com que era una primera visita i de caràcter protocol·lari no es va 

comprometre a res excepte que estudiaria les nostres peticions i suggeriments. 

 

 Presència en els medis de comunicació social. Poc després de la celebració de 

l’Assemblea Fundacional varem participar en un programa informatiu de la cadena de 

televisió Canal 7 i el col.legi ha aparegut en diversos diaris tant escrits com digitals: El País, 

Valencia Huí, Panorama-actual, Educación y Biblioteca, Revista de la Biblioteca Valenciana, 

així com en diversos blogs de temàtica documental. 

 

 Participació en taules rodones i rodes de premsa. Hem participat en una taula rodona en 

la Fira del Llibre i en una roda de premsa conjuntament amb altres associacions del sector del 

llibre en el que es va presentar un manifest de denuncia per la no signatura del conveni entre 

el Ministeri de Cultura i la Conselleria de Cultura per a la dotació econòmica de les 

Biblioteques Públiques. 
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 Presentació de l’informe sobre el Decret de Creació de Biblioteques i l’EBEP a tots els 

Ajuntaments valencians que tenen Biblioteca Pública. 

 

 Contactes amb altres col.legis i associacions professionals. Mantenim una relació fluida 

amb el Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, amb l’associació Index, 

de Murcia, amb el col.lectiu promotor del Col.legi d’Arxivers, Bibliotecaris i Documentalistes 

de Madrid i estem en tràmits de sol.licitar la incorporació a FESABID. 

 

Com podeu observar ha estat un any intens, de posar en marxa la maquinaria, hem comptat amb la 

col.laboració d’alguns companys i esperem el beneplàcit dels demés, però cal que tots considerem 

este Col.legi com una obra col.lectiva i que per tant sigam conscients de que el treball del conjunt és 

imprescindible per a que el resultat responga a les aspiracions dels professionals valencians. 

 

 

1 de març de 2008  

 

 

 

 

 

 

 

Francesc Rodrigo i Comes 

President del COBDCV 

 


