Memoria 2008 COBDCV

Memòria Activitats
COBDCV 2008

INFORME D’ACTIVITATS DEL
COL·LEGI OFICIAL DE BIBLIOTECARIS I DOCUMENTALISTES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
REALITZADES AL LLARG DE L’ANY 2008

Memòria 2008 COBDCV

Memoria 2008 COBDCV

INFORME D’ACTIVITATS DEL COBDCV
REALITZADES AL LLARG DE L’ANY 2008

Apreciats companys;
Al complir-se un any des de la nostra darrera assemblea general tornem a reunir-nos per analitzar entre tots
quines han estat les nostres activitats al llarg de 2008 i quines són les linees que volem que guien el nostre
camí per al present any.
En esta assemblea la Junta de Govern rendeix comptes, al conjunt dels col.legiats, del que s’ha fet i propossa
al mateix temps activitats per a fer, però deu ser el conjunt de l’organització el que deu, a més d’analitzar els
informes que presentem, qui s’involucre decididament en la vida corporativa i participe manifestant les seues
crítiques, aportant les seues suggerències, assistint als actes i en definitiva donant-li cos a aquelles activitats
que huí aprovem.
Si recordeu, l’assemblea anterior va aprovar unes activitats que deviem dur endavant al llarg de l’any. Unes
s’han pogut fer, algunes amb molt d’èxit per cert, per contra altres no s’han pogut concretar, bé perquè hem
encontrat entrebancs que per ara ens superen o bé perquè no hem sabut encontrar la manera de resoldre’ls.
Per continuar amb l’esquema d’activitats que assenyalavem l’altre any, podem dividir les nostres tarees en tres
apartats:





Consolidació de les infraestructures
Captació dels professionals.
Comunicació a la societat

CONSOLIDACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES



El 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 els
dimecres per la vesprada. Vos adjunte l’informe escrit que ens han remés per a una major informació.



Pàgina web del Col.legi. És la nostra presència en internet i de cara a l’exterior. Encara que la
informació corporativa és funcional cal la participació de tots els col.legiats per a donar més agilitat i
actualitat a les noticies referides al nostre món professional. La pàgina web preten reflectir la vida
col.legial serveint al mateix temps de punt d’informació i d’encontre per als col.legiats i totes aquelles
persones interessades en la nostra professió.



Estructura administrativa. Hem consolidat este capitol i es compta amb l’ajuda d’una persona en les
tarees administratives.
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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.



Grup de Treball sobre el Decret de creació de Biblioteques. Després de l’informe que varen
elaborar el Grup de Treball i el Servei d’Assessorament Jurídic i de les reunions amb responsables de
la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques, hem tocat fons. Es feren gestions amb l’Institut
Valencià d’Administració Pública per tal de que patrocinaren el curs, però no se’n volgueren saber de
rés. I encara que comptavem amb el suport “moral” de la Direcció General, hem de reconeixer que no
tenim capacitat tècnica per organitzar eixe curs i poder oferir-lo als ajuntaments, tenint en compte que
no saviem si després de tot l’esforç seria acceptat per les corporacións locals.



Cursos de formació: (Catalogació de recursos electrònics i Digitalització d’arxius, biblioteques i
centres de documentació) realitzats amb la col.laboració de la Universitat Politècnica han funcionat
perfectament i amb gran acceptació i participació. S’han cobert les expectatives que teniem marcades.



Secció d’Arxius. Creada per acollir la sensibilitat arxivística demana que s’hi sumen més
professionals.



Revista Mètodes d’Informació. El Comité científic ja s’ha constituit però no s’ha pogut avançar en
traure el primer número.



Premis Samaruc, Bibliotecari d’Honor i Bibliotecari de l’Any. No s’ha produit la desitjable
assumpció com a pròpia per part del col.legi.



Subvenció de la Conselleria de Cultura. La Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques va
convocar ajudes econòmiques destinades a Col.legis i Associacions per a subvencionar les seues
activitats. Nosaltres optarem a elles i ens concediren una.



Bibliodoc 08. Una Jornada sobre la nostra professió que celebrarem en la Beneficència el dia 6 de
juny amb una gran afluència de públic i que va comptar amb la presència de companyes de Murcia,
Catalunya i Madrid.



Comissió de Treball sobre les funcions professionals. S’ha creat esta comissió que deu preparar
un informe sobre les funcions professionals dels bibliotecaris, especialment en l’administració, per tal
de que ens serveixca de guia a l’hora de reclamar i exigir el respecte professional que ens pertoca.



Butlletí d’ofertes de treball. Gràcies a l’esforç d’unes companyes arriba este butlleti amb les ofertes
de treball que ens poden interessar.
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CAPTACIÓ DELS PROFESSIONALS

Si l’any passat erem uns 260 col.legiats, ara en som 298. No és una xifra minúscula, però es pot i es deu
millorar, especialment en la distribució geogràfica. Actualment el 84 % dels col.legiats són de la provincia de
València i solament el 8 % són de d’Alacant i el 7 % de Castelló. Si mirem més en detall veurem que 122
associats viuen a la ciutat de València i uns altres 49 a la comarca de l’Horta, es a dir més de la meitat dels
col.legiats viuen al nucli central geogràfic de la nostra comunitat. Això significa que deurem fer un esforç
important per conseguir una major homogeinització geogràfica i atraure als professionals que vivint i treballant
en altres comarques també deuen veure el col.legi com una cosa seua.
Una de les linees d’actuació més importants era donar-nos a coneixer a la societat, fer que ens conegueren
tant les administracions, local, autonòmica o estatal, com les educatives i els ciutadans en general.

COMUNICACIÓ A LA SOCIETAT



Reunions amb responsables de la Conselleria de Cultura i Esport.

4 de març: Reunió amb la Directora General del Llibre, Arxius i Biblioteques i representants del Sector del
Llibre per traslladar-li la problemàtica de la no signatura del conveni entre el Ministeri de Cultura i Conselleria
per a dotar de 4 milions d'euros a les Biblioteques Públiques.
5 de març: Reunió amb la Consellera de Cultura i Esports amb la mateixa finalitat.
25 de març: Reunió amb la Directora Gral. Del Llibre, Arxius i Biblioteques per entregar-li un memorandum amb
els punts més importants que al nostre parer afecten a la professió.
28 de març: Reunió del Consell Assessor del Llibre
16 abril: Reunió amb les tècniques de la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques per analitzar la
posibilitat de fer el Curs Selectiu.
5 de maig: Reunió de la Comissió Tècnica de Valoració del Premi a la labor dels llibreters de la Comunitat
Valencian en l'any 2008
6 de maig: Reunió de la Taula del Llibre previa a la del Consell Assessor del Llibre
3 de setembre: Reunió amb la Directora General del Llibre, Arxius i Biblioteques, a petició seua per manifestar
el seu disgust per la carta que vaig enviar a la Sra. Consellera i la "campanya" de premsa criticant la poca
voluntat de la Conselleria per dotar econòmicament les Biblioteques. Li manifeste que la nostra obligació és
exigir a totes les administracions que aporten quan més fons a les biblioteques, millor.
20 de novembre: Lliurament dels premis del Dia del Llibre Valencià
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Presència en els medis de comunicació social. Cal destacar els comunicats i les entrevistes en
premsa, en el primer semestre de l’any, exigint el compromis de la Conselleria de Cultura respecte al
conveni amb el Ministeri de Cultura per a la dotació de pressupostos per a les Biblioteques Públiques.



Contactes amb altres col.legis i associacions professionals. Continuem mantenint una relació fluida
amb el Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, amb l’associació Index, de Murcia i
amb el col.lectiu promotor del Col.legi d’Arxivers, Bibliotecaris i Documentalistes de Madrid.

Com podeu observar s’han fet prou coses, però encara es podrien fer-ne més si els col.legiats en conjunt
assumeixen que les activitats i les iniciatives deuen eixir del sentiment general de que el que fem és per
millorar la professió i el treball dels professionals.
València 28 de febrer de 2009

Francesc Rodrigo i Comes
President del COBDCV
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