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Apreciats companys;
Ara fà tres anys que es reunirem en assemblea, en este mateix lloc, per crear el Col.legi Oficial de Bibliotecaris
i Documentalistes de la Comunitat Valencia. Tres anys en els que hem anat consolidant el projecte i convertint
el col.legi en el referent de la professió, però encara ens falta molt de camí per recorrer, camí que deurem fer
pas a pas, amb voluntat decidida de dignificar el nostre treball i la professió.
Acaba el periòde d’una Junta de Govern i començarà una altra que estic segur comptarà amb el suport de tots i
treballarà en la direcció correcta d’enfortir el Col.legi i fer que siga una eina al servici dels col.legiats i de la
societat. Ara toca, en el marc d’esta Assemblea General, donar comptes al conjunt dels col.legiats de les
gestions i les activitats que hem dut endavant al llarg de l’any 2009, del que hem fet i del que no s’ha pogut fer,
per aprendre dels errors i dels encerts.
El primer que podriem destacar, ja que afecta al funcionament orgànic del Col.legi, va ser la dimissió de tres
membres de la Junta de Govern a principis del mes d’abril, concretament el Vicepresident, la Secretària i la
vocal responsable de formació i cursos presentaren la seua dimissió. Considerant que sòlament quedaba
menys d’un any per a la celebració de les eleccions per a la renovació de la Junta, en aplicació de l’article 35
dels nostres Estatuts, la Junta de Govern va decidir nomenar Vicepresident a Vicente Meneses Moya i
Secretària a Pilar Sanchez Chulià i al mateix temps va nomenar per a formar part de la Junta de Govern com a
vocals a Catalina Cardona Bas, Enriqueta Planelles Riera i Asunción Amorós Poveda.
Superat este entrebanc el Col.legi i la seua Junta continuarem amb el programa d’activitats previst i així hem
dut a terme les següents:

Cursos:
Es va realitzar, amb la inestimable col.laboració del Centre de Documentació de Radiotelevisió Valenciana, un
curs de “Documentació Audiovisual” dirigit per Lola Alfonso que va comptar amb la participació com a
professors dels professionals del Centre de Documentació: Soledad Domenech, Victoria Piñeiro, Mª Carmen
López Martínez, Silvia Ripoll, Isabel Edo, Llorenç Rubio i Carmen Persiva.
El curs es va celebrar els dies 15, 16 i 22 de maig, amb una duració de 20 hores i l’assistència d’alumnes de la
Comunitat Valenciana i d’altres comunitats autònomes.
No es va poder celebrar el curs programat en El Campello per al mes d’octubre “Recetas de formación de
usuarios desde la Biblioteca Pública” programat amb la col.laboració de la Fundación German Sánchez
Ruipérez, per no haver-se alcançat el nombre mínim d’alumnes matriculats necessaris per a impartir-lo.
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Jornades:
Hem participat en les “XI Jornadas Españolas de Documentación” organitzades per FESABID el 21 de maig
de 2009 a Saragossa, on intervinguerem en una taula rodona sobre el Col.legis Professionals “El papel de los
colegios profesionales en el mundo de la información y la documentación en España” conjuntament amb
Isabel Andréu Felipe de la Asociación Index Murcia, Maite Comalat Navarra del Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya, i Elisa Prieto Castro de la Plataforma para la Creación del Colegio Oficial de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas de Madrid.
Jornada Valoración Documental, 23 d’octubre 2009. http://tv.inf.upv.es/
Organitzada per la Secció d’Arxius del Col.legi es va celebrar el dia 23 d’octubre en el Saló d’Actes de l’Escola
Tècnica Superior de Ingeniería Informàtica, per a tractar la problemàtica de la selecció documental. Es van
inscriure 42 persones (25 col.legiats, 11 professionals i 6 estudiants). Les distintes sessions varen ser
impartides per destacats arxivers de la nostra i altres comunitats autònomes així com d’Argentina: Vicent
Giménez Chornet; Luis Hernández Olivera; Manuel Vázquez Murillo; Alfonso Díaz Rodríguez; Isabel González
Corral; María José Foncillas Sierra i Francesc Torres Faus.

Revista del Col.legi:
Encara que ha tardat, hem pogut traure el primer número de la revista del Col.legi, que hem anomenat SIMILE
ja que sabeu que en retòrica la paraula simile és una de les proves retòriques que s’utilitzen per a fonamentar
les tesis en una argumentació. I això volem que siga la revista un lloc on els professionals fonamentem les
nostres argumentacions. Hem preferit fer-la en format PDF i virtual per tal d’estalviar paper i gastos
d’enviament.
Edició electrònica del Butlletí d’Ofertes de Treball:
Al llarg de l’any hem millorat la presentació formal del butlletí d’ofertes de treball, s’ha consolidat la seua
periodicitat i s’ha posat en la intranet de la web del col.legi.

Web:
Respecte a la web s’ha millorat el temps de les actualitzacions per tal de donar una informació àgil; s’ha posat
en marxa la intranet, accessible únicament als col.legiats i també s’ha creat la llista de correu DOCUFORUM
com un espai d’encontre i intercanvi d’opinions entre els col.legiats.
Consolidar l’estructura i ampliar la nostra implantació en les comarques valencianes:
Hem consolidat el capitol administratiu amb la regularització laboral de la persona que s’encarrega de les
tarees administratives.
En l’any 2009 s’ha incorporat al Col.legi un total de 47 companys i lamentablement han cursat baixa 19. Com
podeu observar en els documents adjunts, el Col.legi té una forta implantació en la ciutat de València i la
provincia (82’24 %), però la nostra presència és poc més que testimonial en les provincies de Castelló (5’91 %)
i Alacant (10’59 %). Encara ens queda molt de camí per poder millorar estes xifres i equilibrar un poc el balanç.
Per tal de treballar en eixa linea presentarem el col.legi als companys d’Alacant en el mes de juliol aprofitant la
celebració d’un curs en la Biblioteca Pública de l’Estat.
També es reunirem el 25 d’abril a Xàbia amb companys de la comarca de La Marina per a coordinar les
Trobades en la provincia.
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Secció de Biblioteques:
S’ha creat recentment esta secció a petició d’un grup de col.legiats bibliotecaris i que tindrà com a objectiu
fonamental desenvolupar accions i estudis que beneficien els bibliotecaris i les biblioteques.
Projecció internacional:
Visita d’una delegació de l’Associació de Bibliotecaris d’Ucraïna. El més de maig, entre els dies 9 al 16,
ens va visitar una delegació de l’Associació de Bibliotecaris d’Ucraïna, encapçalada per la seua presidenta
Valentyna Pashkova, per celebrar unes Jornades de treball: “Estrategias Europeas y Nacionales de
Desarrollo de Educación y Cultura: Papel de las Bibliotecas” i intercanviar els nostres respectius punts de
vista sobre la situació de les biblioteques, tant a la Comunitat Valenciana com a Ucraïna i del paper de les
biblioteques en el desenvolupament de l’educació i la cultura.
Dins d’eixes jornades es realitzaren una serie de visites a diverses biblioteques i arxius per ampliar el
coneiximent respectiu; concretament visitaren les biblioteques Públiques Municipals de Catarroja, Massanassa
i Silla, la Biblioteca Pública de l’Estat i la Biblioteca Valenciana.
Cal destacar la bona impressió que les bibliotecàries d’Ucraïna es varen emportar de les biblioteques
valencianes, especialment del grau d’informatització i dels serveis telemàtics que presten, per la nostra part no
deixem d’asombrar-nos de la gran quantitat de personal que treballa a les biblioteques d’Ucraïna en
comparació a les nostres.
Trobades de l’Escola Valenciana:
En la linea marcada de donar-se a coneixer a la societat i col.laborar en les activitats cíviques, culturals i
educatives que es duguen a terme, i considerant que estem representats en el Forum del Llibre, hem participat
en les Trobades de l’Escola Valenciana. La nostra participació ha consistit, en linees generals en tindre un
xicotet stand des del que hem donat a coneixer les biblioteques i el col.legi als alumnes i els seus familiars
participants en les distintes trobades que s’han celebrat al llarg de la Comunitat. Repartirem globus, bolígrafs i
especialment els fullets informatius: “Què fem els professionals en les biblioteques, els arxius i els centres
documentals” i “avantatges de col.legiar-se”

LLOC DE TROBADA I COMARCA

DATA

Llutxent ( La Vall d'Albaida)
Castelló de la Plana (Plana Alta i Plana Baixa)
La pobla de farnals (L'Horta Nord)
Crevillent ( el Baix Vinalopó i el Baix Segura)
Almussafes ( la Ribera)
Alcàsser (l'Horta Sud)
Petrer (Les Valls del Vinalopó)
Benimàmet - València
La Font de la Figuera (La Costera)
Daimús (la Safor-Valldigna)
Teulada - Moraira (Marina Alta)
Sant Vicent del Raspeig (L'Alacantí) – Secundària
Sant Joan (l'Alacantí)- Primaria
Polop de la Marina (La Marina Baixa)
Cocentaina ( l' Alcoià i el Comtat)
Albalat dels Tarongers ( El Camp de Morvedre)

4 d'abril, vesprada
5 d'abril, matí
5 d'abril, matí
10 de maig, matí
16 de maig, vesprada
16 maig, vesprada
26 d'abril, mati
17 de maig, mati
30 de maig, mati
23 de maig, vesprada
23 de maig, vesprada
29 de maig, vesprada
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30 de maig, vesprada
30 de maig, vesprada
6 de juny, vesprada
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Altres participacions:
Mantenim la presència en el Consell Assessor del Llibre i presentarem, en una visita a la Sra. Directora
General del Llibre, Arxius i Biblioteques, un memorandum amb algunes de les nostres reivindicacions i
preocupacions com són el Pla Extraordinari de dotació bibliogràfica; la situació del Sistema Bibliotecari
Valencià; el canon per prèstec a les biblioteques públiques; la biblioteca del pacient de l’hospital Clínic de
València, etc., reclamant una major implicació de l’administració autonòmica i sobre tot una major dotació
pressupuestària destinada a les biblioteques públiques del Sistema Bibliotecari Valencià.

II Mostra de Contaescoltes:
Per tal d’incentivar la participació en eixa mostra de contacontes que es va celebrar el dia 30 d’octubre,
decidirem subvencionar els 5.- euros de la matrícula a aquells col.legiats que volgueren assistir. Ho feren 43
companys.

Serveis no estrictament professionals als col.legiats:
S’ha negociat amb algunes cases comercials el que els col.legiats obtinguen descomptes econòmics en
l’utilització dels seus serveis.

Subvenció de la Conselleria de Cultura:
Com tots els anys 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 hem optat a elles i ens
concediren una.

Avantprojecte de Llei de la Generalitat de biblioteques i la lectura de la Comunitat Valenciana:
Fora ja de l’any 2009, a mitjans del mes de gener de 2010, la Conselleria de Cultura ens va facilitar una còpia
de l’avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de biblioteques i la lectura de la Comunitat Valenciana per a que
emeterem l’opinió del Col.legi.
Donat que ens donaven deu dies per contestar, la Junta va considerar que no hi havia temps per fer una
consulta general a tots els col.legiats, així es que arriscant-se a deixar alguna qüestió fora o no suficientment
argumentada emeteren unes consideracions que creiem arrepleguen el sentir general del Col.legi.
Massanassa 20 de febrer de 2010

Francesc Rodrigo i Comes
President del COBDCV
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ACUERDOS O CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON DIVERSAS EMPRESAS O INSTITUCIONES
CAPTACIÓ DELS PROFESSIONALS

ALMACEN DE ÓPTICA ENRIQUE FLORES:
Situado en Valencia, Plaza de España, 4, Teléfono: 963410309 Web: http://www.dentalis.es
Nos ofrece un 40% de descuento en todas las monturas y lentes graduadas y el 20% en gafas de sol.
Revisiones visuales gratis.
Este centro pone a nuestro servicio todas las prestaciones de última tecnología:


Graduación de la vista.



Progresivos personalizados.



Adaptación de lentes de contacto



Taller de montaje.



Amplio surtido de monturas graduadas y de sol.



Primeras firmas.



Asesoramiento técnico especializado

DENTALIS. Centros Dentales Avanzados

http://www.dentalis.es

Centros situados en la Comunidad Valenciana:


Alboraya, Av. Ausias March, 14 bajo. Tel.: 963268822 / 902747372



Gandia, c/ Cofradía de la Asunción, 1-1ª. Tel.: 962954440 / 902747372



Valencia, Plaza del Ayuntamiento, 7-3. Tel.: 963106150 / 902747372

Nos ofrece completamente gratuita la tarjeta COLECTIVOS, con las ventajas siguientes:


10% de descuento en todos los tratamientos.



Limpieza bucal anual GRATUITA.



Revisión anual GRATUITA.



Radiografías GRATUITAS para diagnóstico.



Financiación hasta 18 meses SIN INTERESES.



Prioridad en las citas.



Primeras firmas.

Estas ventajas son aplicables a los Colegiados y sus familiares de primer grado.
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Hay que tener en cuenta que la tarjeta COLECTIVOS ofrece las mismas prestaciones que la tarjeta FAMILIAR,
que tiene un coste para el paciente de 70 euros. Este acuerdo hace que sea totalmente gratuita para cada uno
de los asociados.

FNAC: Todo en tecnología y cultura.

http://www.fnac.es

Centros situados en la Comunidad Valenciana:


Alicante, Av. Estación, 5-7. Tel.: 966010100



Valencia, c/ Guillén de Castro, 9-11. Tel.: 963539000

Nos ofrece un 50% de descuento en la obtención del carnet de socio (coste de 7,50 en ves de 15 euros).
Ventajas del carnet de socio:


5% de descuento directo en música, cine, libros, consolas, software y videojuegos, incluyendo las
ofertas.



5% de descuento indirecto en tecnología (informática, fotografía, imagen, sonido y telefonía) Se
acumula el 5% del importe de todo lo que se adquiera en estas secciones en un “vale de socio”, para
descontar en siguientes compras.



Otras ventajas que se recogen en su web: http://www.fnac.es

TEATRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

http://teatres.gva.es

Según las conversaciones mantenidas con responsables de “Teatres”, en breve los diversos teatros de la
Generalitat, así como los asociados, nos incluirán al Colegio y a los asociados entre los colectivos con
descuentos especiales.

OTRAS EMPRESAS
Se han mantenido conversaciones con otras empresas que no han llegado a concretarse.
Actualmente se mantienen otras que están pendientes de decisión.
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INFORME SITUACIÓ LABORAL COBDCV, GENER 2010

ESTUDIS

(Total 321 Col.legiats)

Titulacions
Doctors
Llicenciats
Diplomats
Técnics
Batxiller
COU
BUP
Accéss Universitat
Altres

250

Total
8
233
50
7
6
4
4
1
7

Porcentatge
2,49%
66,35%
15,57%
2,18%
1,86 %
1,24 %
1,24 %
0,31 %
2,18 %

1 Doctors;
2 Llicenciats;
3 Diplomats;
4 Técnics;
5 Batxiller;
6 COU;
7 BUP;
8 Accéss Universitat ;
9 Altres.

233

200

150

Serie1
100

50
50
8

7

6

4

4

7

1

0
1

2

3

4

5
nivell d'estudis
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6

7

8

9
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NIVELL ADMINISTRATIU (Total 321 Col.legiats)

Nivells
A1
A2
C1
C2
N/C

Total
57
86
104
30
44

Porcentatge
17,75%
26,79%
32,39%
9,34%
13,70

120
100
A1

80

A2

60

C1
C2

40

N/C
20
0

LLOCS DE TREBALL (sobre un total de 195 llocs diferents)

Llocs Treball
AL
BPM
ARX
BE
BU
CD
BPRIV
IES (docencia)
ME (museu especialitzat)
UPV (docencia)
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Total
18
188
13
36
15
30
1
2
1
5

Porcentatge
9,23 %
96,41 %
6,66 %
18,46 %
7,69 %
15,38 %
0,51 %
1,02 %
0,51 %
2,56 %
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AL

200

BPM
ARX

150

BE
BU

100

CD
PPRIV

50

IES
ME

0

UPV

SITUACIÓ LABORAL
Situació Laboral
EXERCENT
NO EXERCENT
ADHERIT
DESEMPLEAR

Total
313
2
1
6

Porcentatge
97,50 %
0,62 %
0,31 %
1,86 %

350
300
250

Exercent

200

No Exercent

150

Adherit

100
50
0
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Desempleat
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LOCALITATS (total 321 Col.legiats)
València 264















82, 24%

València capital 121
El Camp de Morvedre  2
El Camp de Túria  12
L´Horta Nord 19
L'Horta Oest 16
L'Horta Sud 19
L´Hoya de Bunyol 2
La Costera 5
La Plana de Utiel-Requena 2
La Ribera Alta 22
La Ribera Baixa 10
La Safor 19
La Vall d´Albaida 13
Los Serranos  2

Castellò de la Plana  19 5,91%




La Plana Alta 11
La Plana Baixa 6
L'Alt Palancia  2

Alacant  34 10,59%









El Baix Segura 2
El Comtat 1
El Vinalopó Mitjà 5
La Marina Alta 8
La Marina Baixa 5
L'Alacantí 6
L'Alcoià 3
L'Alt Vinalopó 4

Barcelona  1 0,31 %
300
250
200
150
100
50
0
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València
Castelló de la Plana
Alacant
Barcelona
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MAPA CO·LEGIATS A 31 DE DECEMBRE DE 2009
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