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Blanca Rodríguez Bravo
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L’objectiu de la trobada se centrava en la reflexió sobre els
requisits que exigeix el mercat laboral als graduats en
Informació i Documentació i les necessitats previstes a curt
i mig termini. El futur titulat en Informació i Documentació
haurà d’estar capacitat per treballar com a gestor de la informació i la documentació al servei de l’usuari en qualsevol
mena d’unitat o servei d’informació, a més d’estar capacitat
per fer de gestor de continguts. També es volien conèixer les
llacunes i deficiències dels plans d’estudi actuals que es
puguin resoldre en el disseny curricular del grau d’Informació
i Documentació.
Els destinataris de la trobada eren:
- professors de biblioteconomia i documentació i altres acadèmics que desenvolupin tasques docents en la diplomatura de Biblioteconomia i Documentació i en la llicenciatura en Documentació;
- diplomats en Biblioteconomia i Documentació i llicenciats
en Documentació;
- estudiants de biblioteconomia i documentació i de documentació;
- professionals de la informació de l’empresa pública i privada.
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Hi assistí més d’un centenar de persones, entre les quals
predominaven els professionals de la informació, molts d’ells
antics alumnes de la diplomatura en Biblioteconomia i
Documentació de la Universidad de León. Al nombrós grup
de professionals s’afegí una vintena d’alumnes de la diplomatura i un desena de professors universitaris, a més dels
ponents que participaren en les dues taules rodones.
La primera taula rodona es titulava «Principales competencias demandadas por el mercado del sector de la información». Tingué lloc el dia 17 a la tarda i hi participaren:
- Tomàs Baiget, de l’Institut d’Estadística de Catalunya, creador i moderador d’IweTel i fundador i director de la revista EPI (El Profesional de la Información).
- José Antonio Merlo Vega, professor de biblioteconomia i
documentació de la Universidad de Salamanca, vicepresident de l’APEI (Asociación de Profesionales y
Especialistas de la Información) i secretari de FESABID.
- José Antonio Moreiro González, degà de la Facultad de
Humanidades, Comunicación y Documentación de la
Universidad Carlos III de Madrid, i vocal de SEDIC.
- Luis Rodriguez Yunta, del Centro de Ciencias Humanas y
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Sociales, Unidad de Análisis Documental y Producción de
Bases de Datos ISOC, i secretari general de SEDIC.
- Cristóbal Urbano, degà de la Facultat de Biblioteconomia i
Documentació de la Universitat de Barcelona.
Actuà com a moderadora Blanca Rodríguez Bravo, professora titular d’universitat i organitzadora de la trobada.
Les contribucions a la taula foren variades i complementàries pel que fa a contingut. José Antonio Moreiro, que
ha analitzat les demandes d’ocupació que han aparegut a
la premsa d’àmbit nacional durant els darrers anys, exposà quines són les competències més sol·licitades pel
mercat laboral. Luis Rodríguez Yunta presentà les conclusions de l’enquesta sobre competències que s’envià als
socis de SEDIC el 2007.
Tomàs Baiget, José Antonio Merlo i Cristóbal Urbano aportaren reflexions interessants sobre aspectes que coneixen a

fons: en el cas de Tomàs Baiget com a ocupador i coordinador de la principal llista de distribució de l’àrea de la documentació; José Antonio Merlo, com a formador i professional en contacte amb el món empresarial des de la direcció
d’associacions professionals; i Cristóbal Urbano com a professor i com a degà de facultat.
De les conclusions a què s’arribà cal destacar les
següents:
- La necessitat de dotar l’alumnat de coneixements d’informàtica sòlids.
- La importància del desenvolupament de les capacitats
idiomàtiques, tant pel que fa a l’ús de la seva primera llengua com el de l’anglès.
- La conveniència de fomentar les habilitats de relació i
comunicació que facilitin la cooperació amb altres professionals dins de les organitzacions.
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- La necessitat que el professional de la informació conegui
l’empresa per la qual treballa i que tingui capacitat d’adaptar-se a l’entorn.
- La importància de la formació continuada i de l’actualització permanent.
Les ponències donaren lloc a un interessant debat en què
participaren nombrosos assistents.
La segona taula rodona es titulà «Fortalezas y debilidades
de la formación de los Diplomados en Biblioteconomía y
Documentación y Licenciados en Documentación». Tingué
lloc el dia 18 d’octubre al matí i hi intervingueren:
- Leticia Barrionuevo Almuzara, Biblioteca de la Universidad
de León.
- Tania Cid González, Archivo General de Castilla y León.
- Alejandra Folgado Mayo, Departamento de Documentación de Irea (Madrid).
- Raquel Lavandera Fernández, Departamento de Documentación de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios del Principado de Asturias.
- Juan Carlos Pajares Iglesias, Archivo de la Subdelegación
del Gobierno (León) i professor associat de biblioteconomia i documentació de la Universidad de León.
- Esther Sánchez Coro, Centro de Documentación de la
Hullera Vasco-Leonesa (La Robla, León).
- Felipe Zapico Alonso, professor de biblioteconomia i documentació de la Universidad de Extremadura.
Féu de moderadora Lourdes Santos de Paz, professora de
biblioteconomia i documentació de la Universidad de León.
La taula la formaren completament diplomats en Biblioteconomia i Documentació de la Universidad de León. Concretament, amb alumnes que acabaren la diplomatura entre
1993 i 1997. S’escolliren diplomats de les primeres promo-
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cions perquè es considerà convenient que s’exposessin
experiències professionals amb una trajectòria significativa.
També es va tenir en compte que els escollits representessin l’empresa privada i l’empresa pública i també els principals sectors de l’activitat professional: arxius, biblioteques i
centres de documentació especialitzats.
Els ponents es formaren en un pla d’estudis diferent de
l’actual. Foren crítics amb algunes de les matèries que
havien estudiat durant la diplomatura, tant a Lleó com a les
universitats on s’havien llicenciat. Eren conscients, no obstant això, que havien transcorregut més de deu anys des que
s’havien titulat i que la formació actual està més d’acord amb
les necessitats del mercat laboral.
Insistiren principalment en els aspectes següents:
- El principal punt fort era la formació tècnica que havien rebut
tant de l’àmbit dels arxius com del de les biblioteques.
- Com a punts dèbils que caldria resoldre en el proper pla
d’estudis de grau, insistiren en la necessitat d’una formació tecnològica més profunda i en la conveniència de
dotar l’alumnat de coneixements de l’entorn empresarial.
- Els ponents donaren alguns consells als estudiants i als
titulats presents a la sala, el principal dels quals té a veure
amb l’assumpció de funcions a les organitzacions: que es
mostressin sempre disposats a fer les diverses tasques
que es poden encarregar a un professional de la informació i la documentació.
A la pàgina web de l’Área de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de León (http://www3.unileon.es/dp/abd/) es pot trobar més informació sobre aquesta
trobada, que permeté el retrobament amb antics alumnes i
que va transcórrer en un ambient relaxat i grat. Ens agradaria poder repetir l’experiència d’aquí a uns anys.

