Benvolguts/des companys/es,
Cada dia és més important no sols tenir el coneixement d’una matèria, si no sobre tot, saber
trobar-lo. Hem passat d’una societat on el més valuós era el coneixement i on era meritòria la
memòria humana, a una societat on la informació és normalment al nostra abast i sovint no
cal memoritzar-la i on el verdader mèrit rau en saber trobar allò que ens és realment valuós
en cada moment.
Sens dubte la nostra feina és un gran exemple d’aquest canvi i les nostres bases de dades son
aquest gran paller de coneixement on ens cal trobar l’agulla que busquem. Resulta doncs
crucial saber “navegar-hi” de manera ràpida, encertada i eficient. En concret i referint-nos a la
base de dades que AEDAF subministra als seus associats, LA LEY, ens cal ser destris en desgranar
el seu contingut i trobar el millor resultat.
Des de la Delegació Catalana volem ajudar-vos a conèixer i aprendre aquelles habilitats o
recursos que segur aportaran valor afegit a la nostra tasca diària. Per això hem sol·licitat als
tècnics de LA LEY, que vinguin a fer-nos una sessió eminentment pràctica per millorar el seu
ús. A modus de “tast”:
-

Sabem què cal fer per trobar ràpidament una norma o una sentència? Sabem filtrar per
arribar-hi per dates, òrgans, tribunals?
Sabem buscar el seu recorregut judicial per saber si va estar recorreguda?
Sabem crear alertes per que la base de dades ens enviï avisos de nova jurisprudència
dels temes que tenim en marxa?
Ens hem subscrit a tots els butlletins gratuïts a que tenim accés gratuït?
Sabem crear usuaris individuals per que ens guardi les cerques i inclús, per arxivar-les a
la carpeta que podem tenir en aquest usuari personal i així trobar-les després?

Personalment crec que molts ens sorprendrem i aprendrem en aquesta sessió pràctica i per tant
us convido a venir el proper dilluns, 11 de març de 2019, de 18.00h a 19.30h, a la Seu de la
Delegació Catalana c/ Provença, 281, baixos de Barcelona.
Recorda que aquesta sessió és gratuïta per associats prèvia inscripció i està oberta a
col·laboradors pagant una quota per assistència, tot i que de manera condicionada a
l’existència de places lliures a la sala (el dijous abans de la sessió tots els col·laboradors rebran
un e-mail confirmant o no la seva plaça).
En tot cas, és imprescindible que tant associats com col·laboradors s’inscriguin, mitjançant
el link a la nostre web que s’indica seguidament. Data límit d’inscripció: 7 de març de 2019.
Recordar-vos que les places són limitades.
IN SITU BARCELONA https://www.aedaf.cat/activitats/2019/3/11
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Us informem que aquestes sessions també es faran via streaming (només per visionar) a les
diferents Delegacions de Girona, Lleida i Tarragona. Si us voleu inscriure-hi, podeu fer-ho
mitjançant els enllaços següents:
GIRONA STREAMING https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-girona-sessio-wolterskluwer
LLEIDA STREAMING https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-lleida-sessio-wolterskluwer
TARRAGONA STREAMING https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-tarragona-sessiowolters-kluwer
Rep una forta abraçada,
Jordi Baqués i Artó
Delegat de Catalunya
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