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Taula Rodona

Les oportunitats
del món digital
Seu del Centre d'Estudis Riudomencs Av. de Pau Casals, 84
Riudoms (Baix Camp)
Dissabte, dia 23 de febrer de 2019 a les 12.30 h.
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L'objectiu d'aquesta activitat és esdevenir un espai
de reflexió i debat entorn a les oportunitats que el
món digital ofereix a la recerca local i a les entitats i
investigadors que hi estan vinculats. El món digital pot ser una eina
per preservar, compartir i enriquir els continguts que generem. La
societat digital incorpora una nova metodologia de treball i unes eines
singulars i diferents a les utilitzades durant segles. La globalització de
les investigacions, dels recursos i eines associades i dels continguts
culturals digitals (documents, peces de museus, bibliografia accessible,
etc.) ha modificat el mapa del coneixement de local a universal.
Aquest fet està provocant un nou escenari de relacions i interaccions,
tant per investigadors com per centres que ofereixen continguts
culturals. En aquest context, els nous canals d'accés, i difusió als
continguts culturals, i relació entre centres i institucions, han de ser

XI

Programa
objecte d'un debat col·lectiu que ofereixi els recursos més
eficaços i eficients per assolir els objectius de la investigació.
Els centres d'estudis són entitats que generen coneixement i en
els darrers anys estan fent un esforç important per digitalitzar
i per abocar aquesta informació i fer-la accessible a través de
la xarxa però n'hi ha prou amb això? La resposta és no i el que
es pretén es mostrar una sèrie de projectes i aplicabilitats
vinculades al món digital que poden ser a la vegada una eina i
un aparador per la ingent producció dels centres d'estudis.
Per tant, la jornada és una oportunitat per visualitzar
propostes tecnològiques i reflexionar sobre les millors
estratègies per a la difusió i accés del patrimoni cultural en el
món digital i la creació de coneixement que s'impulsa des dels
centres d'estudis.

12.30 Parlaments institucionals
12.45 Inici de la taula rodona
Intervindran:
Sra. Anna Busom, Cap de suport del Servei Tècnic
i Inventari, Direcció General de Patrimoni
Cultural, Departament de Cultura, per parlar del
repositori Europeana Local
Sr. Josep Lladós, Director del Centre de Visió per
Computador de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), per parlar de la visió automàtica
per ordinador i estratègiques de participació
col·lectiva en projectes culturals

Sr. Albert Pujol, graduat en Multimèdia i membre
de la secció de cultura digital del Centre d'Estudis
de la Ribera d'Ebre per parlar de les edicions
digitals de les publicacions periòdiques dels
centres.
Modera: Sr. Enric Cobo i Barri, cap del Servei de
Coordinació General d'Arxius de la Direcció
General de Patrimoni Cultural. Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya i membre
del patronat de l'Institut Ramon Muntaner.
14.30 Dinar- Calçotada (preu dinar 18 €)
17.00 Visita a dins del nucli antic de Riudoms a càrrec
d'Eugeni Perea

