
 

JORNADA

Dissabte 4 de juliol de 2020 a les 11 hores

Jornada en format
telemàtic mitjançant

plataforma Zoom

LES PUBLICACIONS
DELS CENTRES D'ESTUDIS: 

BONES PRÀCTIQUES I
TRANSICIÓ CAP AL MÓN DIGITAL

Cal inscripció



  El 2019 celebràvem a Riudoms la XI edició de l'Espai Despuig i el 

dedicàvem a les oportunitats del món digital. La jornada va 

plantejar molts interrogants entre els assistents i hi va haver el 

compromís per part dels organitzadors de facilitar a les entitats 

eines per a poder fer una bona transició cap al món digital, 

principalment cap al món de l'edició digital. 

  És per aquest motiu que encetem tota una sèrie d'accions en 

aquesta línia i la primera és aquesta jornada que pretén 

assenyalar les qüestions bàsiques que han de  tenir en compte les 

entitats quan volen introduir l'edició digital. Per tenir un punt de 

partida respecte a la situació actual us demanem que respon-

gueu una enquesta breu que trobareu en enllaç al correu.

 Així mateix, volem aprofitar també per a presentar-vos un 

document de Bones pràctiques que us ajudarà a pautar la 

recollida dels articles per a les vostres publicacions i que us 

facilitarà les tasques d'edició.

Disposeu d’unes pautes estandarditzades per a les vostres edicions?
Us heu plantejat mai editar en digital? 
La vostra entitat està preparada per a aquest canvi? 
Coneixeu quines són les competències digitals dels vostres associats?

Aquestes són algunes de les preguntes que us haureu de respondre 
si voleu fer una transició eficient cap a l'edició digital.



PROGRAMACIÓ

11 hores del matí

JORNADA
LES PUBLICACIONS
DELS CENTRES D'ESTUDIS: 
BONES PRÀCTIQUES I
TRANSICIÓ CAP AL MÓN DIGITAL

Dissabte 4 de juliol de 2020

Obertura a càrrec de la Sra. M. Àngels Blasco, directora general de Cultura 
Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i presidenta de l'Institut Ramon Muntaner

1.  a càrrec d’Oriol Fort, Bones pràctiques per a l’edició vocal de la junta 
de la CCEPC i membre del Centre d'Estudis Molletans  · 15 min

2.  Iniciar un procés de publicació digital interactiva, com i per què?
Albert Pujol i Núria Grau, Caduf Cultura · 30-45 min

a. Valoració dels resultats de l'enquesta sobre digitalització (A. Pujol)

b. Exemple de publicació digital interactiva: «Publicacions IRMU»   
(N. Grau)

c. Bones pràctiques sobre publicacions digitals interactives i centres 
d'estudis (A. Pujol)

d. Torn obert de paraules 

Es preveu una
durada aproximada

de 90 minuts



Per  a més informació:
www.irmu.cat

INSCRIPCIONS merce@irmu.org    -   T. 977 401 757
abans del  dia 3 de juliol

ORGANITZAT PER:

Fundació privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana

I N S T I T U T  R A M O N  M U N TA N E R

AMB EL SUPORT:

FUNDACIÓ JOSEP IRLA

COL·LABOREN:




