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A cultura é un dos ámbitos temáticos nos que a confluencia entre
creadores, público e profesionais da comunicación e do xornalismo foi
máis intensa. Coa extensión das novas tecnoloxías e as profundas transformacións que estas aplican á cultura, ás súas dimensións económicas,
artísticas, sociais e lúdicas, xorden novos interrogantes sobre como os
medios de comunicación, os axentes culturais e, mesmo, as institucións
e os gobernos deben afrontar a dimensión pública e comunicativa da
cultura.
A presente xornada tenta, pois, crear un marco de reflexión sobre as políticas de comunicación, o papel da cidadanía, a creatividade cultural
en tempos de crise económica, as relacións, moitas veces difíciles, entre
o xornalismo e a industria cultural, e o emprendemento comunicativo
en materia cultural así como o papel das institucións na difusión e na
comunicación cultural.
Esta xornada está especialmente orientada a profesionais da comunicación, da xestión cultural e da difusión da cultura. A finalidade é achegar
ao sector cultural galego ideas, debates e portas desde as que construír
os alicerces da comunicación cultural da vindeira década.

PROGRAMA
Sesión da mañá
09:30 horas
Inauguración
10:00 horas.
Como Internet redefine as nosas identidades culturais
Carlo Sorrentino, profesor de Socioloxía dos Procesos Culturais e da Comunicación.
Università di Firenze
11:30 horas
Arts activity in a time of national crisis - An Irish perspective
Mary McCarthy, directora da National Sculpture Factory (Cork)
12:00 horas
Descanso
12:30 horas
O cuarto poder na rede. Desafíos e oportunidades para a información cultural
Víctor Sampedro, catedrático de Xornalismo. Universidad Rey Juan Carlos
13:30 horas
Debate cos relatores da mañá
Sesión da tarde
16:30 horas
Periodismo e industria cultural
Blanca Berasátegui, directora de El Cultural
17:30 horas
Mesa redonda: A comunicación desde os centros e entidades culturais
Raquel Martínez, profesora de Xornalismo. Universidad de Valladolid
Javier Pantoja, xefe da Área de Desenvolvemento Dixital, Museo Nacional
del Prado
18:30 horas
Descanso
18:45 horas
Mesa redonda: Experiencias de comunicación cultural
Carles A. Foguet, director de comunicación e fundador de Jot Down
Marta Peirano, xefa de cultura de eldiario.es
20:15 horas
Peche das sesións

ORGANIZA:
Consello da Cultura Galega
COORDINADORES:
Xosé López
Xosé Rúas
Manuel Gago
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205
difusion@consellodacultura.gal
www.consellodacultura.gal
Inscrición:
A inscrición é gratuíta no sitio web www.consellodacultura.gal
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de asistencia a Xornada.
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75% das sesións.
Máis información:
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal/mediateca
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