XORNADA

A cultura dixital en Galicia: viaxe de ida
e volta ao Big Data, á veri. cación e á
mobilidade
Consello da Cultura Galega
Santiago de Compostela
Xoves, 15 de marzo de 2018

A sociedade rede do século XXI vive un proceso de rápida transformación da man das
Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC), que propiciaron a automatización de
moitos procesos nas dúas últimas décadas e que hoxe, da man da denominada
automatización intelixente, anuncian unha etapa que algúns bautizaron como a cuarta
revolución industrial. Trátase dun proceso en marcha do que só coñecemos o punto de
partida. Neste escenario, o manexo de datos masivos (o denominado big data) resulta
central para calquera actuación no campo cultural, onde a dimensión dixital cobra cada día
máis protagonismo.
O Big Data non só mudou o acceso á cultura, senón que está transformando moitas das
dinámicas culturais das sociedades actuais. Nesta xornada preténdese ofrecer unha visión
panorámica do que acontece no panorama do Big Data, coa presentación dalgunhas
experiencias, e analízanse vías para aproveitar esa circulación masiva de datos nas
iniciativas culturais nos diferentes ámbitos.

PROGRAMA
Sesión da mañá
9:30 horas
Big Data: os novos documentos e o historiador
Anaclet Pons, catedrático de Historia
Contemporánea. Universitat de València
10:30 horas
Na era da sobreabundancia de mensaxes. Big
Data, ruido e información clave
Carlos Elías, catedrático de Comunicación.
Carlos III/UNED
11:30 horas
Descanso
12:00 horas
Utilidade e desafíos do emprego dos datos no
campo da cultura e a ciencia. Visualización dos
datos e a súa aplicación nos produtos culturais
Clara Higuera, xornalista. Data Scientist at
BBC
Xaquín González, xornalista e infogra. sta

Sesión da tarde
16:30 horas
Os bulos, os procesos de veri. cación e sistemas
para achegar valor engadido aos produtos
culturais
Jesús Miguel Flores Vivar, profesor de
Ciberperiodismo e director de Internet
Media Lab. Universidad Complutense de
Madrid
17:30 horas
Tecnoloxía, intelixencia arti. cial, Big Data: A
automatización que chama á porta
Carmen García Mateo, catedrática do
Departamento de Teoría do Sinal e
Comunicacións. Universidade de Vigo.
Consello da Cultura Galega
18:30 horas
Mesa redonda
A cultura dixital en Galicia: realidades e
desafíos
Modera e presenta: Xosé Pereira, director
de innovación da TVG
María Yáñez, xornalista especialista en
estratexias nas redes
Marcus Fernández, webmaster de
Código Cero
Rubén Bastón, Customer Happiness
Director de Elogia

ORGANIZA
Consello da Cultura Galega
COORDINA
Rosa Aneiros
Xosé López García
Xosé Ramón Pousa
LUGAR
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
INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de asistencia á 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

