
11 e 12 ˘ novembro 2010
Consello da Cultura Galega
Santiago de Compostela

Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro   
15705 Santiago de Compostela    
Tel. 981 95 72 02
Fax 981 95 72 05
www.consellodacultura.org

CONSELLO 
DA CULTURA 
GALEGA

De
se

ño
 g

rá
fic

o:
 Im

ag
o 

M
un

di
•

Im
pr

im
e:

 G
rá

fic
as

 B
ria

l•
20

10

A memoria dixital nos procesos de divulgación cultural

X O R N A D A S







Xoves día 11
SESIÓN DA MAÑÁ

• 10:00 h. Inauguración

• 10:15 h. A documentación para poñer en valor a memoria nos procesos de
comunicación e cultura da era dixital 
Mercedes Caridad Sebastián, Universidad Carlos III de Madrid

• 11:30 h. Pausa

• 12:00 h. Medios dixitais, bases de datos e divulgación cultural 
Emilio Prado, Universitat Autònoma de Barcelona 

• 13:00 h. Texto, contexto e hipertexto nas mensaxes na rede
Rosario Lacalle, Universitat Autònoma de Barcelona

SESIÓN DA TARDE

• 17:00 h. Novas ferramentas para construír e difundir mensaxes culturais
Rosa Franquet, Universitat Autònoma de Barcelona

• 18:00 h. Os procesos de reorganización e dixitalización nas industrias
culturais 
Enrique Bustamante, Universidad Complutense de Madrid

Venres día 12
SESIÓN DA MAÑÁ

• 10:00 h. Tendencias nos consumos culturais nas sociedades actuais 
José Luis Piñuel Raigada, Universidad Complutense de Madrid 

• 11:00 h. Pausa

• 11:30 h. Regulación, autorregulación e valores nos fluxos de comunicación e
cultura nas sociedades actuais 
Juan Benavides, Universidad Complutense de Madrid

• 12:30 h. Fronteiras interculturais na comunicación dixital 
José Manuel de Pablos, Universidad de La Laguna 

SESIÓN DA TARDE

• 17:00 h. Memoria, comunicación e desenvolvemento cultural: programas
nacionais e internacionais
Francisco Sierra, Universidad de Sevilla

• 18:00 h. Memoria, comunicación e desenvolvemento cultural: desafíos para a
era dixital
José Manuel Pérez Tornero, Universitat Autònoma de Barcelona
Víctor Fernández Freixanes, Universidade de Santiago de Compostela

dixitalización de documentos é, actualmente, unha das
accións prioritarias das administracións, entidades e ins-
titucións no marco dos seus respectivos plans de adap-
tación ao novo modelo da sociedade da información.
Así, a memoria recollida en soportes tradicionais pasou
a almacenarse nun novo soporte e, en moitos casos,

estar dispoñible na rede para que a cidadanía poida consultala, ben en
aberto ben mediante distintos sistemas de control de acceso.

O proceso de migración e desenvolvemento dixital vivido a finais do sé-
culo XX e comezos do século XXI fixo das bases de datos un centro neurálxico
que posibilita unha gran diversidade de operacións á hora de ver, buscar
ou almacenar información. No escenario dixital actual, a memoria, máis
que lembrar un pasado, presenta parámetros para aumentar o valor cul-
tural desa información, xa que pasa de ofrecer datos illados a relacionalos
e a promover a creación de espazos para a experimentación mediante for-
mas diferenciadas de narrativa multimedia. Así, a base de datos estase
convertendo nunha forma cultural que estrutura a conservación e recu-
peración da memoria como parte de novos procesos creativos.

Todos estes cambios que no campo da documentación e das bases de
datos chegaron da man das tecnoloxías actuais e os seus desafíos centra-
rán estas xornadas do Consello da Cultura Galega. Os expertos convoca-
dos achegarán os seus puntos de vista sobre medios dixitais, bases de
datos e divulgación cultural. Deste xeito, tentarase articular un debate
arredor das accións prioritarias neste momento para sacarlle o máximo
proveito á memoria dixital nos procesos de divulgación cultural.
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• DATAS
11 e 12 de novembro de 2010

• LUGAR
Consello da Cultura Galega

• ORGANIZA
Consello da Cultura Galega (Arquivo de Comunicación)

• COORDINACIÓN
Xosé López García
Rosa Aneiros Díaz

• COMITÉ ORGANIZADOR
Xosé López (presidente)
Rosa Aneiros (secretaría) 
Xosé Rúas (vogal)
Antonio Sanjuán (vogal)

• COMITÉ CIENTÍFICO
Ramón Villares
Xosé López García
Francisco Díaz-Fierros
Henrique Monteagudo
Víctor Fernández Freixanes

MÁIS INFORMACIÓN E INSCRICIÓN EN www.consellodacultura.org
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