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Diari de Cultura    

   
28 de novembre de 2011  
 

L'Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de
Barcelona elabora diàriament un butlletí amb informació cultural
d'actualitat i amb informacions dels diaris oficials com ara
programes de subvencions, disposicions legals... i documents
d'interès per als municipis.    

Tecnologia puntera, accessibilitat total

Coincidint amb la Setmana Internacional per a la Discapacitat, el
Museu Marítim de Barcelona (MMB) organitza, els dies 30 de
novembre i 1 de desembre, les "Jornades de Cultura i
Responsabilitat Social: Comunicació3.0 i Accessibilitat total" amb
l'objectiu de donar a conèixer els darrers avenços en TIC que poden
incorporar museus i institucions culturals per afavorir la igualtat en
l'era digital i per contribuir a una veritable societat del
coneixement. Les jornades estan organitzades per l'MMB amb el
patrocini de la Fundación Vodafone España. La inauguració, que
tindrà lloc dimecres vinent, a les 9.30 h, anirà a càrrec del
vicepresident segon de la Diputació de Barcelona, Ferran Civil; el
director general del museu, Roger Marcet; el delegat territorial de
l'ONCE Catalunya, Xavier Grau; i el director general de la
Fundación Vodafone España, Santiago Moreno.  "Comunicació3.0 i
Accessibilitat total" se celebra en un espai sense barreres i disposa
d'informació en braille, interpretació en llengua de signes,
transcripció en directe i serveis d'acompanyament i de cadires de
rodes. Les jornades també es poden seguir en directe per
videostreaming, comentar-les pel Twitter a través del hashtag 
#culturairs, i afegir-se al seu grup a LinkedIN.

 
Es digitalitzen les actes del ple de l’Ajuntament de Folgueroles

 

 
S’han digitalitzat un total de 5.844 pàgines de  les actes del ple de l’ajuntament de
Folgueroles a les quals s’hi podrà accedir informàticament sense haver de
consultar la documentació original, preservant-la així de la seva manipulació i
garantint, alhora, la seva conservació permanent. El període cronològic que
abasten les actes arrenca de l’any 1842 i s’arriba fins l’any 2011. Estan
digitalitzades per tipus d’acta, ordinària o extraordinària, i per cada sessió. A partir
de 1993 és possible fer una cerca per paraules, donat que les actes deixen de ser
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manuscrites per passar a ser mecanografiades. L´actuació s’emmarca dins del
programa de digitalització d´actes municipals que es porta a terme dins de la Xarxa
d´Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona que té com a objectius la
conservació, l’accessibilitat i la difusió de les actes del ple municipals, considerada
la documentació essencial dels ajuntaments tant per garantir la seva gestió interna
com per a la consulta i recerca històrica dels usuaris externs (investigadors i
ciutadans en general).
 
 

 
Sant Joan de Vilatorrada ja disposa de Pla d'Equipaments

Culturals

 
El Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) de la Diputació de
Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
l’informe Pla d’Equipaments Culturals del municipi donant resposta a
la petició d’assessorament.  Aquest estudi presenta una reflexió sobre la
situació actual de la cultura del municipi fent especial èmfasi en les
oportunitats i debilitats dels equipaments culturals. L’informe proposa
diverses línies estratègiques amb la voluntat de situar la cultura com
uns dels eixos centrals de la vida política i ciutadana del municipi. En la
seva elaboració s’ha comptat amb les aportacions dels representants
electes de l’Ajuntament i dels equips tècnics municipals.
 

 
Documents:

 
MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas
 
Resolución de 16 de noviembre de 2011, del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas
para la producción de películas y documentales para televisión sobre
proyecto, correspondiente a la convocatoria del año 2011.
Boletín Oficial del Estado. Núm. 228
Data de publicació: 28/11/2011

 
Resolución de 16 de noviembre de 2011, del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas
para la producción de series de animación sobre proyecto, correspondiente
a la 2.ª convocatoria del año 2011.
Boletín Oficial del Estado. Núm. 228
Data de publicació: 28/11/2011

 
Cine
 
Resolución de 16 de noviembre de 2011, del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales, por la que se establecen criterios para el
otorgamiento a las películas cinematográficas y otras obras audiovisuales
de la categoría "Especialmente recomendada para el fomento de la igualdad
de género", así como pictograma informativo.
Boletín Oficial del Estado. Núm. 228
Data de publicació: 28/11/2011

Diputació de Barcelona
Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies 

Si no desitgeu rebre més aquest Diari si us plau, comuniqueu-
nos-ho enviant un missatge a lomaspn@diba.cat indicant-hi el
vostre nom i la vostra adreça de correu electrònic. Gràcies   
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