
 

 
 
 

 

 

 18 d'abril de 2012 
 

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.    

Teatre Familiar: repensant el present

 
Demà 19 d'abril de 2012, a les 10,30h, a Auditori de l'Ateneu
Igualadí ,   l'Oficina Difusió Artística de l'Àrea de Coneixement i Noves
Tecnologies de la Diputació de Barcelona i La Mostra d'Igualada - Fira de
Teatre Infantil i juvenil, organitzen una sessió adreçada especialment a
programadors de teatre infantil i juvenil i per a tots els públics. 
L'objectiu principal de la jornada és analitzar, debatre i reflexionar com
està afectant i -sobretot- com afectarà el canvi del sistema escènic al
sector del teatre per a tots els públics, a conseqüència de la crisi
econòmica. S'analitzarà des de diferents àmbits, el de producció, el de
contractació, el de difusió, entre d'altres. Així mateix també es vol
debatre sobre què cal fer davant la realitat econòmica actual i com
podem aconseguir més públic.
 

 
Els arxius municipals a la xarx@s  
 
Superada la primera dècada del segle XXI, els arxius municipals es
troben immersos en una millora i optimització creixent de les TIC, tot i
que encara hi ha força terreny per recórrer. Sota el títol "Els arxius
municipals a la xarx@", tindrà lloc demà, 19 d'abril, al Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) el 7è Laboratori d'Arxius
Municipals on diversos experts analitzaran l'estat de la qüestió. Aquesta
jornada, que es desenvoluparà de 9.30 a 18.30h, està organitzada per
l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, la
Subdirecció General d'Arxius i Museus de la Generalitat de Catalunya,
l'Arxiu Municipal de Barcelona i l'Associació d'Arxivers-Gestors de
Documents de Catalunya, i vol analitzar i intercanviar experiències,
debatre oportunitats i reptes de l'ús de les TIC,  i conèixer la presència
dels arxius municipals a Internet i a les xarxes socials en general.  
 

 
Tecnologies i documents, una nova relació
 
La irrupció de les tecnologies en els processos de creació ha transformat
per complet el món de la informació i les maneres de produir continguts
digitals. Però el món tecnològic també planteja reptes com ara la
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preservació, les garanties legals, la seguretat o l'organització de la
informació. La "IV Jornada de museus, gestió documental i arxiu", que
se celebra avui al Museu Marítim de Barcelona (MMB), posa a l'abast
dels assistents models, experiències i tecnologies relacionades amb
aquest món apassionant i complex alhora. La jornada té lloc a la Sala
d'actes de l'MMB de 9.30 a 18h i compta amb la presència de diversos
experts vinculats al món museístic i arxivístic i al "cloud computing".
L'MMB és un consorci format per la Diputació de Barcelona,
l'Ajuntament de la ciutat i l'Autoritat Portuària.
 

El compromís creatiu d'Humberto Rivas

 
El Museu de Granollers, adscrit a la Xarxa de Museus Locals de la
Diputació de Barcelona, proposa una exposició retrospectiva del fotògraf
argentí Humberto Rivas (1937-2009). La mostra "Humberto Rivas,
fotògraf. Compromís creatiu", que s'inaugura demà, 19 d'abril, a les
19h, busca apropar el visitant a l'obra i la personalitat de l'artista i,
alhora, rememorar la seva mirada a Granollers,  que va immortalitzar
el 1983 en un seguit d'imatges de la ciutat que n'exemplifiquen el
compromís creatiu. Comissariada per Luisa Ortínez i María Helguera,
l'exposició presenta 29 fotografies amb dos gran blocs expositius: un
primer, dedicat a la seva trajectòria, exposada de manera sintètica amb
18 imatges seleccionades que són gairebé icones de l'obra fotogràfica
d'Humberto i que han quedat, per sempre, associades a l'artista. El
segon bloc, sota el títol "Humberto Rivas a Granollers", presenta 11
imatges fruit del treball fotogràfic que el 1983 va realitzar per a 
l'exposició col�lectiva "Granollers: vuit punts de vista", que va tenir lloc
al Cercle Cultural de "La Caixa" de Granollers. "Humberto Rivas,
fotògraf. Compromís creatiu" compta amb el suport de l'Àrea de
Coneixement i Noves Tecnologies i podrà visitar-se al Museu de
Granollers (c/ Anselm Clavé, 40) fins al 2 de setembre.
 
 

Documents:

DEPARTAMENT DE CULTURA

 

RESOLUCIÓ CLT/677/2012, de 3 d'abril, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del

Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 26 de març de

2012, de segona modificació de les bases generals i específiques que han de regir la

concessió de subvencions en matèria cultural.   

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Núm. 6110

Data de publicació: 18/04/2012

 

RESOLUCIÓ CLT/678/2012, de 4 d'abril, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del

Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven

tres convocatòries per a la concessió de subvencions i beques, en règim de concurrència

competitiva, en l'àmbit del patrimoni cultural per a l'any 2012.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Núm. 6110

Data de publicació: 18/04/2012 
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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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