
II Jornada 

Difusió Cultural i World Wide Web: 

Usabilitat i Experiència d’Usuari 
 
Dia: divendres 16 d’Octubre de 2009, de 9.30 a 13.30 h. 

 

Lloc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB),  

C/ Montalegre 5, 08001 Barcelona a l’Aula Mirador 

 

Objectius: Les Jornades sobre Difusió Cultural i World Wide Web es proposen 

com una plataforma d'intercanvi d'idees i de debat per als professionals i 
estudiosos de la Mediació i la Difusió Cultural que duen a terme la seva tasca 

principalment en el context digital, típicament, a través de la concepció, 

disseny i manteniment d’espais web i entorns virtuals vinculats amb el 

coneixement, l'art i la cultura.  
 

En aquesta edició, la Jornada es centrarà la usabilitat dels entorns digitals i en 

noves propostes per a millorar l’experiència dels usuaris des de diverses 
perspectives: emocional, artística, tecnològica, etc. 

  
Públic: Les Jornades estan adreçades a professionals, investigadors i 
estudiosos de la museologia, la museografia, la comunicació i la difusió del 

patrimoni cultural i la gestió cultural.  

 

 

Programa 
 

 
09.30 - 09.45 h. Presentació i benvinguda 

Mar Padilla. CCCB 
 

09.45 - 10.30 h. Característiques de la interacció en difusió cultural 

Ignasi Ribas. UPF 

 

10.30 - 10.45 h. Pausa cafè  
 

10.45 - 11.30 h. Investigació i innovació en l’àmbit cultural 

 Juan Insua. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
 

11.30 - 12.15 h. Agitació 2.0 

(Eines de provocació i promoció de continguts web en 

institucions culturals a la web 2.0) Juan Carlos Cordero. 

Enfasystem 

 



12.15 - 13.00 h. L'Experiència de la Interacció de Cos Sencer 

   Narcís Parés. UPF 
 

13.00 - 13.30 h. Taula rodona i debat amb intervenció de públic i ponents 

Relatora i moderadora: Montserrat Sebastià. UB 
 

 

Coordinació:  
Teresa Roig (CCCB), Ricard Monistrol (DifuCom Cultura i FUSIC), Lluís Codina 

(UPF) 

 

Organització: 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. CCCB 

Máster Interuniversitari UB/UPF en Gestió de Continguts Digitals 

 

Col·laboren: 
Grup de Recerca en Documentació Digital (DigiDoc). Departament de 

Comunicació. Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

Máster Online en Documentación Digital. UPF 

Associació DifuCom Cultura 
Revista Internacional El Profesional de la Información 

 
Inscripcions: 

L’assistència és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament, enviant un e-mail 

amb nom i cognoms i la institució on treballeu a rmonistrol@gmail.com  

 

 

 

mailto:rmonistrol@gmail.com

