
ÀMBIT DE CULTURA  I  LLENGUA

DATA: Dissabte, 16 de maig del 2009

POBLACIÓ: Ajuntament de Tarragona
Plaça de la Font, 1
Tarragona (el Tarragonès)

HORARI: D’11 a 17h

TEMA: La indústria cultural, el mercat i el paper de l’Administració
Cinema, llibres, música, arts plàstiques, teatre...

És molt clar que Catalunya és un país creatiu que ha fet grans aportacions al món en el
camp de la cultura, oimés si tenim present el nostre poc pes demogràfic. Tot sovint
aquesta creativitat troba dificultats reals a l’hora de presentar-se com a catalana i s’ha
d’adequar a la vehiculació que en fan les cultures estatals. Cal trobar solucions pròpies
per a la producció audiovisual, les arts plàstiques, la literatura o la música que ens facin
fàcilment recognoscibles arreu del món.

HORARI  I  METODOLOGIA

11:00 Ponència marc, a càrrec de Vicenç Villatoro (periodista) i Joan Sabaté (director
general del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura)

12:00  Treball en grups:
- El llibre, amb un representant de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana i

un representant del Gremi de Llibreters de Barcelona i Catalunya

- Les arts plàstiques i el patrimoni, amb un representant del Gremi de Galeries
d’Art  de  Catalunya,  Ricard  Mas  (crític  d’art),  Llum  Torrents  (directora  del
Museu Municipal de Vilassar de Mar), Pere Izquierdo (exdirector del Museu
d’Arqueologia de Catalunya) i Florenci Guntín (secretari general de l’Associació
d’Artistes Visuals de Catalunya)

- El teatre, amb  Lluís  Solà  (dramaturg)  i  Toni  Valesa  (Projecte  Alcover  i
Universitat Jaume I)

- El cinema, amb un representant de l’Acadèmia del Cinema Català

- La música, amb  Jaume  Carbonell  (Universitat  de  Barcelona)  i  Lluís  Gendrau
(president de l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català i director
d’Enderrock)

- Els videojocs, amb Roger Baldomà (VaDeJocs.cat)

13:30  Dinar
15:00  Taula rodona amb un representant de cadascun dels grups de treball
16:00  Elaboració de les conclusions provisionals
17:00  Cloenda
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