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En els darrers anys, el Museu Episcopal de Vic ha utilitzat la tecnologia 3D per a crear 
facsímils d’obres d’art. Aquesta tecnologia té una gran potencialitat en altres aspectes 
de la gestió cultural, tals com la restauració, la recerca, l’educació, l’accessibilitat o la 
divulgació. Aquesta creació de continguts culturals en 3D obre nous reptes sobre la seva 
utilització i el seu accés universal.
Per altra banda les facilitats d’ús i la baixada de costos de la impressió 3D ens obren una 
multitud d’oportunitats que poden donar una nova vida als objectes i ens permeten con-
nectar i compartir amb un públic més ampli. Durant la jornada, l’espai 3D en acció ens 
permetrà descobrir les possibilitats que ens dóna la impressió 3D.

9.45 h. 
Recepció dels assistents 
i repartiment de les acredi-
tacions 

Inauguració de la Jornada 
A càrrec del Sr. Josep M. 
Riba, director del MEV 

10.00 h. 
Digitalització en 3D
A càrrec de Carlos Camí, 
director de l’empresa 
Nub3D

Aplicacions del 3D al MEV 
i la la seva potencialitat 
en educació, accessibili-
tat i divulgació
A càrrec de Carme Comas, 
cap de l’Àrea de Difusió i 
Acció Cultural del MEV

#taull1123. Veure el 
romànic amb ulls del segle 
XXI
A càrrec del Sr. Albert 
Sierra, de l’Àrea de Comu-
nicació i Noves tecnologies 
de l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural de la 
Generalitat de Catalunya

11 h. 
Pausa i obertura de l’espai 
3D en acció
En aquest espai podrem 
descobrir el funcionament 
i els darrers avenços de la 
digitalització i impressió 
3D, tant amb models pro-
fessionals com en impres-
sores Red Rap autorepli-
cables. 

Horari: d’11 a 14h. i de 15 
a 18h.

12.00 h. 
Taula rodona
Imprimint el futur: 
nous reptes davant 
l’accessibilitat de 
continguts culturals.

Joan Soler Adillon, profes-
sor i investigador de l’àrea 
de Comunicació Interactiva 
de la UPF.
Àlex Hinojo, ambaixador 
cultural de la Fundació 
Wikimedia, director de pro-
jectes culturals a Amical 
Viquipèdia i consultor del 
projecte Europeana. 
Raul Nieves, membre 
fundador del col·lectiu 
blablabLAB, de la platafor-
ma Pratipo i  impulsor del 
projecte Faboratory. 
Ángel Llavero, director 
gerent de Sicnova 3D

Lloc de realització

Museu Episcopal de Vic
Plaça bisbe Oliba, 3 | Vic
Tel. 938 869 360
informacio@museuepiscopalvic.com
www.museuepiscopalvic.com
Facebook: Mev Vic
Twitter: @MEV_Vic

Places limitades
Inscripció gratuïta obligatòria

Organitza Col·labora

Formulari d’inscripció

http://museuepiscopalvic.com/contactar_cercle_mev.asp?s=62

