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BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE RECERCA
Aquest és un projecte que té com a objectiu principal l'apropament de la cultura a la ciutadania
mitjançant l'utlització de dispositius mòbils.
La disponibilitat d'aquests tipus de dispositius per part del públic en general i l'extensió, quasi
universal, de la connexió a la xarxa a les àrees metropolitanes facilita molt l'accés tant als
equipaments (programacions) com als seus continguts (especialment els dels museus). Però que
això sigui possible tecnològicament no vol dir que tinguem les evidències suficients respecte a
quan augmenta el nivell cultural de la ciutadania gràcies a l'ús de le seines tecnològiques.
Els objectius específics d'aquest projecte són:
1. Analitzar l'ús de les TIC que fan els equipaments culturals (especialmente els museus) per a
determinar les seves possibilitats d'accès remot per part dels usuaris.
2. Analitzar les potencialitats dels dispositius mòbils per a poder accedir remotament als
continguts dels equipaments culturals.
3. Analitzar i caracteritzar els diferents perfils d'usuaris interessats/usuaris dels equipaments
culturals.
4. Dissenyar i desenvolupar un aplicatiu per a poder accedir als continguts dels equipaments
culturals.
5. Pilotar la eina tecnològica per a recollir evidències a partir de l'accés dels usuaris mitjançant
dispositius mòbils en termes de millora del seu coneixement cultural.

A partir de totes les dades que es recullin es pretén:
- Caracteritzar els equipaments culturals (especialment museus) a partir de l'ús que fan de les
TIC.
- Caracteritzar els diferents perfils d'usuaris.
- Denvolupar i testejar una eina per a l'accès als continguts dels equipaments culturals.
- Analitzar, a partir de la participació dels usuaris del pilot, l'aportació que se'ls fa als usuaris en
termes d'accés a la cultura i d'augment dels seu coneixement.
El projecte de recerca s'ubica en els projectes que té planificats l'empresa MagmaCultura per als
propers 5 anys i serà supervisat pel grup de recerca ARGET de la URV en el marc del Doctorat
Industrial: Indústries Culturals i Creatives.

