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Presentació
El MINIPUT 2006 (12a. edició) ja ha complert més d’una dècada. Si fa dos anys apareixia amb l’horitzó de l’INPUT
2004, que es va celebrar a Barcelona del 23 al 28 de maig, i l’any passat ho feia amb el segell de la maduresa,
enguany ho fa mogut pels canvis. Al MINIPUT d’aquest any li hem aplicat la mateixa iniciativa que ens reuneix a tots
cada edició: d’una banda, el resum del més significatiu de l’INPUT (que aquest any s’ha celebrat a Taipei, Taiwan)
d’allò que creiem que marca tendència –anticipant-se–, i d’allò que revoluciona el camp de la televisió tradicional; i
també una selecció de programes del nostre entorn que ens sembla que circulen per les mateixes vies de compromís i
d’experimentació de nous formats i que, per tant, ens acosten els debats a les nostres pròpies realitats.
Els autors d’aquests programes assistiran a les sessions del MINIPUT 2006 de Barcelona per comentar-hi la seva
feina, la dels altres realitzadors, i per parlar de l’estat actual de la televisió pública al món i a Catalunya.
Enguany, degut a la incorporació en l’equip organitzador de noves institucions, s’ha decidit concentrar les jornades en
un sol dia, el dissabte 2 de desembre, i ubicar-nos en un espai que pugui acollir tots els assistents i que disposi de la
infraestructura necessària per passar una llarga jornada de programació non-stop, en el CCCB. Oferirem esmorzar
gratuït i un servei de càtering per dinar. D’aquesta manera, tots els professionals i interessats de les diferents
comarques poden assistir a la trobada i intercanviar experiències amb professionals de tot el món.
Barcelona serà, de nou, l’únic escenari del nostre país on es presenten programes i es faciliten debats i trobades entre
professionals i estudiosos de la televisió pública de qualitat d’arreu.
Per resoldre qualsevol dubte o demanar més informació sobre el MINIPUT 2006 podeu trucar als telèfons següents:
/
, o bé, enviar un correu electrònic a l’adreça miniput@upf.edu. Per a
(93) 542 24 25
(93) 542 22 87
qüestions més específiques podeu escriure a ingrid.guardiola@upf.edu.
Recordeu que per assistir al MINIPUT 2006 és recomanable que empleneu butlleta d'inscripció i que la feu arribar al
número de fax (93) 542 23 02, a l'adreça de correu electrònic miniput@upf.edu o a l’adreça postal següent:
Universitat Pompeu Fabra
Secretaria de Comunicació Audiovisual
La Rambla, 30.
08002 Barcelona.
Lloc
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Auditori
Montalegre, 5.
08001 - Barcelona
Horari
De 9.00 a 21.30 hores
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