
 

ZW núm 97.   Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
 
http://www.blogslaconversacion.com/
  
 
El dijous, 18 d’octubre, tindrà lloc una nova edició de “Blogs. La Conversación”, en el 
marc de la celebració de les VII Jornades Internet NG, organitzades per la Càtedra 
Telefònica - UPM i que aquest any estan dedicades a l’evolució d’Internet en l’àmbit 
empresarial, sota el títol Enterprise 2.0. 
 
En l’àmbit de l’empresa, es va desenvolupar també a Madrid, els passats 27 i 28 de 
setembre, la conferència Web 2.0. 
 
 
“Blogs. La Conversación Madrid 2007” tractarà sobre com els blogs estan formant part 
d’una nova comunicació, quin està sent el seu impacte en la societat, en les relacions 
personals, l’educació o l’acció social. També es reflexionarà sobre la condició femenina 
de la bloguesfera i l’impacte de la conversa que està tenint lloc en ella, en àmbits com 
la política o el periodisme. 

Els seus organitzadors pretenen que aquesta cita sigui un punt de trobada per a 
blocaires d’arreu del món, interessats en reflexionar conjuntament sobre aspectes 
diversos i conèixer la visió i aportacions dels diferents participants, a partir de les 
seves experiències concretes. 

L’acte tindrà lloc a Madrid (Saló d’Actes de l’Edifici López Araujo- Edifici C- de l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicació (ETSIT), pertanyent a l’Universitat 
Politècnica). L’assistència és gratuïta i la inscripció es realitza a través del wiki de 
Blogs. La Conversación. Podeu consultar aquí la programació i la llista de participants 
definitiva. 

Per acabar, comentar que dissabte, 20 de octubre, tindrà lloc a Barcelona la I Trobada 
de la Xarxa de Ciutadania per la Democràcia organitzada per Ciutadans pel Canvi i No 
Nos Resignamos (Madrid). 
 
 
 

ZV (Zona Vídeo). Directa TV és una plataforma de televisió a Internet, 
especialitzada en continguts d’oci i entreteniment. El seu llançament va tenir lloc 
coincidint amb les passades Festes de Sant Fermí, sobre les quals va fer un complet 
seguimient, creant la primera sèrie documental específicament per a una televisió a 
Internet a Espanya. Els canals de música i la seva secció de vídeos més impactants 
han seguit en marxa després de les festes, ampliant progressivament la seva oferta. 
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