
 

ZW núm 141.   Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 

Els dies 30, 31 d’octubre i 1 de novembre tindrà lloc a Cáceres (ciutat que aspira a la 
capitalitat cultural europea el 2016) el III Congreso  Internacional de Nuevo 
Periodismo. El programa d’aquest any planteja un nou intent d’apropament per 
Internet a la “realitat informativa de les dues ribes de l’Atlàntic”.  

El programa provisional s’estructura en debats i taules rodones sota el plantejament 
de diferents qüestions com: “¿Hacia dónde va el periodismo en Internet?”; “Los Blogs 
en las elecciones Norteamericanas”; “Periodismo Ciudadano en Español”; “En Internet 
todos somos gratuitos”; “¿Blogueros o periodistas?”; “El español en la Red”; 
“Periodismo ciudadano en los medios tradicionales”; “Blogs, redes sociales y 
empresa”; “Medios de código abierto”; “Hacia la televisión participativa”; “Medios 
nativos digitales”… 

A més, es desenvoluparà una activitat paral·lela divendres 31 que impartirà CINK 
SHAKING BUSINESS. Un taller d’eines de comunicació 2.0 especialment enfocat a 
estudiants, periodistes, empreses de comunicació i especialistes en RR.PP. 

A la pàgina del Congrés, podeu consultar una llarga llista d’enllaços a periodistes i 
blocaires que participaran en aquesta nova edició i seguir l’actualitat de 
l’esdeveniment dia a dia des del seu compte a Twitter i/o del grup específic del 
Congrés dins de la comunitat Facebook. 

Per acabar, recordar-vos que el proper 15 d’octubre se celebra una nova jornada del 
Blog Action Day. El Dia d’Acció Bloc 08 és un esdeveniment sense afany de lucre 
anual que té com a objectiu unir als blocaires, podcasters i vídeocasters del món, per 
publicar sobre un únic tema el mateix dia. La fita del Dia d’Acció Bloc és establir un 
diàleg mundial en què diverses opinions i idees de milers de persones se centren en 
un tema concret. 

 
ZV (Zona Vídeo). Envivoahora.tv dirigida a aquells a qui els hi agrada retransmetre 
esdeveniments com un reporter de televisió, en viu i en directe. Des del seu web es 
poden obtenir les eines necessàries per a que els usuaris d’arreu del món “puguin 
difondre en viu tot allò que passa al seu voltant, de forma ràpida i senzilla”. 

 

http://www.gutierrez-rubi.es/
http://www.congresonuevoperiodismo.com/
http://www.congresonuevoperiodismo.com/
http://www.congresonuevoperiodismo.com/?page_id=5
http://cink.es/
http://cink.es/
http://twitter.com/NuevoPeriodismo
http://www.facebook.com/login.php
http://blogactionday.org/es
http://www.envivoahora.tv/
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