
 

ZW núm 185.   Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 

http://www.cibersociedad.net/congres2009/  

L’Observatori per a la CiberSocietat i CitiLab-Cornellà organitzen el IV Congrés de la 

CiberSocietat, un Living Congress que està tenint lloc en diferents fases, i en el qual 

el periode de discusió online de comunicacions es farà entre el 12 i el 29 de novembre 

de 2009. Amb el títol “Crisis analògica, futur digital” el congrés vol donar resposta a la 

gran quantitat de qüestions que sorgeixen d’aquest plantejament des de diferents 

àmbits. 

Encara es pot escollir un grup de treball (hi ha més de 40 distribuïts en 6 àrees 

temàtiques: Ciència&Investigació, Cultura, Comunicació, Economia, Educació i 

Política)  i enviar una comunicació. Per això, el plaç d’admissió s’ha ampliat fins el 

pròxim dia 5 d’octubre. 

En el calendari podeu consultar les diferents fases fins a la celebració del congrés. 

També en aquesta presentació d’Enric Senabre, responsable de l’equip de coordinació 

de l’esdeveniment, s’expliquen els detalls organitzatius i les diferents etapes que han 

constituit la preparació, així com els passos següents d’una trobada virtual de 

referència en l’àmbit iberoamericà que viurà el seu punt àlgid a finals de novembre de 

2009. 

Per acabar, recordar que aquest cap de setmana, el diumenge 28 de setembre, tindrà 

lloc l’esdeveniment Web 2.0 Meeting Point a l’Hotel NH Príncipe de Vergara de Madrid, 

dirigit a empreses, administracions públiques, portals i proveïdors de continguts 

online, consultors, etc. Des de la pàgina web s’ofereix l’opció de comprar la 

documentació generada un cop acabi la trobada. 

 

ZV (Zona Vídeo). “TotsxTots” I Mostra de Documentals Solidaris en el Centre de 

Cultura Contemporània de Barcelona els propers dies 3 i 4 de octubre. Exhibició de 

promos, íideos i documents d’ONGDs i documentals compromesos. 
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