
 

 

 

ZW núm 393. Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y de la acción 

política y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí. 

 

http://barcelona.eventoblog.com/ 

 

EBEBarcelona 2014 

 

Demà dissabte, 17 de maig, se celebra a l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm la segona 

edición d’EBE en aquesta ciutat.  

 

En aquesta ocasió, EBEBCN2014 se centra en debatre sobre els protagonismes del 

social media, qüestionant si és alguna cosa més pròpia de les persones o bé si són 

les marques les que han adquirit amb el temps un major protagonisme, sota el 

lema «Persones vs Marques en Social Media». El fet que, per primera vegada en la 

història, els/les ciutadans/es hagin anat adquirint un paper influent a través dels 

mitjans de comunicació, ha provocat un seguit de canvis substancials en molts 

processos col·lectius del món dels negocis, les institucions, etc. Per la seva banda, 

les marques no s'estan prenent aquest fenomen com una moda, com potser podria 

haver ocorregut fa uns anys, quan la web social bàsicament era un procés 

protagonitzat −gairebé en exclusiva− per les persones. 

 

S’han programat nou conferències moderades per Pedro Rojas: 

 «La importància de crear emocions»  amb Carlos Alonso; «La fina línia entre 

persones i marques en el Social Media» amb Eva Collado; «El Social Media són 

persones. L’èxito és ser excel·lentment humà» amb Enrico Ahrens; «Marques, els 

teus fans no volen parlar amb tu»  amb Clara Ávila; «Social Media: la 

personalització de les estratègies», amb Manuela Battaglini; «Presentació de 

projectes d’emprenedors»; «Tinc 5 milions de seguidors. Què faig?», amb Alberto 

Guerrero; «Les fronteres legals del Social Media», amb Jordi Estalella; i «Aquí 

estem», a càrrec de la productora El Terrat, amb Mia Font i Bob Pop. 

 

L’entrada té un cost de 5 € i la recaptació anirà íntegramente a l’ONG Pallapupes.  

Podeu seguir l’activitat relacionada amb l’esdeveniment a Twitter a través de 

l’etiqueta #EBEBCN14. 

EBEBarcelona forma part d’EBECiudades, extensió d’EBE (una de les trobades de 

referència de la Web Social i de les noves tecnologies que se celebra des de 2006 

cada any a Sevilla).  
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