ZW núm. 37 Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i
social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.
http://www.fundacionauna.com/areas/25_publicaciones/la_blogosfera_h
ispana.pdf
Aquest dies s’està parlant especialment de la rellevància del fenomen blocs a
Espanya amb motiu de la presentació, el passat dilluns 24 a Madrid, del llibre “La
blogosfera hispana: pioneros de la cultura digital” de la Fundació France Telecom
España (abans Fundación Auna). En aquesta ocasió, han estat més de 20 els autors
que tracten temes diferents des de punts de vista diversos. Enrique Dans, Ignacio
Escolar, Adolfo Estalella, Vicent Partal o Juan Varela són alguns dels qui han
participat en el llibre sota la coordinació de José Manuel Cerezo. En ell, es descriuen
amb detall els aspectes que defineixen la realitat de la bloguesfera hispana del
moment, abarcant des de la relació i influència dels blocs amb els mitjans, la
política o l’acció ciutadana, fins a les eines o sistemes més convenients per
construir el propi diari.
Cal recordar que sobre aquest tema no és la primera obra publicada ja que s’han
escrit prèviament altres textos rellevants com: "Blogs, Weblogs, Bitácoras", un
quadern monogràfic, de caràcter acadèmic, aparegut en el número 65 de la revista
TELOS a finals de 2005 i configurat per nou articles de diferents autors. I "Blogs. La
conversación en Internet que está revolucionando medios, empresas y ciudadanos",
editat l’any 2004 i publicat per ESIC Editorial. Els autors, 5 membres reconeguts de
la bloguesfera hispana: José Luis Orihuela, José Luis Antúnez, Julio Alonso, Octavio
Rojas y Juan Varela.
Per acabar i dirigides a qui seguiu amb interés aquest tema, comentar-vos que el
proper mes de juny se celebraran les jornades e-FINDEX sobre blocs, Internet i
Societat. L’associació Las Ideas organitzarà aquesta trobada a Cáceres amb
l’objectiu de debatre i reflexionar sobre cóm les noves tecnologies ofereixen noves
oportunitats per una nova ciutadania més crítica i participativa.

