ZW núm. 61 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/
Des de el dilluns dia 20 de novembre, i fins el 3 de desembre tindrà lloc el III
Congrés Online de l’Observatori per a la Cibersocietat (OCS). Un dels debats més
importants i dinàmics a la xarxa que compta ja amb més de 3.700 inscrits (entre
investigadors, empreses, institucions i societat civil) i on s’han rebut més de 500
comunicacions. Sota el títol Coneixement Obert, Societat Lliure, el Congrés tractarà
temes diversos a partir dels Grups de Treball que s‘estructuren sota 4 eixos bàsics:
Política i canvi social; Identitat i grups socials; Comunicació i cultura; Educació i
aprenentatges. Dintre de cadascun d’aquests eixos trobem múltiples propostes de
les quals en destaco aquestes: Experiències pràctiques de política a través de les
TIC; Mitjans, Noves Tecnologies i Societat; Internet, Societat de la Informació i
Cibercultura. També, durant els 14 dies que dura el Congrés se celebraran
Conferències Plenàries que comptaran amb diferents experts nacionals i
internacionals. Les inscripcions a aquest III Congrés OCS es tanquen demà dilluns.
Ningú discuteix ja que un dels elements característics de l’anomenada Cibersocietat
ha estat el desenvolupament dels Blogs. Per acabar dues cites de referència: La
tercera edició dels premis Deutsche Welle International Weblog Awards 2006
(BOBs, Best of the Blogs), on el reconeixement al Millor Blog Espanyol ha estat per
a Nacho de la Fuente i el seu blog "La huella digital". Podeu consultar aquí els
guardonats de l’any passat i començar també a registrar propostes per a la quarta
edidió de 2007. I aquest cap de setmana a Sevilla, Evento Blog España, el primer
congrés blogger hispanoamericà. Cal seguir-ho!

ZV (Zona Vídeo). Per acabar, Video The Vote. Una plataforma de cineastes
independents dels EE.UU. que documenten i fan difusió de qualsevol irregularitat
que tingui lloc durant la jornada electoral, en el temps real en què succeeix,
permeten als mitjans i al públic conèixer qualsevol incidència i dur a terme un
procés de control a tot el país. La idea és que tots els ciutadans puguin participar
des de qualsevol punt, documentant qualsevol problema que es plantegi en la seva
àrea geogràfica; els únics requeriments, sempre respectant la llei vigent, són tenir
un telèfon mòbil que permeti gravar un vídeo i accés de banda ampla a Internet,
per enviar el document.

