
 

ZW núm. 64 Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 

Manifest Blog Espanya 

Com us comentava en el passat Zona Web 61, ara fa un mes va tenir lloc a Sevilla 
Evento Blog España EBE 06, el primer congrés Hispanoamericà de bloggers. Un cop 
feta la cloenda, es va començar a treballar en la redacció del primer Manifest Blog 
que té com a principal objectiu la promoció dels blogs en tots els àmbits de la 
societat. Les sessions de treball s’han iniciat basant-se en un document de Juan 
Freire que ja havia publicat prèviament en el seu blog sota el títol: “Declaración de 
independencia de la blogosfera por los ciudadanos hackers”. Aquesta declaració 
comença així: “Internet es una oportunidad. Los blogs son, dentro de la Red, otra 
oportunidad para recuperar el poder que proporciona la sinergia entre la identidad 
individual y la colaboración de muchos. Pero para lograrlo se necesitan ciudadanos 
hackers que construyan activamente una ética de su acción en la red y en el mundo 
real. ¿Existe alguna oportunidad de lograrlo?, todo dependerá de como se 
construya el futuro”. I recull 14 suggerències molt concretes i acaba amb una 
pregunta que convida clarament a la participació: “Quines idees afegiries?” 

En el blog del Manifest s’explica la metodologia per treballar en la construcció 
conjunta d’aquest document que ha utilitzat el wiki com a eina per afegir nous 
punts al document i que va estar obert fins aquest divendres passat. El Manifest es 
donarà a conéixer a finals de gener de 2007, creant una URL on es puguin debatre 
els comentaris i presentant el document en roda de premsa. 

Les tecnologies van canviant els hàbits de relació i comunicació.   
L’Informe Digital Life 2006 presentat per l’ONU reflexiona sobre aquests canvis que 
ha introduït la tecnologia digital a tot el món que es poden resumir dient que les 
comunicacions cada cop són "més digitals, més mòbils i més amples”. Lectura 
imprescindible. 

 
ZV (Zona Vídeo). Per acabar, parlar-vos de la nova edició de RESFEST 2006 que 
celebra ja 10 anys i que es consolida com el festival global i itinerant de referència 
per als realitzadors i cineastes que estan configurant la nova cultura àudiovisual. El 
festival que promou Art Futura, arribarà a Barcelona del 21 al 23 de desembre.  
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